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REUNIÃO ORDINÁRIA DO ForumCTIE DE JULHO DE 2017 

Coordenação: FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos /Anfitrião : 

IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
 

 

Às 14:30 horas do dia 13 de Julho de 2017, reuniram-se na sede Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, sob a coordenação da FINEP, os 

seguintes representantes das Entidades-Membro do ForumCTIE – Fórum de Assessorias 

Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação: 

 

Representantes: 

Mônica Rodrigues - FINEP 

Pedro Paulo Teixeira Júnior - FINEP 

Déborah Beze - FINEP 

Fernando Nielander Ribeiro - FINEP 

Pedro Fonseca – ABIIS 

Ellen Sampaio – INPI 

Gerson  Lourenço – CNPq 

Elaine V. Benite – INPE 

Cristina Assimakopoulos – ANPEI 

Gesil Sampaio Amarante – FORTEC 

Rafael de Andrade – CNPq 

Fernando Caixeta – FINEP 

Marcela Flores – ANPEI 

Felipe Cardoso – EMBRAPA 

Agnaldo de Almeida Dantas – SEBRAE 

Mariana Mazza – SBPC 

Vagner Cavenagtti – ABENGE 

Marcelo Argueles – CNI 

Henrique Fernandes Nascimento – AEB 

Cynthia Vidal – CNPq 

 

Abertos os trabalhos pela representação da FINEP, na figura de Pedro Paulo 

Teixeira Júnior e Déborah Beze, foi passada a palavra ao Coordenador-Geral do 

ForumCTIE,  que, em nome do Comitê Executivo,  agradeceu os esforços da FINEP no 

sentido de viabilizar e organizar o evento, ao IBICT pela cessão do espaço de seu auditório 

em suas instalações  e  a Marcelo Argueles (CNI) pelo trabalho de supervisão que 

desempenhou no apoio e planejamento do evento. 
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Em seguida, o Coordenador-Geral do ForumCTIE foi encarregado de  efetuar  a 

apresentação dos novos representantes de entidades-membro,  ainda desconhecidos do 

conjunto, bem como dos convidados e demais presentes. Também tratou da memória de 

reunião anterior, referente ao mês de Junho de 2017, distribuída na ocasião, cujo teor, 

ficaria submetido a prazo para contribuição e revisão, já que acabara de ser recebida, 

fixando-se, para tanto, o prazo de cinco dias úteis, ao fim dos quais seria considerada 

aprovada e oportunamente divulgada no site do grupo. 

  Dentro do mesmo processo, ainda conduzido pela Coordenação-Geral foi aprovada 

a proposta de adesão da RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com base em 

justificativas e relato, avalizadas pelo Comitê Executivo, como quinquagésima entidade-

membro do ForumCTIE.  No relato das principais atividades do Comitê Executivo, foi 

enfatizado o apoio do ForumCTIE ao agendamento, divulgação e outras providências, com 

vistas à realização de eventos sobre Orçamento no âmbito do Congresso Nacional,  

configurados por audiência publica na CCT/Senado, Seminário da Frente Parlamentar e 

Comissão Geral de Plenário. Deixou de ser submetida à apreciação proposta da ABGq - 

Associação Brasileira de Gestores de Pesquisa, a fim de propiciar a obtenção de 

informações complementares acerca da disposição efetiva da entidade de desde logo se 

integrar ForumCTIE ou de comparecer a uma reunião de observação prévia, antes de 

formalizar este tipo de encaminhamento.   

Na oportunidade, abordou-se a evolução das atividades legislativas, entre meados de 

junho e de julho, quando fatos marcantes influenciaram o andamento dos trabalhos do 

Parlamento, e do cenário previsível para os últimos dias do semestre legislativo, na qual se 

esperava a aprovação da LDO na CMO e no Plenário do Congresso Nacional. Este passo 

deveria representar etapa importante do acompanhamento da questão orçamentária, de 

relevante repercussão na elaboração  da proposta orçamentária para 2018 e na própria 

gestão  do Orçamento Anual daí decorrente.  

Ainda, aproveitou-se para ressaltar a delicada situação orçamentária que se 

desenhava do meio para o fim do exercício de 2017, cujos efeitos perpassavam  toda a área 

de CT&I e Educação, colocando algumas entidades-membro do ForumCTIE em 

dificuldades operacionais bastante sérias, além de afetar as projeções a serem utilizadas 

para a avaliação e deliberação da proposta orçamentária, por partir de uma base 

comprimida, destoante da realidade de anos anteriores e insuficiente para fazer frente as 

necessidades normais.   

De novo, sob a orientação da Coordenação do Evento, Fernando Ribeiro, convidado 

da FINEP, na condição de técnico antigo e ex-diretor da Casa, fez a apresentação 

institucional da FINEP, bem como explanação do FNDCT – Fundo de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, destacando o contexto de cortes orçamentários e 

contingenciamento.  A ocasião ensejou extenso debate, no qual muitas indagações puderam 

ser formuladas e esclarecimentos foram efetuados, nivelando e aumentando 

consideravelmente o nível de conhecimento sobre a matéria, que despertou visível 

interesse.  

Sob a facilitação de Marcelo Arguelles ( CNI),  a par desse horizonte que punha o 

Orçamento no primeiro plano preocupações da maioria, foi destacada a prioridade de o 

sistema de CT&I e Educação se preparar para a realização de possíveis ações no Poder 

Executivo, tanto junto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo , dentro de 
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estratégia e agenda, convenientemente organizada. Esta perspectiva demandava do 

ForumCTIE  uma atuação de maior efetividade à altura do que o momento requer, para a 

qual se vislumbrou não somente ideias para implementar ações coordenadas , respaldadas 

por documentação técnica, demonstrando os resultados e impactos da alocação, maior ou 

menor, de recursos ao longo do tempo, cujo cronograma estivesse ajustado ao Calendário 

das reuniões vindouras.  

Após mais algumas informações e considerações sobre a evolução da 

Regulamentação do Marco Legal e Reposição de Vetos no instrumento, a partir de 

iniciativa legislativa em tramitação, cumpriu-se ao item remanescente da pauta, com base 

em relato do Representante do FORTEC, complementado pela Coordenação Geral do 

Comitê Executivo, durante a qual os presentes puderam se atualizar a respeito do 

andamento e tendências mais recentes desta matéria .     

Nada mais havendo a tratar, a Coordenação do Evento deu por encerrados os às 

18:00 horas, lembrando que a próxima reunião ficaria sob a coordenação da EMBRAPA – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, de acordo com o Calendário Anual em vigor. 

 

Pedro Paulo Teixeira Junior - Gerente do Departamento do Escritório da FINEP em 

Brasília / Representante junto ao ForumCTIE 

 

Deborah Beze - Analista da FINEP / Representante junto ao ForumCTIE 

  

Marcelo Arguelles - Representante da CNI junto ao ForumCTIE / Representante do Comitê 

Executivo no Apoio ao Evento  

 

 


