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REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUMCTIE DE FEVEREIRO DE 2016 
Coordenação e anfitrião: CNPq– Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 

Às 14:30 horas do dia 16 de Março de 2017, reuniram-se no na Sala 
de Reuniões do Conselho do CDT – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico (UNB) – Brasília/DF, sob a coordenação do FORTEC, os seguintes 
representantes das Entidades-Membro do ForumCTIE - Fórum de Assessorias 
Parlamentares de Entidades de Ciência Tecnologia, Inovação e Educação, bem 
como o convidado abaixo identificado para exposção em painel específico: 

Representantes:  
 
 
Gerson Lourenço...........................................................CNPq 
Cynthia Vidal..................................................................CNPq 
Débora Beze..................................................................FINEP 
Elaine Benite..................................................................INPE 
João Bin.........................................................................AEB 
Cynthia Cury.................................................................EMBRAPA 
Petula Ponciano............................................................EMBRAPA 
Danielle Leite.................................................................EMBRAPA 
Monica Geovani..............................................................FIOCRUZ 
Mõnica Mendes..............................................................FIOCRUZ 
Agnaldo Dantas..............................................................SEBRAE 
Fernanda Povoas...........................................................CRUB 
Fernando Pinto............................................................. CRUB 
Alexandre Bahia.............................................................CONIF 
Gesil Amarante...............................................................FORTEC 
Camila Dantas................................................................FORTEC 
Pedro Fonseca...............................................................ABIIS 
Tatiana Nogueira............................................................GFB  
 
Convidado: 
 
Sanderson Barbalho......................................................CDT  
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Abertos os trabalhos pelo Coordenador-Geral do ForumCTIE, deu-se 
a mensagem de boas-vindas, proferida por Gesil Amarante, Representante do 
FORTEC, que anunciou que, em momento oportuno, o Diretor do CDT, Sanderson 
Barbalho, dirigiria algumas palavras a todos os presentes, em nome do Anfitrião, 
pór cujo apoio, o FORTEC e o Comitê Executivo do ForumCTIE agradeciam 
desde logo na pessoa se Camila Dantas, também presente, o que acabou se 
verificando efetivamente mais tarde, logo após o intervalo, ao longo dos trabalhos. 

Com as apresentações de praxe daqueles que compareciam pela 
primeira vez ou que retornavam ao ForumCTIE, depois de afstamento temporário 
de suas funções junto à sua entidade-membro, a seguir, deu-se imediata 
sequência à programação da reunião, no painel Desdobramentos do Papel 
Integrador e Aglutinador do ForumCTIE, durante o qual o Coordenador-Geral do 
Comitê Executivo discorreu rapidamente acerca de aspectos que há muito vinham 
recebendo ênfase, desde a apresentação do Plano de Ação para 2017, na reunião 
de Dezembro, implementada em alguns pontos conforme esclarecido na reunião 
de Março e que tinham seguimento lógico na presente reunião, já que algo do 
projetado deveria sofrer adaptações e maior debate ao longo do período, de 
acordo com a s circunstâncias. Enfatizou ainda que vários desses itens se 
tornariam mais detalhados no cumprimento do restante da pauta, havendo o 
franqueamento da palavra aos presentes, sem manifestações de relevo, naquela 
altura dos acontecimentos  . 

Posteriormente, sob a condução do Coordenador Gesil Amarante, 
com a participação de outros membros do Comitê Executivo, avançou-se no painel 
sobre Apontamentos da Operacionalidade do ForumCTIE, quando abordou-se a 
Memória da Reunião de Março e o Relato das Atividades do ForumCTIE entre 
meados de Dezembro e de Março de 2017, quando foi comunicado que, por 
economia processual, o material, estava inserido nas pastas dos participantes, 
estando o Comitê Executivo e o Coordenador daquele evento à disposição, para 
eventuais reparos ou contribuições, que viessem a ocorrer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis; Com base em proposta específica do Comitê Executivo foi aprovado, 
por unanimidade, o ingresso da ABENGE – Associação Brasileira de Educação 
em Engenharia no rol de entidades-membro do ForumCTIE, aproveitando–se  o 
ensejo para falar esforço de recomposição de Representações  de entidades-
membro, muitas delas, recomendando uma visita direta para superar as 
dificuldades neste particular. Neste ínterim,  representantes da EMBRAPA 
voltaram a levantar a questão da ampliação do ForumCTIE e as dificuldades de 
harmonização de interesses e de gestão que tal situação ensejava, concordando, , 
depois de alguma discussão, por sugestão do Coordenador-Geral do Comitê 
Executivo, em apresentar, oportunamente, uma proposta de critérios para inclusão 
e exclusão de entidades-membro, que complementassem as normas já existentes, 
desde fins de 2016, quando tal questão também foi colocada, com o 
equacionamento que pareceu cabível ao conjunto na ocasião.    Quanto à 
discussão do item Recursos da Internet – novas soluções e ampliação da 
participação nestes mecanismos, a discussão foi apenas parcial, em virtude da 
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ausência por impedimento de Fernando Veríssimo, passando para a reunião de 
Abril, em item específico de pauta. Ainda assim, a matéria recebeu informações de 
Gerson Lourenço e de Agnaldo Dantas, com o compromisso deste ultimo em 
dirimir aspectos técnicos da questão, em apresentação que realizaria, já com a 
presença do Coordenador respectivo. De passagem, foi comentada  a perspectiva 
de uma discussão no âmbito do Comitê Executivo, com base na qual dentro da 
previsão normativa seria submetida ao grupo uma proposta de redivisão de 
atribuições e responsabilidades entre os Coordenadores, possivelmente a ser 
brevemente iniciada, em fase da sobrecarga de atividades do Coordenador-Geral 
e estrutura rasa de apoio de que dispõe em sua entidade-membro.      

 

Transcorrido o intervalo, retomou-se as atividades, no painel Recortes 
para Análise do Processo Político Legislativo, onde na ausência por motivo 
superveniente do Coordenador Marcelo Arguelles, o Coordenador-Geral 
substitutivamente fez considerações sobe constatações e tendências  e o 
andamento dos trabalhos, valendo-se de análise de peculiaridades constante do 
Realto de Atividades do Comitê Executivo, entre outras informações e 
observações. A parte relativa á Estruturação de Ações Legislativas sobre 
Tramitações sem Curso foi transferida para a próxima reunião, quando se 
procuraria viabilizar um formato para a  Agenda Legislativa Prioritária, dentro de 
um padrão de consenso, realçando-se, de qualquer modo, o imperativo de 
proatividade e articulação conjunta ou mediante grupos de entidades interessadas, 
em proposições tidas como relevantes, da qual surgiu exemplos concretos para 
implementação imediata.   

 

O item referente a Proposta de Cooperação Interinstitucional a ser 
então detalhada por Ellen Sampaio, a partir de uma exposição inicial em Reunião 
de Fevereiro, também ficou adiada,  em virtude de compromisso de trabalho, que 
impediu o seu comparecimento. Em outros assuntos, sob a condução de Gesil 
Amarante,  foram discutidas diversas proposições legislativas, que chamam a 
atenção pelo seu conteúdo e consequências (Marco Legal, Biodiversidade e 
Propriedade Intelectual, entre outros). 

 

Nada mais havendo a tratar a reunião teve seus trabalhos encerrados 
às 17:30 horas, lembrando que a próxima reunião ficaria sob a coordenação do 
GFB e que aconteceria nas instalações do SEBRAE. 

 

Gesil Amarante 
Coordenador do Evento 

Representante do FORTEC 

 Gerson Lourenço 
Coordenador-Geral do 
Comitê Executivo  do 

ForumCTIE 
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