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ATA Nº 12 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 25 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 vinte e cinco 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, Alacoque 

Lorenzini Erdmann, Felipe Mendonça Pimenta, Jamil Assreuy Filho, Joni Stolberg, Juan 

Pablo de Lima Costa Salazar, Maria Angeles Lobo Recio, Maria Luísa Sartorelli, Milton Luiz 

Horn Vieira e Rosângela Schwarz Rodrigues. Os professores Elias Machado Gonçalves, 

Fabrícia Silva da Rosa, Janaína Gonçalves Guimarães e Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo 

justificaram a ausência. O professor Jamil Assreuy Filho, substituindo o presidente do comitê 

Prof. Elias Machado Gonçalves, deu início à ordem do com a seguinte pauta: 1) Cortes nos 

orçamento dos subprojetos para adequação do orçamento geral do projeto ao limite da 

Chamada Pública MCTI/FINEP/CT-INFRA 02/2014, no valor de R$15.000,00. 

Inicialmente foi apresentado o orçamento atual no valor de R$ 19.700.663,00 e a necessidade 

de realização de cortes na ordem de 4.700.662,13 para adequação ao limite da chamada 

pública. Foram cortados: a) do subprojeto “Centro Multiusuário de Pesquisas Ambientais 

e Agroveterinárias”: “Tómografo para Árvores”. Valor retirado: R$ 76.794,00. b) do 

subprojeto Modernização do Laboratório Central de Microscopia Eletrônica: b.1) 

“Sistema de metalização para recobrimento de amostras com ouro e com carbono”. Valor 

retirado do orçamento: R$ 50.120,00. b.2) Sistemas de refrigeração de água para microscópios 

fabricados pela empresa JEOL (duas unidades). Valor retirado do orçamento: R$50.300,00 

cada unidade, no total de R$100.600,00. c) do Subprojeto “Núcleo de Oceanografia”: a) 

“Sonda multiparâmetros portátil para uso em navio”. Valor retirado do orçamento: 

R$70.780,00, b) “Equipamento ADP (Acoustic Doopler Profiler)”. Valor retirado do 

orçamento: R$62.922,00. c) “Velocímetro doopler (ADV) de 5 MHz”. Valor retirado do 

orçamento: R$71.916,00. d) “Conjunto de sensores compactos de temperatura, salinidade 

(condutividade) e pressão”. Valor retirado do orçamento: R$75.380,00. e) “Equipamento ADP 

(Acoustic Doopler Profiler) de frequência de 1.5 MHz”. Valor retirado do orçamento: 

R$64.958,00. f) “Equipamento ADP (Acoustic Doopler Profiler) de frequência de 1.0 MHz”. 

http://lattes.cnpq.br/5936453117958596
http://lattes.cnpq.br/5936453117958596


 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

Valor retirado do orçamento: R$ 59.041.00. g) “Duas bóias de superfície com sinalização 

noturna para fundeio de equipamentos”. Valor retirado do orçamento: R$31.443,00. 

Justificativa: adequação as normas da chamada pública, que não contempla equipamentos com 

valores unitários abaixo de R$100.000,00.  Após ampla discussão, o comitê continuou com as 

seguintes deliberações: d) corte nos itens “Outros Serviços” de todos os subprojetos, com 

exceção do subprojeto “Atualização e manutenção da infraestrutura laboratorial multiusuária 

da UFSC”. Valor retirado do orçamento: R$556.988,00. Justificativa: corte em todos os 

subprojetos para redução no orçamento. e) Corte em equipamentos do subprojeto “Centro 

de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Saúde”. Itens retirados: “Eqto. 4 - Aspirador 

ultrasônico possui uma sistema de vibração que destrói e aspira simultaneamente o tecido 

tumoral”, “Eqto. 3 - iSTAN – equipamento simulador de wireless da CAE Healthcare, para 

pesquisadores cirurgiões como ferramenta para simullar resultados em pesquisas clínicas. 

Manequim, Workstation Laptop com Instrutor, acompanha Software MUSE4 CO2, 6 perfis de 

pacientes, 14 de experiências clínicas simuladas”, “Eqto. 2 - Aparelho de elastografia hepática 

transitória (FibroScan®) na elastografia transitória unidimensional, técnica que utiliza ondas 

elásticas (50 Hz) e ultrassom de baixa frequência. É composto por uma sonda, um sistema de 

ultrassom acoplado e uma central eletrônica de processamento”. Valor retirado do orçamento: 

R$ 918.965,00. Justificativa: As justificativas e finalidades apresentadas para aquisição dos 

equipamentos não caracterizam a necessidade das ações de pesquisa e a necessidade dos 

equipamentos solicitados. f) Corte em equipamento do subprojeto “Implantação de 

Infraestrutura no Centro de Pesquisas e Pós-graduação no Campus da UFSC em 

Araranguá”. Item retirado: “Sistema de análise de gases de combustão online portátil”. Valor 

retirado do orçamento: R$104.000,00. Justificativa: ajuste financeiro no orçamento do 

subprojeto para adequação do orçamento geral do projeto. O item cortado foi considerado 

menos prioritário. g) Corte em equipamento do subprojeto “Laboratório de Pesquisas em 

Testes Multifísicos”. Item retirado: “Câmara Climática”. Valor retirado do orçamento: R$ 

332.541,00. Justificativa: ajuste financeiro no orçamento do subprojeto para adequação do 

orçamento geral do projeto. O item cortado foi considerado menos prioritário. g) alteração na 

composição de equipamento do subprojeto “Plataforma de Espectroscopia 

Biomolecular”. Item alterado: “Sistema de espectroscopia microRaaan”. Valor retirado do 

orçamento: R$81.518,00. Justificativa: ajuste financeiro no orçamento do subprojeto para 

adequação do orçamento geral do projeto. A alteração foi considerada menos impactante à 

pesquisa.  h) Retirada do subprojeto “Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

em Sistemas Ciber-Físicos”. Valor retirado: R$1.317.569,00. Justificativa: considerando as 

revisão do subprojeto realizada na reunião anterior, em que o comitê considerou não haver 

coerência entre a justificativa do projeto e a infraestrutura solicitada e a necessidade de 

adequação do orçamento geral do projeto, o comitê decidiu retirar o subprojeto “Núcleo de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Sistemas Ciber-Físicos” da chamada pública. i) 

Adequação final do orçamento: os cortes acima mencionados têm impactos em “Despesas 

Acessórias de Importação” e “Despesas Administrativas” que serão calculadas posteriormente 

pelo Departamento de Projetos de Pesquisa. O comitê deliberou que será feita a atualização do 

orçamento e que se ainda for necessário fazer algum corte, este será feito na rubrica “Outros 

Serviços” do subprojeto “Atualização e manutenção da infraestrutura laboratorial multiusuária 

da Universidade Federal de Santa Catarina”. 2) Encaminhamentos: Por fim, o comitê deu o 

seguinte encaminhamento: o Departamento de Projetos de Pesquisa irá realizar a atualização 

dos subprojetos e orçamentos e encaminhar os arquivos atualizados até a sexta-feira 02 de 

outubro de 2015 para que os membros do comitê possam realizar suas análises e conferências 

para a próxima reunião que ficou agendada para dia 05 de outubro as 09h, cuja pauta é a 

finalização do processo de revisão dos subprojeto e dos seus respectivos orçamento. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Vítor do Nascimento da Silva, secretário-
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executivo do Comitê CT-INFRA/UFSC, lavrei a presente ata. Florianópolis, 18 de Setembro 

de 2015. 

 

 


