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ATA N.° 03 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 10 de outubro de 2013, às 10 horas, na sala 

“Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”. 
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Ao décimo dia do mês de outubro de dois mil e treze, às dez horas, na sala Prof. 

Ayrton Roberto de Oliveira (Sala dos Conselhos), Prédio da Reitoria, reuniu-se o 

Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC, convocado por meio de e-mail eletrônico, com 

a presença dos seguintes membros: Alacoque Lorenzini Erdmann, Luiz Guilherme 

Antonacci Guglielmo, Maria Luísa Sartorelli, Edson Roberto De Pieri, Adair Roberto 

Soares dos Santos e André Portela Santos, sob a Presidência do professor Elias 

Machado Gonçalves. A reunião contou com a presença dos professores Juan Pablo de 

Lima Costa Salazar (Campus de Joinville), Fernando Jacques Althoff (CFH) e Julian 

Borba (Campus de Curitibanos). Justificaram a ausência à reunião os professores Joni 

Stolberg e Luís Orlando Emerich dos Santos. Havendo quórum, a Presidência 

cumprimentou os presentes e deu por aberta a sessão. Dando início à ordem do dia 

foram tratados os seguintes pontos: 1. Avaliação do projeto CT-INFRA/UFSC 

2013. O Professor Elias Machado fez uma explicação sobre o processo de avaliação 

dos projetos CT-INFRA na FINEP e os critérios e orientações adotados pelos 

avaliadores. A professora Maria Luisa Sartorelli comentou sobre a necessidade de 

criação de um fundo de manutenção dos equipamentos multiusuário para garantir a 

destinação de recursos em serviços de manutenção preventiva e corretiva, garantindo a 

funcionalidade dos equipamentos, e como forma também de apresentar às 

financiadoras o compromisso da instituição com a utilização multiusuária dos 

equipamentos e da infraestrutura de pesquisa. O professor Elias afirmou que a 

proposta do fundo já existe na nova resolução de pesquisa aprovada pela Câmara de 

Pesquisa e que será submetida ao CUn. O professor Juan Salazar comentou sobre a 

existência de uma divergência de valor em um equipamento entre proposta 

encaminhada pela unidade à UFSC e a proposta encaminhada pela UFSC à FINEP. O 

professor também afirmou da necessidade do preenchimento do projeto no formulário 

de apresentação de proposta com antecedência mínima, com encaminhamento às 

unidades para as últimas revisões do projeto institucional. 2. Avaliação do resultado 

preliminar e avaliação do mérito. O secretário-executivo do Comitê CT-

INFRA/UFSC, Gustavo Rossa Camelo, fez uma apresentação do resultado preliminar 
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do CT-INFRA e da avaliação do mérito dos subprojetos. A professora Maria Luisa 

Sartorelli comentou sobre a recorrência da observação, na avaliação do mérito, quanto 

ao cronograma físico de aquisição dos equipamentos e de implantação das 

infraestruturas de pesquisa, por não detalharem as etapas intermediárias, tais como: 

licitação, aquisição e instalação dos equipamentos. A professora Maria Luisa também 

afirmou que os projetos da UFSC sempre foram encaminhados da mesma forma que o 

projeto de 2013, mas que esta observação feita neste ano pela FINEP nunca havia sido 

destacada anteriormente. O secretário Gustavo relatou que os subprojetos dos Campi 

de Joinville e Curitibanos foram aprovados integralmente, mas esclareceu que houve 

reduções de valores entre o solicitado e o recomendado pela financiadora. O secretário 

Camelo esclareceu que na avaliação do CT-INFRA a FINEP desconsidera os 

centavos, fazendo ajustes nas propostas, e que algumas avaliações de mérito dos 

subprojetos aprovados parcialmente não explicitaram quais foram os cortes realizados 

pela financiadora em termos de itens. 3. Discussão e aprovação do Calendário de 

Trabalho. O professor Elias Machado lembrou sobre a necessidade de definição de 

um calendário objetivando o início dos trabalhos para o próximo CT-INFRA. O 

professor Adair sugeriu que o calendário de trabalho fosse definido até o mês de 

dezembro, deixando para o mês de dezembro a definição das reuniões para o próximo 

ano. Ficou definido que as próximas reuniões do Comitê Permanente CT-INFRA 

ocorreriam nos dias 25/10/2013, 22/11/2013 e 12/12/2013. Após a reunião o professor 

Fernando Jacques Althoff (CFH) apresentou-se como o novo representante do Centro 

de Filosofia e Ciências Humanas em substituição à professora 

Maria Aparecida Crepaldi. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, sendo 

que o presidente agradeceu a presença de todos e eu, Gustavo Rossa Camelo, 

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 

Outubro de 2013.  

 

 

 

 


