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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o Comitê de

Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI na sala de reuniões virtual Conferenciaweb.rnp.br.

Presentes: Andrea Von Groll, Camila de Martinez Gaspar Martins, Danilo Vicensotto Bernardo,

Eder Dion de Paula Costa, Everaldo Arashiro, Fernanda Demutti Pimpão Martins, Hemerson Luiz

Pase, José Maria Monserrat, Leandro Bugoni, Luiz Antônio de Almeida Pinto, Rita Grecco, Tito

Sant’Anna Cadaval Júnior, Viviani Rios Kwecko, Waldir Terra Pinto e, como convidada, Diéssica

Roggia Piexak, Coordenadora de Acompanhamento à Pós-Graduação da FURG. Aberta a reunião

e verificado quórum, o presidente do CCTI, Vinícius Menezes de Oliveira, informou que não

poderia conduzir a reunião devido a um imprevisto pessoal. Uma vez que a vice-presidente do

Comitê, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, está de férias, o presidente designou a tarefa de

conduzir a presente reunião ao Diretor de Pesquisa da FURG, Leandro Bugoni, nos termos do

artigo 7º, IV, do Regimento Geral do CCTI. 1) Análise do Projeto de Desenvolvimento
Institucional “Apoio à Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Federal do Rio Grande
– FURG” (homologação da aprovação “ad referendum”). Leandro apresentou o primeiro item

da pauta e passou a palavra para a convidada Diéssica, a qual contextualizou, inicialmente, o que

deu origem ao projeto. Em seguida, relatou que o objetivo geral desse projeto é proporcionar

melhores condições para a formação de recursos humanos e para a produção e o aprofundamento

do conhecimento nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu, especialmente dos conceitos 3, 4 e

5, mantidos pela FURG. Além disso, referiu que são objetivos específicos apoiar as atividades

inovadoras dos programas de Pós-Graduação (PPGs), voltadas para o seu desenvolvimento

acadêmico, visando oferecer formação cada vez mais qualificada e diversificada aos estudantes

de Pós-Graduação e pesquisadores em estágio pós-doutoral; viabilizar recursos para o custeio das

atividades científico-acadêmicas relacionadas à titulação de mestres e doutores e ao estágio

pós-doutoral; apoiar o desenvolvimento dos trabalhos de planejamento e de execução do Plano de

Desenvolvimento Institucional no que se refere à Pós-Graduação. Destacou que durante a

construção desse projeto também se levou em consideração o diagnóstico estratégico da

pós-graduação stricto sensu, que foi desenvolvido e publicado no ano de dois mil e vinte. Referiu

que uma das fragilidades institucionais da pós-graduação stricto sensu detectadas, no que se

refere ao ambiente interno, foi a ausência de orçamento institucional para a pós-graduação.

Informou que, por essa razão, o referido projeto tem o intuito de destinar parte do orçamento para

qualificar ainda mais os programas de pós-graduação da Instituição. Informou que o valor total do
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projeto é de, trezentos mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos, e expôs o

detalhamento das despesas previsto no plano de trabalho, documento ao qual os membros do

Comitê tiveram acesso. Finalizada a apresentação efetuada pela convidada Diéssica, Leandro

passou a palavra aos demais membros do CCTI para questionamentos acerca do projeto em

análise. Após discussão e esclarecimento de dúvidas, o Comitê deliberou pela homologação da

aprovação “ad referendum” do projeto “Apoio à Pós-Graduação stricto sensu da Universidade

Federal do Rio Grande – FURG”, destacando a sugestão do conselheiro Waldir de incluir na

rubrica “Despesas com Pessoa Jurídica” a especificação acerca da compra de licença ou

assinatura de softwares. 2) ASSUNTOS GERAIS. Na sequência, Leandro deu oportunidade aos

membros de inscreverem assuntos gerais na pauta. Danilo informou que esta é, provavelmente,

sua última participação no Comitê, despediu-se do grupo e deixou a reflexão para os membros do

CCTI no sentido de trabalharem juntos para incentivar a criação de novos cursos de

pós-graduação. Referiu, também, que reunirá esforços para a criação de um curso de

pós-graduação na área de arqueologia. Pediu apoio aos membros do Comitê no sentido de

incentivar as empresas juniores, a tecnologia e a inovação na Universidade. No mesmo sentido,

Luiz Antônio mencionou que a CAPES está prestigiando, além da ciência, a tecnologia e a

inovação por meio do inventivo ao patenteamento e à criação de startups. Ainda no mesmo

sentido, Leandro ressaltou a importância do incentivo às empresas juniores e lembrou que

anteriormente a discussão sobre essas já foi bastante acirrada no CCTI, mas que há uma

demanda por parte dos estudantes, pois é uma maneira de atuação na Universidade que não pode

ser deixada de lado, e ressaltou que as empresas juniores estão regulamentadas

institucionalmente. Na sequência, Leandro registrou como outro assunto geral a necessidade de o

CCTI manifestar-se a respeito da alteração do percentual destinado à FAURG em relação ao

“Projeto CEME-Sul (Centro de Microscopia Eletrônica do Sul)”, cuja renovação fora aprovada dia

dez de julho de dois mil e vinte, conforme Ata n.º 04/2020 do CCTI. Isso porque a taxa destinada à

FAURG para administração dos recursos dos projetos da Universidade aumentou de quatro para

oito por cento, conforme Normativa n.º 03/2019 da FAURG, aprovada pelo Conselho da

Universidade. Assim, para que se possa dar andamento à renovação do referido projeto deverá

ser feito um adendo para alterar de quatro para oito por cento a taxa destinada à FAURG. Em

seguida, o Comitê deliberou pela aprovação do aludido adendo ao “Projeto CEME-Sul (Centro de

Microscopia Eletrônica do Sul)”. Na sequência, Waldir registrou que entende que não é preciso

solicitar confirmação de presença quando da convocação dos membros do CCTI para as reuniões

ordinárias, porquanto eles têm bloqueio de horário para tanto. Referiu que na impossibilidade de o

membro titular participar, este deverá justificar e solicitar que o respectivo suplente cumpra a

função. Posteriormente, a secretaria do CCTI deu boas-vindas aos novos membros do Comitê:
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Andrea Von Groll, Daniela Fernandes Ramos Soares e Luiz Antônio de Almeida Pinto. Na

sequência, Camila relatou que, ao fazer o relatório referente à troca de um bolsista, sentiu

desconforto ao declarar atividades práticas que, em razão da pandemia, não foram feitas.

Registrou preocupação em relação aos relatórios de bolsas de iniciação científica e de iniciação

tecnológica que deverão ser feitos no próximo ano, pois provavelmente não estarão condizentes

com os planos de trabalho, em razão da provável impossibilidade de realização de atividades

práticas devido à pandemia. Leandro mencionou que a Diretoria de Pesquisa está trabalhando

para resolver essa questão e é compreensível devido ao distanciamento social necessário neste

momento. Camila finalizou parabenizando a organização da Mostra da Produção Universitária –

MPU pelo sucesso do evento no formato virtual. Sem mais, encerrou-se a reunião. Esta ata, após

lida e devidamente aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, Paula Fagundes Marques

Shinzato, que a redigi.

Vinicius Menezes de Oliveira

Presidente

Paula Fagundes Marques Shinzato

Secretária

A via impressa encontra-se

assinada.
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