
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
y <ujt y t PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÔS-GRADUAÇÂO - PROPESP

COMITÉ DE CIÊNCIA/ TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CCTI

ATA n.° 04/2017

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete reuníu-se, às 14h na sala de reuniões da PROPESP, o

Comité de Ciência, Tecnologia e Inovação - CCTI para reunião ordinária. Presentes Vinícius Menezes de

Oliveira, Daaúbía Bueno Espíndola, Cláudio Rodrigues Olisto, Tito SanfAnna Cadaval Júnior, Anderson

Oresíes Cavalcante Lobato, Samuel de Carvalho Dumith, André Andrade Longaray, Fabiano Couto Corrêa da

Silva, Kelley Baptista Duarte, Rodrigo Kerr Duarte Pereira, RubeIÍse da Cuniia. Aberta a reunião e verificado

o quorum, a vice-presidente Danúbia Espíndola e abriu a sessão e apresentou dois pedidos de proteção de

propriedade intelectual, em que cabe aos membros do CCTI examinar o interesse social das criações e a sua

compatibilidade com a Política de Deseüvolvimento Institucional — PDJ da Universidade Federal do Rio

Grande - FURO, e manifestar-se sobre a proposta de repartição de benefícios. O processo administrativo n.°

23116.004709/2017-39, que diz respeito à patente de invenção, foi aprovado por unanimidade no que

concerne a interesse social das criações e a sua repartição de benefícios. Já o processo administrativo n.°

23116.003818/2017-39, que diz respeito a um registro de sofíware, foi aprovado no que concerne a interesse

social das criações e a sua repartição de benefícios tem como interessado, com a abstenção do membro

Vinícius Menezes de Oliveira que é um dos interessados no processo. O professor Cláudio Olinto levantou

dúvida sobre uma das patentes, perguntando se apenas uma fórmula poderia ser considerado uma inovação. O

professor Lobato disse que provavelmente o processo deveria contemplar inovação e a professora Danúbía

disse que somente especialistas na área poderiam averiguar, e que o INPI faria esta análise nos primeiros 12

meses. Como assuntos gerais, foi levantado um questionamento pelo membro Vinícius com relação ao editai

para uma vaga de bolsista no projeto "Educação Empreendedora em Instituições de Ensino Superior" que

a Diretoria de Inovação Tecnológica (DIT) mantém com o SEBRAE. Segundo ele, os estudantes da unidade

questionaram o motivo do edital restringir a participação de apenas alunos dos cursos de Administração,

Ciências Contábeís, Ciências Económicas ou Sistemas de Informação da PURG, não.permítmdo aos alunos

da Engenliaria de Computação concorrerem ao edital. A vice-presidente Danúbia, também

Díretora de Inovação Tecnológica, esclarece que a restrição foi uma demanda do coordenador do projeto, em

função das atribuições que serão exercidas pelo bolsista. Graduandos de Sistemas de Informação possuem na

grade curricular um número maior de disciplinas na área da Administração, e este era uma necessidade para o

perfil do bolsista segundo Danúbía. Vinícius também questionou qual é papel do CCTI dentro da política de

internacionalização que está sendo construída na FURG, visto que a referida política não passou por análise

dentro do comité e já está em discussão nas Unidades Académicas. O membro Lobato ressalta que o papel do

comité é de caráter consultivo na construção das políticas da universidade, sendo importante que a política de

internacionalização fosse apreciada pelo comité antes que ela chegue ao COEPEA. Sem mais, encerrou-se a
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reunião. Esta ata, após lida e devidamente aprovada, será assinada pela Vice-Presidente do CCTI, Danúbia

Espíndola, e por mim, Gabriela Amaral de Rezende, relatora desta reunião.

Baïíubia Bueno Espíndola

Vice-Presidente

Gertretâ Amaral de Rezende

Secretária
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