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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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, Mara Regina Santos da Silva,

Waldír Terra Pinto, Fábio Augusto Domelíes do Amaral, Carlos Prentice-Hernández, Anderson
Orestes Cavalcante Lobato, Vanusa Pousada da Hora, Meiissa Orzechowski Xavier, Leandro
Bugoni, André Andrade Longaray, Sérgio Botton Barcelos, João Francisco Prolo Filho, Andrea Von
Groll, Liercio André Isoidi, Jonata Tyska Carvalho, Edaiane Joana Lima Barros, Marceio Gonçaives
Montes D'0ca e Danúbia Bueno Espíndola. Leandro Bugoni inicia a reunião pedindo que o novo

grupo se apresente e lembrando que o CCTI tem função de fómm propositivo e assessor, e não
deliberativo, das políticas e ações institucionais relacionadas com a pesquisa científica, a inovação
e o desenvolvimento tecnológico da FURG. Leandro passa para o primeiro item de pauta, o
calendário de reuniões para o ano de 2018. O grupo discutiu e aprovou com unanimidade que as
reuniões devem ser mantidas nas segundas sextas-feiras do mês. O segundo ponto de pauta
discutido foi a indicação e discussão sobre nomes para presidência do Comité, o grupo discutiu e
aprovou com unanimidade que a presidência do CCTi fique a cargo do membro Leandro Bugoni e

a suplência fique a cargo de Danúbía Bueno Espíndoía. O terceiro ponto de pauta foi a análise e
parecer sobre o interesse institucional para a proteção da criação e repartição dos benefícios do
Processo administrativo n.° 23116.009928/2017-12, referente ao projeto Processo Produção de
Biodiesel a partir de Biomassa Ümida de Microaigas na Presença de Solvente Dispersor, que o
grupo discutiu e aprovou com unanimidade o interesse institucional para a proteção da criação.
Quanto à repartição dos benefícios, os membros discutiram que uma vez que todos os autores
haviam assinado o acordo com os percentuais propostos, o CCTI não via motivo para ir contra o
acordado. Vinícius lembra que de acordo com a Resolução n°. 003/2014 do CONSUN, em seu artigo

6°, a repartição acordada entre os autores refíete no percentual que as Unidade académicas irão
receber, pois é respeitada a Unidade de lotação dos criadores. Visto que os autores possuíam o
vínculo com a FURG, à época do desenvolvimento da pesquisa e qual sua Unidade de lotação, o
grupo aprovou com unanimidade a repartição de benefícios. Prof. Lobato sugeriu que os processos
para avaliação do interesse institucional de registro e repartição de benefícios viessem

acompanhados de um pequeno relato, a ser elaborado previamente por um membro do CCTI, de
modo a agilizar a verificação do conteúdo do processo nas reuniões, com o qual os membros
concordaram. Como assuntos gerais, Waldir Terra Pinto perguntou se teria acesso ao relatório anual
do CCTI. O presidente Leandro Bugoni disse que não existe esse relatório. A secretária do CCTI,

Gabriela Rezende, informa que as atas são de acesso público e podem ser encontradas no síte da
PROPESP, juntamente com o calendário de reuniões e que elas configuram o relatório do CCTI.
Informado isso, Lobato sugere que seja discutido o acompanhamento dos editais de bolsa, para
reflexão sobre a regulamentação de cotas na bolsa, acompanhando o disposto na Lei n°
12.711/2012. Marcelo contrapõe que isso Já está em discussão e que será trazido para análise do
Comité uma proposta de reserva de cotas para as Bolsas de Pesquisa e inovação Tecnológica. João
Proio comenta que no edital passado do EPEC foi incluído uma cota de Demanda Social, mas que,

na ação PESQUISA, foram poucos os professores que optaram por concorrer nessa categoria por
receio de não conseguir aíunos que se enquadrassem nos critérios exigidos. Lobato, então sugere
que a criação de um Grupo de Trabalho que discuta os critérios e normas das cotas com o Programa
de Ações Afirmativas - PROAAf. João Proío concorda e sugere se dê início imediato devido ao

calendário previsto para lançamento dos editais correspondentes. O grupo concorda por
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unanimidade e voluntariam-se para trabalhar no Grupo de Trabalho para os Editais de Bolsas (GT
Editais) os membros: 1) Anderson Crestes Cavalcante Lobato, João Francisco Prolo Fiiho, Sérgio
Botton Barcelios e Mara Regina Santos da Silva. O GT Editais propõe trazer o tema para discussão

já na próxima reunião do CCTI em abril. Como último assunto, Leandro Bugoni agradece a presença
de todos e propõe que a presença dos suplentes, juntamente com a dos titulares nas reuniões seja
mais frequente, o grupo aprovou com unanimidade que a convocação para a reunião dos membros
titulares deva ser estendida, como convite, aos suplentes. Sem mais, encerrou-se a reunião. Esta

ata, após lida e devidamente aprovada, será assinada pelo Presidente do CCTI, Leandro Bugoni, e
por mim/GabijieIa Amaral de Rezende, relatora desta reunião.
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