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ATA N.° 05 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE
CT-INFRA/UFSC

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê
Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no
dia 22 de novembro de 2013, às 09 horas, na
sala de Reuniões da PROPG/PROPESQ.
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Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e treze, às nove horas, na
sala de reuniões da PROPG/PROPESQ, Prédio da Reitoria, reuniu-se o Comitê
Permanente CT-INFRA/UFSC, convocado por meio de e-mail eletrônico, com a
presença dos seguintes membros: Adair Roberto Soares dos Santos, Alacoque
Lorenzini Erdmann, André Portela Santos, Edson Roberto De Pieri, Fernando Jacques
Althoff, Joni Stolber, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Maria Luísa Sartorelli,
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).
Justificou ausência à reunião o professor Paulo César Leite Esteves. Estiveram
ausentes à reunião os professores Alex Pires de Oliveira Nuner, Eugênio Andrés Díaz
Merino e Luís Orlando Emerich dos Santos. 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. Aprovação das atas das reuniões anteriores.
O Comitê aprovou as atas das reuniões anteriores com as observações e correções
sugeridas pelos integrantes por e-mail ou presencialmente. 2. Informes sobre os
andamentos dos projetos CT-INFRA/UFSC. O secretário Gustavo Camelo
comunicou que na reunião do Comitê CT-INFRA/UFSC do dia 01/11/2013 foi
informado à existência de pendências junto a FINEP, quanto a não apresentação dos
projetos executivos das obras do IMB, CEPEME, CPD e RENERGIA, que
impossibilitam o repasse de recursos financeiros dos projetos CT-INFRA de 2010 e
2011, comprometendo a execução física de oito subprojetos apoiado; e que ficou
acordado na oportunidade que se não tivéssemos uma resposta do Gabinete, no prazo
de 30 dias, sobre o teor do Memorando encaminhado pela Pró-Reitoria de Pesquisa,
solicitando agendamento de reunião em caráter de urgência para encaminhamento da
elaboração do projeto executivo das obras do IMB, RENERGIA, CEPEME e CPD,
que encaminharíamos um novo Memorando via Comitê CT-INFRA/UFSC solicitando
providências e ações para elaboração dos projetos. O secretário Gustavo Camelo
comunicou que houve atendimento a esta demanda com a realização em 07/11/2013
de reunião para discussão e encaminhamento da elaboração dos projetos executivos; e
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que conforme acordado na reunião: os projetos serão contratados no início de 2014, a
equipe técnica do Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE)
elaborará os editais para contratação dos serviços até o final de 2013 e o cronograma
de execução definido é de duas semanas de dedicação para cada obra, com a seguinte
ordem: 1) IMB, 2) RENERGIA e 3) CEPEME, sendo que a obra do CPD terá um
fluxo próprio, em paralelo. O professor Elias Machado comentou a situação da obra
do TECMÍDIA, do CT-INFRA de 2008. O secretário Gustavo Camelo comentou o
andamento das obras do SUPERFÍCIE do CT-INFRA de 2009 e da Pista de Testes do
CT-INFRA de Joinville. 3. Definição de critérios para apresentação de projetos
para 2014. O professor Elias Machado propôs uma metodologia para
encaminhamento dos projetos CT-INFRA na instituição, contrária ao realizado no ano
passado em que as unidades apresentavam suas propostas ao Comitê. Como comenta
o professor Elias Machado o propósito é gestar ideias estratégicas, alinhadas às
políticas de pesquisa da UFSC e do MCTI, definir os critérios para apresentação de
propostas e encaminhar para as unidades para avaliação, apresentação de proposta e
sugestões de novas propostas nestes termos. Os professores Alacoque Erdmann,
Edson De Pieri e Maria Sartorelli fizeram questionamentos sobre a mudança proposta
e como operacionalizar esta metodologia. O professor Elias questionou os presentes se
haveria oposição quanto à metodologia apresentada. Os membros presentes se
mostraram favoráveis. A professora Alacoque Erdmann apresentou critérios para
apresentação de propostas ao Comitê CT-INFRA/UFSC: projetos amplo e de caráter
multiusuário, centros de referência nacional ou internacional e projeto com boa dose
de inovação. A professora Maria Sartorelli comentou que a demanda tem que partir
dos pesquisadores. O professor Edson De Pieri comentou que é necessário darmos as
ideias macros e colocar os pesquisadores para discutirem as demandas estratégicas. A
professora Maria Sartorelli sugeriu que fossem realizados Workshops com exposições
dos temas estratégicos definidos e participação dos pesquisadores da instituição na
apresentação de demandas e propostas, dentro da temática e dos critérios definidos
pelo Comitê CT-INFRA/UFSC. Ficaram deliberados à aplicação da nova metodologia
para encaminhamento de propostas ao CT-INFRA, a aplicação dos critérios
apresentados e a realização de Workshops com diversas linhas temáticas, com a
participação dos interessados. Ficou acordada para a próxima reunião a apresentação
de uma proposta de calendário para a realização dos Workshops. 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, 22 de Novembro de 2013.

