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ATA N.° 2 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 24 de abril 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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Ao vigésimo quarto dia do mês de abril 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 e-mail 

eletrônico, com a presença dos seguintes membros: Luiz Guilherme Antonacci 

Guglielmo, Juan Pablo de Lima Costa Salazar, Joni Stolberg e Maria Luísa Sartorelli, 

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

reunião os professores Adair Roberto Soares dos Santos, Edson Roberto De Pieri, 

Fernando José Spanhol e Alacoque Lorenzini Erdmann. A Presidência cumprimentou 

os presentes e deu por aberta à sessão. Dando início à ordem do dia foram tratados os 

seguintes pontos: 1. Informes Gerais. O professor Elias Machado comentou que a 

FINEP apontou à UFSC algumas ausências ou inadequações de documentos 

apresentados pela instituição a CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014 para captar 

recursos adicionais para obras e que na quarta-feira, 15 de abril de 2015, a UFSC 

encaminhou à FINEP documentação dos projetos das obras submetidas com vistas a 

sanar as ausências/inadequações apresentada pela agência 2. Discussão do Projeto 

CT-INFRA 2015. O professor Elias Machado informou que a FINEP liberou o 

Formulário de Submissão de Projetos por meio do Finep 30 Dias Pesquisa, novo 

sistema de análise e gestão de projetos com instituições e que a equipe da 

Coordenadoria de Projetos Institucionais estava analisando o formulário para elaborar 

um roteiro para ser encaminhado para as unidades para orientar o preenchimento das 

propostas que serão submetidas até o dia 30/04/2015. Comentou-se sobre algumas 

alterações do novo sistema em relação ao anterior, dentre as quais, a responsabilidade 

pelo preenchimento dos subprojetos pelos coordenadores de subprojetos e pela 

consolidação e submissão do projeto geral pelo coordenador geral de projeto. O 

coordenador de Projetos Institucionais, Gustavo Camelo informou que o prazo para 

submissão do projeto é até o dia 16 de julho de 2015. 3. Cronograma de Reuniões. O 

professor Elias Machado consultou aos membros do Comitê presentes sobre a 

definição de novo calendário para realização de reuniões para sistematização do 
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projeto institucional de pesquisa da UFSC para submissão 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 08/05 e 15/05 – para 

avaliação geral e adequação das propostas das unidades; 22/05 e 29/05 – para 

definição das propostas que irão compor o projeto institucional e para adequar as 

propostas ao montante passível de solicitação; 05/06 e 12/06 – para orientação quanto 

ao cadastro de coordenadores e preenchimento dos subprojetos no sistema Finep 30 

Dias Pesquisa e 19/6 26/6 – para fechamento do projeto institucional a partir da 

análise das informações preenchidas no sistema Finep 30 Dias Pesquisa pelos 

coordenadores responsáveis. 4. Encaminhamento. A Pró-Reitoria de Pesquisa ficou 

de encaminhar aos membros do Comitê CT-INFRA/UFSC e aos responsáveis pelas 

propostas das unidades um novo formulário constituído a partir das informações 

exigíveis pelo recém-disponibilizado Formulário de Submissão de Projetos da Finep – 

o Finep 30 Dias Pesquisa – para adequação das propostas as exigências e solicitações 

do novo sistema da agência para apresentação e submissão de projetos. 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, 24 de Abril de 2015.  

 

 

 

 


