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Segmento das Comunitárias:
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A reunião do Diretório Nacional foi iniciada às 9h, nas dependências do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), sala de reunião 1. O Prof. Carlos
Henrique de Carvalho (UFU/MG), presidente do FOPROP, iniciou a reunião dando as
boas vindas e iniciando a apresentação dos temas da pauta. 1) Informes sobre as
reuniões na CAPES e CNPq: O Prof. Carlos informou que estão confirmadas a
participação da Profa. Sônia Nair Bao (Diretora de Avaliação, DAV da CAPES) e do
Prof. João Luiz Filgueiras de Azevedo (Presidente do CNPq) na reunião do FOPROP

do dia 19/03/2020. O presidente destacou que a Diretoria de Relações Internacionais
(DRI) da CAPES possui uma nova diretora, Profa. Heloísa Candia Hollnagel, que tem
promovido alterações importantes em programas como o PrInt, causando
preocupações entre as IES contempladas. Ademais, há uma preocupação do fórum
com o Edital PDSE e com o calendário da Chamada PrInt. Destacou que o Prof. João
Azevedo (CNPq) pretende apresentar ao fórum uma proposta de modelo para
distribuição de bolsas pela agência. Com a chegada da equipe da Diretoria de
Programas e Bolsas no País (DPB) da CAPES, o Prof. Carlos deu as boas-vindas à
comitiva da DPB, agradecendo a oportunidade e a presença de todos. Na sequência
os integrantes da comitiva se apresentaram: Dra. Zena Maria da Silva Martins (diretora
da DPB), Alexandre Marafon Favero (Coordenação Geral de Acompanhamento de
Programas e Supervisão de Resultados, CGSR), Flavio Antônio dos Santos
(Assessoria da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional,
CGSI), Paulo Khoury Freire (Coordenação de Programas de Apoio à Excelência,
CEX), Rômulo Bittencourt (Divisão de Supervisão de Resultados, DSR), Flavio
Geovanni Vieira e Silva (Divisão de Supervisão de Resultados, DSR), Priscila Lelis
Cagni (Coordenação-Geral de Programas Estratégicos, CGPE), Amanda de Freitas
Pereira (Coordenação de Apoio Institucional à Pós-Graduação, CPG), Carolina
Andrea Nodari (Coordenação de Programas Especiais, CPE), Lucas Resende
Salviano (Coordenação-Geral de Desenvolvimento Setorial e Institucional, CGSI).
Dra. Zena iniciou agradecendo a oportunidade, enalteceu a importância da parceria
CAPES e FOPROP que, em suas palavras, é o principal parceiro da agência e,
descreveu brevemente o esforço da CAPES, em colaboração com o FOPROP, na
busca de um modelo de distribuição de bolsas que pudesse reduzir as históricas
assimetrias já identificadas em gestões anteriores da CAPES. Destacou o trabalho
dos dois GTs que foram constituídos para iniciar as discussões sobre esse novo
modelo. Logo após este relato, o Sr. Lucas Salviano (Coordenador geral do CGSI),
destacou que as premissas do modelo proposto são: A) Nota do curso (estabelecer
uma relação direta entre avaliação quadrienal e o fomento, ou seja, Nota 7 > Nota 6 >
Nota 5 > Nota 4 > Nota 3); b) Nível do curso (concessão maior de bolsas de Doutorado
do que de Mestrado); C) Índice de desenvolvimento humano (IDH) da cidade sede do
curso (Abaixo de 0,6 > Entre 0,6 e 0,7 > Entre 0,7 e 0,8 > Acima de 0,8), e D) Titulação
média do curso (Muito Alta > Alta > Média > Baixa). Destacou que o modelo deverá
ser implantado de forma gradativa a partir de março deste ano, sendo instituído um
limite de 10% nas perdas e ganhos de cada curso neste ano. A distribuição gradativa
ocorrerá levando em consideração os grandes colégios (“Ciências da Vida”,
“Humanidades” e “Ciências Exatas, Tecnologias e Multidisciplinar”). Foi apresentado
uma tabela de referência para cada colégio. A ideia de colégio foi usada pois a atual
distribuição é assimétrica, assim, seria mais harmônica. Cursos de mestrado e
doutorado com conceito "A" serão contemplados com duas e quatro bolsas,
respectivamente, nos termos da Portaria nº 150/2019. O Prof. Carlos, solicitou
informações sobre o orçamento da CAPES e perspectivas de recomposição, visto que
o modelo proposto depende deste orçamento. Outro ponto abordado foi quanto às
bolsas dos Programas conceito 3 e 4. A Dra. Zena confirmou que o orçamento da

CAPES tem problemas, mas que há um comprometimento do MEC, na pessoa do
próprio ministro, buscando recompor o orçamento em abril e agosto deste ano. A
diretora destacou que cursos com conceito 3 e 4, considerados estratégicos, terão o
apoio da CAPES através de programas específicos com apoio das FAPs. Também
afirmou que a equipe da DPB estará à disposição para esclarecimentos nas reuniões
regionais do FOPROP, após a implementação do novo modelo. O Prof. Marcelo
Henrique Napimoga solicitou à Dra. Zena que a DPB realizasse um estudo sobre a
possibilidade de flexibilização do PROSUP, de modo que as IES pudessem ter
autonomia para escolher dentro do valor a ela destinada, quantas cotas seriam taxa e
quantas seriam bolsa. Ao final, o Prof. Carlos, agradeceu novamente a DPB,
especialmente a Dra. Zena, destacando os avanços do modelo que permitirá
transparência e previsibilidade no processo, enaltecendo o trabalho dos GTs e
reafirmando o compromisso do FOPROP com a agência. 2) Apresentação das
novas coordenações regionais e dos segmentos: Os coordenadores e vice
coordenadores das regionais e dos segmentos presentes se apresentaram. 3)
Informes da secretaria de Comunicação do FOPROP: A Profa. Beatriz Ronchi
Teles (INPA/AM) apresentou as particularidades do site do FOPROP, formas de
acesso, como atualizar o cadastro, entre outras informações relevantes para os novos
membros do DN. Também foi apresentada a possibilidade de contratação de uma
assessoria de comunicação, em conjunto com o CRUB, para dinamizar o portal do
FOPROP. 4) Plano de Trabalhos do FOPROP para 2020: As regionais e os
segmentos informaram como principais pautas para o DN-FOPROP os seguintes
tópicos: A) financiamento da pesquisa, especialmente proveniente das agências de
fomento (CAPES, CNPq, FINEP e FAPs) e dos fundos setoriais da pesquisa. B) ações
sobre as FAPs buscando reduzir assimetrias no financiamento; C) uma ação sobre a
FINEP buscando editais estruturantes; D) buscar mecanismos junto a CAPES para o
financiamento dos programas nota 3 e 4. 5) Agenda de reuniões: O calendário de
reuniões do DN para 2020 ficou definido para: 19/03; 28/04; 28/05; 13/07 (durante a
SBPC na UFRN); 18/08; 24/09; 27/10 e 10-13/11 (ENPROP na UCDB, Campo
Grande). As datas das reuniões dos segmentos e das regionais ficaram assim
definidos. Segmento das Estaduais: Dia 29/04, será realizado no campus sede
Unicamp, Campinas, SP; Segmento das Federais: dia 14/07, no campus sede da
UFRN, Natal-RN; Segmento das Comunitárias: 16/06, no campus sede da
UNIVILLE, Joinville, SC; Segmento das Particulares: a definir; Regional CentroOeste: dia 13-14/04, será realizado no campus sede UFG, Goiânia, GO; Regional
Norte: dia 22/09, será realizado no campus sede da UNIFAP, Macapá, AP; Regional
Nordeste: dia 26-27/08, será realizado no campus sede da UESB, Vitória das
Conquista, BA; Regional Sul: dia 15-16/06, no campus sede da UNIVILLE, Joinville,
SC; Regional Sudeste: Dia 22/05, será realizado na reitoria da UNESP, São Paulo,
SP. 6) Outros assuntos: Resposta ao Ofício No 07/2020 – CGAP/DAV/CAPES, de
10/02/2020 que trata do “Projeto RedeIES”, (Processo: 23038.001133/2020-23). O
Projeto RedeIES busca atualizar o Sistema Sucupira da CAPES e a agência solicita
apoio do FOPROP para indicar 10 IES para participar do piloto do novo sistema. As
IES precisam atender os critérios: A) possuir um número significativo de programas

de pós-graduação; B) possuir corpo técnico especializado em tecnologia e sistemas
de informação; C) possuir um sistema acadêmico robusto que possua registro de
atividade de ensino e pesquisa, e D) possuir, preferencialmente, pesquisadores ou
grupos de pesquisa que trabalhem com engenharia de ontologias e semântica. As
instituições federais e estaduais indicadas foram (CEFET-MG, UEM, UFAM, UFPE,
UFRGS, UFRRJ, UPE). Os responsáveis por estas instituições deverão ser
consultados e sua homologação, junto com as IES indicadas pelas instituições do
Segmento das Comunitárias e do Segmento das Privadas deverá ocorrer na reunião
de março do DN do fórum. Finalizados os itens da pauta, o Presidente declarou
encerrada a Assembleia às 14h, cabendo a mim, professor Cristiano Marcelo Espinola
Carvalho, lavrar a presente ata.

Cristiano Marcelo Espínola Carvalho
Secretário Executivo do FOPROP

