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REGIMENTO DO COMITÊ PERMANENTE CT-INFRA 
 

TÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1o Comitê Permanente CT-INFRA é um órgão assessor da Pró-Reitoria 

de Pesquisa responsável pela definição de prioridades, gerenciamento e 
fiscalização dos projetos institucionais de pesquisa desenvolvidos na UFSC. 

Art. 2o O Comitê Permanente CT-INFRA é presidido pelo Diretor do 
Departamento de Projetos de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa. 

§ 1º O Comitê Permanente CT-INFRA realizará ao menos uma reunião 
mensal ordinária e tantas quantas forem necessárias em caráter extraordinário.  

§ 2º As reuniões ordinárias ou extraordinárias serão convocadas com 
antecedência mínima de 48 horas, acompanhadas da proposta de pauta e da ata 
da reunião anterior. Por motivos excepcionais, a serem justificados no início da 
reunião, o Comitê poderá ser convocado em regime de urgência, com redução do 
prazo de convocação estabelecido para as reuniões ordinárias. 

  
TÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS 
 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 3o O Comitê Permanente CT-INFRA compõe-se: 

I - do Diretor do Departamento de Projetos de Pesquisa, como Presidente;  

II - de um representante de cada um dos Centros de Ensino e dos Campi da 
UFSC; 

III - de um representante do Departamento de Projetos de Arquitetura e 
Engenharia. 



§ 1o Nas faltas e impedimentos do Diretor de Projetos a presidência será 
exercida pelo membro mais antigo no magistério da Universidade. 

§ 2o O Comitê Permanente CT-INFRA contará com uma secretaria 
executiva que será ocupada pelo Coordenador do Núcleo CT-INFRA.  

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 4º O Comitê Permanente CT-INFRA está estruturado em três 
comissões: 1) Elaboração de Projetos, 2) Execução de Projetos e 3) Fiscalização 
de Projetos. 

§ 1º Cada Comissão terá um presidente e um secretário escolhido pelos 
próprios pares.  

§ 2º As comissões terão autonomia para definir as suas agendas de 
trabalho dentro da carga horária atribuída aos seus membros. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 5o Compete ao Comitê Permanente CT-INFRA, segundo a Resolução 
nº XX/2012/Câmara de Pesquisa, de XX de julho de 2012: 

I – prospectar propostas de projetos institucionais de pesquisas nas 
diferentes áreas acadêmicas da instituição; 

II – definir as áreas prioritárias para a elaboração de projetos institucionais 
de pesquisa em consonância com as políticas em vigor na UFSC; 

III – propor e elaborar projetos institucionais de pesquisa para submeter aos 
órgãos de fomento em nome da UFSC; 

IV – gerenciar e fiscalizar os projetos institucionais de pesquisa 
desenvolvidos na UFSC; 

V – elaborar relatórios anuais sobre os projetos institucionais de pesquisa 
desenvolvidos na UFSC; 

VI – manter arquivo atualizado com a documentação dos projetos 
institucionais de pesquisa desenvolvidos na UFSC. 

Art. 6o Compete ao Presidente: 

I - convocar, por escrito, reuniões dos membros do Comitê; 



II - presidir as reuniões do Comitê, abrindo-as, encerrando-as e 
suspendendo-as, quando for o caso; 

III - propor a pauta das reuniões; 

IV - resolver as questões de ordem; 

V - exercer, nas sessões plenárias, o voto comum, e nos casos de empate, 
o voto de qualidade; 

VI - designar Comissões Especiais, ouvido o plenário; 

VII - determinar a realização de estudos solicitados pelo plenário; 

VIII - baixar resoluções referentes às deliberações do Comitê. 

§ 1o A ata será lavrada ainda que não haja sessão por falta de número; 
neste caso, além do expediente despachado, nela serão mencionados os nomes 
dos Conselheiros presentes. 

Art. 7º Compete a Comissão de Elaboração de Projetos: 

I - prospectar propostas com potencial para transformação em projetos 
institucionais; 

II - receber propostas de projetos oriundas de representantes institucionais 
ou de pesquisadores individuais; 

III - propor calendário anual para recepção de propostas da comunidade e 
elaboração da proposta preliminar a ser submetida ao Colegiado do Comitê 
Permanente CT-INFRA; 

IV - elaboração da proposta preliminar a ser apreciada pelo Colegiado do 
Comitê Permanente CT-INFRA. 

Art. 8º Compete a Comissão de Execução de Projetos: 

I - acompanhar todas as etapas de execução dos projetos contratados com 
a FINEP; 

II - elaborar cronograma de execução das obras contratadas em articulação 
com o coordenador do Núcleo CT-INFRA e com o DPAE; 

III - verificar o cumprimento dos prazos dos projetos contratados; 

IV - elaborar relatório anual sobre a situação dos projetos contratados a ser 
submetido ao pleno do Comitê Permanente CT-INFRA. 

 Art. 9º Compete a Comissão de Fiscalização de Projetos: 



I - fiscalizar o cumprimento de todas as etapas dos projetos contratados; 

II - acompanhar a fiscalização dos projetos realizada pelo DOMP nas obras 
contratadas; 

III - apreciar os pedidos de aditamento de contratos de obras e serviços 
contratados para projetos CT-INFRA; 

IV - elaborar relatórios anuais com a situação dos projetos contratados para 
ser submetido ao Colegiado do Comitê Permanente CT-Infra. 

Art. 10º - Compete ao Secretário Executivo: 

I – secretariar todas as reuniões do Comitê Permanente CT-INFRA 

II – elaborar as atas das reuniões do Colegiado Pleno do Comitê 
Permanente CT-INFRA 

III – oferecer suporte para as atividades das comissões do Comitê 
Permanente CT-INFRA 

IV – formatar a versão final dos projetos institucionais elaborados pelo 
Comitê Permanente CT-INFRA 

V -  manter arquivo atualizado dos documentos elaborados e recebidos pelo 
Comitê Permanente CT-INFRA 

 
TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Art. 10o Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário, 
mediante encaminhamento de cada assunto pela Presidência. 

Art. 11o O presente Regimente só poderá ser modificado por iniciativa do 
Diretor do Comitê ou de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros do Comitê. 

Art. 12o O presente Regimento entrará em vigor após aprovação pelo 
Comitê CT-INFRA, pela Câmara de Pesquisa e sua publicação no Boletim oficial. 
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Presidente 
 


