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23/02/2021
Local: webconferência

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:
Sérgio de Morais Hanriot (PUC-Minas/MG)
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)
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:
Diego Silva Menezes (UNIT/SE)
Caroline Calice da Silva (IMED/RS)

Ausências Justificadas:
Valdenice
José
Raimundo
(UNICAP/PE)

RELATO DA 2ª REUNIÃO do DN do FOPROP, realizada por conferência web no dia
23/02/2021, às 9h no horário de Brasília. Carlos Henrique, presidente do FOPROP
agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, conforme a pauta do dia: 1)
Participação da DPB/CAPES: a participação do senhor Lucas Resende Salviano da
DPB com foco nos esclarecimentos sobre a Portaria CAPES Nº 28 de
12/fevereiro/2021, sobre os critérios para distribuição de bolsas, referente ao período
de março de 2021 a fevereiro de 2022. Uma preocupação indicada pelo Fórum foi a
ponderação pelo número de titulados em um programa como fator de correção para
distribuição de bolsas, sem levar em consideração o número de docentes

permanentes em um PPG. Sobre as bolsas empréstimo, foi reafirmado pelo Lucas
que estas não poderão ser indicadas a novos alunos após o término da vigência. Foi
solicitado que o FOPROP participasse das ponderações para ajustes nas próximas
portarias que tratem da distribuição das bolsas. Sobre o PNPD, afirmou que está
preparando uma proposta de regulamento e editais, a ser apresentado à presidência
da CAPES, que contemplaria programas estratégicos e qualificação de professores,
com possível lançamento ainda neste primeiro semestre. Professor Carlos reforçou a
importância da participação do Fórum nesta construção e que a presidência havia
concordado em incluir 4 membros do DN nesta discussão. O fórum manifestou a
preocupação com o prazo de vigência do PROAP, com a necessidade de sua
prorrogação e retificou novamente a importância estratégica que as cotas pró-reitorias
possuíam e solicitou novamente que fosse repensada sua retirada do sistema; 2)
Informes Presidência, Secretaria e Tesouraria: o FOPROP foi comunicado que a
Portaria da CAPES Nº 182 de 14/agosto/2018 será revogada no dispositivo que indica
o fechamento dos programas que possuírem curso de doutorado que receberem
conceito 3, a nova redação indicará o fechamento apenas do curso de doutorado,
permanecendo funcionando o curso de mestrado do mesmo programa. A DAV
solicitou uma reunião com o DN no próximo dia 5 de março, às 8h30, proposta esta
aceita por todos. A tesouraria solicita que todos os pró-reitores façam a atualização
de cadastro no site do FOPROP, conforme o passo a passo encaminhado para todos,
para que haja a emissão de boletos corretamente, além de permitir que as
comunicações do fórum sejam efetivas. A UFPR manifestou o recebimento que a
CAPES indica o impeditivo de utilizar os recursos públicos para pagamento das
anuidades de entidades científicas, sociedades ou associações, o que causou
estranheza dos demais pró-reitores do segmento das federais. Ficou definido que será
avaliado como as demais IES federais conseguem fazer estes pagamentos; 3)
Solicitação de filiação: todos os seis pedidos de filiação foram deferidos (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG,
Universidade Pitágoras - UNOPAR, Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM, Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO, Universidade Federal de Catalão – UFCAT e Universidade Federal de
Jataí - UFJ); 4) Informe das regionais e segmentos: a regional CO informou a
alteração da vice coordenação da Regional da professora Adalene Moreira Silva
(UnB/DF) pelo professor Alan Carlos da Costa (IFGoiano/GO). A regional SE
manifestou preocupação com o quantitativo de informações exigidas no
preenchimento da plataforma Sucupira. A regional N que já estão executando o
programa Amazônia Legal, cujos recursos já foram liberados, bem como a realização
de um grande diagnóstico da região. Finalizada as discussões, Prof. Carlos declarou
encerrada a reunião, cabendo a mim, Prof. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho, lavrar
a presente ata.
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