DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP
Ata da Assembleia Geral - 20/11/2015
Horário: 08h30 às10h30
Local: Goiânia, GO

A Assembleia Geral do FOPROP reuniu-se, em sessão ordinária, no dia 20 de
novembro de 2015, às 8:30 horas, em Goiânia - GO, por ocasião do XXXI Encontro
Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação (ENPROP), para análise e
deliberação da seguinte pauta: Informes, Eleição da Diretoria Executiva do
FOPROP (2015-2016), Eleição do Conselho Fiscal do FOPROP (2015-2016);
Homologação dos Coordenadores e Vice-Coordenadores dos segmentos e das
regionais (2015-2016), Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e outros
assuntos. O presidente do Diretório Nacional do FOPROP, professor Isac Almeida
de Medeiros, após agradecer a presença de todas as instituições e pró-reitores(as)
presentes ao XXXI ENPROP, passou à aprovação dos itens de pauta da reunião.
Em seguida apresentou, em nome do Diretório Nacional (DN), um relatório das
atividades desenvolvidas pelo DN ao longo do mandato 2014-2015. Destacou, em
primeiro lugar, as dificuldades burocráticas encontradas no processo de
regularização da conta bancária do Foprop e da transferência de titularidade do
Fórum junto à Receita Federal. Essas dificuldades impediram a emissão das
certidões negativas do FOPROP junto à Receita e ao INSS, exigidas pelas IES
públicas para o pagamento das anuidades. Tendo em vista essas dificuldades e a
impossibilidade da execução do pagamento das anuidades até o término de
dezembro de 2015, a Assembleia deliberou que (i) as instituições que não
efetivaram o pagamento terão até julho de 2016 para fazê-lo e, (ii) as instituições
que já pagaram estarão desobrigadas do pagamento da anuidade referente ao ano
de 2016. O Presidente informou ainda que a Diretoria Executiva não efetuou
nenhuma despesa ao longo do ano. O valor das anuidades pagas encontra-se
inteiramente disponível na conta, sendo pagas apenas as taxas obrigatórias de
manutenção de conta exigidas pela agência bancária (Banco do Brasil). Das ações
desenvolvidas pelo DN ao longo de 2015, o presidente destacou ainda o conjunto
das reuniões realizadas em Brasília envolvendo o DN, a CAPES (Conselho
Superior, Presidência, DPB e DAV), o MEC (Secretaria Executiva) e na Câmara,
com parlamentares, resultando dessas reuniões uma série de ofícios e
encaminhamentos importantes para o conjunto dos segmentos do FOPROP.
Salientou também a realização, em 2015, de dez encontros regionais do FOPROP,
dois em cada regional, no âmbito dos quais foram construídos dois importantes
documentos: (i) Internalização da Interdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e
Extensão e (ii) Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Os referidos
documentos serão entregues a Capes nos próximos dias a fim de integrar um
conjunto mais amplo de discussões, que envolvem inúmeras instituições
brasileiras. Destacou também o trabalho realizado pela Secretaria Executiva e
Secretaria de Comunicação do Diretório Nacional, que se revelaram extremamente
importantes para a melhoria da comunicação entre o DN e as instituições
associadas. Passou a palavra, na sequência, ao Secretário Executivo para o
detalhamento das ações realizadas e orientações quanto à atualização cadastral
das instituições junto à Secretaria Executiva. O Secretário informou o aumento do

número de instituições que solicitam junto ao FOPROP sua filiação institucional. Na
reunião do DN realizada no dia 18 de novembro, o DN aprovou a filiação de mais
três instituições: Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES),
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público (IAMSPE) e Universidade
de Marília (UNIMAR). Em seguida, o presidente convidou os pró-reitores Jamil
Assreuy (UFSC) e Jorge Falcão (Adjunto da UFRN) para relatarem,
respectivamente, os assuntos e os encaminhamentos tirados em reuniões em que
estiveram presentes, no âmbito do CONCEA (Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal), do PIBIC/CNPq e da CONEP (Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa). Por tratar-se de assunto complexos e de interesse da
comunidade acadêmica, decidiu-se que os referidos pró-reitores enviarão à
Secretaria Executiva do FOPROP relatórios sintéticos para, em seguida, serem
remetidos a todas as IES associadas. Após algumas considerações da Assembleia,
passou-se ao segundo item da pauta: eleição da nova Diretoria Executiva do
Foprop (2015-2016). A coordenação dos trabalhos foi passada à Comissão
Eleitoral, composta por Paulo Cesar Duque Estrada e João Alcione S. Figueiredo.
No exercício da presidência da Comissão, o professor Paulo Cesar D. Estrada
destacou os termos do Edital de Eleições e informou a existência de uma única
chapa inscrita. Consultou a Assembleia sobre a realização ou não de eleição por
meio de 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 à eleição via
aclamação, de acordo com o que é facultado pelo parágrafo sexto, do Art. 9º, do
Edital de Eleições. A chapa inscrita foi convidada a, em até 10(dez) minutos,
apresentar os membros e o Plano de Metas para a gestão 2015-2016. Concluída a
apresentação, o presidente da Comissão Eleitoral procedeu o encaminhamento da
eleição, ficando eleita, por unanimidade, a chapa inscrita, composta pelos
seguintes membros: 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 Cleuciliz Magalhães Santana (Secretária de Comunicação –
Universidade Nilton Lins). Finalizada a eleição, o presidente da Comissão Eleitoral
deu posse à nova Diretoria Executiva do Diretório Nacional do FOPROP, passando
a palavra ao novo presidente do DN para a posse dos demais membros do
Diretório Nacional (Coordenadores e Vice-Coordenadores dos segmentos e das
regionais), ficando assim constituído: Regional Norte: Gilson Vieira Monteiro
(UFAM) e Helena Cristina Simões (UNIFAP); Regional Nordeste: Maria José Lima
da Silva (UEPB) e Ruben Maribondo do Nascimento (UFRN); Regional Sul: João
Alcione S. Figueiredo (FEVALE) e Fabio Lazzarotti (UNOESC); Regional Sudeste:
Sergio de Morais Hanriot (PUC-MG) e Marcela Ramos (UFABC); Regional CentroOeste: José Alexandre Filizola Diniz Filho (UFG) e Hemerson Pistori (UCDB); IES
federais: Edilson Silveira (UFPR) e Maria Lucia Formigoni (UNIFESP); IES
Estaduais: Marcos Ventura Faria (UNICENTRO) e Maria Teresa Cartaxo Muniz
(UPE); IES Comunitárias: Paula Cristina Trevilatto (PUC-PR) e Fábio Botelho
Josgrilberg (METODISTA-SP); IES Particulares: Renato Zângaro (Unicastelo-SP)
e Tania Cristina Pithon Curi (Cruzeiro do Sul – SP). Foi composto, em seguida, o
Conselho Fiscal do FOPROP (2015-2016), sendo: Titulares: Vladimir Pinheiro do
Nascimento (UFRGS), Josimar Batista Ferreira (UFAC) e Evelyn Goiannes Dill
Oricco (UNIRIO); Suplentes: Marcelo Henrique Napimoga (Faculdade São
Leopoldo Mandic), Frank Mezzomo (UNESPAR) e Francisco Itami Campos

(UniEvangélica). Concluída a composição do DN, passou-se ao terceiro item de
pauta: Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-graduação. O professor Edilson
Silveira foi convidado a apresentar a minuta do documento síntese, resultante do
trabalho realizado pelas regionais ao longo do ano. Após algumas considerações
da audiência, o documento foi aprovado pela Assembleia. O quarto item de pauta
versou sobre a PEC 395/14, que propõe a alteração do inciso IV do art. 206 da
Constituição Federal, referente à gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais. Após a manifestação dos presentes, a Assembleia
decidiu por posicionar-se contra o substitutivo do relator da matéria, deputado
Cleber Verde, que propõe a cobrança de taxas e mensalidades para os cursos de
Pós-Graduação Stricto sensu. O FOPROP manifesta-se contrário à cobrança de
mensalidades para os cursos de mestrados profissionais. Decidiu-se, em seguida,
o local da realização do XXXII ENPROP. Caberá à região Norte organizar o
próximo encontro, na cidade de Manaus. Como penúltimo ítem da pauta, o
presidente manifestou a necessidade de constituir, no âmbito do Foprop, grupos de
trabalho/assessoramento (Coordenadorias), responsáveis pela análise e discussão
de temas, para subsidiar a diretoria executiva e o diretório nacional com
informações relativas à assuntos, tais como: (i) Relação Foprop e Sociedade; (ii)
Assuntos regulatórios; (iii) Relação Foprop e Agências de fomento; (iv) Avaliação
da Pós-Graduação; (v) Integração da pós-graduação com a educação básica. Em
seguida, o presidente do Foprop colocou em votação a elaboração de um
MANIFESTO a ser encaminhado à CAPES, aos Ministérios da Educação e da
Ciência, Tecnologia e Inovação e, inclusive à Presidência da República, solicitando
que o Foprop seja ouvido e possa participar proativamente nas discussões em
relação aos cortes, ações para a pós-graduação e pesquisa, mas também
alertando para as consequências do contingenciamento de recursos e falta de
priorização da educação para o futuro da nação. Ficou aprovado que o documento
deverá ser elaborado por comissão, mas circulará (por mail) entre todos os PróReitores, e ao final, todas as sugestões/comentários serão compiladas para a
formatação final do manifesto. Ao término da Assembleia, o coordenador das IES
estaduais, professor Marcos Ventura Faria pediu a palavra para a leitura e
solicitação de apoio do Foprop ao manifesto redigido pelas IES estaduais, a ser
dirigido às agências federais de fomento à pesquisa e pós-graduação, requerendo
compromisso das agências quanto ao tratamento igualitário no tocante às políticas
de financiamento e execução orçamentária, cujo cenário sofreu agravamento no
ano de 2015, com o contingenciamento e o retardo nos repasses de recursos aos
Programas de Pós-Graduação, inviabilizando grande parte das suas atividades. O
segmento das Estaduais enviará o documento ao Diretório Nacional para os
devidos encaminhamentos (incorporação ao MANIFESTO do Foprop e/ou envio de
documento específico à CAPES). O segmento das ICES (IES Comunitárias)
solicitou a extensão da manifestação para este segmento. Após a palavra ser
franqueada aos associados, a Assembleia foi encerrada. Eu, Joviles Vitório
Trevisol, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente do
FOPROP.
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