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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

CAMBORIU - COORD.PESQUISA E INOVAÇÃO

ATA Nº 1248 / 2020 - CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03) 

Nº do Protocolo: 23350.001399/2020-23
Camboriú-SC, 28 de agosto de 2020.

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

DE PROJETOS DE PESQUISA DO CAMPUS CAMBORIÚ, DO INSTITUTO 

FEDERAL CATARINENSE, REALIZADA EM 29 DE MAIO 2020. 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, na 
plataforma Hangouts Meet do Google, via webconferência, realizou-se a quinta 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, Ivan Carlos Serpa, Leonardo Talavera 
Campos, Luciana Colussi, Luís Ivan Martinhão Souto, Maria Angélica de Moraes Assumpção 
Pimenta, Michele Catherin Arend, Nadia Rocha Veriguine e Thalia Camila Coelho. 
Justificaram a ausência: Débora de Fátima E. Jara, Edson João Mariot, Gabriela Nunes de 
Deus Oliveira, Marcele Arruda Michelotto, Marouva Fallgatter Faqueti e Sanir da Conceição. 
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; e 5 - Assuntos Gerais. 1. Informes. 1.1. Reunião IFC - UFRN.  A 
Coordenação de Pesquisa e Inovação - CPI participou da reunião entre o IFC e a UFRN sobre 
o SIGAA. A principal demanda que a PROPI elencou foi a possibilidade dos Técnicos 
Administrativos em Educação (TAEs) submeterem projetos. Após discussão, a UFRN firmou 
compromisso em adequar o SIGAA para que os TAEs submetam projetos no SIGAA.  1.2. 
Projeto "Implementando soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da 
aquicultura de Santa Catarina (TAF)".  O projeto externo "Implementando soluções 
tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da aquicultura de Santa Catarina (TAF)", do 
prof. Joaquim Valverde, desenvolvido desde 2018, foi registrado e regularizado no SIGAA 
(após a entrega dos documentos necessários pelo coordenador) como projeto externo com 
vigência até o mês de dezembro de 2020.  1.3. Incubadora.  A profa. Luciane informou sobre 
a solicitação da Direção do  Campus Camboriú, de implantação de uma incubadora no campus. 
A Coordenadora de Pesquisa, profa. Luciane Ungericht, o Coordenador Geral de Ensino 
Superior (CGES), prof. Alexandre Amaral, e a Coordenadora de Extensão, Michela Cancillier, 
estão trabalhando neste processo de implantação da incubadora social e tecnológica no campus 
como representantes da gestão, juntamente com o prof. Angelo Augusto Frozza e a profa. 
Fernanda Humann, visto as experiências anteriores e o conhecimento amplo de ambos sobre o 
assunto.  1.4. Recepeti.  A prof. Luciane ainda frisou que o IFC é associado à Rede 
Catarinense de Inovação (Recepeti) e que o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) representa 
o IFC nesta Rede bem como nas demais relacionadas a inovação regionais, segundo contato 
com o Coordenador do NIT.  1.5. Chamada Pública para o Laboratório IF Maker.  A profa. 
Luciane encaminhou a todos os servidores do IFC - campus Camboriú o informativo sobre a 
chamada pública 035/2020 - SETEC/MEC, a qual trata do apoio à criação dos laboratórios 
IFMaker na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A Coordenadora 
explicou que nos próximos dias deve ser lançada uma chamada do IFC para seleção interna de 
projetos, pois cada instituição poderá apresentar uma proposta, a qual poderá conter até três 
projetos de implementação de Lab IFMaker.  2. Aprovação da ata da reunião anterior.  A ata 
da quarta reunião ordinária de 2020 da CAPP, a qual ocorreu no dia 17/04/2020, foi enviada 
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por e-mail e após leitura da mesma  na reunião, esta foi aprovada por unanimidade pelos 
membros.  3. Análise de projetos de pesquisa Edital 011/2020 (demanda permanente). 
Após apresentação da avaliação dos projetos, foram aprovados por unanimidade pelos 
membros os projetos:  "A gente quer comida, diversão e arte": um estudo sobre a 
produção cultural artística no Campus Camboriú ", da pesquisadora Michele Leao de Lima 
Avila; e  "Análises qualitativas de águas subterrâneas em Camboriú- SC" , do pesquisador 
Ariveltom Cosme da Silva. O projeto " A influência portuguesa na formação de professores 
em Guiné Bissau ", do pesquisador Marcelo da Silva, foi amplamente discutido pelos 
membros deste colegiado, o qual  fez a seguinte deliberação: a CAPP acata o parecer 
qualitativo da relatora, contudo considera que as questões apresentadas no próprio parecer 
relativo à metodologia e coleta de dados, poderia impactar na média do referido projeto e, 
consequentemente, sua aprovação/reprovação. Bem como, solicita que o parecer levante 
também o questionamento sobre a necessidade de avaliação pelo CEPSH, considerando a 
metodologia que será utilizada na coleta de dados. Sendo assim, a CAPP solicita a relatora 
reconsiderar a média do projeto com parecer final reprovado, sendo sugerido ao pesquisador 
nova submissão com as devidas adequações no próximo mês, visto a relevância do projeto. 4. 
Análise de Relatórios Finais. 4.1  O relatório " Compostagem da fração orgânica de 
resíduos alimentares através de dois métodos de aeração natural para a produção de um 
composto orgânico ", da pesquisadora Viviane Furtado Velho, submetido ao Edital nº 
037/GDG/IFC-CAM/2018 foi APROVADO COM RESTRIÇÃO:  4.2  O relatório do projeto: 
" A aplicação do modelo de sala de aula invertida no ensino médio integrado " do 
pesquisador Marcelo da Silva.Ainda, referente ao Edital nº 037/GDG/IFC-CAM/2018, foi 
APROVADO.  5. Assuntos gerais. 5.1. Apresentação do CEPSH-IFC. A Marouva Fallgatter 
Faqueti encaminhou um e-mail à CPI sugerindo que fosse enviado um convite ao Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFC (CEPSH-IFC) para dirimir dúvidas dos 
membros da CAPP. Os membros concordaram com a sugestão, sendo que a profa Michele 
verificará junto ao CEPSH as possíveis datas e levará à CPI.  5.2. Proposta de Evento Digital 
a ser promovido pela CPI.  A profa. Luciane apresentou uma proposta de organização de um 
evento digital a ser promovido pela CPI, focando em aspectos ligados à  elaboração de projetos 
de pesquisa e artigos científicos, sendo aprovado por unanimidade.  5.3. André Fabiano 
reportou problemas no SIGAA para submissão de projetos - a coordenadora ficou de checar o 
problema para solucioná-lo.  5.4. A Coordenadora relatou que a CPI continua fazendo busca 
ativa dos docentes das disciplinas que envolvem pesquisa para submissão de projetos 
relacionados às disciplinas que envolvem a curricularização da pesquisa. 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. Camboriú,  vinte e nove de maio de dois mil e vinte .

(Assinado digitalmente em 01/09/2020 11:13 ) 
ANDRE FABIANO DE MORAES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1445348 

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 14:20 ) 
ANGELO AUGUSTO FROZZA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1802479 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 21:43 ) 
ARIVELTOM COSME DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CAMP/CAMB (11.01.03) 

Matrícula: 702258 

 
 
 

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

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGET/CAM (11.01.03.57) 

Matrícula: 2143041 
 
 
 

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

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

 
 
 

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

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

CGET/CAM (11.01.03.57) 
Matrícula: 1347559 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:40 ) 
LUCIANE GRANDO DORNELES UNGERICHT 

COORDENADOR - TITULAR 
CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03) 

Matrícula: 1811380 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/09/2020 05:15 ) 
LUIS IVAN MARTINHAO SOUTO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGET/CAM (11.01.03.57) 

Matrícula: 1818931 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 28/08/2020 16:44 ) 
MARIA ANGELICA DE MORAES ASSUMPCAO PIMENTA

ENFERMEIRO-AREA 
SAU/CAM (11.01.03.19) 

Matrícula: 1105801 

 
 
 

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

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1198125 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/09/2020 09:50 ) 
NADIA ROCHA VERIGUINE 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1984469 

 
 
 

(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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