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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 04 de fevereiro de 2013, às 14 horas, na
sala “Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, na
sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira (Sala dos Conselhos), Prédio da Reitoria,
reuniu-se o Comitê Permanente CT-INFRA/UFSC, convocado por meio de e-mail
eletrônico, com a presença dos seguintes membros: Edmundo Carlos Grisard, Marília
Matos Gonçalves, Alacoque Lorenzini Erdmann, Luiz Guilherme Antonacci
Guglielmo, Maria Luísa Sartorelli, Edson Roberto De Pieri e Luís Orlando Emerich
dos Santos, excepcionalmente sob a Presidência do professor Jamil Assreuy, próreitor de Pesquisa. O professor Elias Machado Gonçalves, que estava oficialmente em
férias, participou da reunião na condição de observador. Justificaram ausência os
professores Rubens Onofre Nodari, Antônio Henrique da Fontoura Klein, Elisete
Dahmer Ptischer, Paulo Cesar Leite Esteves e Joni Stolberg. A reunião contou com a
presença dos seguintes professores: Jamil Assereuy (Pró-Reitor de Pesquisa) Julian
Borba (Diretor Geral do Campus de Curitibanos), Sonia Corina Hess (Diretora
Acadêmica do Campus de Curitibanos), Rolf Hermann Erdmann (Vice-Diretor do
CSE), Juan Pablo de Lima Costa Salazar (Professor do Campus de Joinville), Alex
Pires de Oliveira Nuner (Professor do CCA) e Rafael Cypriano Dutra (Professor do
Campus de Araranguá). 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. Pedido de reconsideração da proposta apresentada pelo CCA. Foi
solicitado ao comitê que reconsiderassem os equipamentos não selecionados do CCA
durante a apreciação das propostas encaminhadas pelas unidades ao CTINFRA/UFSC 2013. Os professores Edmundo e Jamil comentaram sobre a existência
dos equipamentos requeridos na instituição. Ficou acordado que a representação do
CCA deveria entrar em contato com o professor Ademir Neves do CEBIME para
verificar a capacidade do centro, os diferenciais do equipamento e a necessidade de
aquisição do sistema de cromatografia líquida acoplado ao espectrômetro de massas.
2. Apresentação dos projetos das unidades para o CT-INFRA/UFSC 2013. O
comitê referendou os projetos não enviados dentro do prazo. Os projetos foram
apresentados pelas unidades. Os professores Edmundo, Jamil, Alacoque e Sartorelli
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comentaram sobre o projeto do CSE-CCJ não estar amadurecido, que é necessário
estimular essas áreas e que seria importante reunir todos os pesquisadores que
trabalham com a temática do meio ambiente para que o projeto fosse discutido,
melhorado e encaminhado em outra oportunidade. Os professores Elias, Sônia e Maria
Luisa Sartorelli comentaram sobre as diferenças na referência dos custos adotados
para as construções. Foi comentado que a questão do CUB não seria problema, mas
sim a forma como os projetos são pensados, planejados e executados. O professor
Elias comentou que o DPAE tem que analisar e chancelar o projeto do CCA para a
construção dos tanques e que alguns valores dos projetos apresentados pelas unidades
estão com custos acima do CUB padrão de Florianópolis e que deveriam ter os seus
orçamentos readequados. Os professores Elias e Sartorelli comentaram sobre obras e
equipamentos em um mesmo projeto. Foi discutido que equipamentos que dependem
de espaço físico não deverão constar no projeto das unidades e que projetos que
contemplem obras e equipamentos devem especificar que os equipamentos não
dependem da estrutura física requerida. Ficou deliberado pelo Comitê que todos os
projetos que preveem equipamentos e materiais permanentes deverão ser reduzidos
em no mínimo 25% em relação aos valores dos projetos apresentados pelas unidades.
Os cortes de equipamentos deverão priorizar: 1) equipamentos com valor inferior a R$
100.000,00; 2) projetos de menor impacto e 3) projetos com justificativas frágeis.
Ficou determinado que as unidades devessem informar as reduções até 8 de fevereiro
de 2013. Ficou acordado que o custo padrão de referência para as construção será de
R$ 1.500,00 e que para dar continuidade à elaboração dos projetos pelas unidades
conforme proposta apresentada e apreciada pelo Comitê CT-INFRA/UFSC ficou
determinado que as unidades devessem encaminhar até o dia 20 de fevereiro de 2013
os projetos elaborados pelas unidades. 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,
04 de Fevereiro de 2013.

