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Ata Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – No dia 02 de dezembro de 2015, às 

15h, reuniram-se na sala 10 do campus do IFC – Campus São Francisco do Sul a Comissão de 

Avaliação de Projetos de Pesquisa do Campus para reunião ordinária. Estavam presentes os 

seguintes membros: Diogo Magalhaes, Sergio Ruggiero, Giselle Trevisan, Eduardo Augusto 

Werneck Ribeiro, Sandro Rhoden e o coordenador de Pesquisa Ricardo Reghelin. A reunião teve 

como pauta principal os próximos editais a serem lançados por esta coordenação. O prof reghelin 

sugeriu lançar editais semelhantes ao editais 022 e 023, ou seja, um edital específico para 

aprovação do projeto e outros para conceder apoio financeiro. Assim os projetos aprovados serão 

cadastrados no campus e poderão participar de editais da Propi em 2016. O prof Reghelin ficou de 

enviar um texto revisado da proposta. O edital de aprovação poderá ser lançado a partir de janeiro 

e os editais de apoio deverão aguardar até a Propi lançar os editais, provavelmente em março.  A 

profa Giselle lembrou que a FEPEX 2016 será em 23 de agosto e, portanto os trabalhos científicos 

devem ser solicitados aos alunos já no início de 2016. Foi novamente discutido o método de 

classificação de projetos por avaliação ad hoc. O prof Reghelin lembrou que no campus SFS em 

2015 não houve procura por bolsas e nem por recursos. Portanto talvez esta discussão do método 

de pontuação não tenha muita importância neste cenário. Outro assunto foi o prof Eduardo que 

pediu desligamento da CAPP. Outro assunto foi que ficou mantido para o calendário de reuniões 

ordinárias para 2016 as primeiras terças-feiras uteis do mês as 15h. Outro assunto foi que o prof 

Reghelin sugeriu reduzir a quantidade de integrantes da CAPP para 3 pois facilitaria formar 

quórum mínimo para a reunião. O prof Eduardo sugeriu postergar esta decisão para 2016 pois não 

sabe se o prof Reghelin seguirá como coordenador de pesquisa. O prof Diogo sugeriu realizar uma 

reunião geral para apresentar a situação da área da pesquisa no campus e explicar a todos os 

eventuais novos editais. Nada mais havendo a tratar eu, Ricardo Reghelin, lavrei a presente ata que 

foi lida e aprovada pelos presentes.
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