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RESUMO EXECUTIVO DA REUNIÃO
Abertura e boas-vindas

A reunião do ForumCTIE de março teve como anfitriã a Associação Brasileira de Gestores de Pesquisa ou BRAMA (acrônimo em inglês), entidade
emergente, integrante oficial do Fórum desde Outubro de 2017. Como a instituição não possui sede própria, a reunião foi realizada na instituição de
sua 2ª Tesoureira , Valdenize Tiziani, o Hospital da
Criança em Brasília.
A Presidente da BRAMA, Aline Pacifico Rodrigues, agradeceu a presença de todos e a oportunidade da BRAMA sediar a reunião do Fórum e, ainda, apresentar seus objetivos e atuais desafios.
Aproveitando a oportunidade de apresentar a
Associação, a Presidente da BRAMA discorreu sobre o tema “Gestão/Administração da Pesquisa”, e
a importância das instituições de pesquisa, principalmente as instituições ligadas ao estabelecimento das políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação,
terem consciência do papel do profissional que
atua no “backstage” da pesquisa. Esse profissional, com diversas denominações de cargos ou funções no setor público e privado da pesquisa, também não tem o auto reconhecimento de seu papel
até por desconhecimento dessa função.
Discorreu também sobre as diversas funções
que a Administração da Pesquisa poderia ajudar
as instituições, principalmente nos temas: Gestão
de Projetos, Assuntos regulatórios (principalmente para as pesquisas na área da Saúde), Financiamento para a Pesquisa (pre e post award), Infor-

mações e Indicadores Científicos, Integridade Científica, Ética e Compliance, Gestão de Colaborações
Internacionais, Patentes, transferência de tecnologia, Gestão de NITs, Valorização da Carreira do
Pesquisador e Divulgação Científica. Ainda, dentro
desses temas, foi destacado que o administrador
de pesquisa pode atuar nas esferas operacional, tática e estratégica.
Em linhas gerais sua apresentação defendeu
principalmente a importância do Administrador/
Gestor de Pesquisa ser reconhecido como um parceiro do pesquisador nas instituições, apoiando-o
em diversas situações para que o tempo do pesquisador seja protegido e ele possa dedicar-se integralmente às suas atividades de pesquisa e docência.
Para finalizar, ela solicitou aos presentes na reunião o apoio para divulgação da BRAMA e, em situações onde couber, a inclusão do tema nas pautas
de suas instituições. Todos os presentes concordaram com a importância do tema e várias instituições demonstraram interesse em colaborar neste
sentido.
A apresentação acabou se estendendo mais do
que o previsto e a Presidente da BRAMA passou
então a palavra ao Coordenador Geral do FórumCTIE, Gesil Amarante Segundo, que leu a memória
da reunião anterior e o relato das atividades do Comitê Executivo.

Mariana Mazza, Assessora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), abre a primeira pauta apresentando o
tema Projeto Qualis Parlamentar ou Parlamentares “Amigos da
Ciência”, que se trata de um debate sobre método de identificação da atuação dos parlamentares em CTI&E.
Ela pôde contar sua experiência em percorrer vários gabinetes de parlamentares com o intuito de encontrar abertura
para a discussão dos temas de interesse da comunidade científica e também sua surpresa em encontrar essa abertura em equipes de parlamentares ligados à partidos que, comumente, não
seriam diretamente reconhecidos como “amigos da ciência”. Sua
experiência também reforçou a importância do “corpo à corpo”
dos Assessores Parlamentares de todas as entidades, até para
que a identificação desses parlamentares possa ser mais unânime e não ficar apenas sob a visão de uma única entidade participante.

O Coordenador Geral do FórumCTIE, Gesil Amarante Segundo, discorreu sobre a criação de uma lista comum para o setor, onde todos as matérias acompanhadas no Congresso poderão ser compartilhadas por meio de um
arquivo no Google Drive. Este arquivo/
planilha irá conter o resumo dos principais projetos de lei, incluindo a ementa
do PL, seu conteúdo, seu autor, a data da
última movimentação e sua situação atual. Ainda, poderemos acompanhar a tramitação em detalhes e os projetos devolvidos a seus autores.
O Coordenador reforçou a importância desse documento ser atualizado por todos os participantes do Fórum, destacando ainda que os comentários aos projetos deverão ser concisos e
refletir principalmente a posição institucional das entidades participantes do Fórum.
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