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Ata Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – No dia 15 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: 

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. O prof. Reghelin informou que recebeu resposta dos avaliadores 

Amir Tauille, Luiz Silva e Renata Ogusucu (entregue pela prof.Giselle). Entretanto, como previsto 

na ata anterior, foi necessário solicitar a prorrogação do prazo do edital em 7 dias. Lembrando que 

o resultado do edital 028 foi de nenhum inscrito, o resultado dos editais 029 e 030, ficou conforme 

a seguir: 

 
Os projetos do edital 030 serão cadastrados a partir desta data. 

 
Os projetos do edital 029 serão cadastrados a partir do dia 25/9/15 conforme edital (alterado). 

Outro assunto discutido foi a possibilidade de se lançar um edital para contemplar taxa de bancada 

aos atuais pesquisadores do campus. O prof. Reghelin aguarda resposta do DAP sobre o assunto. 

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, 

cadastramento de projetos didatico pedagogico

edital título do projeto Coordenador pontuação situação

030 Aplicação do Balanced Scoredcard em Instituição 

Publica Federal de Ensino Luciano Rosa 80 Aprovado

030 A nova estrutura Geo-Politica para redução de custos 

com pessoal no setor Publico Catarinense das 

Secretaria Regionais à municípios Luciano Rosa 95 Aprovado

030 Algoritmos de gerenciamento microscópico ativo de 

tráfego de veículos inteligentes em rodovias

Ricardo 

Reghelin 90 Aprovado

cadastramento de projetos que requerem apoio financeiro

edital título do projeto Coordenador pontuação situação

029 Algoritmos de gerenciamento microscópico ativo de 

tráfego de veículos inteligentes em rodovias

Ricardo 

Reghelin 90 Aprovado

029 Desenvolvimento de estações meteorológicas de 

baixo custo, baseado em hardware e softwares livres, 

para construção do conhecimento da alfabetização 

climática. Adamo Dalberto 80 Aprovado

029 Prospecção Biotecnológica de Endófitos Promotores 

do Crescimento Vegetal e Produtores de 

Biomoléculas com Atividade contra Fitopatógenos. Sandro Rhoden 100 Aprovado


