DIRETÓRIO NACIONAL DO FOPROP: GESTÃO 2020/2021
Relato da 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DN/FOPROP/2021
15/07/2021
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

Regional Sul:
Francisco de Assis Mendonça
(UFPR/PR)
Eduardo Secchi (FURG/RS)
Segmento das Comunitárias:
Juliano
Rodrigues
Gimenez
(UCS/RS)

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:
Cláudio Reichert do Nascimento (UFOB/BA)

Segmento das Federais
Rubens Maribondo do Nascimento
(UFRN/RN)
Vinicius Martins (IFFS/SC)

Regional Sudeste:
Sérgio de Morais Hanriot (PUC-Minas/MG)
Marcelo Henrique Napimoga
(SLMandic/SP)

Ausências Justificadas:
Paula
Cristina
Trevilatto
(PUCPR/PR), Secretária de Finanças
Lucindo
José
QuintansJúnior
(UFS/SE)
Valdenice
José
Raimundo
(UNICAP/PE)
André
Luiz
Sena
Guimarães
(UNIMONTES/MG)

Segmento das Estaduais
Sergio Campello Oliveira (UPE/PE)

Segmento das Particulares:
Diego Silva Menezes (UNIT/SE)
Caroline Calice da Silva (IMED/RS)

RELATO DA 5ª REUNIÃO do DN do FOPROP, realizada por conferência web no dia
02/06/2021, às 9h no horário de Brasília. Carlos Henrique de Carvalho, presidente do
FOPROP agradeceu a presença de todos e deu início à reunião, conforme a pauta do
dia: 1) Informes da Presidência: o FOPROP fez contato com o CNPq sobre a retirada
de recursos da ordem de 116 milhões. A presidência do CNPq está trabalhando para

reverter a questão. A presidência do FOPROP enviará ofício ao Ministro Marcos
Pontes expondo as preocupações sobre a medida. A presidência da Capes divulgou
a liberação do PROAP para o ano de 2021, que será feito em parcela única. A partir
de agora as IES precisarão realizar a implementação dos planos de trabalho no
SIMEC; 2) Informes das Regionais e Segmentos: foi destacado a qualidade dos
debates nas reuniões que já ocorreram com o prof. Abílio Baeta Neves e a profa.
Connie McMannus, a saber, as Regionais Sudeste e Centro-Oeste. Foram
apresentados os dados sobre às respostas aos questionários e gráficos extraídos da
Plataforma Sucupira. Foram discutidos também o funcionamento híbrido e a
autonomia das instituições com respeito à pós-graduação. Destacou-se a
necessidade de consultar novamente a Capes sobre como será considerado o
chamado “Ano sabático”. Além disso, é necessário questionar a Capes sobre o tempo
de prorrogação das defesas. Em relação aos destaques das produções, os/as Próreitores/as não precisarão homologar as informações lançadas pelas Coordenações.
O DN irá convidar a profa. Claudia Queda de Toledo para a próxima reunião do DNFOPROP para tratar da pauta já indicada na primeira reunião que participou com o
DN no dia 30 de abril, bem como outras que possam ser indicadas pelas regionais e
segmentos. O segmento das Particulares informou que realizará no dia 18 de agosto
o XXI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa das IES Particulares. A
reunião do Segmento das Particulares do FOPROP ocorrerá junto deste evento; 3)
ENPROP 2021: Foi apresentada e aprovada a arte do evento que acontecerá entre
os dias 23 e 25 de novembro deste ano na UFAC, no formato híbrido. A programação
foi revisada e todos os moderadores e palestrantes foram definidos, restando a
confirmação da participação destes; 4) Eleições 2021 para o DN do FOPROP: a
Comissão Eleitoral para a Diretoria Nacional do FOPROP 2021-2022 será constituída
em breve, como estabelecido pelo estatuto do fórum. A professora Milca Severino
Pereira (PUC Goiás) será convidada como presidente desta comissão. Finalizada as
discussões, Prof. Carlos Henrique de Carvalho declarou encerrada a reunião,
cabendo a mim, Prof. Cristiano Marcelo Espinola Carvalho lavrar a presente ata,
contando com a colaboração do professor Cláudio Reichert do Nascimento.

Cristiano Marcelo Espínola Carvalho
Secretário Executivo do FOPROP

