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ATA Nº 02 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE  

CT-INFRA/UFSC 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Comitê 

Permanente CT-INFRA/UFSC, realizada no 

dia 29 de abril de 2016, às 9 horas, na sala de 

Reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa - Prédio 

da Reitoria II (Edifício Santa Clara) 
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Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às nove horas, 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 correspondência eletrônica, 

com a presença dos seguintes professores: Adair Roberto Soares dos Santos, Alacoque 

Lorenzini Erdmann, Douglas Dyllon Jerônimo de Macedo, Elias Machado Gonçalves, Juan 

Pablo de Lima Costa Salazar, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Maria Angeles Lobo 

Recio, Maria Luísa Sartorelli, Milton Luiz Horn Vieira. Os professores Edson Roberto de 

Pieri, Felipe Mendonça Pimenta e Fabrícia Silva da Rosa justificaram a ausência. Deu início à 

ordem do com a seguinte pauta: 1) Aceitação do recebimento das propostas recebidas fora 

do prazo: o presidente do comitê, Prof. Elias Machado Gonçalves, informa que duas 

propostas foram enviadas fora do prazo estabelecido, dia 22 de abril, e solicita a posição do 

comitê se estas propostas deverão ser avaliadas. Informa que é favorável ao recebimento das 

propostas considerando a relevância institucional. A Profª Alacoque lembra que muitos grupos 

se esforçaram para cumprir o prazo e caso sejam aceitas as propostas fora do prazo, deve-se 

considerar a questão da qualidade e não prejudicar as demais que foram enviadas no prazo. O 

Prof. Milton comenta sobre seu esforço em enviar a proposta no prazo. Prof. Luiz Guilherme 

lembra que atraso de um dia é atraso. A Prof. Maria Angeles comenta que as propostas que 

tiveram mais tempo poderiam estar melhor elaboradas. Prof. Maria Luisa questiona se haverá 

tempo para os responsáveis melhorarem as suas propostas e se isso ocorrer as propostas não 

serão prejudicadas quanto a qualidade. Prof. Juan Pablo Costa fala que entende a questão dos 

prazos, mas reforça que deve ser considerado o interesse institucional, o mérito das propostas, 

e que se tenha oportunidade de aperfeiçoar aspectos referentes à ortografia, coesão textual, etc. 

O presidente informa que nenhuma proposta será avaliada em demérito da outra. Cada 

proposta será encaminhada individualmente. No entanto, considerando o histórico das outras 

submissões, deverá ser aprovado um montante em torno de sete milhões. Definiu-se que as 

propostas enviadas com atraso seriam recebidas e avaliadas e todas as propostas teriam 

oportunidades de serem aperfeiçoadas. 2) Avaliação das propostas e encaminhamentos: foi 

realizada a leitura de todas as propostas com recomendações específicas para cada um delas. 

http://lattes.cnpq.br/5936453117958596


 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

Definiu-se que todas as propostas seriam submetidas, tendo em vista que o edital não limita a 

quantidade de propostas por instituição e que os responsáveis terão até o dia 04/05 para 

retornar com as adequações necessárias. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e 

eu, Vítor do Nascimento da Silva, secretário-executivo do Comitê CT-INFRA/UFSC, lavrei a 

presente ata. Florianópolis, 29 de abril de 2016. 

 

 


