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MEMÓRIA DA REUNIÃO MENSAL DO ForumCTIE   

AGOSTO DE 2017 

Entidade-coordenadora e anfitriã: EMBRAPA 
 

Às 14:30 horas do dia 10 de agosto de 2017, reuniram-se na sede da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, sob a coordenação desta Empresa, os 

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

Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação: 

 

 

INSTITUIÇÃO NOME 

ABENGE VAGNER CAVENAGHI 

ABIIS PEDRO SEIXAS PRATA DA FONSECA 

AEB JOÃO VALENTIM BIN 

ANPEI MARCELA CHAMI GENTIL FLORES 

ANPEI CRISTINA THEODORE ASSIMAKOPOLOUS 

CGEEE BERTINA FERRAZ BARBOSA 

CNI DEBORA CARVALHO  

CNPQ GERSON JOSÉ LOURENÇO 

CNPQ CYNTHIA ARCIRIO DE OLIVEIRA CASCÃO VIDAL 

CONFEA MAURICIO PAZINI BRANDÃO 

CRUB FERNANDO DA SILVA PINTO 

FIOCRUZ MÔNICA GEOVANINI 

FIOCRUZ MÔNICA P.MENDES 

FORTEC GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO 

FORTEC CAMILA LISDALIA DANTAS FERREIRA 

GFB TATIANA SIQUEIRA NOGUEIRA 

INPE ELAINE VIDOLTO BENITE 

INPI ELLEN SAMPAIO 

INPI ANTONIO MARQUES A. FILHO  

NUCLEP TATIANE OLIVEIRA 

SBPC MARIANA PAULINO MAZZA 

SEBRAE AGNALDO DE ALMEIDA DANTAS 

SEBRAE MILTON POMBO DA PAZ 

EMBRAPA CYNTHIA CURY 

EMBRAPA FELIPE DE ASSIS CARDOSO 

EMBRAPA MARGARIDA GORGA 
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EMBRAPA VITOR HUGO DE OLIVEIRA 

EMBRAPA RAUL OSÓRIO ROSINHA  

EMBRAPA SIBELLE DE ANDRADE SILVA 

EMBRAPA DANIEL TRENTO 

EMBRAPA ROBERTO BARBOSA 

 

Abertos os trabalhos por Cynthia Cury, Coordenadora do Evento, foi passada a 

palavra ao Presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, que desejou boas-vindas aos 

presentes. Em seu discurso, destacou a importância da participação efetiva da comunidade 

científica no apoio ao processo de formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas no 

ambiente legislativo. O Presidente relatou a experiência que teve como doutorando em uma 

Universidade Norte-Americana quando presenciou a influência e a grande participação da 

academia no processo de decisão política daquele país, fornecendo conhecimento altamente 

qualificado. Ele ressaltou que o momento complexo e difícil do País requer uma presença 

ainda mais forte e ativa das instituições de CTIE. 

Em seguida, a palavra foi dada ao Coordenador-Geral do ForumCTIE, Gerson 

Lourenço, que, em nome do Comitê Executivo, agradeceu as palavras do Presidente e a 

organização do evento. Foram apresentados os novos representantes de entidades-membro 

Maurício Pazini Brandão (CONFEA) e Milton Pombo da Paz (SEBRAE), já que os demais 

compareceram na condição de convidados para apoiar e acompanhar os trabalhos, em 

temas específicos que seriam tratados no seu curso. Também tratou da memória de reunião 

anterior, referente ao mês de Julho 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 para manifestação, ao fim dos quais seria considerada 

aprovada e oportunamente divulgada no site do grupo. Também abordou a evolução das 

atividades legislativas, entre julho e agosto, marcado pelo recesso legislativo, pelo menos 

em parte do período.  

 

Encerrado o bloco de abertura, foi dada a palavra ao Vitor Hugo de Oliveira, Chefe 

da Secretaria de Negócios da Embrapa, para apresentação sobre o PL 5243/2016, que 

“Autoriza a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, a criar uma 

subsidiária integral, denominada Embrapa Tecnologias Sociedade Anônima – 

EmbrapaTec”. Em sua apresentação foi dado destaque para as oportunidades que a criação 

da EmbrapaTec trará para a Empresa. Mostrou-se que este projeto vem sendo idealizado há 

mais de uma década e baseado em experiências de instituições respeitadas no mundo. Esta 

subsidiária permitirá que as pesquisas desenvolvidas cheguem mais rápidas para o mercado 

em benefício da sociedade. Após a apresentação foi aberta a palavra para questionamentos 

sobre o projeto. Encerrado o debate, foi dado o intervalo. 

 

Após o intervalo iniciou-se o bloco de discussão sobre a Consulta Pública do INPI 

sobre a proposta de eliminação do Backlog de patentes. Foi dada a palavra a Ellen Sampaio, 

representante do INPI, que apresentou os dados sobre o acúmulo de depósito de pedidos de 

patentes (backlog), as consequências deste problema, as alternativas possíveis de solução, 

bem como a proposta escolhida objeto da consulta pública. Foi passada a palavra para 

Antonio Marques Arraes Filho, Pesquisador de Propriedade Industrial do INPI, que 
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apresentou sobre o processo de exame de patente, destacando as dificuldades do 

examinador para atender os requisitos técnicos e a quantidade de processos distribuídos. 

Foi apresentada uma proposta de exame agilizado que aumentaria a média de decisões em 

dez vezes. Em seguida, foi concedida a palavra para apresentação da Sibelle de Andrade 

Silva, da Secretaria de Negócios da Embrapa, que fez críticas à proposta em discussão no 

INPI, uma vez que ela pode aumentar o número de litígios, beneficiando escritórios de PI; 

apontou a dificuldade das ICT de acionarem a Justiça em situações de infração; e 

questionou o motivo da exclusão do setor farmacêutico da proposta. Na sequência foi 

aberto espaço para questionamentos e para debate. 

 

Na sequência da programação, Cynthia Cury apresentou informações sobre o 

andamento do PLS 16/2015, que “Dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos 

patrimoniais vinculados ao financiamento de instituições públicas de ensino superior e 

ICTs”. Foram apresentadas as oportunidades que este projeto abre para as instituições 

representadas no ForumCTIE e destacou a importância da atuação conjunta para aprovação 

do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, já que poderia significar uma 

alternativa relevante de fonte de recursos, uma vez que abrigava e estabelecia mecanismo 

de gestão para doações, com lastro em benefício fiscal.  

 

O próximo item da pauta tratou de informações sobre o processo da regulamentação 

do Marco Legal de CTI apresentadas pelo Gerson Lourenço e por Gesil Amarante Segundo, 

dando conta do estagio da evolução do processo, das negociações ainda em curso e das 

dificuldades que assunto ainda enfrentava para chegar  a sua finalização.. 

 

Em seguida, Gesil Amarante, representante do FORTEC, apresentou a proposta de 

medida provisória que está em discussão sobre o FNDCT, que muda alguns paradigmas no 

tratamento desses recursos, ao intentar passá-lo de fundo contábil para financeiro, ao 

trabalhar a questão do contingenciamento e ao manter acumulados os saldos de uma 

exercício para outro, embora traga preocupações ao eliminar o máximo de aplicação em 

recursos reembolsáveis. 

 

O último item de discussão da pauta trouxe um breve relato sobre os vetos a LDO, 

tratou das dificuldades orçamentárias enfrentadas pelo setor e das possibilidades e 

estratégias que podem ser adotadas para enfrentar o problema. Mariana Mazza, 

representante da SBPC, informou que o limite orçamentário do MCTIC para o PLOA 2018 

trará uma redução ainda maior em relação a este ano. Foi sugerida uma ação conjunta das 

entidades, preparando um documento para ressaltar a importância do setor e os prejuízos 

que a falta de recurso trará a sociedade, além de mecanismos que permitissem levantar os 

caso de sucesso bem como dados e argumentos de base econômica, que facilitassem a 

defesa de um tratamento prioritário para o financiamento das atividades de CT&I. 

  

Por fim, foi sugerido e aprovado por todos que as próximas reuniões iniciem às 

13:30 e terminem à s17:00 horas para facilitar a participação de representantes que se 

deslocam de outras cidades para Brasília. Nada mais havendo a tratar, a Coordenação do 
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Evento deu por encerrados os trabalhos às 19:00 horas, lembrando que a próxima reunião 

ficaria sob a coordenação do INPI, de acordo com o Calendário Anual em vigor. 

 

Cynthia Cury / Representante da Embrapa, Coordenadora e Anfitriã do Evento 

 

Gesil Amarante / Representante do Comitê Executivo no Apoio ao Evento  

 
 


