CONSELHO PLENO DO FOPROP
Ata da Assembleia Geral do Conselho Pleno do FOPROP
23/11/2017
Horário: 17h30 às 19:30h
Local: UFPB, João Pessoa, PB

A Assembleia Geral do FOPROP reuniu-se, em sessão ordinária, no dia 23 de
novembro de 2017, às 17h:30, nas dependências do Campus I da Universidade
Federal da Paraíba (PB) no XXXIII Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e
Pós-Graduação (ENPROP), para análise e deliberação da pauta que integra a
convocação da Assembleia e de outros itens propostos e aprovados pelos presentes
no início da sessão. Instalados os trabalhos, passou-se ao primeiro item da pauta: 1Lançamento do novo Portal FOPROP. O Prof. Hemerson (Vice-presidente) e a Profa
Beatriz (Secretária de Comunicação) relataram o conjunto dos trabalhos realizados ao
longo de 2017 que resultou na construção do novo Portal do FOPROP. Em seguida,
apresentaram as principais funcionalidades do site e os benefícios que o mesmo trará
para a comunicação institucional do Fórum. 2. Prestação de Contas do Exercício
2017. A Secretária de Finanças relatou todas as ações desenvolvidas, destacando (i)
a transferência da conta bancária da agência do Banco do Brasil de Belo Horizonte
para Brasília; (ii) contratação de espaço físico para o FOPROP em Brasília, na sede
do CRUB; (iii) contratação de serviços de contador para cumprir com as obrigações
junto aos órgãos fazendários; (iv) solução de pendências de 2016 junto à Receita
Federal. Apresentou as receitas e as despesas referentes ao ano de 2017. O saldo
disponível em 23 de novembro é de R$ 294.219,17. Em seguida convidou a Profa
Andreia Rosane de Moura Valim (UNISC) que, em nome do Conselho Fiscal, relatou a
avaliação do relatório financeiro elaborado pela Secretária de Finanças. O Conselho
Fiscal aprovou o relatório apresentado. Após o relato, o presidente consultou a
Assembleia, que se manifestou pela aprovação da prestação de contas do FOPROP
2017. 3. Relato das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva (20162017). O Presidente do FOPROP, Prof Joviles, apresentou um relatório de todas as
atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva e pelo Diretório Nacional no
mandato 2016-2017. Informou que o arquivo foi enviado a todos os pró-reitores, para
que toda a comunidade tenha presente o que foi desenvolvido. 4. Eleição da nova
Diretoria Executiva do FOPROP (2017-2018). Após introduzir o item, o presidente do
FOPROP passou a palavra para a professora Maria José Lima para que, na condição
de Presidente da Comissão Eleitoral, conduzisse o processo de eleição da nova
Diretoria Executiva, exercício 2017-2018. Informou que as inscrições ocorreram até o
dia 30/10/2017. Apenas uma chapa foi inscrita, cuja homologação se deu em
10/11/2017. Em seguida a Profa Maria José convidou o candidato a Presidente da
Chapa “Consolidação e Organicidade”, Prof. Joviles, para a apresentação do Plano de
Metas (Gestão 2017-2018). Concluída a apresentação e considerando a existência de
uma única chapa inscrita, a presidente da Comissão Eleitoral consultou a Assembleia
sobre a realização ou não de eleição por meio de sufrágio direto e escrutínio secreto e
pessoal, conforme estabelece o parágrafo quinto, do Art. 9º parágrafo 5, do Edital.
Tratando-se de chapa única, a Assembleia decidiu, por unanimidade, proceder à
eleição via aclamação previsto no parágrafo 6 do Art. 9º. O presidente da Comissão
Eleitoral procedeu o encaminhamento da Eleição, ficando eleita, por unanimidade, a
chapa composta pelos seguintes membros:
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Em seguida a Presidente da Comissão Eleitoral deu posse a todos os membros da
Diretoria Executiva do FOPROP. O Presidente eleito do FOPROP procedeu, ato
contínuo, a homologação e a posse dos Coordenadores e Vice-Coordenadores dos
Segmentos e das Regionais (2017-2018) e do Conselho Fiscal.
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5. Definição da Região e local para a realização do ENPROP 2018. De acordo com
o rodízio praticado, o ENPROP 2018 será na região Sul. A cidade de Florianópolis foi
candidatada como local do evento e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
como instituição responsável pela coordenação/organização do evento. Formalizada a
candidatura, o presidente convidou o Pró-Reitor de Pesquisa da UFSC, prof.
Sebastião, para apresentar as razões da indicação. O Pró-Reitor destacou as
dificuldades que a instituição vem enfrentando em virtude da morte do Reitor Luis
Carlos Cancellier Olivo e que a realização do ENPROP será uma demonstração de
confiança, apoio e solidariedade à UFSC. A indicação foi aprovada por unanimidade.
Na sequência o presidente destacou a nota de pesar que o FOPROP emitiu, assim
como as manifestações de solidariedade do FOPROP para toda a comunidade
acadêmica da UFSC. 6. Definição do valor da anuidade FOPROP para o ano de
2018. O presidente propôs, em virtude do atual momento de crise no país, a
manutenção do mesmo valor praticado desde 2015, a saber, R$1.500,00. O valor foi
aprovado por unanimidade. 7. Carta de João Pessoa. Acolhendo uma proposição
feita pela Regional Sul na abertura da Assembléia, o Presidente do FOPROP passou a
palavra ao grupo de pró-reitores proponente e responsável pela elaboração da minuta.
O manifesto foi lido, tendo recebido algumas proposições de ajustes. Por fim a
Assembleia aprovou a Carta de João Pessoa, cujo conteúdo será amplamente
divulgado. 8- Calendário DAV 2018. Acolhendo proposição feita pelo segmento das
IES públicas federais, o presidente passou a palavra aos professores Luis Lamb e
Valdir Fernandes para apresentarem o item e a proposta. Os referidos pró-reitores
enfatizaram a necessidade do FOPROP se manifestar em relação à proposta da
Diretoria de Avaliação da Capes de reabrir o sistema de envio de APCNs no primeiro
semestre de 2018, para que as instituições possam submeter novas propostas, além
de poderem recolher e melhorarem as enviadas até o final de outubro de 2017. O
assunto suscitou muitas manifestações. As divergências em torno do assunto
convergiram para duas propostas, cuja decisão foi tomada por meio do voto. A
primeira propunha acolher a proposta apresentada pela Diretoria de Avaliação de
reabrir o sistema no primeiro semestre de 2018 para envio de novos APCNs e, para as
instituições que desejaram, a inclusão de adequações às propostas já submetidas. A
segunda propunha a reabertura do sistema para envio de novos APCNs somente após
a avaliação das propostas submetidas até 31 de outubro. Submetidas ao voto, a
segunda proposta (reabertura do sistema para envio de novas propostas somente
após a avaliação das submetidas até 31 de outubro) foi aprovada. Finalizados os itens
da pauta, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, cabendo a mim, professora
Maria Tereza Cartaxo Muniz, lavrar a presente ata.
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