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Aos quatorze dias do mês de setembro 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 Luciano Maciel Ribeiro, Waldir Terra Pinto, TÍto SanfAnna Cadaval Júnior, Leandro
Bugoni, Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, Sérgio Botton Barcelos, Magno Pinto Collares, Paula

Dentzien Dias Francischini, Artur Emílio AIarcon Vaz, Jônaía Tyska Carvaiho, Marcelo Gonçalves
Montes D'0ca e Danúbia Bueno EspÍndola. Participaram como convidados Felipe Kessler, Luiz
António de Almeida, Bruna Silva de Farias, Tuanny Santos Frantz, Victor Ramon Mendonça Luti,

Paula F. Marques Shinzato, Eder Leandro Bayer Maier. Aberta a reunião e verificado quorum, o
Presidente do CCTI, Leandro Bugoni, colocou em discussão a pauta do dia, conforme segue: 1)

Pedido de proteção de propriedade intelectual (Processo n.° 23116.008275/2018-27),
requerido pelo prof. Felipe Kessler - Colocado em votação, os representantes estão de

.cordo com o interesse social da criação e a sua compatibilidade com o PD1 da Universidade
Federal do Rio Grande - FURG e manifestam-se favoráveis à proposta de repartição de
benefícios descrita no pedido, bem como à solicitação de exame prioritário de pedido de "Patente

Verde"/ nos termos da Resolução n.° 175, de 05 de novembro de 2016, do Instituto Nacional da Propriedade

Industrial " INPI/ pois o objeto a ser patenteado é considerado uma tecnologia verde / conforme listagem

do Anexo l, da referida Resolução, sendo aprovado por unanimidade. 2) Pedido de proteçâo de

propriedade intelectual (Processo n.° 23116.008671/2018-54) requerido pelo prof.
Eder Leandro Bayer Maier - Colocado em votação, os representantes estão de acordo com o
interesse social da criação e a sua compatibilidade com o PDI da Universidade Federa! do Rio
Grande - FURG e manifestam-se favoráveis sobre a proposta de repartição de benefícios descrita

no pedido, aprovado por unanimidade 3.) Assuntos Gerais: Waldir pede a palavra e pede que o
comité discuta como a FURG poderia atuar dentro das metas propostas pela Agenda 2030 da
ONU. Posto em discussão, todos concordaram com a importância do tema. O Presidente propõe
que Waidir encaminhe aos membros do CCTI os documentos que compõe a agenda para
subsidiar uma discussão futura. Sem mais assuntos, encerra-se a reunião. Esta ata, após lida e

devidamente aprovada, será assinada pelo Presidente do CCTI, Leandro Bugoni, e por mim,
Gabriela Amaral de Rezende, relatora desta reunião.
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