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ATA N º 03 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 08 de maio de 2015, às 9 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 oitavo dia do mês de maio de dois mil e quinze, às nove 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, Edson Roberto De Pieri e Maria Luísa Sartorelli, 

sob a Presidência do professor Elias Machado Gonçalves. A reunião contou com a 

presença do professor Felipe Mendonça Pimenta representando o Centro de Filosofia 

e Ciências Humanas, da professora Rosângela Schwarz Rodrigues representando o 

Centro de Ciências da Educação e da professora Maria Àngeles Lobo Recio 

representando o Campus de Araranguá. Justificaram ausência à reunião os 

professores, Fernando José Spanhol e Joni Stolberg. Havendo quórum, a Presidência 

cumprimentou os presentes e deu por aberta a sessão. Dando início à ordem do dia 

foram tratados os seguintes pontos: 1. Informes Gerais. O professor Elias Machado 

apresentou os novos professores que passaram a integrar o Comitê Permanente CT-

INFRA/UFSC, o professor Felipe Mendonça Pimenta em substituição ao professor 

Fernando Jacques Althoff na representação do Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFH) e a professora Rosângela Schwarz Rodrigues indicada para a 

representação do Centro de Ciências da Educação (CED). O professor Elias Machado 

comentou que foram solicitadas ao Gabinete da Reitoria as emissões das portarias de 

substituição e nomeação na representação do Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC e 

que até o momento não foram expedidas. 2. Formulário para Apresentação de 

Propostas. Foi apresentado aos membros do Comitê CT-INFRA/UFSC o novo 

formulário para apresentação de propostas para as CHAMADAS PÚBLICAS 

MCTI/FINEP/CT-INFRA a partir do Finep 30 Dias Pesquisa. A professora Maria 

Luísa e o professor Adair comentaram da importância de utilizar palavras-chaves que 

caracterizem precisamente os subprojetos e que estejam alinhadas com a proposta 
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geral do projeto da instituição. A professora Maria Luísa solicitou que fosse 

disponibilizada aos integrantes do Comitê CT-INFRA/UFSC a relação de palavras-

chaves disponíveis no banco de dados da Finep. Foi comentado que o sistema da 

Finep 30 Dias Pesquisa calculará automaticamente a conversão para a moeda corrente 

brasileira, utilizando o câmbio na data da disponibilização do formulário de submissão 

do projeto, 02/04/2015, o valor dos equipamentos e materiais permanentes 

importados. Foi comentado que o sistema fixa automaticamente o percentual de 20% 

sobre equipamentos e materiais permanentes importados para gastos com despesas 

acessórias de importação e 3% sobre o subprojeto para despesas operacionais e 

administrativas de caráter indivisível (DOACI). Os integrantes do Comitê CT-

INFRA/UFSC comentaram da importância de efetuarem o cadastro sistema Finep 30 

Dias Pesquisa para terem acesso ao Formulário de Apresentação de Proposta. 3. 

Encaminhamentos. Ficou acordado que o Departamento de Projetos da Pró-Reitoria 

de Pesquisa encaminhará aos integrantes do Comitê CT-INFRA/UFSC a relação de 

palavras-chaves disponíveis no banco de dados da Finep; solicitação e instruções para 

o cadastro sistema Finep 30 Dias Pesquisa e acesso Formulário de Apresentação de 

Proposta; Atas das reuniões dos dia 06 e 24 de abril de 2015 com as correções 

sugeridas para aprovação; critérios para avaliação de mérito e adequação ao 

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA – 02/2014 – 

Equipamentos Multiusuários; e as cópias eletrônicas das propostas de projetos das 

unidades para os integrantes do Comitê CT-INFRA/UFSC possam emitir pareceres 

técnicos – recomendado sem restrições, recomendado com restrições ou não 

recomendado. 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, 08 de Maio de 

2015.  

 

 

 

 


