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ATA N.° 02 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 25 de março de 2013, às 14 horas, na sala 

de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa. 
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Ao vigésimo quinto do mês de março do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, na 

sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa, 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, Joni Stolberg, 

Luís Orlando Emerich dos Santos, Paulo Cesar Leite Esteves e André Portela Santos, 

sob a Presidência do professor Elias Machado Gonçalves. Justificaram ausência os 

professores Alex Pires de Oliveira Nuner, Edmundo Carlos Grisard, Marília Matos 

Gonçalves e Antônio Henrique da Fontoura Klein. 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. Definição do calendário de reuniões – 

Comissão com reuniões semanais na Propesq para fechamento do projeto. Os 

membros do comitê foram consultados quanto à possibilidade de instauração de uma 

comissão para sistematização do projeto institucional com reuniões semanais. Os 

membros manifestaram-se a favor da instauração da comissão e após consulta ficou 

acordado que o melhor dia para as reuniões da comissão seria as sextas-feiras pela 

tarde na sala de reuniões da Propesq/Propg. Ficou determinado que ocorrerão reuniões 

semanais com comissão de sistematização as sextas-feiras a tarde, a partir do dia 5 de 

abril de 2013, para o fechamento do projeto institucional. A professora Alacoque fez 

uma observação quanto a necessidade de cadastrar os projetos das unidades (os 

subprojetos) no Notes para aprovação da chefia de departamento. O professor Elias 

comentou que esta é uma determinação da Procuradoria Federal e que todos os 

coordenadores deverão declarar os projetos coordenados no Notes para aprovação da 

chefia de departamento do coordenador do subprojeto. 2. Fechamento das propostas 

aprovadas pelo Comitê 25/03/2013. Foi discutido que os subprojetos que preveem 

obras e instalações deverão apresentar as pendências quanto à definição do local para 

a construção da obra pelo DPAE até o dia 28/03/2013. Foi discutida a necessidade de 

cortes nos subprojetos para adequação do projeto institucional ao valor máximo 

permitido de 20 milhões. Havendo necessidade de mais corte, foi acordado pelos 
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membros presentes que as unidades do CCB, CCS e CDS deverão realizar cortes 

proporcionais em valores, pois, tratam-se dos três maiores projetos para aquisição de 

equipamentos. O Comitê deliberou que os campi e os projetos de preveem obras não 

fizessem parte dos cortes porque os primeiros estão em condições mais precárias de 

infraestrutura e já se havia decidido que deveriam ser priorizados e porque as obras 

estão sendo orçadas a um baixo custo padrão de referência (CUB limite de R$ 1.500). 

Os professores Paulo Cesar Leite Esteves e André Portela Santos solicitaram a licença 

de todos para se ausentarem da reunião devido a compromissos previamente 

agendados para o mesmo dia. 3. Definição de calendário e prazos para reuniões 

para consolidação dos projetos entregues pelas unidades e consolidação do 

projeto institucional. Foram deliberados pelo Comitê: a) revisão e sistematização dos 

documentos e informações entregues pelas unidades até o dia 28/03/2013; b) 

sistematização final das informações entregues pelas unidades e consolidação do 

projeto institucional pela comissão entre 01/04 e 15/04/2013; c) começo da inserção 

de informações dos subprojetos no formulário FINEP 15 de abril; d) entrega dos 

projetos básicos de acordo com o solicitado pela FINEP até o dia 25 de abril de 2013; 

e) revisão final do projeto pelo Departamento de Projetos 1º a 15 de maio e f) envio 

para FINEP 16 de maio formulário eletrônico e 17 envio por correios. O professor 

Elias comentou que é muito importante que todas as unidades atendam ao solicitado 

pela FINEP quanto à apresentação dos documentos necessários para avaliação de itens 

de obras e serviços de engenharia. O Secretário Gustavo Rossa Camelo leu a Ata n.º 

02/2012, de 17 de dezembro de 2012, e a Ata nº 03/2012, de 20 de dezembro de 2012, 

da Sessão Extraordinária do Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC. As Atas foram 

apreciadas e aprovadas por unanimidade. 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, 

25 de Março de 2013.  

 

 


