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Ata Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – No dia 9 de setembro 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 sendo que estavam presentes os seguintes membros: 

Eduardo Augusto Werneck Ribeiro, Diogo Magalhaes, Sergio Ruggiero, Sandro Rhoden, Giselle 

Trevisan e o coordenador de Pesquisa Ricardo Reghelin. A reunião teve como pauta a avaliação 

dos projetos conforme editais internos no campus SFS 028, 029 e 030. A seguir o prof. Reghelin 

informou que recebeu resposta dos avaliadores Diogo (Desenvolvimento de estações..) e Andreia. 

O prof Adamo recusou o convite para avaliação justificando que não acha ético julgar um projeto 

visto que também havia submetido um projeto. A CAPP concordou com a crítica e 

consequentemente passou a desconsiderar a profa. Giselle como avaliadora neste edital visto que 

ela é integrante de outro projeto. O prof. Diogo informou que houve um mal entendido na ata 

passada e não era o avaliador do projeto “ A nova Estrutura ...”.  Diante de todas estas informações 

a CAPP sugeriu novos avaliadores que foram: 

 
O nome de Renata Ogusucu, RG 25539182-1, CPF 277721458-10 foi sugerido pela prof. Giselle a 

qual fará o convite. Foi decidido que o prof. Reghelin deve enviar o convite aos demais 

avaliadores. O prof. Sandro questionou que seu projeto a ser avaliado por alguém externo ao IFC 

pode considerar outros padrões resultando em uma pontuação baixa e assim ser prejudicado. Este 

assunto deve voltar em pauta nas próximas reuniões. Também, devido ao novo tempo necessário 

para as avaliação, a CAPP decidiu retificar a data de divulgação do resultado em uma semana caso 

as respostas não cheguem até o dia 11/10/15. Outro assunto discutido foi a possibilidade de se 

lançar um edital para contemplar taxa de bancada aos atuais pesquisadores do campus. O prof. 

Reghelin ficou de ver a viabilidade do processo junto ao DAP. Outro assunto foi fixar as reuniões 

ordinárias da CAPP para a primeira terça-feira do mês às 15h. Nada mais havendo a tratar eu, 

Ricardo Reghelin, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada pelos presentes.

Giselle Trevisan, 

Diogo Magalhaes, 

Eduardo Augusto Werneck Ribeiro, 

Ricardo Reghelin,  

Sergio Ruggiero, 

Sandro Rhoden, 

título do projeto Coordenador avaliador convidado situação

Aplicação do Balanced Scoredcard ... Luciano Rosa Andreia Scharmach avaliação recebida

A nova estrutura Geo-Politica ... Luciano Rosa Luiz Silva a ser convidado dez/16

Algoritmos ... Ricardo Amir Tauille a ser convidado

Desenvolvimento de estações ... Adamo Dalberto Diogo Magalhaes avaliação recebida

Prospecção Biotecnológica ... Sandro Rhoden Renata Ogusucu (IFC)a ser convidado


