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ATA Nº 08 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 03 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 três 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 membros: Felipe Mendonça Pimenta, Maria Luísa Sartorelli, 

Milton Luiz Horn Vieira e Juan Pablo de Lima Costa Salazar, sob a Presidência do 

professor Elias Machado Gonçalves. Comunicou ausência à reunião a professora Rosângela 

Schwarz Rodrigues. A Presidência cumprimentou os presentes e deu por aberta a sessão. 

Dando início à ordem do dia foram tratados os seguintes pontos: 1.  Informes sobre 

projetos: a) O Prof. Elias comunicou a prorrogação do convênio 01.09.0374.00 que 

possibilitará a conclusão da obra do Edifício “Superfícies” (CT-INFRA 2009), b) informou 

a previsão de conclusão da obra do TECMÍDIA até o final do ano (CT-INFRA 2008); c) 

Comunicou o retorno da FINEP em relação à Chamada Pública MCTI/FINEP 01/2014 - 

Recursos Adicionais com vistas à conclusão das construções e instalações. Todos os 

projetos submetidos à chamada pública foram reprovados. 2. Avaliação dos Subprojetos 

para submissão à Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA 02/2014 com prazo até 

16 de outubro de 2015. O Prof. Elias Machado Gonçalves precisou se ausentar devido a 

questões de saúde e os presentes iniciaram os trabalhos de conferência detalhada dos textos 

dos subprojetos. Foi conferido inicialmente o subprojeto Modernização do Laboratório 

Central de Microscopia Eletrônica até o item 4. Equipe Científica. Os presentes pontuaram 

alguns itens para discussão na próxima reunião do comitê, pois se faz necessário um 

quórum maior para realizar a discussão. Os itens levantados foram: a) quantidade de horas 

para equipe científica, b) necessidade de constar na equipe científica representantes das 

pós-graduações vinculadas ao projeto, c) sugestão de alteração do título geral do projeto. d) 

confirmação de qual a cotação do dólar que será usada pela FINEP para conversão das 

proformas. 3) Encaminhamentos para a próxima reunião: acordou-se que será 

encaminhado o arquivo com o conteúdo de todos os projetos em versão “.pdf” para que 

todos os membros do comitê revisem e tragam suas sugestões de alteração para a próxima 

reunião.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Vítor do Nascimento da 
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Silva, secretário-executivo do Comitê CT-INFRA/UFSC, lavrei a presente ata que segue 

assinada pela presidência e pelos demais participantes da reunião. Florianópolis, 03 de 

Setembro de 2015. 

 

 


