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ATA nº 01/2021 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se, 

ordinariamente, o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI na sala de reuniões virtual 

meet.google.com. Presentes: Viviane Rios Kwecko, Cesar Costa, Everaldo Arashiro, Silvia Regina 

Bottezini, Luiz Antonio Almeida Pinto,  Bruna Félix da Silva Nornberg, Camila de Martinez Gaspar 

Martins, Rita de Cássia Grecco dos Santos, Waldir Pinto, Carlos Rafael Mendes, José Maria 

Monserrat, Leandro Bugoni, Zélia de Fátima Seibt do Couto, Eder Dion de Paula Costa, Hemerson 

Pase, Fernada Demutti Pimpão Martins, Fábio Amaral Dornelles, e, como convidado, Felipe 

Caldas. Aberta a reunião e verificado quórum, o Diretor de Pesquisa, Leandro Bugoni, iniciou a 

reunião e apresentou os itens da pauta, conforme segue: 1) Análise da Proposta de Minuta para 

a Criação e Regulamentação do Programa de Pós-doutorado na FURG.  Após discussão e 

esclarecimento de dúvidas, o Comitê deliberou pela aprovação com as seguintes sugestões: a) 

Por uma questão semântica que poderia causar confusões, No Art. 1º., substituir o temo “com 

título de Doutor” por “com Doutorado”. Isso porque a FURG não pode ser mais restritiva que a 

agência de fomento e, em alguns casos, basta a ata de defesa do Doutorado, não sendo 

necessária a apresentação do título de doutorado; b) Explicitar, no Art. 2º., sobre a necessidade da 

menção da FURG nas patentes ou produtos gerados no âmbito do pós-doutorado, inclusive acerca 

da cláusula de sigilo; c) Explicitar, no Art. 2º., em um novo parágrafo, que o certificado fica com o 

título de Pós-doc, sem distinção entre voluntário ou não; d) Tendo em vista que uma das 

obrigações dos Pós-doc é “possibilitar ao pós-doutorando a participação nas atividades de grupos 

de pesquisa, de ensino, de orientação e coorientação de estudantes, conforme normas da FURG e 

do PPG ao qual esteja vinculado” foi questionada a participação deles como orientadores de 

bolsas IC/IT. O Diretor de Pesquisa explica que isso não seria adequado, pois o número de bolsas 

disponíveis já é pequeno para o conjunto de docentes e técnicos efetivos. Dessa forma, o Comitê 

sugeriu que fosse levado à Comissão Organizadora da MPU a possibilidade de que os Pós-docs 

possam sem incluídos como orientadores de Iniciação Científica quando do envio e apresentação 

dos resumos. O Diretor Leandro esclareceu que esta atribuição já é permitida e, caso não tenha 

sido possível em alguns casos na última MPU foi devido a problemas no sistema, o qual será 

checado para a edição 2021; e) Com relação ao plano de trabalho, foi questionado se existiria um 

modelo padrão para toda a FURG. Após discussão entendeu-se que seria mais interessante que a 

regulamentação específica ficasse a cargo de cada Programa de Pós-graduação. 2) Aprovação 

do Relatório de Gestão do Exercício do CCTI no ano de 2020. Após discussão, o Comitê 
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deliberou pela aprovação. 3) Votação do calendário de reuniões Após discussão, o Comitê 

deliberou pela manutenção das reuniões nas segundas sextas-feiras de cada mês. Sem mais, 

encerrou-se a reunião. Esta ata, após lida e devidamente aprovada, será assinada pelo Diretor de Pesquisa 

e por mim, Gabriela Amaral de Rezende, que a redigi.  
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