DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP: GESTÃO 2014
ATA da Assembleia Geral -20/11/2014
Horário: 19h30 às 21h00
Local: Águas de Lindóia , SP
A assembléia Geral do FOPROP reuniu-se, em sessão ordinária no dia 20 de
novembro de 2014, às 19 horas, em Águas de Lindoia-SP, por ocasião do XXX
Encontro Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação, para análise e
deliberação da seguinte pauta: Informes, Eleição da Diretoria Executiva do
FOPROP (2014-2015), Eleição do Conselho Fiscal do FOPROP (2014-2015);
Homologação dos Coordenadores e Vice-Coordenadores dos segmentos e das
regionais (2014-2015) e outros informes. O presidente convidou o prof. Jorge Audy,
presidente da Comissão de Acompanhamento do PNPG para relatar os avanços da
Comissão em relação a periodicidade da avaliação dos Programas de Pósgraduação e início de vigência do período de avaliação. Foi relatado que o período
seria de 04 (quatro) anos com um seminário de acompanhamento no meio do
período. O único item que não foi consensual é se estamos em um quadriênio ou
em um triênio. O presidente informou sobre os eventos de interdisciplinaridade que
serão realizados junto com as reuniões regionais: Centro-oeste – terceira semana
de março; Nordeste – 9 e 10 de abril; Sul – última semana de abril; Norte – quarta
semana de maio; Sudeste – terceira semana de junho. O presidente informou
sobre a impossibilidade do Prof. Mauro permanecer na presidência, por ter sido
exonerado do cargo de Pró-reitor, e de sua posse no dia 5 de novembro na reunião
extraordinária do FOPROP, conforme estabelecido no estatuto do FOPROP.
Informou sobre os avanços na institucionalização do FOPROP e sua importância
para a Pós-graduação brasileira. Foi aprovada pela plenária a Moção de apoio ao
Portal de Periódicos. Também foi aprovada a Carta do FOPROP de apoio ao
PIBIC/CNPq, com a ressalva de dois pontos a serem acrescentados, por sugestão
do prof. Paulo Duque Estrada e prof. Jamil Assreuy. O presidente passou a palavra
ao prof. Sergio Hanriot para relatar os avanços na institucionalização do FOPROP
em relação a abertura de conta bancária e emissão de boleto para pagamento da
anuidade. Foi aprovada a anuidade 2015 de valor R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) para as instituições vinculadas ao FOPROP para pagamento até
31/7/2015 e desconto de R$ 100,00 (cem reais) para pagamento até 31/03/2015.
Conforme rodízio estabelecido entre as regionais, o próximo ENPROP será
organizado pelo Centro–Oeste. O coordenador da Região Centro-Oeste informou
que o próximo ENPROP será realizado na cidade de Goiânia. Procedeu-se à
eleição do Conselho Fiscal do FOPROP (2014-2015), que por aclamação ficou
assim constituído: Prof. Gilson Monteiro (UFAM/Titular), Adelina Martha dos Reis
(UFMG/Titular), Joana Pedro (UFSC/Titular); Francisco Itami Campos
(UniEvangélica/Suplente), Marcelo Henrique Napimoga (Faculdade São Leopoldo
Mandic/Suplente) e José Menezes (Unicatólica/Suplente). Passou-se, em seguida,
ao item da pauta Eleição da Diretoria Executiva do FOPROP (2014-2015). A
Comissão Eleitoral, composta por Elida Paulina Ferreira (Presidente), Paulo Cesar
Duque Estrada e Pedro Gilberto Gomes deu início ao processo eleitoral. A
presidente da Comissão presidiu a sessão. Apenas uma chapa candidatou-se ao
edital. A chapa inscrita teve até 10(dez) minutos para apresentar os membros e o

Plano de Metas para a gestão 2014-2015. Após a apresentação, a Comissão
consultou a Assembléia sobre a realização ou não de eleição via sufrágio direto e
escrutínio secreto e pessoal, conforme estabelece o parágrafo primeiro, do Art. 9º,
do Edital de Eleições do FOPROP. Tratando-se de chapa única, a Assembléia
decidiu, por unanimidade, proceder a eleição via aclamação, de acordo com o que
é facultado pelo parágrafo sexto, do Art. 9º, do Edital de Eleições. Foi eleita a
seguinte Diretoria Executiva: Isac Almeida de Medeiros (Presidente - UFPB);Maria
José Soares Mendes Giannini (Vice-Presidente-UNESP); Joviles Vitorio Trevisol
(Secretário Executivo - UFFS); Milca Severino Pereira (Secretário de Finanças PUC-Goiás) e Ivanize Rizzati (Secretário de Comunicação - UERR). Em seguida
foram homologados os Coordenadores e Vice-Coordenadores dos segmentos e
das regionais (2014-2015).Os membros indicados pelos segmentos foram
homologados pela assembléia com a seguinte constituição:IES Estaduais: Élida
Paulina Ferreira (UESC) e Marcos Ventura Faria (Unicentro-PR); IES Federais:
Simoni Plentz Meneghetti (UFAL) e Jamil Assreuy (UFSC), IES Comunitárias:
Paula Trevilatto (PUC-PR) e Pedro Gilberto Gomes (UNISINOS); IES Particulares:
Renato Zângaro (Unicastelo-SP) e Melissa Markoski (ICFUC-RS). Os membros
homologados pelas regionais foram: Regional Norte: Beatriz Ronchi Teles
(MCTI/INPA) e Rosangela Duarte (UFRR); Regional Nordeste: Marcus Eugênio
Oliveira de Lima (UFS) e Maria José Lima da Silva (UEPB); Regional Sul:Edilson
Sergio Silveira (UFPR) e João Alcione S. Figueiredo (FEVALE –RS);Regional
Sudeste:Sergio de Morais Hanriot (PUC-MG) e Maria Lucia Formigoni (UNIFESP);
Regional Centro-Oeste: José Alexandre Filizola (UFG) e Hemerson Pistori (UCDBMS). No exercício de sua competência, a presidente da Comissão Eleitoral, profa.
Elida Paulina Ferreira, deu posse à Diretoria Executiva eleita, aos membros do
Conselho Fiscal e aos coordenadores e vice-coordenadores dos segmentos e das
regionais. Outros: A palavra foi franqueada aos associados. Sem mais, encerrou-se
a Assembléia Geral Ordinária.
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