
ATA 01/2000 – CONSELHO SUPERIOR DO PMT-VT

Aos catorze dias do mês de março de 2000, às 16h30min, na sala 202 do Prédio  

Administrativo  da  UNIVATES  em  Lajeado,  realizou-se  reunião  os  membros 

nomeados do Conselho Superior do Pólo de Modernização Tecnológica do Vale do 

Taquari - PMT-VT, com presença dos membros em lista anexa. Na pauta constava:  

Item 01 -  Posse dos membros do Conselho Superior  do PMT-VT: inicialmente o 

Presidente  do CODEVAT fez  uma rápida  apresentação  da proposta  do Pólo  de 

Modernização  Tecnológica  do  Vale  do  Taquari,  quando  ele  surgiu,  quais  seus 

objetivos,  suas finalidades.  Após houve  apresentação  e  posse dos membros do 

Conselho  Superior  do  PMT-VT,  conforme anexo  01.  Item 02  -  Apresentação  e 

discussão do Programa de Pólos de Modernização Tecnológica - apresentou-se aos 

membros  a  sistemática  operacional  do  programa  de  apoio  aos  pólos  de 

modernização  tecnológica,  quais  os  objetivos,  compromissos,  entre  outros, 

conforme anexo 02. Além disso, o Presidente do CODEVAT mostrou um projeto já 

encaminhado  pelo  PMT-VT,  conforme  anexo  03.  Também  aproveitou  a 

oportunidade para expor uma tabela dos recursos repassados através de convênios 

com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, conforme anexo 04. Item 03 - PMT-VT e 

suas unidades executoras: o PMT-VT tem como unidade executara a UNIVATES. 

Item 04 - Conselho Superior do PMT-VT + Comissão de Ciência e Tecnologia do 

CODEVAT: o Presidente do CODEVAT questionou os presentes sobre o interesse 

em  juntar  a  Comissão  setorial  de  Ciência  e  Tecnologia  do  CODEVAT  com  o 

Conselho Superior do PMT-VT, em função de seus objetivos serem idênticos. Os 

membros  presentes   concordaram  com  a  junção,  já  que  os  interesses  são 

complementares,  assim como as pessoas interessadas;  assim como, enquanto o 

PMT-VT  se  preocupa  com a  parte  técnica,  a  Comissão  se  preocupará  com as 

questões  estratégicas  da  política  tecnológica  do  Vale  do  Taquari.  Item  05  - 

Coordenação  e  Gestão  do  PMT-VT  e  da  Comissão  Ciência  e  Tecnologia:  foi  

escolhida como coordenadora a prof. Cleusa Becchi, como vice-coordenador o Sr.  

André Araújo e como relatora das atividades a Sra. Angelice Fontana Zamboni. Item 



06 - Agenda e Calendário de Reuniões - a próxima reunião ficou agendada para o  

dia 12 de julho, às 16h30min, sendo definido como pauta: um relato das atividades 

do Pólo; visita ao PMT-VT; Discussão de novos projetos; e, o CDPA. Nada mais 

havendo a tratar, lavro a presente ata que deverá ser devidamente assinada.


