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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO 10/2020
 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de 2020, às 8 horas, via webconferência, devido à pandemia de
Covid-19, realizou-se a Reunião da Câmara de Pesquisa do Centro de Engenharias, sob a presidência da
Profª. Gizele Gadotti, com o comparecimento dos constantes da lista de presença 1009771, membros da
Câmara. Constatada a existência de quórum, a Profª. Gizele saudou a todos, informou que a reunião seria
gravada, e iniciou a reunião. 1- Apreciação das atas: Ata 08/2020 (0987782) e Ata 09/2020 (981578); As
atas foram apreciadas individualmente e aprovadas por unanimidade. 2 - Apreciação de aprovação ad
referendum de projetos/ações/relatórios/solicitações de prorrogação; A Profª. Gizele sugeriu a
apreciação em bloco dos projetos (itens 2.1 a 2.4), o que foi aceito pelos membros. A seguir, fez os relatos
dos projetos aprovados. 2.1. Projeto de pesquisa - A influência da qualidade do ar no desenvolvimento
econômico dos estados brasileiros - código 3360 Processo 23110.019080/2020-87; 2.2. Relatório final de
projeto - Produção de etanol de segunda geração de variedades selecionadas de arroz,  código COCEPE
10357 - Processo 23110.018985/2020-30; 2.3. Prorrogação de projeto - Estudo Geoestatística e
Sedimentar Bacia Pelotas, código 2059 - Processo 23110.017734/2020-38; 2.4. Relatório final de
projeto - Técnicas de gerenciamento de temperatura: Soluções específicas no nível da aplicação para a
codificação de vídeos digitais,  código COCEPE 8000 - Processo 23110.019404/2020-87; Os itens 2.1 a
2.4 foram apreciados e aprovados por unanimidade. 3. Resolução No 02 COCEPE, de 18 de junho de 2020
- Dispõe sobre o Regulamento dos Programas e Projetos de Inovação da Universidade Federal de
Pelotas – UFPEL, e dá outras providências (0981714); A Profª. Gizele apresentou a Resolução, que define
projetos e programas com ênfase em inovação, a serem inseridos nos projetos unificados. Destacou que
esses projetos devem prever, sempre que possível, participação de discente em seu envolvimento, exceto
em casos excepcionais, como casos de sigilo, oportunidade em que deve ser justificado. Ressaltou, ainda,
que estes projetos e programas deverão ser aprovados, além da Câmara de Pesquisa, também na instância
do Conselho do Centro. Informou que, até a implantação do módulo no Cobalto, de projetos unificados, a
tramitação será via SEI. A Profª. Gizele sugeriu que, quando houver a implantação nos projetos
unificados, seja chamado um representante da PRPPGI para esclarecimento de dúvidas. Informou que há
ainda a dúvida sobre se será possível a concessão de bolsas de inovação. Houve discussão pelos membros
em relação a dúvidas levantadas sobre os projetos de inovação. Os membros da Câmara foram favoráveis
à sugestão da Profª. Gizele, e foi enviado e-mail solicitando a presença do servidor Vinícius Farias
Campos da PRPPGI, sugerindo o dia 22/09 para a reunião. 4. Edital de Revisão e Tradução de artigos -
Processo 23110.012689/2020-25; A Profª. Gizele relatou as solicitações de revisão e tradução enviadas no
processo, informando que ainda não se chegou na cota final prevista de número de solicitações.
Questionou os membros da Câmara se deve se esperar que se atinja o número mínimo de solicitações antes
de apreciar e dar andamento nas tramitações, ou se podem ser apreciadas, considerando que o edital prevê
fluxo contínuo de solicitações. Os membros foram favoráveis com 7 votos e 2 abstenções, ao
encaminhamento à Direção das propostas já enviadas. 5. Parecer de prorrogação de projetos
(formulário); A Profª. Gizele relatou o modelo de parecer atual de proposta de projeto, sugerindo a
criação de um parecer de prorrogação, com questionamentos específicos, para melhor avaliar as
solicitações de prorrogação. Sugeriu incluir os seguintes itens: "Há coerência na justificativa de
prorrogação? ( ) Sim  ( ) Não"; "Há coerência entre as atividades realizadas e a solicitação de
prorrogação? ( ) Sim  ( ) Não" e retirar o item "Há coerência entre resumo, objetivo geral e ações
propostas? ( ) Sim  ( ) Não". Os membros foram favoráveis por unanimidade às alterações no modelo de
parecer. 6. Informes: A Profª. Gizele lembrou a todos da reunião extraordinária a se realizar com
representante da Indeorum, dia 25/08. Informou ainda que será realizado o SIIEPE da UFPel, de forma
online, em novembro, e que os relatórios de bolsistas de iniciação científica (discentes) devem ser
encaminhados até dia 31/08, ressaltando que os discentes devem obrigatoriamente ter realizado curso de
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inglês e apresentado trabalho no SIIEPE. A Profª. Larissa informou que dia 20/08 haverá a primeira live do
Café com Ciência, a ser realizada no canal do Youtube do CEng. Nada mais havendo a tratar, a Professora
Gizele agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Julia Mello dos
Santos, secretária da Câmara, lavrei a presente ata, que, após aprovada, vai assinada eletronicamente por
mim e pela Coordenadora, Professora Gizele Ingrid Gadotti.

Documento assinado eletronicamente por JÚLIA MELLO DOS SANTOS, Auxiliar em Administração,
em 22/09/2020, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIZELE INGRID GADOTTI, Chefe, em 22/09/2020, às
19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1009772 e
o código CRC B4698134.
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