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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 06 de abril de 2015, às 14 horas e trinta 

minutos, na sala de Reuniões da Pró-Reitoria 

de Pesquisa - Prédio da Reitoria II (Edifício 

Santa Clara) 
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Ao sexto dia do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 

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 e-

mail eletrônico, com a presença dos seguintes membros: Alacoque Lorenzini 

Erdmann, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Adair Roberto Soares dos Santos, 

Juan Pablo de Lima Costa Salazar e Maria Luísa Sartorelli, sob a Presidência do 

professor Elias Machado Gonçalves. A reunião contou com a presença do professor 

Rolf Hermann Erdmann representando o Centro Socioeconômico. Justificaram 

ausência à reunião os professores, Alex Pires de Oliveira Nuner, Edson Roberto De 

Pieri, Joni Stolberg, Fernando José Spanhol e Janaína Gonçalves Guimarães. 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 e Situação dos 

Projetos CT-INFRA. O professor Elias Machado comentou a situação dos projetos 

CT-INFRA contratados e os encaminhamentos adotados mais recentes – como a 

conclusão de obras dos Projetos Manejo de Água e Gado de Corte na Fazenda da 

Ressacada e o início da obra do TECMÍDIA. O professor Elias Machado comentou 

que a FINEP está com indisponibilidade de recursos no orçamento e que, portanto, por 

insuficiência financeira não está repassando recursos para os projetos contratados. O 

professor Elias Machado informou que a UFSC sanou as pendências existentes nos 

projetos CT-INFRA de 2010 e 2011 com a apresentação dos projetos básicos das 

quatro obras apoiadas em projetos: IMB, RENERGIA, CEPEME e CPD e que a 

instituição universitária recebeu parte da primeira parcela de recursos do CT-INFRA 

de 2013, no montante de R$ 1.500.000,00. 2. Recursos recebidos. O professor Luiz 

Guilherme Antonacci Guglielmo questionou como faremos o encaminhamento para 

aquisição dos equipamentos do CT-INFRA de 2013, considerando que recebemos 

parte da primeira parcela de recursos e que com a valorização do dólar o preço dos 

equipamentos pode ficar a cima do disponível em projeto, inviabilizando a sua 
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aquisição. O professor Elias Machado informou que não há recursos a título de 

contrapartida institucional para viabilizar a compra dos equipamentos; e que, portanto, 

deveremos trabalhar com o que temos a disposição através do CT-INFRA. Foi 

deliberado pelos membros presentes que encaminhássemos um comunicado formal 

aos coordenadores dos subprojetos apoiados pelo CT-INFRA de 2013 até sexta-feira, 

10 de abril de 2015, para que apresentem as propostas comerciais, em ordem de 

prioridade para aquisição dos equipamentos até o dia 20 de abril de 2015; após os 

coordenadores dos subprojetos serão convocados para reunião de discussão e 

encaminhamento para aquisição dos equipamentos até o montante disponibilizado 

pela FINEP, R$ 1.500.000,00. 3. CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-

INFRA - PROINFRA – 02/2014 – Equipamentos Multiusuários. Foi deliberado 

pelos membros presente que as unidades que apresentaram propostas para despesas 

não cobertas pelo Edital da FINEP publicado, tais como as que envolvem itens de 

obras, equipamentos de pequeno porte ou demais itens não abrangidos, terão até o dia 

30 de abril de 2015 para reformularem as propostas, para adequação ao Edital 

publicado. Ficou acordado que a PROPESQ fará um encaminhamento formal as 

unidades até sexta-feira, 10 de abril de 2015, solicitando adequações das propostas 

apresentadas, conforme orientações e sugestões apresentadas pelos membros do 

Comitê CT-INFRA durante as reuniões para sistematização do projeto institucional, e 

ajustes para que as propostas se adequem para solicitações que totalizem em média de 

R$ 2.000.000,00. Ficou acordado entre os membros presentes que há necessidade da 

Universidade Federal de Santa Catarina apresentar um subprojeto para manutenção e 

upgrade dos equipamentos já existentes na instituição, bem como às pequenas 

adaptações de instalação e adequações das infraestruturas físicas estritamente ligadas a 

estes equipamentos. Ficou acordado que até 20% dos recursos que podem ser 

pleiteados no Edital serão requeridos através deste subprojeto de manutenção. Ficou 

acordado que a PROPESQ fará um encaminhamento formal até sexta-feira, 10 de abril 

de 2015, aos Laboratórios Centrais da Universidade Federal de Santa Catarina, de 

caráter multiusuário e que contemplem equipamentos de grande porte adquiridos em 

editais CT-INFRA, solicitando apresentação de demandas para manutenção e upgrade 

dos equipamentos já existentes, bem como às pequenas adaptações de instalação e 

adequações das infraestruturas físicas estritamente ligadas a estes equipamentos. 4. 

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 CT-

INFRA/UFSC para os dias 17/04, 24/04, 08/05, 15/05 e 22/05 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, 06 de 

Abril de 2015.  

 

 

 

 


