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RELATO DA REUNIÃO do DN do FOPROP, realizada por videoconferência no dia
29/05/2020, às 9h no horário de Brasília. Carlos Henrique, presidente do FOPROP
agradeceu a presença de todos e, em especial aos convidados da FINEP, do Dr.
Marcelo Bortolini (Diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Ricardo Rosa
(Área de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Carlos Khair Barbosa
(Departamento de Educação e Pesquisa Básica) e Rodrigo Balthazar da S. Novis
(Departamento de Fomento às Áreas de Ciências da Vida Humanas e Sociais). 1) Dr.
Marcelo fez uma descrição detalhada de todas as ações em andamento (Centelha II,
Finep no combate à COVID-19) e das chamadas que a FINEP deve lançar em breve

(SOS Equipamentos, Projetos Executivos para Obras de Infraestrutura de Pesquisa).
Dr. Marcelo, manifestou que a FINEP tem um passivo grande, mas a expectativa é de
que todas as propostas efetivamente contratadas em 2018 sejam pagas. Salientou
que os critérios para a chamada SOS Equipamentos se encontram em revisão, mas
que possivelmente em agosto teremos o lançamento de uma para manutenção
corretiva de equipamentos inoperantes que estejam cadastrados na plataforma
nacional de pesquisa do MCTIC. Com relação ao apoio à infraestrutura, há perspectiva
de lançamento de uma chamada pública ainda em 2020 que permita apoio na
elaboração de projetos executivos que antecederia o financiamento de obras, com o
objetivo de reduzir o risco de projetos e orçamentos subdimensionados, uma vez que
há muitas obras inacabadas apoiadas por estas chamadas. Professor Carlos propôs
a criação de um grupo de trabalho (FINEP/FOPROP) para dimensionar os problemas
ainda existentes possibilitando um planejamento futuro, prontamente aceito pelo Dr.
Marcelo, que manifestou a possibilidade de uma nova chamada com a recursos
suplementares em 2021, desde que haja um compromisso das instituições envolvidas
em aprimorar a gestão destas obras. Outra preocupação manifestada pelos próreitores foi a grande variação cambial. Dr. Marcelo indicou que a agência está ciente
deste problema, sendo necessário que os coordenadores dos projetos solicitem uma
demanda de complementação orçamentária para análise da FINEP. 2) Encerrando a
participação dos convidados da FINEP, o professor Vicente de Paulo Santos de
Oliveira (IFF) fez uma apresentação detalhada sobre a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e, posteriormente, solicitou que fosse pleiteado
junto à CAPES a disponibilização de bolsas e recursos para as coordenações dos
PPGs Profissionais. 3) A professora Beatriz Ronchi Teles (INPA/AM) apresentou a
solicitação de filiação ao FOPROP do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
INPE, aprovada por unanimidade. 4) A professora Telma Teresinha Berchielli
(UNESP) e o professor Diego Silva Menezes (UNIT) informaram que ocorreu a
primeira reunião do GT (CAPES/FOPROP) para discutir os programas
PROAP/PROEX, contemplando temas mais informativos. Indicaram ainda que a
primeira metade dos recursos destes programas deve ser liberado até o dia 15 de
junho e o restante dos recursos deverá ser liberado já com os novos critérios
estabelecidos. Finalizada as discussões, o Prof. Carlos declarou encerrada a reunião,
cabendo a mim, Prof. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho, lavrar a presente ata.
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