DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP: GESTÃO 2012
ATA: Reunião dia 22/11/2012
Horário: 18:30 às 20:30hs
A assembleia reuniu-se no dia 22 de novembro de 2012, em Salvador, por ocasião
do XXVIII Encontro Nacional de Pró-reitores, para discussão de minuta do Estatuto
de criação da figura jurídica do FOPROP. O segundo ponto de pauta da reunião foi
eleição da gestão 2013.
O presidente do FOPROP abriu a reunião propondo à assembleia que a votação na
chapa inscrita ocorresse logo após a finalização da discussão e aprovação do
Estatuto.
A assembleia acolheu por unanimidade a proposição.
Passamos à discussão da minuta do Estatuto, sendo que o presidente do Fórum
apresenta o histórico de elaboração do documento, a qual iniciou em reunião do
diretório nacional, quando foi feita a primeira versão da minuta, em seguida o
documento foi encaminhado às regionais para discussões da base. Após discussão
das regionais, foram compiladas as contribuições na minuta que se apresenta para
a discussão da assembleia.
Procedeu-se à discussão do documento, adotando-se a seguinte metodologia, a
saber: projeção do documento, apresentação de artigo a artigo, apresentação de
destaque e deliberação.
Resultou da discussão, em resumo:
1. a aprovação do Estatuto de criação do FOPROP com figura jurídica sem fins
econômicos;
2. A diretoria executiva passa a ser formada por presidente, vice-presidente,
primeiro secretário, secretário de comunicação e secretário de finanças;
3. Podem aderir ao FOPROP instituições brasileiras de educação superior e
institutos de pesquisa;
4. Caberá à nova diretoria eleita dar providências para a efetivação das
decisões estatutárias definidas nesta assembleia;
5. A assembleia deu poderes à nova diretoria para fazer a revisão do texto
final do documento de do estatuto do FOPROP, obedecendo às deliberações
da assembleia e procedimentos jurídicos pertinentes.
Aprovado o estatuto, passamos ao segundo ponto de pauta da reunião: eleição da
gestão 2013.

O presidente da comissão eleitoral, prof. Sérgio Scheer, informou que só havia uma
chapa inscrita, a saber: Paulo César Duque-Estrada (presidente); Mauro Ragnani
(vice-presidente), Simoni Meneghetti (primeira secretária), PEDRO Fernances
(secretário de finanças) e Emérson Pistori (secretário de comunicação).
O prof. Paulo Duque-Estrada apresentou a proposta de gestão para 2013 e após a
apresentação procedeu-se à votação. A assembleia por aclamação aprovou a chapa
candidata para constituir a direção executiva do FOPROP para 2013.
Nada mais havendo, encerramos a reunião.
Eu, Elida Paulina Ferreira, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por
representantes do FOPROP.

