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ATA N.° 04 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE
CT-INFRA/UFSC

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê
Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no
dia 01 de novembro de 2013, às 09 horas, na
sala “Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Ao primeiro dia do mês de novembro 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: Alacoque Lorenzini Erdmann, Luiz Guilherme
Antonacci Guglielmo, Maria Luísa Sartorelli, Edson Roberto De Pieri, Joni Stolberg,
Paulo Cesar Leite Esteves, Alex Pires de Oliveira Nuner e André Portela Santos, sob a
Presidência do professor Elias Machado Gonçalves. A reunião contou com a presença
do professor Juan Pablo de Lima Costa Salazar (Campus de Joinville). Justificaram a
ausência os professores Adair Roberto Soares dos Santos e Fernando Jacques Althoff.
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 Alex Pires comentou sobre a possibilidade de haver a indicação de
suplentes para os membros do Comitê CT-INFRA. O professor Elias afirmou que a
indicação de suplentes não resolve o problema de quórum das reuniões e citou como
exemplo a reunião da Câmara de Pesquisa. O professor Elias Machado também
alertou que a indicação de suplentes ocasiona problemas de continuidade, no caso do
suplente participar de reunião, em substituição a um membro, sem que tenha
participado de todas as decisões tomadas anteriormente. O professor Elias ficou de
avaliar a possibilidade de indicação de suplentes e comentou que o Regimento do
Comitê CT-INFRA/UFSC ainda não foi aprovado no Conselho Universitário. O
professor Elias informou sobre o afastamento do prof. Ricardo Rosa da Chefia do
Departamento de Infraestrutura de Universidades - DUN3, após doze anos de gestão
no fundo e que até aquela data não houve a indicação de um substituto para o cargo.
Foi informado também que o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa
(FOPROP) estava articulando um documento que seria encaminhado à FINEP e ao
MCTI, objetivando a continuidade e a manutenção do CT-INFRA. Foi comunicado
também que pelos motivos apresentados o resultado final da CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013 que deveria ter sido publicado em 25 de outubro
de 2013 não foi publicado no prazo. 2. Balanço e Avaliação dos Projetos CT-
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INFRA/UFSC contratados e em vigência. O secretário-executivo do Comitê CTINFRA/UFSC, Gustavo Rossa Camelo, fez uma apresentação sobre o balanço e
avaliação dos projetos CT-INFRA/UFSC contratados e em vigência, informando a
situação de execução do cronograma físico-financeiro de cada projeto, com a
exposição de informações quanto aos recursos autorizados, recebidos, não recebidos,
utilizados e não utilizados. Foi feita uma exposição dos subprojetos que preveem a
aquisição de equipamentos e materiais permanentes quanto à situação em que se
encontram: “concluídos”, “em andamento (compras iniciadas)” e “não iniciados”; e
dos subprojetos que preveem obras e instalações quanto à situação em que se
encontram: “concluídos”, “em elaboração do projeto executivo”, “em processo
licitatório”, “em construção” e “não iniciado”. Além disso, foi apresentado um
comparativo entre o período de 2012 e 2013 quanto à execução do cronograma físicofinanceiro dos projetos CT-INFRA/UFSC. Foram comentadas as iniciativas para
incorporação de rendimentos de aplicação financeira aos projetos, a melhora da
aplicação dos recursos CT-INFRA disponibilizados pela financiadora, o progresso na
aquisição de equipamentos e materiais permanentes e as pendências quanto à
apresentação do projeto executivo das obras do Centro de Pesquisa de Documentação
(CPD), do Centro de Pesquisa Multiusuário em Exercício Físico, Saúde e
Desempenho Esportivo (CEPEME), do Instituto do Mar e da Biodiversidade (IMB) e
do Centro de Pesquisa em Energias Renováveis e Práticas Sustentáveis (RENERGIA)
que inviabilizam a liberação de recursos de nove subprojetos apoiados nos CTINFRA/2010 e 2011. Foi comunicado que a Pró-Reitoria de Pesquisa, através do
Departamento de Projetos, encaminhou um Memorando ao Gabinete da Reitoria,
comunicando a existência de pendências junto a FINEP que impossibilitam o repasse
de R$ 13.225.020,00 (treze milhões duzentos e vinte e cinco mil reais e vinte reais)
dos projetos CT-INFRA 2010 e 2011 e solicitando agendamento de reunião em caráter
de urgência para encaminhamento da elaboração do projeto executivo das obras do
IMB, RENERGIA, CEPEME e CPD. Foi informado também que a Pró-Reitoria de
Pesquisa, fez inúmeras solicitações, a partir de agosto de 2012, objetivando a
elaboração do projeto executivo das obras do IMB, RENERGIA, CEPEME e CPD.
Ficou acordado entre os presentes que se não tivermos uma resposta do Gabinete
sobre o teor do Memorando no prazo de 30 dias corridos, que encaminharíamos um
novo Memorando via Comitê CT-INFRA/UFSC solicitando providências e ações para
elaboração dos projetos. A professora Maria Luísa solicitou a marcação de uma
reunião entre os Centros de Ensino do CCB, CFM, CTC e CCA para discussão sobre a
aquisição de itens de nitrogênio líquido (N2L) apoiados através do CT-INFRA/2012 e
sobre a distribuição dos equipamentos entre as unidades. 3. Apresentação do Manual
CT-INFRA. O professor Elias informou da iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa em
editar um Manual de Procedimentos CT-INFRA, em versão impressa e eletrônica,
com o objetivo de disseminar o programa na instituição e apresentar procedimentos e
orientações necessárias à execução físico-financeira dos projetos CT-INFRA. O
professor comentou que o Manual será encaminhado aos membros do Comitê CTINFRA/UFSC para apreciação e sugestões dos professores antes de ser encaminhado
para revisão e diagramação. O secretário-executivo do Comitê CT-INFRA/UFSC,
Gustavo Rossa Camelo, fez uma apresentação sobre os tópicos que serão explorados
no Manual: Apresentação do CT-INFRA, apresentação de propostas, solicitação de
compra de equipamentos apoiados pelo CT-INFRA, procedimento para execução de
obra ou instalação, orientações para tombamento, procedimento para modificação da
relação de itens, submissão de projetos, coordenação dos projetos internos da UFSC e
fluxograma do processo de solicitação de equipamentos. Nada mais havendo a tratar,
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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, 01 de Novembro de 2013.

