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ATA N.° 01 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE
CT-INFRA/UFSC

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê
Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no
dia 28 de novembro de 2014, às 9 horas, na
sala de Reuniões do Ático - Prédio da Reitoria
II (Edifício Santa Clara)
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Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, às nove horas, na
sala de reuniões do Ático, Prédio da Reitoria II (Edifício Santa Clara), reuniu-se o
Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC, convocado por meio de e-mail eletrônico, com
a presença dos seguintes membros: Alacoque Lorenzini Erdmann, Fernando Jacques
Althoff, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Adair Roberto Soares dos Santos, Joni
Stolberg, Juan Pablo de Lima Costa Salazar, Paulo César Leite Esteves e Maria Luísa
Sartorelli, sob a Presidência do professor Elias Machado Gonçalves. A reunião contou
com a presença do professor Leonardo Flach representando o Centro Socioeconômico
com a ausência justificada do professor André Portela Santos e com a presença do
professor Pedro Luiz Manique Barreto que passará a representar o Centro de Ciências
Agrárias em substituição ao professor Alex Pires de Oliveira Nuner, entretanto, ainda
não teve sua portaria de nomeação publicada pelo Gabinete da Reitoria. Justificaram
ausência à reunião os professores, André Portela Santos e Edson Roberto De Pieri.
Havendo quórum, a Presidência cumprimentou os presentes e deu por aberta à sessão.
Dando início à ordem do dia foram tratados os seguintes pontos: 1. Informes. O
professor Elias informou reunião com a superintendência da FINEP em que
acompanhou o pró-reitor Jamil Assreuy no Rio de Janeiro, no dia 03 de Novembro
para negociações de renovação de prazo de projetos CT-INFRA e de recursos dos
projetos indeferidos. O professor comentou também sobre a falta de recursos do
MCTI devido à retirada dos recursos dos royalties do petróleo do FNDCT e que os
projetos CT-INFRA que aguardam repasses financeiros estão na tesouraria da FINEP
sem pendências e o desembolso depende da liberação de recursos pelo MCTI. O
professor comentou ainda que para os projetos que ainda não receberam recursos
existe a palavra da Superintendência da FINEP que este período será considerado nas
prorrogações. O professor comentou sobre as negociações com a direção do Sapiens
Parque – Parque Científico e Tecnológico do Estado de Santa Catarina – das obras
UFSC que estão em desenvolvimento no parque e que a UFSC terá a disposição 250
mil metros quadrados de área para execução de laboratórios de pesquisa. O acordo
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com a Sapiens Parque S/A está em análise no Conselho Universitário e a sua
aprovação é pré-condição para a execução de projetos como o RENERGIA que
depende da concessão da escritura para a UFSC para liberação dos recursos pela
FINEP 2. Situação dos Projetos CT-INFRA em desenvolvimento na UFSC. O
professor Elias Machado comentou a situação de execução dos projetos CTINFRA/UFSC contratados com a FINEP. O professor afirmou que a UFSC avançou
bastante na execução de obras CT-INFRA 2008, 2009 e 2010 que estavam atrasadas.
O professor destacou a obra do TECMÍDIA que foi contratada, a obra do
SUPERFÍCIE que foi encaminhada para licitação, as obras da Fazenda Experimental
da Ressacada – Manejo de Gado concluída e Manejo de Água que será finalizada em
dezembro e as obras do IMB, RENERGIA, CEPEME e CPD que estão em finalização
dos editais para abertura de processo licitatório para contratação de empresas
especializadas para elaborar o projeto executivos das obras. 3. Editais CT-INFRA
abertos. O professor Elias Machado disse que a FINEP publicou duas chamadas
públicas para o CT-INFRA: uma para selecionar propostas de recursos adicionais para
conclusão de obras aprovadas nos projetos anteriores que não foram iniciadas ou
concluídas e que precisarão de complementação financeira para conclusão e outra para
selecionar propostas para apoio financeiro à aquisição de novos equipamentos
multiusuários, à manutenção dos equipamentos a serem adquiridos no projeto e a
manutenção dos equipamentos já existentes na instituição. A professora Maria Luísa
comentou que é necessário apresentar um projeto de manutenção dos equipamentos
antigos. O professor Elias Machado sugeriu a indicação da Pista de Testes do Campus
de Joinville, do SUPERFÍCIE, do SIBIOTEC, do IMB, do RENERGIA, do CEPEME
e do CPD como obras candidatas para a proposta institucional para recursos adicionais
para conclusão. Os professores Elias Machado, Adair Santos e Maria Luísa
comentaram que a proposta da UFSC para a Carta-Convite será mais uma atividade
executiva da PROPESQ junto aos coordenadores dos subprojetos e que será
submetida ao Comitê para revisão e sugestões. O professor Pedro Luiz questionou se
haveria suplentes no Comitê. O professor Elias Machado comentou que o Estatuto da
UFSC não prevê a figura do suplente nas comissões instituída. 4. Revisão dos
projetos de acordo com as sugestões da Audiência Pública. O professor Elias
Machado sugeriu que a revisão dos projetos pré-selecionados a partir das sugestões da
Audiência Pública ficasse para a próxima reunião. O encaminhamento foi aprovado
pelos presentes 5. Definição de calendário de reuniões. O professor Elias Machado
consultou aos membros do Comitê sobre a definição do calendário para realização de
reuniões para sistematização dos projetos institucionais de pesquisa da UFSC para
submissão à Carta Convite e ao Edital de Equipamentos da FINEP. Houve consenso
entre os presentes e por maioria absoluta ficou pré-agendada reuniões do Comitê CTINFRA/UFSC para os dias 05/12 e 12/12 de 2014 e para os dias 09/01, 16/01, 23/01,
30/01, 06/02, 13/02, 20/02, 06/03, 20/03, 10/04, 24/04, 08/05 e 15/05 de 2015 no
período da manhã – das 09 às 12 horas. 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,
28 de Novembro de 2014.

