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Aos doze dias do mês de novembro

ordinariamente, o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação 

meet.google.com. Presentes:Cesar Costa, Luiz Antonio

Nornberg, Camila de Martinez Gaspar Martins, Waldir Pinto, José Maria Monserrat, Leandro 

Bugoni, Eder Dion de Paula Costa, Felipe Caldas

Guilherme Wiedenhoft, LiviaDavila, 

reunião e verificado quórum, iniciou

1)Votação para a Presidência do Comitê

Vice-presidente Susane manifestou

Comitê votou unanimemente a favor

decreto 10884/2021 que altera o decreto nº 87752 de 11/05/2016, que dispõe sobre o acesso 

ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 

e sobre a repartição de benefícios para a conservação do uso sustentável da 

biodiversidade. Gabriela Rezende relata que 

pela criação e manutenção do cadastro de pesquisa científica, de forma simplificada, com a 

finalidade exclusiva de pesquisa que não envolva exploração econômica

vigor em180 dias, prazo para que o módulo de pesquisa esteja plenamente i

ao SisGen3) Orientações sobre a 

Diretor de Pesquisa, pede aos conselheiros que lembrem em suas Unidades sobre a importância 

da MPU, novamente a ser realizada em for

deles como banca mediadora.Sem mais, encerrou

aprovada, será assinada pelo Diretor de Pesquisa e por mim, Gabriela Amaral de Rezende, que a 

redigi. 

 

 

Leandro Bugoni 

Diretor de Pesquisa  
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ATA nº 04/2021 

novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu

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

meet.google.com. Presentes:Cesar Costa, Luiz Antonio Almeida Pinto, 

Nornberg, Camila de Martinez Gaspar Martins, Waldir Pinto, José Maria Monserrat, Leandro 

Bugoni, Eder Dion de Paula Costa, Felipe Caldas, João Prolo, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, 

Guilherme Wiedenhoft, LiviaDavila, Vanusa Pousada da Hora e Roberta Medeiros. 

reunião e verificado quórum, iniciou-se a reunião com os itens da pauta, conforme segue: 

Votação para a Presidência do Comitê. Roberta Medeiros candidatou

manifestou-se favorável a permanecer no cargo

Comitê votou unanimemente a favor da indicação para Presidente e Vice

decreto 10884/2021 que altera o decreto nº 87752 de 11/05/2016, que dispõe sobre o acesso 

rimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 

e sobre a repartição de benefícios para a conservação do uso sustentável da 

Gabriela Rezende relata que com o novo decreto, o CNPq/MCTI fica responsável 

pela criação e manutenção do cadastro de pesquisa científica, de forma simplificada, com a 

finalidade exclusiva de pesquisa que não envolva exploração econômica

vigor em180 dias, prazo para que o módulo de pesquisa esteja plenamente i

Orientações sobre a 20º Mostra da Produção Universitária. 

Diretor de Pesquisa, pede aos conselheiros que lembrem em suas Unidades sobre a importância 

ovamente a ser realizada em formato virtual,na plataforma AVA

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 

Gabriela Amaral de Rezende 

Secretária 
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de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se, 

CCTI na sala de reuniões virtual 

Almeida Pinto, Bruna Félix da Silva 

Nornberg, Camila de Martinez Gaspar Martins, Waldir Pinto, José Maria Monserrat, Leandro 

, João Prolo, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, 

Vanusa Pousada da Hora e Roberta Medeiros. Aberta a 

os itens da pauta, conforme segue: 

candidatou-se à presidência e a 

favorável a permanecer no cargo.Após deliberação o 

da indicação para Presidente e Vice. 2) Apresentação do 

decreto 10884/2021 que altera o decreto nº 87752 de 11/05/2016, que dispõe sobre o acesso 

rimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 

e sobre a repartição de benefícios para a conservação do uso sustentável da 

om o novo decreto, o CNPq/MCTI fica responsável 

pela criação e manutenção do cadastro de pesquisa científica, de forma simplificada, com a 

finalidade exclusiva de pesquisa que não envolva exploração econômica. O decreto entrará em 

vigor em180 dias, prazo para que o módulo de pesquisa esteja plenamente integrado e funcional 

20º Mostra da Produção Universitária. Leandro Bugoni, 

Diretor de Pesquisa, pede aos conselheiros que lembrem em suas Unidades sobre a importância 

plataforma AVA-Furge a participação 

Esta ata, após lida e devidamente 

aprovada, será assinada pelo Diretor de Pesquisa e por mim, Gabriela Amaral de Rezende, que a 

Amaral de Rezende  

   

  


