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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dêzessete reuniu-se,/às 14h na sala de reuniões
da PROPESP, o Comité de Ciência, Tecnologia e inovação - CCTI para reunião ordinária.
Presentes Vinícius Menezes de Oliveira, Luciano Maciel Ribeiro, Waldir Terra Pinto, Anderson
Oresíes Cavalcante Lobato,, Cannila^ de Martinez Gaspar Martins, André Andrade Longaray,
-Magno Pinto Coilares, Paula Dentzien Dias Francíschini, Artur EmílioAlarcon Vaz, Andrea Von
Groli, Marcelo Gonçalves Montes ,D'Oca. Aberta a reunião e verificado quorum, aVice-Presidente
do CCTI, Danúbia Espíndoia, coiocóu em discussão a pautado dia, conforme segue: 1.)Pedido
de proteção de propriedade intelectual, requerido pelo prof. Luiz António de Almeida Pinío,
da Escola de Química e Alimentos (EQA) (Processo administrativo n.0 23116.006951/2018-
28) - CQÍocado em. votação, ps repres,entantes estão de acordo com o interesse social da criação
e ,a sua compatibilidade com o PDI da Universidade Federal do Rio Grande - FURG e
manifestam-se favoráveis sobre a proposta de repartição de benefícios descrita no pedido.
Sendo aprovado por unanimidade. 2.) Formação de GT para Política de inovação -
Representando a Diretoria de inovação, Danúbia convida os membros do CCTI para participarem
do Grupo de Trabalho _(GT-lnoyâçâo) que discutirá a criação da Política de Inovação a ser
implantada na'Universidade. Disponibilizaram-se a participar os membros: Edâiâne Joana Lima
Barras, Vanusa Pousada da Hora, Magno Pinto Coilares, Vinícius IVÍenezes de Oliveira, WaSdir
Terra Pinto, Luciano Vaz Ferreira, André Longarai, Danúbia Espíndola. Os encontros
acontecerão nas sextas a-tarde. 3.) Assuntos Gerais: Vinicius pede a palavra e pede que o
comité analise o pedido de proteção de propriedade intelectual da criação "Aerador
Autónomo de Palhetas", que está em seu nome. Ele pede que os representantes abram uma
exceção e analisem o pedido sem estar na forma de processQ. Segundo ele não foi possível abrir
o processo pois. o protocolo encontrava-se fechado devido -a paraiização dos Técnicos
Administrativos que ocorre no dia de hoje e não haveria tempo hábil para o depósito da patente
se o parecer viesse apenas na -próxima reunião do comité. Coiocado em votação, os
representantes estão de acordo com o interesse social da criação e a sua compatibilidade com
o PDI da Universidade Federal do Rio Grande - FURG e manifestam-se favoráveis sobre a
proposta de.repartição de benefícios, conforme segue: Rilene Carolina Goeizer (25%), Dougias
Garcia GõebelJr. (12,5%),'Carlos Eduardo Augusto Marconato (12,5%), Letieri Rodrigues Ávila
(25%), Viniciu^ Oliveira (25%). Sendo aprovado por unanimidade; Sem mais assuntos, encerra"
se a reunião. Esta ata, após lida e devidamente aprovada, será assinada, pelo Presidente do
CCTi, Leandro Bugoni, e por mim, Gabrieia Amaral de Rezende, relatora desta reunião.
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