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Aos oito dias do mês de outubro
ordinariamente, o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação 
https://teams.microsoft.com/. Presentes: 
Éder Dion, Eduardo Nunes Borges,
José Montserrat, Everaldo Arashiro
Gaspar Martins, Fabio Amaral e 
Institucionais, Dinalva Sales, e Carlos Alberto Madsen
Informação -CGTI. Aberta a reunião e verificado quórum, 
iniciou a reunião conforme segue
nos editais de bolsa IC e IT. Dinalva explica que 
simplificar, desburocratizar e centralizar o processo de inscrição nos editais
política de transparência de dados do Governo e a solicitação dos órgãos de 
um fluxo de processo que possa ser auditável
no sistema, que incluem as planilhas e planos de trabalhos, anteriormente solicitados em arquivos
os quais foram incorporados no sistema SisBolsas
passaram a ser automaticamente importad
com essa simplificação e automatização do processo, espera
número de não homologações, já que essas são geralmente causadas por erro de preenchimento. 
Além disso, esperar-se diminuir a carga de trabalho do pesquisador, 
para a submissão da proposta, o tempo dispendido pelos avaliadores e a circulação de formulários 
e arquivos por e-mail. Dinalva ressalta que não foram alterados pesos ou critérios, apenas 
automatizado o procedimento. 2)Análise do uso automatizado dos dados da plataforma Lattes 

para pontuação. Dinalva apresenta um estudo de calibração da análise 
pela importação automática do Lattes em relação 
edital PROBIC2021. Os dados utilizados s
exportados do Lattes em 11/06/2021
solicitantes das quotas de bolsas
uma alta correlação nos dados. Em algumas áreas a correlação foi ligeiramente mais baixa,
exemplo R2=0,95), mas observou
Lattes do que os descritos na planilha
poderia alcançar. Em outros casos, mesmo a correlaç
classificação foi mantida. A consistência dos erros foi comentada pelo Comitê, mas justificada pelo 
preenchimento incompleto das planilhas e por se verificar a manutenç
A aplicação foi elogiada pelos representantes e ressaltado seu imenso potencial pata outras 
aplicações na Universidade, como automatização do preenchimento do RAD, dos produtos 
desenvolvidos no SisProj, na distribuiç
Presidente do CCTI.Leandro Bugoni, diretor de pesquisa, questiona aos representantes se 
alguém gostaria de ocupar a cadeira de presidência do CCTI. Roberta Medeiros se 
representantes decidem deixar a votaç
vice-presidente, Susane, se gostaria de ocupar a presidência. 
Waldirquestiona se existe a possibilidade de realizar doações financeiras para pagamento de 
bolsas de pesquisa. Leandro fala que isso est
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ATA nº 03/2021 

outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu
ordinariamente, o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI na sala de reuniões virtual

. Presentes: Tito Roberto SantAnna, Bruna Normberg,
Éder Dion, Eduardo Nunes Borges, Waldir Terra Pinto, Roberta Medeiros, Pedro da Hora Cunha, 

Everaldo Arashiro, Viviane Kwecko, Zelia Seibt do Couto, 
e Leandro Bugoni, e, como convidados, a coordenadora de Bolsas 

Carlos Alberto Madsen, do Centro de Gestão de Tecnologia de 
Aberta a reunião e verificado quórum, Leandro Bugoni, Diretor de Pesquisa, 

a reunião conforme segue: 1)Apresentação dos novos procedimentos para inscrição 

Dinalva explica que as alterações foram feitas 
atizar e centralizar o processo de inscrição nos editais

política de transparência de dados do Governo e a solicitação dos órgãos de 
um fluxo de processo que possa ser auditável. Carlos Madsen apresenta as alteraç

lhas e planos de trabalhos, anteriormente solicitados em arquivos
foram incorporados no sistema SisBolsas. Além disso, informações do Currículo Lattes 
a ser automaticamente importadas pelo CGTI da Plataforma Lattes. Dinalva explica 

ão e automatização do processo, espera-se reduzir 
número de não homologações, já que essas são geralmente causadas por erro de preenchimento. 

se diminuir a carga de trabalho do pesquisador, por reduzir o tempo gasto 
, o tempo dispendido pelos avaliadores e a circulação de formulários 

Dinalva ressalta que não foram alterados pesos ou critérios, apenas 
Análise do uso automatizado dos dados da plataforma Lattes 

apresenta um estudo de calibração da análise 
portação automática do Lattes em relação às tabelas preenchidas pelos proponentes 

2021. Os dados utilizados são referentes aos pedidos FAPERGS 2021
11/06/2021, logo após o encerramento das inscrições pelos orientadores 

solicitantes das quotas de bolsas. Ao comparar os resultados para todas as 
Em algumas áreas a correlação foi ligeiramente mais baixa,

, mas observou-se que nesses casos os proponentes possuíam mais pontos no 
Lattes do que os descritos na planilha, ou seja, optaram por não informar toda a pontuação que 

. Em outros casos, mesmo a correlação sendo mais baixa
consistência dos erros foi comentada pelo Comitê, mas justificada pelo 

das planilhas e por se verificar a manutenção das posições no ranking. 
A aplicação foi elogiada pelos representantes e ressaltado seu imenso potencial pata outras 

ões na Universidade, como automatização do preenchimento do RAD, dos produtos 
desenvolvidos no SisProj, na distribuição orçamentária das Unidades. 

Leandro Bugoni, diretor de pesquisa, questiona aos representantes se 
ém gostaria de ocupar a cadeira de presidência do CCTI. Roberta Medeiros se 

representantes decidem deixar a votação para uma próxima reunião e fazer uma consulta a atual 
gostaria de ocupar a presidência. 

questiona se existe a possibilidade de realizar doações financeiras para pagamento de 
Leandro fala que isso está sendo discutido na FA
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s quatorze horas, reuniu-se, 
CCTI na sala de reuniões virtual 

Bruna Normberg, César Costa, 
Waldir Terra Pinto, Roberta Medeiros, Pedro da Hora Cunha, 

Seibt do Couto, Camila de Martinez 
, e, como convidados, a coordenadora de Bolsas 

Centro de Gestão de Tecnologia de 
Leandro Bugoni, Diretor de Pesquisa, 

Apresentação dos novos procedimentos para inscrição 

as alterações foram feitas com objetivo de 
atizar e centralizar o processo de inscrição nos editais,além de cumprir com a 

política de transparência de dados do Governo e a solicitação dos órgãos de controle, através de 
. Carlos Madsen apresenta as alterações realizadas 

lhas e planos de trabalhos, anteriormente solicitados em arquivos, 
informações do Currículo Lattes 

pelo CGTI da Plataforma Lattes. Dinalva explica que 
se reduzir substancialmente o 

número de não homologações, já que essas são geralmente causadas por erro de preenchimento. 
por reduzir o tempo gasto 

, o tempo dispendido pelos avaliadores e a circulação de formulários 
Dinalva ressalta que não foram alterados pesos ou critérios, apenas foi 

Análise do uso automatizado dos dados da plataforma Lattes 

apresenta um estudo de calibração da análise de pontuações obtidas 
tabelas preenchidas pelos proponentes no 

FAPERGS 2021 e os dados 
, logo após o encerramento das inscrições pelos orientadores 

Ao comparar os resultados para todas as áreas, verificou-se 
Em algumas áreas a correlação foi ligeiramente mais baixa, (por 

nesses casos os proponentes possuíam mais pontos no 
optaram por não informar toda a pontuação que 

ão sendo mais baixa (R2>0,90), a 
consistência dos erros foi comentada pelo Comitê, mas justificada pelo 

ão das posições no ranking. 
A aplicação foi elogiada pelos representantes e ressaltado seu imenso potencial pata outras 

ões na Universidade, como automatização do preenchimento do RAD, dos produtos 
ão orçamentária das Unidades. 3) Votação para 

Leandro Bugoni, diretor de pesquisa, questiona aos representantes se 
ém gostaria de ocupar a cadeira de presidência do CCTI. Roberta Medeiros se candidata. Os 

ão para uma próxima reunião e fazer uma consulta a atual 
gostaria de ocupar a presidência. 4) Assuntos Gerais. 

questiona se existe a possibilidade de realizar doações financeiras para pagamento de 
sendo discutido na FAURG, mas que seria um 



 

 

processo burocrático com necessidade de criação de projetos específicos e pagamento de taxas 
administrativas. No momento o montante de recursos não se justificaria, mas a possibilidade existe 
e poderá ser implementada no futuro. Sem mais, encerrou-se a reunião. Esta ata, após lida e 
devidamente aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, Gabriela, que a redigi.  

 

 

 

Leandro Bugoni 

Diretor de Pesquisa  

 

 

Gabriela Amaral de Rezende  

Secretária 


