
 

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE (048) 3721-9846 - FAX (048) 3721-8422 

propesq@contato.ufsc.br | www.propesq.ufsc.br 

 

 

ATA Nº 10 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 18 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 dezoito 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 professores: Adair Roberto Soares dos Santos, 

Joni Stolberg, Juan Pablo de Lima Costa Salazar, Maria Luísa Sartorelli, Milton Luiz Horn 

Vieira e Rosângela Schwarz Rodrigues. Os professores Elias Machado Gonçalves e Felipe 

Mendonça Pimenta justificaram a ausência. Dando início à ordem do dia foi tratado o item 

de pauta: 1) Avaliação dos Subprojetos para submissão à Chamada Pública 

MCTI/FINEP/CT-INFRA 02/2014 com prazo até 16 de outubro de 2015. Iniciou-se 

com a revisão do subprojeto “Laboratório de Pesquisas em Testes Multifísicos”, 

referente ao qual se deu as seguintes recomendações que serão encaminhadas ao professor 

responsável pelo projeto que deverá fazer os ajustes até a próxima quinta-feira: a) reavaliar 

os Códigos Nacionais de Atividade Econômica - CNAE informados no item 3.3 “principal 

setor de atividade econômica relacionada ao subprojeto”. O comitê recomenda que sejam 

substituídos os códigos informados pelos códigos a seguir: “M – Atividades Profissionais, 

Científicas e Técnicas”, “72 – Pesquisa e Desenvolvimento Científico” e “721 - Pesquisa e 

desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais”. b) revisar e alterar o item 

“3.5 descrição e justificativa do subprojeto” a fim de torná-la mais específica. Cita-se, 

como exemplo, o segundo parágrafo do texto. c) No item 3.6 referente ás Instituições, 

verificar se a Universidade Federal Rural do Semi Árido não irá participar da mesma 

chamada pública, com solicitação de equipamentos similares e se já não possui os 

equipamentos que estão sendo solicitados. Se possuir é necessário que se faça uma 

justificativa para a nova solicitação para a infraestrutura da Universidade Federal de Santa 

Catarina. d) conferir se todos os programas de pós-graduação incluídos no projeto têm 

pesquisadores incluídos na equipe científica, conforme deliberação da reunião anterior. d) 

no item 5.1 os equipamentos relacionados devem ser agrupados em uma única 

infraestrutura, cuja denominação proposta pelo Prof. Juan Pablo deve ser “Laboratório de 

Pesquisa em Testes Multifísicos”. Conforme Manual da FINEP, página 30, “cada 
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infraestrutura será posteriormente detalhada pelos equipamentos e/ou obras que a compõe 

na aba “6. Orçamento” e também pelo tempo necessário para sua implantação na aba “8. 

Cronograma”. Após os encaminhamentos deu-se continuidade à reunião, com a revisão do 

subprojeto “Implantação de Infraestrutura no Centro de Pesquisas e Pós-Graduação 

no Campus da UFSC em Araranguá”, para o qual foram feitas as seguintes 

recomendações que serão encaminhadas ao responsável pelo subprojeto que deverá realizar 

os ajustes até a próxima quinta-feira: a) alterar o item “3.5 descrição e justificativa do 

subprojeto” a fim de enfatizar porque se faz necessária a infraestrutura solicitada uma vez 

que a Universidade já  possui esta infraestrutura. O comitê recomenda que seja destacado 

que a inexistência dos itens solicitados inviabilizaria o desenvolvimento da pesquisa no 

Campus Araranguá. Recomenda-se também que seja reduzido o tamanho do texto e a 

quantidade de dados históricos, dando mais ênfase a necessidade da infraestrutura 

solicitada para o Campus. b) No item 3.6.2 recomenda-se que seja mantida a UNESC de 

Criciúma, que seja avaliado se o Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC não irá 

participar da mesma chamada pública, com solicitação de equipamentos similares e se já 

não possui os equipamentos que estão sendo solicitados. Se possuir é necessário que se faça 

uma justificativa para a nova solicitação para a infraestrutura da Universidade Federal de 

Santa Catarina e que sejam retiradas as demais instituições. c) conferir se todos os 

programas de pós-graduação incluídos no projeto têm pesquisadores incluídos na equipe 

científica, conforme deliberação da reunião anterior. d) preencher os item 4.2 com 

informações sobre o coordenador e conjunto da equipe. e) no item 5.1 “Infraestrutura de 

pesquisa solicitada”, no campo justificativa, o comitê recomenda que seja citado de 

maneira mais especifica a importância dos equipamentos solicitados. f) no item 6.1.1.1 

“Equipamentos voltados diretamente à pesquisa”, recomenda-se que seja detalhada a 

especificação dos itens: “estação de trabalho de estudos em energia solar” e 

“espectrofotômetro UV-VIS”. g) nos itens 6.2 e 6.3 consta o valor de R$50.000,00 para 

“outros serviços”, solicita-se esclarecimentos sobre a que se refere este valor. 2) 

Encaminhamentos para a próxima reunião: a) tendo em vista a proximidade do prazo de 

submissão do projeto e que ainda faltam ser revisados 6 subprojetos, acordou-se que na 

próxima semana ocorrerão duas reuniões, a primeira na quinta-feira, 24 de setembro, das 9h 

as 11h30 e das 14h as 17h30 e a segunda no dia no dia 25 de setembro de 2015, sexta-feira, 

e a pauta será a continuidade da avaliação dos subprojetos.  Destacou-se a meta finalizar a 

avaliação dos subprojetos e os cortes nos orçamentos até o dia 25 de setembro o projeto. b) 

as recomendações referentes a cada subprojeto serão encaminhadas por e-mail aos 

professores responsáveis para que façam as adequações até a próxima quinta-feira, 24 de 

setembro. Além disso, as recomendações que abrangem todos os subprojetos serão 

comunicadas a todos os demais responsáveis para que confiram se seus respectivos 

subprojetos estão de acordo. c) será encaminhada orientação aos coordenadores dos 

subprojetos que todas as instituições incluídas deverão apresentar carta de manifestação de 

interesse assinada pelo representante legal da instituição. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião, e eu, Vítor do Nascimento da Silva, secretário-executivo do Comitê 

CT-INFRA/UFSC, lavrei a presente ata. Florianópolis, 18 de Setembro de 2015. 

 

 


