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Ata Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e Coordenação de Extensão - Aos 

vinte dias do mês de  agosto  de 2014, reuniram-se às quinze horas, na sala do lab 1 do campus do  

IFC-Câmpus São Francisco do Sul a comissão de pesquisa e a comissão de extensão do Campus 

das quais estavam presente os seguintes membros: José Guterres Carminatti, Marcio Marcelo 

Piffer, Susana Nunes Taule Piñol, Adriano Silveira Mastella,  Harry Moissa,  Ricardo  Reghelin  e 

Icaro Bittencourt.  Foram avaliadas as inscrições do edital interno do campus SFS n
o
37 referente à 

concessão de bolsa de iniciação científica e de extensão.  Após avaliar as inscrições as comissões 

decidiram a pontuação e classificação conforme a seguir: 

coordenador do projeto pontuação classificação 

Susana Nunes Taule Pinol 98 1 

Ricardo Reghelin 90 2 

Fernando Soares da Rocha Junior 88 3 

José Guterres Carminatti 86 4 

Marcio Marcelo Piffer 85 5 

 
Todos os projetos inscritos no edital 37 foram aprovados ou ratificados pela comissão de pesquisa. 

São eles: COOTRAPORTER- A participação da cooperativa na movimentação de cargas no 

porto de São Francisco do Sul - SC e os gargalos enfrentados para melhoria do serviço, com 

coordenação do Prof. Fernando Soares da Rocha Junior. A preservação da produção literária e 

histórica do município de São Francisco do Sul – Santa Catarina, com coordenação do servidor 

José Guterres Carminatti. Elaboração e experimentação de um ambiente em nuvem para a 

comunidade academia do IFC Campus São Francisco do Sul, com coordenação do Prof. Marcio 

Marcelo Piffer. Momentos da verdade nas experiências de visitação ao Museu Nacional do Mar, 

com coordenação da Profa. Susana Nunes Taule Piñol. Gerenciamento microscópico ativo de 

tráfego para veículos inteligentes, com coordenação do Prof. Ricardo Reghelin. Como existem 

recursos disponíveis das coordenações foi decidido lançar um novo edital, com objetivos 

semelhantes ao edital 37, a fim de atender a demanda ainda existente. A seguir a comissão 

confirmou o projeto do campus a ser encaminhado ao edital 444 PROEX/PROPI. O projeto 

indicado é o de Gerenciamento microscópico ativo de tráfego para veículos inteligentes sob 

coordenação do prof. Ricardo Reghelin.  Nada mais havendo a tratar eu, Ricardo Reghelin, lavrei a 

presente ata que foi lida e aprovada pelos presentes. 
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