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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quaíorze horas, reuniu-se o Comité de
Ciência, Tecnologia e Inovação - CCTI, na sala de reuniões da Pró-Reiíoria de Pesquisa. Presentes
Vinícius Menezes de Oliveira, Luciano Maciel Ribeiro, Waldir Terra Pinto, Carlos Prentice-
Hernández, Vanusa Pousada da Hora, Leandro Bugoni, Samuel Vinícius Bonato, Suzane da Rocha
Vieira Gonçalves, Sérgio Botton Barcelos, João Francisco Proio Filho, Paula Dentzien Dias
Francischini, Andrea Von Groll, Jonata Tyska Carvalho, Danúbia Bueno Espíndoia, Mara Regina
Santos da Silva. Participou como convidada Símone Grohs Freire, Presidente do Comité de Ética
em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP-CHS) da FURG e Eduardo Resende Secchi,
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Aberta a reunião e verificado quorum, o Presidente do

CCTI, Leandro Bugoni, colocou em discussão a pauta do dia, conforme segue: 1) Aprovação da
ata da reunião anterior- Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 21 Apresentação
da proposta de alteração do regimento do CEPAS - Em reunião, o Presidente relatou as
alterações no regimento foram motivadas pela necessidade de enquadramento nas exigências da
CONEP e que estas eram de caráter de atualizações e adequações à iegisiação. Colocado para

apreciação e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 3) Apresentação da proposta de
alteração do regimento do CEP-CHS - O Presidente passa a palavra para a convidada Profa.

Simone Freire, Presidente do CEPAS, que relatou como se deu o processo de criação do regimento
e apresentou as alterações realizadas. Colocado para apreciação e votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade. 4) Análise e parecer sobre o interesse institucional para a protecão da
criação e sobre a proposta de repartição de benefícios entre os inventores do Processo
administrativo n.° 23116.003069/2018-21 (patente de invenção) - O Presidente relatou para os
presentes o pedido. Colocado para apreciação e votação, o interesse institucional para a proteção

da criação e a proposta de repartição de benefícios entre os inventores foram aprovados por
unanimidade. 5) Apresentação e aprovação do Relatório anuaL- Em consonância com os termos
do parágrafo VIII do ari. 5 do Regimento Interno do Comité, o Presidente apresentou o relatório de

gestão anuai. Colocado para apreciação e votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. O
Presidente sugere ao Pró-reitor, Eduardo Secchi, que encaminhe o reiaíório para as instâncias
superiores da Universidade, pois o relatório apresenta de maneira resumida todas as pautas

apreciadas pelo comité ao longo de 2017. Comenta também, que é importante que os próprios
membros repassem o relatório do CCTI as suas Unidades Académicas de origem e que estabeleçam
comunicação regular ao longo do ano com as unidades académicas ou grupos que representam. 61
Assuntos Gerais ~ O Pró-reiíor anuncia que o Edital PDE/EPEC FURG 2018 será publicado em
conjunto na semana do dia 16 a 20 de abril portadas as Pró-reitorias, tendo como principal alteração

a disponibilização de 50% das bolsas (ensino, pesquisa, extensão e cuitura) para alunos coíistas,
compreendendo todas as modalidades de ingresso por cota na Instituição. Após isto, o professor
João Prolo apresentou um levantamento da distribuição de recursos (bolsas de pesquisa e de
permanência) entre os alunos da FURG, destacando os percentuais de alunos cotisías
contemplados com algum tipo de benefícios na FURG e os percentuais de alunos coíistas com bolsa
de pesquisa vinculada a PROPESP (EPEC/FAPERGS/CNPq). Nesta apresentação, esclarecera-se
os critérios utilizados para caracterizar os alunos como cotistas na Instituição. Em especial,
observou-se que entre os 309 alunos contemplados com boisa pela PROPESP em 2017 pêlos

diversos editais de pesquisa, 41,75% destes correspondem a alunos que ingressaram na FURG
pelo sistema de cotas e os 58,25% restantes ingressaram pela ampla concorrência. A!ém disso,
entre os alunos cotistas com bolsa de pesquisa na PROPESP, 20,39% ingressaram pelo tipo PROAI
ESCOLA PÚBLICA, 15,21% ingressaram pelo tipo PROAI ESCOLA PUBLICA- BAIXA RENDA,
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3,24% ingressaram pelo tipo PROA1 ESCOLA PÚBLICA - BAIXA RENDA
PRETO/PARDO/INDIGENA, e 2,91% ingressaram pelo tipo PROAI ESCOLA PUBLICA -
PRETO/PARDO/INDIGENA. Por fim, o professor João Prolo mostrou um levantamento do
quantitativo de alunos cotisías na FURG, separando por curso e campi, onde observou-se certos
cursos possuíam concentrações de algum tipo de aluno cotista. De modo geral, eníendeu-se que os
dados coletados são de importante relevância para nortear futuras políticas de inclusão destes

alunos, e que mais informações relativas a este tema devem ser extraídas do sistema para um
completo entendimento da situação do aluno cotista na FURG. Esta ata, após iida e devidamente
aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, Gabriela, que a redigi.
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