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Ata Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – No dia 19 de agosto de 2015, às 

14h, 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 o recebimento 

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

Reghelin informou que os editais lançados desconsideraram vários pontos do edital anterior e 

indicou que os editais deveriam ter contemplados alguns pontos já discutidos em outras reuniões e 

que devem dificultar o controle dos projetos, como por exemplo, 1) necessariamente deveria haver 

um discente vinculado ao projeto, caso contrario o projeto não poderá ser considerado no PIT dos 

integrantes; a professora Giselle, o professor Sandro e o professor Diogo argumentaram que não 

seria necessária a inclusão do discente no projeto para fins de assinatura do PIT, visto que a 

resolução (sobre a atividade docente) apresentada pelo coordenador ainda não está em vigor. 2) 

deveria constar a carga horaria semanal de todos os integrantes (servidores e discentes). O prof 

Reghelin informou que exigirá estes requisitos no próximo PITT e portanto deve solicitar uma 

declaração de cada coordenador de projeto. A seguir o prof. Reghelin informou a relação dos 

projetos recebidos para o edital 028 (cadastramento de projetos didático-pedagógicos), que foram: 

 
A seguir o prof. Reghelin informou a relação dos projetos recebidos para o edital 029 

(cadastramento de projetos que requerem apoio financeiro) que foram: 

 
A seguir o prof. Reghelin informou que não foram submetidos projetos para o edital 030 

(cadastramento de projetos de pesquisa que pleiteiem a concessão de Bolsa de Iniciação 

Científica). Após uma análise superficial dos projetos foi decidido enviar cada projeto para um 

determinado avaliador específico. Os escolhidos foram: 

 
Foi decidido que o prof Reghelin deve enviar o convite aos avaliadores. 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

Aplicação do Balanced Scoredcard em Instituição Publica Federal de Ensino Luciano Rosa

A nova estutura Geo-Politica para redução de custos com pessoal no setor 

Publico Catarinense das Secretaria Regionais à municípios Luciano Rosa

Algoritmos de gerenciamento microscópico ativo de tráfego de veículos 

inteligentes em rodovias

Ricardo 

Reghelin

título do projeto Coordenador

Algoritmos de gerenciamento microscópico ativo de tráfego de veículos 

inteligentes em rodovias

Ricardo 

Reghelin

Desenvolvimento de estações meteorológicas de baixo custo, baseado em 

hardware e softwares livres, para construção do conhecimento da 

alfabetização climática.

Adamo 

Dalberto

Prospecção Biotecnológica de Endófitos Promotores do Crescimento Vegetal 

e Produtores de Biomoléculas com Atividade contra Fitopatógenos.

Sandro 

Rhoden

título do projeto Coordenador avaliador

Aplicação do Balanced ... Luciano Rosa Andreia Scharmach

A nova estutura Geo-Politica ... Luciano Rosa Diogo Magalhaes

Algoritmos de gerenciamento ... Ricardo Reghelin Adamo DalBerto

Desenvolvimento de estações ... Adamo Dalberto Diogo Magalhaes

Prospecção Biotecnológica .... Sandro Rhoden Giselle Trevisan


