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Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-se o Comité de Ciência,

Tecnologia e Inovação - CCTI, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa. Presentes Leandro Bugoni,

Suzane da R. V. Gonçalves, Andrea Von Groll, Danúbia Bueno Espíndola, Fábio Augusto Domelles do

Amaral, Paula Dentzien Dias Franceschini, Tito Sant Anna Cadaval Júnior, Jônata Tyska Carvalho, Waídir

Terra Pinto e Hemerson Pase (via Skype). Participaram como convidados Aléssio Almada da Costa e Celso L.

S. Carvalho. Aberta a reunião e verificado quorum, a vice-presidente do CCTI, Suzane Gonçalves, deu início

a reunião conforme segue: l) Apresentação para análise da minuta da Política de inovação da FURG.

DanúbÍa fez um relato de como foi a construção da minuta e destacou os principais pontos da Política de

Inovação. Os conselheiros questionaram se o Future-se \ proposta apresentada pelo Governo para as

Universidades, não afetaria a Política de Inovação. Danúbia explica que não há novidades no "Future-se" com

relação a Inovação, mas que, como é proposto pelo Governo que o dmheiro arrecado pelas Universidades vá

para um Fundo de Investimentos, a gerência e captação de recursos torna-se difícil. Os conselheiros concordam

que é necessário marcar uma reunião para se discutir e entender melhor as nuances e impactos do "Futire-se".

Danúbia ressalta que a Política de Inovação não tem relação com o "Future-se", sendo uma obrigação do Novo

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela lembra que a minuta da Política de Inovação foi

encaminhada para todos os conselheiros e solicita que eles compartilhem com suas Unidades e tragam

contribuições para a próxima reunião do CCTI. Danúbia ainda informou que a proposta de Política de Inovação

deverá ainda passar por uma consulta pública na FURG para depois ser apreciado pelo CONSUN. 2)

Aprovação dos projetos de Desenvolvimento msíitucïonal: a )Pro£rama de incubacão da INNOVATIO

- Ineubadora de Empresas de Base Tecnolósica - Modalidade Empresa não Residente; e b} Prosrama de

incubação da ÍNNOVATÍO " Incubadora de Empresas de Base Tecnolóiïica - Modalidade Empresa

Residente Os projetos foram apresentados pelo Coordenador de Empreende dorismo, Aléssio Almada da Costa

e após colocado em votação, foram aprovados por unanimidade. 3) Assuntos Gerais: Suzane apresenta a

demanda da Prof. Michele Greque que gostaria de apresentar seu pedido de patente em uma reunião

extraordinária no dia 16 de agosto. Muitos conselheiros manifestam impossibilidade de presença nessa data e

entendem que o ideal seria que ela pudesse participar de uma reunião ordinária, na impossibilidade, deve-se ser

tentado uma nova data para uma reunião extraordinária. Leandro faz um relato de como foi o andamento do

Edital das Bolsas de Iniciação Científica; Segundo ele, foi seguido a orientação do CCTI de seguir estritamente
as regras do Edital no momento da Homologação e que isso, mais o alto número de propostas não

recomendadas, levou a um aumento no número de recursos interpostos pêlos concorrentes. Procurou-se, em

caso de não recomendação, que outros avaliadores emitissem parecer sobre a proposta. Leandro, também

comentou que haverá uma nova reestmturação no Comité de Bolsas Institucionais e nos procedimentos da

Bolsas e que isso será apresentado ao CCTI. Waldir convida os conselheiros a participarem do evento que está

sendo organizado sobre Estruturas de Cultivo Offshore, com apoio do PRONEX e em parceria do EE com a

EMA. Sem mais a tratar, esta ata, após lida e devidamente aprovada, será assinada pelo presidente e por mim,

Gabriela, que a redigi.
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