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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, ás quatorze horas, reuníu-se o Comité di

Ciência, Tecnologia e inovação- CCT1, na sala de reuniões da Pró-Reiíoria de Pesquisa. Presente
Vinícius Menezes de Oliveira, Waldir Terra Pinto, Carlos Prentice-Hemández, Maria Claudia Cresp'
Brauner, Melissa Orzechowski Xavier, Leandro Bugoni, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, Sérgi.
Botton Barcelos, João Francisco Proio Filho, Paula DentzÍen Dias Frandschini, Andrea Von Groi
Jônata Tyska Caralho, Marcelo Gonçalves Montes D'0ca e Danúbia Bueno Espíndola. Aberta

reunião e verificado quorum, o Presidente do CCTI, Leandro Bugoni, colocou em discussão a paut
do dia, conforme segue: 1) Aprovação da ata da reunião anterior- Coiocada em votação, fe
aprovada por unanimidade. 2) Processo n.° 23116.!
Compartêihamenío de Direitos e Obriçfações de Propriedade intelectual entre Universldad
Federa! de Rio Grande - FURG e Snstituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - !NP^

Colocado para apreciação e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.3) Processo n,
23116.004329/2018-85, Projeío "Barra de cereal enriquecida com SpÍrulina e/ou ouíra(s

cianobacíériaís) e/ou outraÍs) microalga(s)": Colocado para apreciação e votação, a proposta fe
aprovada por unanimidade. 4) Processo n.° 23116.004133/2018-91, Convénio entre FURG
FAURG / VETORIAL NET- O Presidente relatou para os presentes o pedido. Coiocado par

apreciação e votação, o interesse institucional para a proteção da criação e a proposta de repartiçã
de benefícios entre os inventores foram aprovados por unanimidade. 5) Assuntos Gerais: (
Presidente Leandro Bugoni pergunta ao grupo de trabalho dos Editais de Bolsas se eles possuer
algum retomo para apresentar ao CCTI, com relação a discussão sobre os alunos coíistas. í
Professor João Prolo responde que houve um aumento no número de propostas que optaram pc
participar das cotas de Demandas Sociais, em relação ao mesmo edital no ano passado. Ressaltai
se, também, que este ano houve um aumento no número de cotas EPEC de 73 para 80. O president
lembra que o número de cotas de bolsas de iniciação científica e tecnológica fornecida pela

agências de fomento leva em consideração, entre outros fatores, o número de docentes com Bolsa
de Produtividade em Pesquisa (PQ) e de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DTI
Assim, ele aproveita e pede para que os representantes comuniquem aos seus pares que est
aberto o edital para seieção de Bolsas PQ/DTI do CNPq. Ainda sobre as inscrições de proposta

que concorreram ao Edital EPEC, a representante Suzane comunica ao CCT! que verificou que o
docentes de sua Unidade, o Instituto de Educação, tiveram muita dificuldade com o preenchimení
do novo sistema de cadastro de projetos, o SisPrqj, pois a área de Educação possui particularidade
que não se enquadram no formato do cadastro. O Diretor de Pesquisa Marcelo D'0ca e a Diretor
de Inovação, Danúbia Espindola, dizem que o SISPROJ está recebendo muitas críticas e elogios,
que vêm trabalhando para melhorar o Sistema. Eles orientam os representantes a enviarem para s
Pró-reitorias, PROPESP, PROEX e PROGRAD, um memorando com considerações sobre
SisProj. A secretária, Gabríela, lembra que as Pró-reitorias têm orientado sobre o cadastro e que fi
disponibilizado na página da PROPESP um tutorial sobre como cadastrar projetos no novo sisíem;
Sem mais, encen-ou-se a reunião. Esta ata, após lida e devidamente aprovada, será assinada pel

presidente e por mim, Gabrieia, que a redigi.
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