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REUNIÃO ORDINÁRIA DO ForumCTIE  

DE SETEMBRO DE 2017 
 

Coordenador do Evento: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) 
Anfitrião: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) 
 

Às 13:30 horas do dia 14 de setembro de 2017, reuniram-se na Sede 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 
Brasília/DF, sob a coordenação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI), os seguintes representantes das Entidades-Membro do ForumCTIE - 
Fórum de Assessorias Parlamentares de Entidades de Ciência Tecnologia, 
Inovação e Educação: 

Representantes:  

Adriana Martin .................................................... FORTEC 
Alberto Peverati .................................................. CONSECTI 
Alexandre Bahia Santos ..................................... CONIF 
Cintia Dias .......................................................... CNEN 
Cunthia Cury ...................................................... EMBRAPA 
Cynthia Vidal ...................................................... CNPq 
Felipe Cardoso ................................................... EMBRAPA 
Fernando Verissimo ........................................... ABC 
Gerson Lourenço ................................................ CNPq 
João V. Bin ......................................................... AEB 
Mauricio Brandão ............................................... CONFEA 
Milton Pombo da Paz ......................................... SEBRAE 
Monica Mendes .................................................. FIOCRUZ 
Pedro Fonseca ................................................... ABIIS 
Tatiana Nogueira ................................................ GFB 
Tatiane Oliveira .................................................. NUCLEP 

Participaram da reunião, na qualidade de ouvintes os seguintes 
representantes: 
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Ouvintes:  

Juliana Ribeiro .................................................... BizMeet 
Valdenize Tiziani ................................................ ABGEPq 
 
 

Abertura e boas-vindas 

Abriu os trabalhos o Coordenador Geral do ForumCTIE, Gerson 
Lourenço (CNPq), que deu as boas-vindas aos presentes em nome do CNPq, 
enquanto anfitrião e do INPI, na sua qualidade de coordenador do evento, no 
momento ausente. Na ocasião, justificou a ausência da Ellen Sampaio (INPI), no 
momento em gozo de inesperada licença médica para tratamento de saúde. Assim 
convidou Fernando Veríssimo, para que atuasse como Coordenador ad hoc do 
Evento. A respeito do horário da reunião, com início às 13:30 e término às 17:00, 
procedimento que se estendia desde a última e que também se repetiria, em 
caráter experimental ainda na próxima, explicou que objetivava facilitar a 
permanência dos representantes que viajam de outros estados para Brasília 
durante todo o período de sua duração. Começando mais cedo, a reunião termina 
mais cedo e possibilita, sobretudo no retorno, acesso a voos em horários menos 
estafantes para aqueles representantes. 

 

Assuntos administrativos 

Após as apresentações rotineiras dos presentes, o Coordenador Geral 
colocou em pauta o pleito da P&D Brasil - Associação de Empresas de 
Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação, de ingressar como 51ª 
entidade do ForumCTIE. O ingresso da P&D Brasil já havia sido previamente 
aprovado pelo Comitê-Executivo do ForumCTIE, e foi também, nesta reunião, 
aprovado pelos presentes. 

Na homologação das alterações do calendário de reuniões, também 
efetivada, a representante Monica Mendes (Fiocruz) pediu a palavra e solicitou 
que a coordenação da reunião ordinária de outubro passasse para as mãos de 
outra entidade. Acontece que no dia 19 de outubro, a Assessoria Parlamentar da 
Fiocruz possuirá uma agenda intensa e importante no Rio de Janeiro para cumprir, 
e por isso tende a enfrentar dificuldades de conseguir estar presente em Brasília. 
Em função da reunião de outubro hospedar a eleição para a nova composição do 
Comitê-Executivo, o Coordenador-Geral propôs adiar a decisão para as semanas 
que se seguirão, relegando esta incumbência ao Comitê Executivo para permitir o 
dialogo com entidades, cujas instalações facilitem um comparecimento mais 
maciço, de modo a maximizar o quórum da próxima reunião. 
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A memória da reunião de Setembro foi entregue aos presentes, e ficou 
combinado que, não havendo nenhuma manifestação, ela seria considerada 
automaticamente aprovada em 5 (cinco) dias úteis. 

O Coordenador-Geral expôs a o desejo de que o ForumCTIE tivesse 
um perfil no Facebook, que, além de aumentar a visibilidade do organismo, 
abrisse mais um canal de comunicação entre as entidades e os interessados na 
área de CT&I e Educação. Fernando Verissimo (ABC) ficará encarregado da 
implantação e coordenação dessa mídia, oferecendo Alexandre Bahia (CONIF) o 
apoio técnico da equipe do CONIFpara a confecção gráfica do perfil do 
ForumCTIE. 

A seguir, Gerson Lourenço (CNPq) fez um breve relato das atividades 
do Comitê Executivo durante o intervalo entre esta e a última reunião, quando 
diversos assuntos tiveram a oportunidade de serem informados, discutidos e, na 
medida do possível esclarecidos. 

 

Anúncio da Escolha dos Membros do Comitê Executivo para o biênio 
Outubro 2017 a outubro 2019 

Na próxima reunião mensal do dia 19/10, haverá a escolha dos novos 
membros do Comitê Executivo para o biênio Outubro de 2017 / Outubro de 2019, 
que tem funções de coordenação e representação do Fórum, como definido na 
“Regulamentação do Comitê Executivo” e "Regulamentação do ForumCTIE". 
Serão escolhidos 1 (um) Coordenador-Geral, 1 (um) Coordenador-Geral Adjunto e 
de 3 (três) Coordenadores, que compõem o Comitê Executivo, para exercer o 
mandato de 2 (dois) anos. Ficou decidido que a inscrição de chapas completas 
será feita mediante e-mail do candidato a Coordenador-Geral ao ForumCTIE 
(forumctie@gmail.com) até o dia 4 de outubro, respeitando o prazo de até 15 
(quinze) dias da data prevista para a reunião. 

Na escolha dos os membros do Comitê Executivo, deverá ser 
observada a representatividade dos segmentos governamental e não-
governamental e das várias vertentes das entidades-membro, constituídas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação. Em especial, o Coordenador-Geral e 
o Coordenador- Geral Adjunto pertencerão diferenciadamente aos segmentos 
governamental e não-governamental, ou vice-versa. 

Oportunamente, estes e outros aspectos serão objeto de divulgação, 
por intermédio do Coordenador-Gera, a tempo de facultar a inscrição possíveis 
interessados e a viabilização das possíveis  candidaturas. 

 

Orçamento para C&T 

Durante a reunião do ForumCTIE, o tema Orçamento voltou à pauta, 
quando algumas informações foram postas à mesa para conhecimento geral e 
avaliação. Dentre estas figurou: 
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a) efetivação da apresentação, em 31 de Agosto da Proposta 
Orçamentária de 2018, ainda calcada no déficit fiscal de R$ 139 bi, mas com 
perspectiva de reapresentação com base no novo déficit fiscal projetado em R$ 
159 bi, esperada para a última sexta-feira  e até o momento não concretizada;  

b) aprovação da LDO 2018 e de alteração na LDO 2017, finalizada, 
em razão da pendência de destaques, apenas em 03/09, ocasionando os 
transtornos, descritos no item anterior, que demandarão tempo adicional para sua 
reversão. 

c) notícia de formalização pelo Relator da PLOA 2018 de proposta de 
Instrução Normativa, regulando critério de admissibilidade de emendas 
parlamentares mediante a imposição de compensação do seu valor com outras 
despesas incluídas nas dotações do Poder/Órgão. A inserção da matéria em 
pauta da CMO, é cogitada para a semana seguinte. 

No avanço das explanações e debates, repisou-se a questão dos 
impactos provocados pelo contingenciamento no Orçamento de 2017, para cuja 
atenuação aguarda-se ainda a anunciada liberação de cerca de R$ 10 BI, para 
impedir a paralisação das atividades essenciais da máquina pública, o que 
possivelmente traga algum alívio à preocupação com o pagamento de bolsas nas 
agências de fomento, entre outras prioridades, e ao funcionamento das 
universidades e institutos federais, além de outros entes vinculados ao Sistema de 
CT&I e Educação, tanto públicos quanto privados, também dependentes desses 
repasses, todos num horizonte de prazo bastante curto. 

Quanto a 2018, há indícios de que as dificuldades persistirão, por 
conta das limitações decorrentes da Emenda Constitucional 95/2017 (Teto de 
Despesa), agravadas por uma base de partida em 2017, que provavelmente, 
mesmo com repasse de recursos revertendo parcialmente o contingenciamento de 
44%, tende a deixar a desejar, até porque são frequentes as notícias de que a 
retração de receitas chega a tal nível no Orçamento da União de 2017, que 
surgem cogitações em relação à necessidade de um novo contingenciamento até 
o fim do exercício, para se evitar o risco de extrapolação da nova meta fiscal.  

Todo esse cenário traz complicações bastante significativas à gestão 
e execução de CT&I e Educação, fazendo entrever gargalos, capazes de 
comprometer o presente e futuro dessas atividades bem como as suas conquistas 
e realizações, conforme têm apontado lideranças e personalidades que ocupam 
posições estratégicas no Sistema. 

Para o enfrentamento desses desafios, discutiu-se uma série de 
possibilidades, passando pela apresentação de emendas parlamentares, previstas 
no cronograma de tramitação da PLOA 2018 para o período de 01 a 20 de 
Outubro, em que pese preocupações com a Instrução Normativa 1 - CMO, que 
precisam ser devidamente aferidas junto ao corpo técnico da área orçamentária do 
Congresso Nacional, para se chegar a uma conclusão definitiva e pela 
implementação de ações de convencimento junto a CMO e aos parlamentares em 
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geral, demonstrando por argumentos sólidos o cabimento da atribuição de 
tratamento prioritário às áreas de CT&I e Educação.  

O levantamento de dados e de casos de sucesso, ao lado da 
elaboração e organização de argumentação tecnicamente consistente, além da 
continuidade do trabalho em curso junto à mídia e redes sociais, conjugada com a 
mobilização de atores do sistema, apareceu também como um caminho plausível 
e mesmo indispensável, ao lado de algumas outras ideias para assegurar a 
manutenção da visibilidade junto a sociedade e economia do significado da 
diferença entre contar ou não contar com a devida expressão dessas atividades 
no Brasil.  

Em seguida, comentou-se o espaço oferecido por algumas outras 
proposições em tramitação no Congresso Nacional ou em estudo junto ao Poder 
Executivo, tais como:  

a) transformação do FNDCT em fundo financeiro, com os cuidados 
necessários para atender as necessidades transversais;  

b) autorização de fundos patrimoniais junto a ICTs para abrigar 
receitas próprias e de doações com ou sem incentivo fiscal, podendo estes 
representarem barreira para sua aceitação ou mesmo viabilização;  

c) utilização de recursos de loterias como instrumento adicional de 
financiamento, onde possível for; e  

d) apoio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para vincular 
uma parcela da receita corrente líquida ao Orçamento de CT&I como ocorre em 
algumas poucas entidades da federação, tidas como modelares neste ponto. 

Em todas as proposições, considerou-se que o principal empecilho 
para aprovação final e sanção, quando for o caso, de instrumentação jurídica 
dessa natureza, reside no atual contexto de crise fiscal, que, no entanto, não deve 
levar o conjunto a desanimar, mas sim a procurar lutar por soluções negociadas 
que possam ir ao encontro do interesse comum das várias parte desse processo 
de debate e decisão legislativa. 

 

6º aniversário do ForumCTIE 

O Coordenador-Geral Adjunto solicitou a alguns dos presentes um 
relato sobre suas experiências profissionais no início do lançamento e operação 
do ForumCTIE. Alberto Peverati (CONSECTI), Cynthia Cury (EMBRAPA) e João 
Bin (AEB), incluíram-se entre os que fizeram relatos curiosos e prazenteiros dos 
últimos anos, no que s somou Gerson Lourenço, adendando uma ou outra 
informação e consideração, que, no todo, contribuíram para marcar esta 
ocorrência. 

 

Outros assuntos 
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                       Milton Pombo da Paz (SEBRAE) ofereceu ajuda para conseguirmos 
inserir na grande mídia, em especial no Correio Brasiliense, artefatos jornalísticos 
que explorasse a importância da Ciência para o Desenvolvimento nacional e o 
momento de extrema penúria por que passa o orçamento federal para C&T. Por 
sua vez, igualmente, Juliana Ribeiro de Alencar (BizMeet) se dispôs  a ajudar no 
acesso à mídia jornalística, com base em seu relacionamento. Ficou consensado 
que a criação de uma rede de colaboração entre as assessorias de comunicação 
das entidades-membro do ForumCTIE para explorar essa possibilidade, poderia 
constituir uma opção valiosa para essa finalidade. . 

 

Encerramento da reunião 

O Coordenador-Geral Adjunto fez um agradecimento especial ao 
CNPq e ao INPI pela organização desta proveitosa reunião e a cooperação de 
Fernando Veríssimo, como Coordenador Ad Hoc do Evento. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião teve seus trabalhos encerrados às 17h00. 

 

Gerson Lourenço 
Supervisor da Reunião pelo Comitê 

Executivo  
Coordenador-Geral do Comitê 

Executivo do ForumCTIE 
 

 Fernando Verissimo 
Coordenador_Ad Hoc do Evento 

 Coordenador-Geral Adjunto do Comitê 
Executivo do ForumCTIE 

 

 

 


