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REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUMCTIE DE MAIO DE 2017 
Coordenação: FOPROP – Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Graduação 

Anfitrião: CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

 

Às 14:30 horas do dia 18 de maio de 2017, reuniram-se na sede do 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB, sob a coordenação 
do FOPROP, os seguintes representantes das Entidades-Membro do ForumCTIE - 
Fórum de Assessorias Parlamentares de Entidades de Ciência Tecnologia, 
Inovação e Educação: 

Representantes: 
 
Betina Ferraz ............................................. CGEE 
Cynthia Vidal ............................................. CNPq 
Elaine Benite ............................................. INPE 
Ellen Sampaio ........................................... INPI 
Fernando Verissimo .................................. ABC 
Felipe de Assis Cardoso ........................... EMBRAPA 
Fernando Silva Pinto ................................. CRUB 
Gerson José Lourenço .............................. CNPq 
Hemerson Pistori ....................................... FOPROP 
Henrique Fernandes Nascimento  ............. AEB 
João Valentin Bin ...................................... AEB 
Marcelo Arguelles ...................................... CNI  
Renata Silva de Oliveira Valdervino .......... MCTIC 
Maria Tereza Cartaxo Muniz ..................... FOPROP 
Mariana Mazza .......................................... SBPC 
Pedro Fonseca .......................................... ABIIS 
Zacarias Rolim .......................................... ANPROTEC/ABIPT 
Joviles Trevisol............................................FOPROP 
Tereza Cartazo............................................FOPROP 
 

Abertura e boas-vindas 

Abertos os trabalhos pelo Coordenador-Geral do ForumCTIE, deu-se a 
mensagem de boas-vindas, proferida por Tereza Cartaxo, Secretária Executiva do 
FOPROP, coordenador da reunião.  
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Em seguida, o Coordenador Geral do ForumCTIE propôs que a Memória de 
Reunião de abril de 2017, ora distribuída para todos, fosse avaliada e as críticas e 
sugestões fossem enviadas no prazo máximo de cinco dias. Não havendo 
nenhuma mudança, a Memória será automaticamente aprovada. 

Com as apresentações de praxe dos presentes na reunião, deu-se 
sequência à programação, com destaque para os registros que seguem. 

Após o pedido do CONFEA para ingressar como entidade-membro do 
ForumCTIE passar pelo crivo do Comitê Executivo, foi submetido aos presentes 
na reunião, que o aprovaram por unanimidade. 

Uma apresentação do FOPROP, suas atividades e sua agenda, foi 
realizada por Hemerson Pistori, Vice-presidente do FOPROP, ao inicio dos 
trabalhos com o apoio de Tereza Cartaxo, Secretaria Executiva da entidade. 

Fernando Verissimo, Coordenador-Adjunto do ForumCTIE, relatou que o 
“time” do ForumCTIE no Slack estava totalmente funcional e que até aquele 
momento acumulava vinte e seis representantes de entidades-membros, como   
participantes dos seus vários canais. 

A seguir, a Mariana Mazza (SBPC) fez uma complementação de  
apresentação sobre o orçamento de 2017, após os cortes no Orçamento de CT&I, 
considerados os principais aspectos dessa questão, em continuidade às 
discussões de reunião anterior. Resumindo, sobrou 1/3 do orçamento ministerial, 
não se descartando contingenciamentos futuros: R$ 2,8 bi foram liberados, o que 
representa uma queda bastante significativa em relação aos períodos 
precedentes. 

               Foi trazida à apreciação pelo Representante da EMBRAPA uma nota 
técnica sobre a sugestão de emenda ao PL nº 1/2017-CN (Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2018), decorrente de estudo efetuado em seu âmbito, 
com base no qual se cogitou de propor ressalva de contingenciamento do 
Orçamento de CT&I, em suas várias subfunções e não somente na sua principal 
função, o que estenderia o alcance desse benefício aos órgãos e entidades das 
várias áreas de Governo, excluindo apenas as despesas obrigatórias, cujo 
atendimento normalmente enfrentava menores problemas. Para avaliar essa 
possibilidade em maior profundidade, antes de qualquer outro encaminhamento, 
que exigiria prévia consulta á direção das entidades-membro, tanto ele, quanto a 
representante da SBPC e o Coordenador-Geral do Comitê Executivo dispuseram-
se, na próxima semana, a visitar a Consultoria de Orçamento da Câmara e 
eventualmente também a do Senado, para colherem informações e trocar 
impressões de natureza técnica sobre essa sugestão, que subsidiariam a futura 
condução do assunto. 

              Relativamente à Regulamentação do Marco Legal de CT&I, a 
Coordenação-Geral do Comitê, Gerson Lourenço, e Mariana Mazza (SBPC) 
fizeram um breve relato da evolução desses  trabalhos. Em especial, enfatizou-se 
a dificuldade oposta pela Secretaria de Orçamento e Finanças/MPOG ao livre 
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remanejamento de recursos em projetos de pesquisa, em que pese a respectiva 
previsão constitucional. 

            Quase ao final dos trabalhos, Joviles Trevisol, Presidente do FORTEC 
retomou alguns outros pontos da apresentação da entidade, realizado pelo 
restante da equipe, para alinhavar aspectos julgados fundamentais para sua 
efetiva atuação e integração com o universo da CT&I e da Educação, plano no 
qual a participação no ForumCTIE se inseria .         

          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 AEB, 
de acordo com o Calendário Anual em vigor. 

 

Hemerson Pistori 
Coordenador do Evento  

Vice-Presidente do 
FOPROP 

 Ellen Sampaio 
Supervisora do Evento  pelo 

Comitê Executivo do 
ForumCTIE 

 

 


