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

ATA Nº 1246 / 2020 - CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03)
Nº do Protocolo: 23350.001398/2020-89

Camboriú-SC, 28 de agosto de 2020.

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA DO CAMPUS CAMBORIÚ, DO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, REALIZADA EM 30 DE ABRIL 2020.
Aos trinta 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 quarta 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, Ariveltom Cosme da Silva, Débora de Fátima E. Jara, 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, Marouva Fallgatter Faqueti, Michele Catherin Arend, Sanir da
Conceição e Thalia Camila Coelho. Justificou a falta: Nadia Rocha Veriguine. A reunião teve
como pauta: 1- Informes; 2- Aprovação das atas das reuniões anteriores; 3- Análise de projetos
de pesquisa - Edital 011/2020 (demanda permanente); 4- Análise de Relatórios Finais; 5Solicitações de coordenadores de projetos do edital 046/2019-GAB/CAMB com bolsista e sem
bolsista; e 6 - Assuntos Gerais. 1. Informes. 1.1. E-mail da Coordenação de Pesquisa e
Inovação - CPI. A profa. Luciane frisou que o e-mail da CPI foi alterado para
pesquisa.camboriu@ifc.edu.br quando da padronização de e-mails realizada pela Reitoria.
Dessa forma, o e-mail antigo não deve ser utilizado, pois a CPI não possui mais acesso. 1.2.
Edital 11/2020. Estava ocorrendo um problema na submissão de projetos no SIGAA
vinculados ao Edital 11/2020 (demanda permanente). A CPI repassou a questão à Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPI) para identificação e correção do problema, o
qual já foi solucionado. Além disso, referente ao edital de demanda permanente, os projetos
submetidos em março, com início em abril de 2020, e os projetos submetidos em abril, com
início em maio de 2020, terão o término em dezembro de 2020. Os projetos submetidos no
mês de maio terão início em junho de 2020 e finalização em julho de 2021. Esse prazo de
término (julho de 2021) acontece também para os projetos submetidos nos meses de junho,
julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020. 1.3. Distribuição de projetos do
Edital 11/2020 para avaliação. A CPI, ao fazer a distribuição de projetos do Edital 11/2020
para avaliação via SIGAA, gera um e-mail automático ao servidor docente (consultor interno)
com instruções para que o avaliador acesse o Portal do Consultor (localizado no menu Docente
- SIGAA). O mesmo não ocorre para os servidores técnico administrativos (TAEs), visto que
o SIGAA classifica os TAEs como consultores externos. Logo, para distribuir um projeto para
avaliação do TAE, é preciso gerar um link individual no SIGAA, o qual é encaminhado por email a cada avaliador. Esse procedimento com problema, visto que, ao abrir o link, aparece
uma tela em branco. A CPI informou à PROPI sobre esse erro e a mesma está tentando
identificar e corrigir o problema. 1.4. Manifestação dos coordenadores de projetos com
bolsa. Devido à interrupção das atividades de ensino remotas, houve a solicitação, oriunda da
PROPI, de verificação junto aos coordenadores de projetos (com bolsa) a fim de confirmar se
as atividades do projetos e os pagamentos dos bolsistas serão mantidos. O formulário foi
elaborado pela Reitoria e encaminhado pela CPI a todos os coordenadores de projetos com
bolsa nos editais do campus Camboriú. 1.5. Envio de formulário aos coordenadores dos
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cursos do IFC-Camboriú referente ao Edital 15/2020. A CPI encaminhou um formulário
aos coordenadores dos cursos do IFC-Camboriú referente ao Edital 15/2020, a fim de
estimular a submissão via SIGAA dos projetos desenvolvidos na disciplinas. Tal procedimento
é importante para que os projetos desenvolvidos sejam devidamente notificados e registrados
no SIGAA. 1.6. Seleção Bolsista da CPI (Edital 17/2020). Foi lançado o Edital 17/2020
para seleção de bolsista da CPI por meio do google forms. O processo teve 7 (sete) inscritos,
sendo que 2 (dois) foram desclassificados. Dessa forma, 5 (cinco) candidatos foram
classificados. No entanto, a CPI entendeu que fazer a chamada de um novo bolsista nesse
momento seria inviável, considerando a necessidade de treinamento e trabalho remoto. Dessa
forma, quando retornarem as atividades presenciais, a CPI procederá a chamada do novo
bolsista. 2. Aprovação das atas das reuniões anteriores. A ata da terceira reunião ordinária
de 2020 da CAPP, a qual ocorreu no dia 02/04/2020, e a ata da primeira reunião extraordinária,
a qual ocorreu dia 07/04/2020, foram enviadas por e-mail, sendo que as mesmas foram
aprovadas por unanimidade pelos membros. 3. Análise de projetos de pesquisa Edital
011/2020 (demanda permanente). Os projetos " TACG - Tecnologia Assistiva Cão-Guia:
impactos e implicações na formação do treinador, usuário e cão ", da pesquisadora Sonia
Regina Lamego Lino; e " Razões para escolher ser professor(a): o caso de estudantes do
curso licenciatura em Pedagogia do IFC - Campus Camboriú ", da pesquisadora
Marilandes Mol Ribeiro de Melo, foram aprovados por unanimidade pelos membros após
apresentação do avaliador do projeto. 4. Análise de Relatórios Finais. 4.1 Os relatores
apresentaram seus pareceres sobre os relatórios finais dos projetos de pesquisa. Após discussão
do colegiado, os relatórios do Edital nº 037/GDG/IFC-CAM/2018 foram APROVADOS COM
RESTRIÇÃO: " Narrativas sobre o Solo de Incertezas: uma pesquisa com o teatro ", da
pesquisadora Andréia Regina Bazzo; " Investigação quântica computacional de reações
envolvendo compostos de enxofre de importância para o fenômeno da chuva ácida ", do
pesquisador Maurício Gustavo Rodrigues; " O conceito de "cidade-dormitorio" aplicado ao
municipio de Camboriú ", do pesquisador Rodolfo Augusto Bravo de Conto; "
Monitoramento da água de chuva e Material Particulado (MP) atmosférico no IFCCampus Camboriú ", da pesquisadora Leticia Florh; " Comparação entre sistemas de
aquecimento de água: estufa, lente convergente e convecção. Possibilidade de utilização
em piscicultura " e " Utilização de programa de luz e aumento de temperatura da água
para o estímulo de desovas e reprodução múltiplas de jundiá (Rhamdia quelen) ", ambos
do pesquisador Luis Ivan Martinhao Souto; " A reforma do ensino médio em Santa
Catarina com a lei 13.415/2017: percursos das redes federal e estadual ", da pesquisadora
Filomena Lucia Gossler Rodrigues da Silva; e " Avaliação da influência do lançamento de
esgoto in natura na qualidade da água do córrego no campus IFC - Camboriú ", da
pesquisadora Viviane Furtado Velho. Ainda referente ao Edital nº 037/GDG/IFC-CAM/2018,
foram APROVADOS os relatórios dos projetos: " A construção de identidade(s)
profissional(is) de jovens formandos(as) em matemática " e " A construção de
identidade(s) profissional(is) de jovens formandos(as) em agropecuária ", ambos do
pesquisador Alexandre Vanzuita; " Correlações entre parâmetros microbiológicos, físicoquímicos e pluviosidade no rio camboriú ", da pesquisadora Renata Ogusucu; " O crivo em
Bombinhas: uma proposta de turismo cultural ", do pesquisador Ivan Carlos Serpa; e " A
sucessão na agricultura familiar em camboriú - SC Programa SC Rural e os desafios
para manter os jovens no campo ", do pesquisador Marcelo da Silva. O relatório, do Edital
nº 037/GDG/IFC-CAM/2018, " Análise comparativa de materiais adsorvente para um
sistema filtrante no tratamento de água ", do pesquisador Rodrigo Souza Banegas, foi
considerado NÃO APROVADO. Referente ao Edital nº 056/GDG/IFC-CAM/202016, o
relatório " Potencialidades turísticas dos pescadores do bairro da barra em balneário
camboriú (SC) na época de defeso ", da pesquisadora Daniele Soares de Lima, foi
APROVADO COM RESTRIÇÃO. 5. Solicitações de coordenadores de projetos do edital
046/2019-GAB/CAMB com bolsista e sem bolsista . 5.1 Debora de Fatima Einhardt Jara,
coordenadora do projeto de pesquisa apresentado no Edital 046/2019, intitulado "O
Ciberbullyng e suas implicações na evasão escolar no ensino médio: o desvelamento sobre a
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exclusão social na crise civilizatória analisados a partir das pedagogias decoloniais",
encaminhou uma solicitação de modificações no projeto em função da situação particular
acarretada pelo coronavírus. A primeira opção apresentada foi disponibilizar a bolsa de
pesquisa para outro projeto aprovado a seguir ao referido projeto, pois não houve bolsista que
manifestasse interesse em trabalhar na temática do projeto no ensino superior, somente no
médio. Como não há possibilidade de trocar a modalidade da bolsa de superior para médio, o
projeto trabalhará com aluno no médio em forma de voluntariado e a bolsa seria liberada para
outro projeto, respeitando a ordem de classificação. A segunda opção apresentada foi pedir a
autorização para mudar a metodologia do trabalho de pesquisa exploratória com instrumento
de coleta de dados com entrevistas para pesquisa de revisão bibliográfica sobre a temática do
cyberbulling e da evasão escolar, mantendo a fundamentação teórica. A terceira opção
apresentada foi a flexibilização do cronograma de acordo com as novas orientações e
regulamentações que virão da PROPI, pois ainda existe a necessidade de procurar alunos do
curso médio com interesse em trabalhar na nova configuração do projeto, se aprovado CAPP.
As datas de início e fim do projeto serão mantidas, somente haveria mudanças na ordem das
atividades no cronograma original. Após discussão entre os membros da CAPP, o pedido da
profa. Debora de Fatima Einhardt Jara em manter o projeto no Edital 046/2019 sem bolsista foi
acatada com a seguinte resultado na votação: 11 (onze) votos pelo deferimento dessa proposta,
3 (três) votos pela retirada do projeto do Edital 046/2019 e submissão no Edital 011/2020
(demanda permanente), 2 (dois) impedimentos e 1 abstenção. 5.2 A coordenadora Renata
Ogusucu do projeto de pesquisa (com aluno voluntário) intitulado "Monitoramento e
correlações entre parâmetros microbiológicos, físico-químicos e o nível de água do Rio
Camboriú", encaminhou uma solicitação referente ao projeto apresentado no Edital 046/2019.
A pesquisadora relatou que não há segurança para fazer os experimentos devido à pandemia da
Covid-19. Com isso, o objetivo do projeto não será cumprido integralmente e a pesquisadora
gostaria de uma posição da CAPP quanto a continuar ou não com o referido projeto. Após
discussão entre os membros da CAPP, a solicitação da profa. Renata Ogusucu foi apreciado
com o seguinte resultado na votação: a continuidade do projeto foi aprovada por unanimidade
dos membros. 5.3 Por fim, a CAPP deliberou que, em ambos projetos, o coordenador do
projeto de pesquisa será o único responsável por anexar esta ata quando da entrega do
Relatório Final, justificando as alterações nos referidos projetos. 6. Assuntos gerais. Não
houve novas discussões. 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, trinta de
abril de dois mil e vinte .

(Assinado digitalmente em 01/09/2020 11:13 )

(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 28/08/2020 21:43 )

(Assinado digitalmente em 02/10/2020 19:44 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CAMP/CAMB (11.01.03)
Matrícula: 702258

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 1646542

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

(Assinado digitalmente em 07/09/2020 15:08 )

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

ANDRE FABIANO DE MORAES

ARIVELTOM COSME DA SILVA

EDSON JOAO MARIOT

ANGELO AUGUSTO FROZZA

DEBORA DE FATIMA EINHARDT JARA

GABRIELA NUNES DE DEUS OLIVEIRA
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CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 1159526

CGET/CAM (11.01.03.57)
Matrícula: 2290173

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

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:48 )

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 16:35 )

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

IVAN CARLOS SERPA

LUCIANA COLUSSI

LEONARDO TALAVERA CAMPOS

LUCIANE GRANDO DORNELES UNGERICHT

(Assinado digitalmente em 02/09/2020 05:15 )

(Assinado digitalmente em 09/09/2020 17:00 )

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 19/10/2020 15:31 )

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

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA
BIBLI/CAM (11.01.03.01.03.02)
Matrícula: 1200713

MARIA ANGELICA DE MORAES ASSUMPCAO PIMENTA

MAROUVA FALLGATTER FAQUETI

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

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 00:42 )

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

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

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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