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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

CAMBORIU - COORD.PESQUISA E INOVAÇÃO

ATA Nº 1865 / 2020 - CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03) 

Nº do Protocolo: 23350.001660/2020-95
Camboriú-SC, 02 de outubro de 2020.

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
DE PROJETOS DE PESQUISA DO  CAMPUS CAMBORIÚ, DO INSTITUTO 
FEDERAL CATARINENSE, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO 2020.  Aos vinte e 
sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, na 
plataforma Hangouts Meet do Google, via webconferência, realizou-se a oitava 
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
Camboriú, p rofessora Luciane Grando Dorneles Ungericht. Fizeram-se presentes os 
seguintes membros: André Fabiano de Moraes, Angelo Augusto Frozza, Ariveltom 
Cosme da Silva, Edson João Mariot, Ivan Carlos Serpa, Leonardo Talavera Campos, 
Luciana Colussi, Luís Ivan Martinhão Souto, Marcele Arruda Michelotto, Maria 
Angelica de Moraes Assumpção Pimenta, Marouva Fallgatter Faqueti, Michele 
Catherin Arend, Nadia Rocha Veriguine e Sanir da Conceição. Justificaram as 
ausências: Débora de Fátim a Einhardt Jara, Gabriela Nunes de Deus Oliveira e 
Thalia Camila Coelho. A reunião teve como pauta: 1- Informes; 2-  Aprovação da ata 
da reunião anterior ; 3- Aprovação Ad Referendum de Relatório Final; 4- Análise de 
Relatórios Finais; 5- Análise de Relatórios Parciais; 6- Solicitações de cancelamento 
de projetos de pesquisa; e 7- Assuntos Gerais. 1. Informes. 1.1. Reunião com os 
coordenadores dos projetos de pesquisa dos editais 46/2019 e 11/2020.   Em 
19/08/2020 a Coordenação de Pesquisa e Inovação (CPI) organizou uma reunião 
com os coordenadores dos projetos de pesquisa dos editais 46/2019 e 11/2020. 
Nessa oportunidade, discutiu-se acerca da importância dos relatórios mensais e 
parciais, do andamento dos projetos, da solicitação de entrada de discentes ao 
campus , da FICE, e dos relatórios no SIGAA. Sobre a entrada dos discentes para 
coleta de dados no  campus , a coordenadora de pesquisa e inovação levou a 
demanda à PROPI, obtendo a resposta que considerando as " Orientações adicionais 
da Pró Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFC, conforme resolução 
nº 18 /2020 do Consuper/IFC sobre o coronavírus (Covid-19)" e a Resolução AER, a 
posição institucional é não abrir para estudantes. É importante ressaltar que essa 
orientação vem no intuito de manter a coerência entre ensino, pesquisa e extensão.  
1.2. Alcance do evento digital Desmistificando a Pesquisa Científica.  Até o 
momento, o evento digital "Desmistificando a Pesquisa Científica" alcançou 1.456 
visualizações no primeiro dia, 1.063 visualizações no segundo dia e foram 
certificados 296 participantes . 1.3. Edital 11/2020.  Não houve submissão ao edital 
11/2020 no mês de agosto. 2. Aprovação da ata da reunião anterior.  Foi sugerido 
aos membros que fosse dispensada a leitura da ata na reunião, uma vez que a 
mesma foi enviada com antecedência por e-mail para leitura e observações dos 
membros. A decisão foi acatada pela maioria dos membros da comissão. Dessa 
forma, a ata da sétima reunião ordinária de 2020 da CAPP, a qual ocorreu no dia 
05/08/2020, foi aprovada por unanimidade pelos membros.  3. Aprovação  Ad 
Referendum de Relatório Final.  O relatório final do projeto intitulado 
"Potencialidades turísticas dos pescadores do bairro da barra em Balneário Camboriú 
(SC) na época de defeso", da pesquisadora Daniele Soares de Lima, submetido no 
edital 056/2016, foi analisado e aprovado  ad referendum em 17/08/2020, sendo 
trazido a esta reunião e aprovado por unanimidade. 4. Análise de Relatórios Finais. 
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4.1.  O relatório final " Diferentes níveis de esterco de coelhos na adubação de 
hortaliça" , da pesquisadora Cláudia Damo Bértoli, submetido ao Edital nº 
037/GDG/IFC-CAM/2018 foi APROVADO. 4.2.  O relatório final do projeto " RADP: 
Robô automatizado para detecção de padrões dos dados de negociações de 
ativos na bolsa de valores" , do pesquisador Alexandre de Aguiar Amaral, 
submetido ao Edital nº 037/GDG/IFC-CAM/2018 foi APROVADO.  5. Análise de 
Relatórios Parciais. 5.1.  O relatório parcial do projeto  "Modelagem matemática 
aplicada à aquicultura" , da pesquisadora Carla Morschbacher, submetido ao Edital 
nº 046/GDG/IFC-CAM/2019 foi relatado e serão encaminhadas as recomendações. 
5.2.  O relatório parcial do projeto  "Grupos diedrais",  do pesquisador Diego das 
Neves de Souza, submetido ao Edital nº 046/GDG/IFC-CAM/2019 foi relatado e 
serão encaminhadas as recomendações  5.3.  O relatório parcial do projeto  "A 
Micropolítica na Escola: Questões de Gênero e Sexualidade na Arte 
Contemporânea",  da pesquisadora Andreia Regina Bazzo, submetido ao Edital nº 
046/GDG/IFC-CAM/2019 foi relatado e serão encaminhadas as recomendações. 6. 
Solicitações de cancelamento de projetos de pesquisa. 6.1.  O relatório do projeto 
" Estudo da salinidade da água do curso inferior do rio Camboriú ", do 
pesquisador Adriano Martendal, submetido ao Edital nº 11/2020 (Demanda 
Permanente - Reitoria) foi APROVADO, sendo DEFERIDA a solicitação, ficando o 
projeto cancelado/desativado.  6.2.  O relatório do projeto " O Ciberbullyng e suas 
implicações na evasão escolar no ensino médio: o desvelamento sobre a 
exclusão social na crise civilizatória analisados a partir das pedagogias 
decoloniais ", da pesquisadora Debora de Fatima Einhardt Jara, submetido ao 
046/GDG/IFC-CAM/2019 foi APROVADO, sendo DEFERIDA a solicitação, ficando o 
projeto cancelado/desativado.  6.3.  O relatório do projeto " Monitoramento e 
correlações entre parâmetros microbiológicos, físico-químicos e o nível de 
água do Rio Camboriú ", da pesquisadora Renata Ogusucu, submetido ao Edital nº 
046/GDG/IFC-CAM/2019 foi APROVADO, sendo DEFERIDA a solicitação, ficando o 
projeto cancelado/desativado.  7. Assuntos gerais. 7.1.  Os professores Angelo 
Augusto Frozza e Luís Ivan Martinhão Souto trarão sugestão de carta para avaliador 
para padronização quando os relatórios voltarem para correção das pendências.  7.2.    
Os membros da CAPP concluíram  que é necessário rever o formulário de avaliação 
relativo ao relatório parcial, limitando a análise aos aspectos formais. Decidiu-se 
concentrar a avaliação na verificação do desenvolvimento da introdução e do 
referencial teórico, bem como no andamento dos procedimentos 
metodológicos/coleta de dados e nos possíveis resultados parciais. Ressaltou-se que 
o parecer de relatório parcial será qualitativo.  7.3.  Os membros deliberaram por 
aplicar uma nova sistemática nos trâmites de envio dos relatórios dos projetos para 
relatoria. Decidiu-se compartilhar a planilha de controle de distribuição de projetos e 
dos projetos via Google Drive com subpastas onde serão disponibilizados os 
relatórios e o parecerista fará o upload de sua avaliação diretamente na pasta. Será 
estudada a viabilidade de inserir os projetos de pesquisa nas pastas.  7.4. Os 
membros decidiram que a distribuição dos relatórios deverá ocorrer por área do 
conhecimento do avaliador. Caso o parecerista receba um relatório de uma área que 
não se sinta confortável avaliar, poderá solicitar a substituição do parecerista. Não 
havendo parecerista da CAPP na área, a CPI poderá encaminhar o relatório para 
parecerista externo. Ressaltou-se a prioridade por pareceristas da CAPP, visando a 
agilidade dos processos.  7.5.  A professora Luciane Grando Dorneles Ungericht fez 
uma demonstração durante a reunião de como realizar a assinatura de atas da CAPP 
via SIPAC. Deliberou-se que as atas serão assinadas no SIPAC pelos membros 
participantes da reunião.  7.6. A servidora Maria Angelica de Moraes Assumpção 
Pimenta fez um relato sobre o andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) 
de revisão das resoluções da PROPI, PRODIN, PROEN e PROEX.  7.7.  A 
professora Michele Catherin Arend divulgou o evento/colóquio do CEPSH-IFC, o qual 
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ocorrerá no dia 3 de setembro de 2020, das 14h às 18h no  Youtube do IFC 
Camboriú.  A profa.  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 
sete de agosto de dois mil e vinte .

(Assinado digitalmente em 05/11/2020 14:11 ) 
ANDRE FABIANO DE MORAES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1445348 

(Assinado digitalmente em 05/10/2020 09:02 ) 
ANGELO AUGUSTO FROZZA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1802479 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/11/2020 18:03 ) 
ARIVELTOM COSME DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CAMP/CAMB (11.01.03) 

Matrícula: 702258 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/10/2020 08:33 ) 
EDSON JOAO MARIOT 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGET/CAM (11.01.03.57) 

Matrícula: 1159526 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/10/2020 14:20 ) 
IVAN CARLOS SERPA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGET/CAM (11.01.03.57) 

Matrícula: 2143041 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2020 16:34 ) 
LEONARDO TALAVERA CAMPOS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1200633 
 
 
 

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

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGET/CAM (11.01.03.57) 

Matrícula: 1347559 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/10/2020 19:21 ) 
LUCIANE GRANDO DORNELES UNGERICHT 

COORDENADOR - TITULAR 
CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03) 

Matrícula: 1811380 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/10/2020 06:45 ) 
LUIS IVAN MARTINHAO SOUTO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGET/CAM (11.01.03.57) 

Matrícula: 1818931 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/10/2020 20:20 ) 
MARCELE ARRUDA MICHELOTTO 

COORDENADOR - SUBSTITUTO 
CPESIN/CAM (11.01.03.01.03.03) 

Matrícula: 1994943 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/10/2020 22:08 ) 
MARIA ANGELICA DE MORAES ASSUMPCAO PIMENTA

ENFERMEIRO-AREA 
SAU/CAM (11.01.03.19) 

Matrícula: 1105801 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 19/10/2020 15:31 ) 
MAROUVA FALLGATTER FAQUETI 
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 

BIBLI/CAM (11.01.03.01.03.02) 
Matrícula: 1200713 

 
 
 

(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 08/10/2020 00:44 ) 
NADIA ROCHA VERIGUINE 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1984469 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2020 17:00 ) 
SANIR DA CONCEICAO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
CGES/CAM (11.01.03.56) 

Matrícula: 1308378 
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