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ATA Nº 09 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE
CT-INFRA/UFSC

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê
Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no
dia 10 de setembro de 2015, às 9 horas, na sala
de Reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa Prédio da Reitoria II (Edifício Santa Clara)
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Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de reuniões
da Pró-Reitoria de Pesquisa, Prédio da Reitoria II (Edifício Santa Clara), reuniu-se o
Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC, convocado por meio de correspondência eletrônica,
com a presença dos seguintes professores: Alacoque Lorenzini Erdmann, Fabrícia Silva da
Rosa, Felipe Mendonça Pimenta, Juan Pablo de Lima Costa Salazar, Maria Luísa Sartorelli,
Milton Luiz Horn Vieira e Rosângela Schwarz Rodrigues, sob a presidência do professor
Elias Machado Gonçalves. Os professores Adair Roberto Soares dos Santos, Joni Stolberg
e Luiz Guilherme Antonacci Gugliemo justificaram ausência. A presidência cumprimentou
os presentes e deu por aberta a sessão. Dando início à ordem do dia foram tratados os
seguintes assuntos: 1. Informes: após questionamento do Prof. Milton, o prof. Elias
explanou sobre o contexto e os procedimentos referentes ao edital da EMPRAPII. 2.
Avaliação dos Subprojetos para submissão à Chamada Pública MCTI/FINEP/CTINFRA 02/2014 com prazo até 16 de outubro de 2015. Iniciou-se com a discussão dos
pontos levantados na reunião anterior, os quais tiveram os seguintes encaminhamentos: a)
quantidade de horas para equipe científica: definido que os coordenadores de
subprojetos poderão ter alocadas no máximo 10 horas para o projeto e os demais membros
da equipe deverão ter alocadas no mínimo 6 horas (conforme manual FINEP) e no máximo
8 horas, devendo atentar para distribuir a carga horária em relação as atividades de cada
pesquisador no projeto. Destacou-se que os pesquisadores deverão atualizar as suas cargas
horárias direcionadas para projetos na Plataforma CAPES. b) necessidade de constar na
equipe científica representantes das pós-graduações vinculadas ao projeto: o comitê
recomendou que todos os programas de pós-graduação incluídos no projeto tenham
pesquisadores incluídos na equipe científica. Caso contrário, não se justifica a inclusão de
pesquisadores que não participem de programas de pós-graduação c) nível CNPQ
necessário para o coordenador do projeto: foi questionado se o coordenador do
subprojeto deveria necessariamente ser um pesquisador com elevado nível CNPQ. O Prof.
Elias informou que deve ser coordenador o pesquisador que realmente irá coordenar e que
tenha aderência com o subprojeto e a recomendação é que seja pesquisador PQ.Após

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

debate e encaminhamentos, o grupo prosseguiu com a finalização da análise do subprojeto
“Modernização do Laboratório de Microscopia Eletrônica”, cuja conferência foi
considerada finalizada. Continuou-se com a análise do subprojeto “Núcleo Central de
Oceanografia”, em que foram discutidos aspectos como a inclusão de outras instituições
no projeto e deu-se os seguintes encaminhamentos para o prof. Felipe verificar e retornar
até o final da próxima semana: a) avaliar a aderência das instituições para a infraestrutura
de pesquisa e definir sobre a permanência ou não no projeto, b) confirmar se as instituições
que permanecem no projeto não irão participar da mesma chamada pública, com solicitação
de equipamentos similares e se já não possuem os equipamentos que estão sendo
solicitados. Se possuírem é necessário que se faça uma justificativa para a nova solicitação
para a infraestrutura da UFSC, c) revisão geral do texto considerando a retirada de
instituições do projeto e algumas sugestões de terminologia como, por exemplo, substituir
o termo “navio” para “embarcação”. d) Valor mínimo dos equipamentos: Prof. Milton
destacou que valor mínimo dos equipamentos é de R$100.000,00, e ficou definido que os
subcoordenadores deveria readequar pro-formas para atender ao edital 3)
Encaminhamentos para a próxima reunião: acordou-se que a próxima reunião ocorrerá
no dia 18 de setembro de 2015, sexta-feira, e a pauta será a continuidade da avaliação dos
subprojetos. Definiu-se como meta finalizar a avaliação dos subprojetos e os cortes nos
orçamentos até o dia 25 de setembro, a fim de ter tempo hábil para submeter o projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Vítor do Nascimento da Silva,
secretário-executivo do Comitê CT-INFRA/UFSC, lavrei a presente ata que segue assinada
pela presidência e pelos demais participantes da reunião. Florianópolis, 10 de Setembro de
2015.

