
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CÂMARA DE PESQUISA 
 

 

Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo - 29075-910 - Vitória - ES - Brasil 

Tel.: 55-27-4009 2439 / 4009 2434 - proreitor@prppg.ufes.br - www.prppg.ufes.br 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E 1 

PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2018. Às dez horas do dia vinte de setembro 2 

de dois mil e dezoito, reuniram-se, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-3 

Graduação, sob a presidência do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Neyval Costa 4 

Reis Júnior, o Diretor de Pesquisa, Prof. Fábio Luiz Partelli, o Diretor de Pós-Graduação, Prof. 5 

José Geraldo Mill, a Diretora do INIT, Profa. Maria José Pontes, o Prof. Wagner dos Santos 6 

(CEFD), o Prof. Rodrigo de Alvarenga Rosa (CT), a Profa. Nazaré Souza Bissoli (CCS), a Profa. 7 

Renata Duarte Simões (CE), o Prof. Ricardo Machado Kuster (CCE), a Profa. Patricia Maria 8 

Bortolon (CCJE), a Profa. Taissa Rodrigues (CCHN), a Profa. Tais Cristina Bastos Soares 9 

(CCENS) e o Prof. Eduardo de Sá Mendonça (CCAE).  Ausência: representante do Centro de 10 

Artes e do CEUNES.  PAUTA: Aprovação das formas de utilização do recurso do Fundo de 11 

Apoio à Pesquisa (FAP) disponível. Ao início da reunião, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-12 

Graduação apresentou o funcionamento do recurso do FAP, as especificidades do fundo, bem 13 

como a previsão orçamentária para 2019, ressaltando que é apenas uma previsão. Foi informado 14 

também o funcionamento do orçamento durante o ano fiscal e o valor disponível para o FAP no 15 

presente momento, sendo de aproximadamente 1 milhão de reais. Além disso, pontuou-se a nova 16 

resolução aprovada, que acrescenta três novas linhas ao FAP (linhas III, IV e V). Após algumas 17 

ponderações dos professores Taissa Rodrigues, Eduardo de Sá Mendonça, Fábio Luiz Partelli, 18 

Patrícia Maria Bortolon, José Geraldo Mill e Rodrigo de Alvarenga Rosa, sobre formas de 19 

utilização do recurso, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação colocou para apreciação da 20 

Câmara as propostas para utilização do recurso FAP disponível, através de reembolso efetuado 21 

pela PROPLAN. As propostas foram: pagamento de contrato de tradução e revisão de artigos 22 

científicos para Qualis A, no valor de 220 mil reais; compra de Bases de dados Condinheiro e 23 

Thomson Reuters, no valor de aproximadamente 50 mil reais; compra de licença de software 24 

Ansys de sumulação numérica, no valor de 110 mil reais; publicação de 51 livros via 25 

EDUFES, no valor de 280 mil reais. Todas as propostas anteriores foram APROVADAS por 26 

unanimidade. Além dessas, foi APROVADO por unanimidade a compra de equipamento 27 

gerador de nitrogênio no valor de aproximadamente 800 mil reais, podendo ser acrescido de 28 

“botijões” de recarga. Quanto a proposta de reedição de livros via EDUFES, no valor de 76 29 

mil reais, foi solicitada maiores informações sobre os critérios para reedição e importância. 30 

Outro ponto a ser encaminhado à próxima reunião é a discussão sobre apoio às coleções 31 

biológicas. Além de tais pontos, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação colocou a proposta 32 

de realizar duas chamadas, via edital, para manutenção de equipamentos a ser discutido em 33 

reunião da Câmara, após um levantamento de demanda. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 34 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às doze horas e quinze 35 

minutos e eu, Alan Diniz Salazar, servidor do Departamento de Pesquisa, lavrei a presente ata, 36 

que será lida e assinada pelos presentes. Vitória/ES, 20 de setembro de 2018. 37 
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