DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP: GESTÃO 2020/2021
Relato da REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DN/FOPROP/2021
30/04/2021
Local: webconferência CAPES

Relação dos membros do Diretório Nacional presentes:
Diretoria Executiva:
Carlos Henrique de Carvalho (UFU/MG),
Presidente
Robério Rodrigues Silva (UESB/BA), Vicepresidente
Cristiano Marcelo Espínola Carvalho
(UCDB/MS), Secretário Executivo
Beatriz Ronchi Teles (INPA/AM), Secretária
de Comunicação
Paula Cristina Trevilatto (PUCPR/PR),
Secretária de Finanças
Regional Centro-Oeste:
Laerte Guimarães Ferreira Junior (UFG/GO)
Alan Carlos da Costa (IFGoiano/GO)
Regional Norte:
Margarida Lima Carvalho (UFAC/AC)
Rita de Maria Seabra Nogueira (UEMA/MA)
Regional Nordeste:
José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti
(UERN/RN)
Claudio Reichert do Nascimento (UFOB/BA)
Regional Sudeste:
Marcelo Henrique Napimoga
(SLMandic/SP)

Regional Sul:
Francisco de Assis Mendonça
(UFPR/PR)
Eduardo Secchi (FURG/RS)
Segmento das Comunitárias:
Juliano
Rodrigues
Gimenez
(UCS/RS)
Valdenice
José
Raimundo
(UNICAP/PE)
Segmento das Estaduais
Sergio Campello Oliveira (UPE/PE)
André
Luiz
Sena
Guimarães
(UNIMONTES/MG)
Segmento das Federais
Rubens Maribondo do Nascimento
(UFRN/RN)
Vinicius Martins (IFFS/SC)
Segmento das Particulares:
Caroline Calice da Silva (IMED/RS)
Ausências Justificadas:
Sérgio de Morais Hanriot (PUCMinas/MG)
Diego Silva Menezes (UNIT/SE)

RELATO DA REUNIÃO do DN do FOPROP com a Dra. Cláudia Mansani Queda de
Toledo, Presidente da Capes, realizada por conferência web no dia 30/04/2021, às 9h
no horário de Brasília. Carlos Henrique, presidente do FOPROP agradeceu a
presença de todos e, em especial à professora Claudia por receber os membros do
Diretório Nacional, com a pauta proposta pela agência “Agenda sobre intenções
recíprocas entre o FOPROP e a CAPES”. Após uma breve apresentação de todos os
presentes a professora Cláudia manifestou seu desejo de manter um diálogo aberto
com o fórum em defesa da Pós-Graduação no País e solicitou que os pró-reitores
indicassem quais seriam as principais demandas junto à agência, sendo feitas as

seguintes manifestações com as respectivas considerações da presidência: 1)
solicitação da garantia de representatividade do FOPROP nas comissões de estudo
e deliberação na CAPES, o qual teve a indicação da presidência que atuaria na
recomposição imediata no Conselho Superior; 2) manutenção de recursos e bolsas
para a pós-graduação, para o qual assumiu empenho no sentido de garantir os
recursos necessários para o pagamento dos compromissos assumidos até o
momento; 3) para a solicitação de recomposição das bolsas para as pró-reitorias,
afirmou que buscará conhecer o tema para poder discuti-lo apropriadamente; 4)
prorrogação do prazo de vigência dos convênios relativos ao PROAP, a presidência
deliberou com a Diretoria de Bolsas e definiu pela prorrogação de ofício de todos os
convênios; 5) sobre a indefinição de como o ano de 2021 configurará no processo
avaliativo dos PPGs, uma vez que a presidência anterior manifestou que o mesmo
seria considerado como “sabático”, a presidência indicou que irá avaliar as atas do
CTC para se posicionar sobre o tema; 6) sobre o repasse dos valores referentes ao
PROAP 2021, manifestou que há um planejamento para que o repasse seja efetuado
em duas parcelas; 7) a presidência reconheceu a importância do PNPG para o
sistema; 8) sobre o PNPD, assumiu que irá se inteirar sobre a suspensão intempestiva
do programa, bem como sobre os motivos pelos quais a comissão indicada pelo fórum,
a pedido da antiga presidência, ainda não foi acionada; 9) indicou que pretende manter
o acordo de abertura de APCN ainda em 2021 feito pela DAV e ratificado pela antiga
presidência; 10) reconheceu que os programas profissionais necessitam de um olhar
específico; e 11) declarou que a CAPES está preparando uma publicação sobre a
desburocratização da prestação de contas pelos pesquisadores. Finalizado as
considerações sobre os temas abordados, a presidente solicitou que fosse feita uma
ampla democratização dos conteúdos do Portal Periódicos, posto o alto investimento
empenhado e ressaltou seu desejo de contar com o apoio do FOPROP para superar
as dificuldades impostas para a pesquisa e pós-graduação no país, respeitando
sempre as diferenças institucionais e consolidando em trabalho os desafios que
surgirem. Finalizada as discussões, o Prof. Carlos declarou encerrada a reunião,
cabendo a mim, Prof. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho, lavrar a presente ata.

Cristiano Marcelo Espínola Carvalho
Secretário Executivo do FOPROP

