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ATA Nº 04 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE
CT-INFRA/UFSC

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê
Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no
dia 15 de maio de 2015, às 9 horas e trinta
minutos, na sala de Reuniões da Pró-Reitoria
de Pesquisa - Prédio da Reitoria II (Edifício
Santa Clara)
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Ao décimo quinto dia do mês de maio de dois mil e quinze, às nove horas e trinta
minutos, 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 e-mail eletrônico, com a presença dos seguintes membros: Alacoque
Lorenzini Erdmann, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Adair Roberto Soares dos
Santos, Juan Pablo de Lima Costa Salazar, Joni Stolberg, Felipe Mendonça Pimenta,
Maria Luísa Sartorelli, Rosângela Schwarz Rodrigues e Fabrícia Silva da Rosa, sob a
Presidência do professor Elias Machado Gonçalves. A reunião contou com a presença
do professor Sérgio Murilo Petri representando o Centro Socioeconômico.
Justificaram ausência à reunião os professores, Fernando José Spanhol e Edson
Roberto De Pieri. 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. Critérios de avaliação. O professor Elias Machado apresentou os critérios para
avaliação de mérito das propostas das unidades e para adequação ao CHAMADA
PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA – 02/2014 – Equipamentos
Multiusuários. Os critérios apresentados foram: (1) Adequação à CHAMADA
PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA – 02/2014 – Equipamentos
Multiusuários. (2) Objetivo do subprojeto, considerando sua aderência à chamada e
sua relevância no contexto de C,T&I para o desenvolvimento local, regional, nacional
e mundial; (3) Utilização multiusuária dos equipamentos e da infraestrutura de
pesquisa a serem implantados; (4) Qualificação e competência da(s) equipe(s)
científica(s) beneficiada(s) pela implantação da infraestrutura, verificando a sua
aderência ao subprojeto; (5) Qualificação e competência do coordenador responsável
pela implantação da infraestrutura, verificando a sua aderência ao subprojeto; (6)
Interações existentes no subprojeto entre programas/cursos de pós-graduação; (7)
Interações existentes no subprojeto entre instituição/empresas nacionais ou
internacionais; (8) Resultados e Impactos esperados no desenvolvimento das
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atividades de pesquisa e/ou pós-graduação de cada subprojeto; (9) Adequação ao
limite orçamentário por subprojeto (R$ 1.500.000,00). O professor Elias Machado
pontou que as propostas devem ter aderência ao Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI; que é fundamental a existência de espaço físico multiusuário para
os equipamentos que estão sendo solicitados; e que haja aderência à proposta e
trabalhos conjuntos em coautoria dos membros da equipe científica. A professora
Maria Luísa comentou que o critério que limita os valores dos subprojetos a R$
1.500.000,00 é orientativo, de valor indicativo, para que as propostas estejam dentro
um patamar razoável em termos de custos. 2. Avaliação do Mérito. Apresentados e
aprovados os critérios de avaliação passou-se a avaliar o mérito das propostas. Foi
avaliado o mérito das propostas “Modernização do Laboratório Central de
Microscopia Eletrônica – MLCME” e “Laboratório Integrado de Pesquisa em
Sustentabilidade – LIPES”. 3. Encaminhamentos. Ficou acordado que o
Departamento de Projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa encaminhará aos integrantes do
Comitê CT-INFRA/UFSC documento para avaliação do mérito científico das
propostas das unidades, para que na próxima reunião sejam apresentados pelos
membros as considerações, observações e recomendações para cada proposta. 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 CTINFRA/UFSC, lavrei a presente ata que segue assinada pela presidência e pelos
demais participantes da reunião. Florianópolis, 15 de Maio de 2015.

