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Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-se o Comité de Ciênci

Tecnologia e Inovação ~ CCTI, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa. Presentes Andrea Von Gro

Danúbia Bueno Espíndola, Fábio Augusto Domelles do Amaral, Paula Dentzien Dias Franceschini, T}

SanfAnna Cadaval Júnior, Jônata Tyska Car/alíio, Magno Collares, Vmicíus M. Oliveira, Silvia Bottczn

Liércio André Isoldi, Eliana Tavares, Andrea Von Groll, Carlos Eduardo da Rosa, César Augusto A. Mártir

Fernanda Dimuíh Pimpão Martins. Participaram como convidados Paula Shinzato e Bruna da Silva Vaz. Abei

a reunião e verificado quorum, o presidente do CCTÏ, Vinicius M. Oliveira, deu início a reunião conforn

segue: l) Apresentação do pedido de proteção de propriedade intelectual (pedido de patente de inveuç;

com reauerimento de exame prioritário de pedido de "patente verde", nos termos da Resolução

175/2016, doINPn, processo n.° 23116.004959/2019-31, requerido pela profa. Michele Gregue de Moríi

da Escola de Química e Alimentos ~ EQA. O pedido de patente foi apresentado pela inventara Bruna i

Silva Vaz. Após colocado em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 2} Análise e parecer sobre

IiEiíeresse mstiíucional para a proíeção da criação do pedido de proteção de propriedade mtelech^

(pedido de registro de software - processo n.° 23116.007428/2019-08), requerido pelo prof. Míêiïríc

do Instituto de Oceanosrafia •" IO. O pedido foi apresentado pelo presidente. Ap

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 3) Aprovação da alteração de plano de

INST -l Proieto CEME-SUL e ÍNST 12 -Proieto CIA FURG. As alterações foram apresentacl

pelo presidente. Para os dois projetos foram alterados a origem das Receitas, incluindo a arrecadação p

inscrição, sem alteração no valor do projeto. Também foi alterado as datas de início, para coincidir com.

assinatura do convénio. Após colocado em votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade.

presidente questiona ao comité se os representantes vêem necessidade de que pequenas alterações, qae ni

representam alterações no plano de trabalho, passem por aprovação em reunião. Como qualquer alteração t

projeto dentro do SisProj necessita de uma nova inclusão de ata, ele sugere que pequenas alterações scjn

apenas comunicadas em reunião e no SisProJ seja utilizada a última ata de aprovação. Todos concordam co

o procedimento. 4) Revisão da proposta da Política de Inovação e de Tecnocsência Solidária. Danúbia f

um relato de como foi a construção da minuta e destacou os prmcipais pontos da Política de Inovação. Ap

discussão, a proposta da^Política de Inovação e de Tecnociência Solidária é aprovada por unanimidade com

seguintes sugestões: a) Rever o òapítulo VI, artigo 17, para revisar a questão do afastamento de servidores;

incluir a redaçao do artigo 18, que deve prever a colaboração de servidores com ICTs e outras organizaçõ

sem afastamento da instituição. 5) Assuntos Gerais: Como assuntos gerais, Danúbia lembra que na úUir

reunião propôs-se discutir o Programa Future-se para encaminhar um posicionamento do CCÏÏ para

CONSLTESf. Contudo, os representantes levantaram que o CCTI é comité consultivo e que não foi consullad

Colocam também que já houve uma Assembleia Universitária para discutir esse tema e que a FURG

manifestou seu posicionamento contrário ao Future-se. Dessa forma, todos concordaram não haver mais

necessidade de discutir o ter^a. 3;em mais a tratar, esta ata, após lida e devidamente aprovada, será assinai

pelo presidente e por mim, Çra^ríela, que a redigi.
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