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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CAMBORIU - COORD.PESQUISA E INOVAÇÃO

ATA Nº 1243 / 2020 - CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03)
Nº do Protocolo: 23350.001396/2020-90

Camboriú-SC, 28 de agosto de 2020.

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS
DE PESQUISA DO CAMPUS CAMBORIÚ, DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, REALIZADA EM
02 DE ABRIL 2020.
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, na plataforma Hangouts
Meet do Google, via webconferência, realizou-se a terceira reunião ordinária do ano de 2020 da Comissão
de Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP), sob a presidência da Coordenadora de Pesquisa e Inovação
do Campus, professora Luciane Grando Dorneles Ungericht. Fizeram-se presentes os seguintes membros:
André Fabiano de Moraes, Angelo Augusto Frozza, Edson João Mariot, Gabriela Nunes de Deus Oliveira,
Ivan Carlos Serpa, Leonardo Talavera Campos, Luciana Colussi, Luís Ivan Martinhão Souto, Marcele Arruda
Michelotto, Maria Angélica de Moraes Assumpção Pimenta, Michele Catherin Arend, Nadia Rocha Veriguine,
Sanir da Conceição e Thalia Camila Coelho. Justificaram a falta: Ariveltom Cosme da Silva e Marouva
Fallgatter Faqueti. A reunião teve como pauta: 1 - Informes; 2 - Aprovação da Ata; 3 - Análise de projetos
de pesquisa - Edital 011/2020 (demanda permanente); 4 - Análise de Relatórios Finais; 5 - Relatório
Mensal de Bolsista/Voluntário.; 6 - Cronograma de reuniões da CAPP; e 7 - Assuntos gerais. 1. Informes.
1.1. Reunião com a PROPI. A profa. Luciane informou que nos dias 25 e 26 de março aconteceu a
reunião com os Coordenadores de Pesquisa e Inovação e a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (PROPI). Durante a reunião, foram repassadas orientações sobre as atividades de pesquisa nos
campi durante a pandemia do Coronavírus e foi discutido sobre o SIGAA - Módulo Pesquisa e Módulo Ações
Integradas; editora, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), editais, cartão pesquisador, e MICTI/IFCultura.
1.2. Edital de Cadastramento de Iniciação Científica. Este ano o edital de Cadastramento de Iniciação
Científica está no SIGAA intitulado como Camboriú - Edital 15/2020 - Cadastramento de Orientação de
Iniciação Científica e Tecnológica. O edital será aberto a cada início de mês para cadastramento de
propostas pelos professores das disciplinas que envolvem atividade de pesquisa.1.3. Bolsista
Coordenação de Pesquisa e Inovação (CPI). Os dois candidatos inscritos e classificados para a vaga de
bolsistas na CPI não assumiram a vaga. Ambos preferiram assumir a bolsa do Programa de Educação
Tutorial (PET) em que também foram selecionados. Diante disso, foi lançado novo edital para o
preenchimento da vaga de bolsista na CPI. 1.4. Site IFC-Camboriú - Pesquisa. A coordenadora fez uma
breve apresentação do material que encontra-se na aba Pesquisa do site do IFC-Camboriú e convidou os
novos membros a visitá-la. 1.5. Alteração Status de pesquisa no SIGAA. Foi relatado pelos
coordenadores dos projetos a ocorrência de um erro ao realizar a alteração do status do projeto de
pesquisa no SIGAA. Diante disso, foi aberto um chamado na Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
para solucionar o problema. Uma versão do SIGAA com a correção será disponibilizada dia 7 de abril,
conforme calendário de atualizações do SIGAA. 1.6. Orientações aos novos membros da CAPP. A
profa. Luciane informou que a CPI produziu um material com as informações relevantes para o processo de
avaliação dos projetos e dos relatórios pelos membros da CAPP. As orientações aos novos membros foi
encaminhado por e-mail em 30 de março de 2020 para leitura de todos. 2. Aprovação da Ata. A ata da
segunda reunião ordinária de 2020 da CAPP, a qual ocorreu no dia 12/03/2020, foi enviada por e-mail,
sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade pelos membros. 3. Análise de projetos de pesquisa
Edital 011/2020 (demanda permanente). O projeto "Estudo da salinidade da água do curso inferior do
rio Camboriú", do pesquisador Adriano Martendal, foi aprovado por unanimidade pelos membros após
apresentação do avaliador do projeto. 4. Análise de Relatórios Finais. 4.1 Os relatores apresentaram
seus pareceres sobre o relatório final do projeto de pesquisa. Após discussão do colegiado, o relatório, do
Edital nº 037/GDG/IFC-CAM/2018, A APLICAÇÃO DO MODELO DE SALA DE AULA INVERTIDA NO
ENSINO MÉDIO INTEGRADO, do pesquisador Marcelo da Silva, foi APROVADO COM RESTRIÇÕES. 5.
Relatório Mensal de Bolsista/Voluntário. 5.1 Considerando a suspensão das atividades presenciais, a
manutenção das atividades remotas e o pagamento dos bolsistas, a orientação é que: I) as atividades
desenvolvidas remotamente sejam registradas, seja por: envio de e-mail; atividades pelo sigaa;
webconferência ou outras formas; II) o preenchimento de relatório mensal seja feito através do link
https://tinyurl.com/RelatorioMensal0462019. Ainda que os relatórios mensais sejam preenchidos e
enviados por formulário online, e que pagamentos são realizados mediante o envio do relatório mensal, é
importante que essas orientações sejam registradas para posteriores auditorias. 5.2 Os membros da CAPP
discutiram sobre o envio dos relatórios mensais pelos coordenadores de projetos para os alunos
voluntários, sendo unânime a manutenção de relatórios mensais tanto para projetos com discente bolsista
quanto para projetos com discente voluntário, conforme consta no Edital 046/2019. 5.3 A coordenadora
informou também que os eventos institucionais de Pesquisa e Extensão (MICTI, FICE) a princípio estão
mantidos, o que atenderia o item 4.2 do edital 046/2019. 6. Cronograma de Reuniões da CAPP. Os
membros da CAPP deliberaram pela alteração do calendário de reuniões da CAPP devido ao edital 11/2020
estabelecer prazo de análise, parecer e divulgação dos resultados, por parte da CAPP, até último dia útil do
mês em que o projeto foi submetido. Dessa forma, as datas das reuniões da CAPP serão alteradas para a
última quinta-feira do mês. 7. Assuntos Gerais. 7.1 O pesquisador Alexandre de Aguiar Amaral enviou
solicitação e justificativa para prorrogação da entrega do relatório final do projeto de pesquisa RADP:
ROBÔ AUTOMATIZADO PARA DETECÇÃO DE PADRÕES DOS DADOS DE NEGOCIAÇÕES DE ATIVOS
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NA BOLSA DE VALORES que coordena e que foi aprovado no Edital 037/2018. Os membros do CAPP
acataram a solicitação, estendendo o prazo de entrega do relatório final para 13 de maio de 2020. 7.2. A
profa. Luciane informou sobre a distribuição de relatórios finais para avaliação dos membros da CAPP.
Definiu-se que cada membro da CAPP deverá concluir e enviar a avaliação de dois relatórios finais até a
data da próxima reunião da CAPP. A prof. Luciane informou que o material apresentado na reunião fica à
disposição dos membros da CAPP, bem como a gravação da reunião. Por fim, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião, e eu, Marcele Arruda Michelotto, dato e assino a presente ata, que
também será assinada pelos demais presentes. Camboriú, dois de abril de dois mil e vinte.

(Assinado digitalmente em 01/09/2020 11:11 )

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 14:19 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGES/CAM (11.01.03.56)
Matrícula: 1445348

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGES/CAM (11.01.03.56)
Matrícula: 1802479

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 10:15 )

(Assinado digitalmente em 07/09/2020 15:09 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 1159526

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 2290173

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:57 )

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:49 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 2143041

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGES/CAM (11.01.03.56)
Matrícula: 1200633

(Assinado digitalmente em 08/10/2020 15:29 )

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:46 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 1347559

COORDENADOR - TITULAR
CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03)
Matrícula: 1811380

ANDRE FABIANO DE MORAES

EDSON JOAO MARIOT

IVAN CARLOS SERPA

LUCIANA COLUSSI

ANGELO AUGUSTO FROZZA

GABRIELA NUNES DE DEUS OLIVEIRA

LEONARDO TALAVERA CAMPOS

LUCIANE GRANDO DORNELES UNGERICHT

(Assinado digitalmente em 02/09/2020 05:14 )

(Assinado digitalmente em 09/09/2020 17:02 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 1818931

COORDENADOR - SUBSTITUTO
CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03)
Matrícula: 1994943

LUIS IVAN MARTINHAO SOUTO

MARCELE ARRUDA MICHELOTTO

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:44 )

(Assinado digitalmente em 18/11/2020 15:01 )

ENFERMEIRO-AREA
SAU/CAM (11.01.03.19)
Matrícula: 1105801

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGES/CAM (11.01.03.56)
Matrícula: 1198125

(Assinado digitalmente em 07/09/2020 09:50 )

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 00:43 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGES/CAM (11.01.03.56)
Matrícula: 1984469

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGES/CAM (11.01.03.56)
Matrícula: 1308378

MARIA ANGELICA DE MORAES ASSUMPCAO PIMENTA

NADIA ROCHA VERIGUINE

MICHELE CATHERIN AREND

SANIR DA CONCEICAO

(Assinado digitalmente em 30/08/2020 23:13 )

THALIA CAMILA COELHO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 1932014
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Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 1243, ano:
2020, tipo: ATA, data de emissão: 28/08/2020 e o código de verificação: be0861614c
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