
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e cinco minutos, aconteceu por
videoconferência, via Sistema Microso� Teams, a primeira reunião ordinária anual do Conselho Curador, contando com a presença
dos Conselheiros: Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Carlos Henrique de Carvalho, Eduardo Sei� Gomide Mizubu�, Gustavo Henrique
Penno Macena, Helger Marra Lopes, Lyderson Facio Viccini, Marília Carvalho de Melo, Mateus Simões de Almeida, Sandra Regina
Goulart Almeida, Sérgio Francisco de Aquino e Trazilbo José de Paula Júnior. Presentes como convidados Paulo Sérgio Lacerda Beirão,
Presidente da FAPEMIG, Camila Pereira de Oliveira Ribeiro, Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças e Marcelo Gomes Speziali,
Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação.  Abertura da reunião: Verificada a existência do quórum regimental, a Presidente do
Conselho Curador, Júnia Guimarães Mourão Cioffi, deu início à reunião. 1. Expediente do Dia 1.1 Leitura e aprovação da ata da nona
reunião ordinária. Após a conferência do teor do texto, a ata em epígrafe foi subme�da à votação e em seguida, foi aprovada pelos
membros deste Conselho.  Jus�fica�va de ausência de Conselheiros. Ausente, sem causa jus�ficada pelo Plenário: Flávio Roscoe
Nogueira. 1.3 Aprovação da pauta do dia. Pauta analisada e aprovada pelo Plenário. 1.4 Pedidos de inclusão de matéria na pauta da
próxima reunião. Não havendo pedido de inclusão de matéria na pauta da próxima reunião, passou-se à Ordem do Dia. 2.1 Ordem
do Dia: Posses dos Conselheiros Mateus Simões de Almeida e Helger Marra Lopes. A Presidente Júnia Cioffi deu às boas-vindas aos
Conselheiros Mateus Simões de Almeida e ao Helger Marra Lopes. Procedeu-se a Posse do Conselheiro Mateus Simões de Almeida. A
Presidente Júnia Cioffi fez a leitura do curriculum La�es e do termo de posse do Conselheiro Mateus Simões de Almeida. Em ato
con�nuo, a Presidente Júnia Cioffi declarou que a presença do Conselheiro Mateus Simões de Almeida engrandece o Conselho
Curador de uma forma bem estratégica para a FAPEMIG. O Presidente Paulo Beirão mencionou a sua sa�sfação e alegria que a
FAPEMIG acolhe o novo Conselheiro Mateus Simões de Almeida que é Secretário de Estado do Governo de Minas Gerais. Ressaltou
que, como o Conselheiro Mateus Simões de Almeida foi escolha direta do Governador do Estado, dentre pessoas de ilibada
reputação, e de grande experiência e reconhecido saber cien�fico e tecnológico, isso mostra a importância que o Governo de Minas
está dando à FAPEMIG. Pois, uma pessoa com um nível de responsabilidade e ocupação que ele tem e ainda dedicar um tempo
importante, para a FAPEMIG, significando um grande valor dado à Fundação. Salientou que a par�cipação do Conselheiro Mateus
Simões de Almeida, neste Conselho, é uma oportunidade em estreitar ainda mais essa parceria que a FAPEMIG realiza com o
Governo de Estado. Destacou a palavra “parceria” porque como nós todos sabemos, a FAPEMIG é um Órgão de Estado e não do
Governo. Ela tem uma autonomia prevista na Cons�tuição, contudo é muito importante que ela tenha um alinhamento con�nuo
com o Governo de Minas. O desenvolvimento de Minas passa pela Ciência e pela Tecnologia e esse alinhamento permite definir com
mais clareza onde inves�r, considerando ações estratégicas e sustentáveis. Salientou a importância de manter o diálogo constante
com o Governo de Minas e inclusive enfa�zou a existência deste diálogo com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
(Sede), Fernando Passalio, que se intensificou com o Felipe A�ê, Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Subinova) e agora
crescerá ainda vez mais com a presença do Conselheiro Mateus Simões de Almeida. Com a palavra, o Conselheiro Mateus Simões de
Almeida primeiramente registrou os seus agradecimentos ao Excelen�ssimo Governador, Romeu Zema Neto, pela sua nomeação
como membro deste Conselho. Ele afirmou que sempre fez questão de manter-se próximo à FAPEMIG, desde o primeiro momento
quando, à época, o Prof. Evaldo Vilela presidia a Fundação, bem como durante o Governo de transição. Ele reconhece a FAPEMIG
como uma possibilidade imensa, ainda por aflorar, independente de tudo o que já foi realizado até o presente momento, pois
acredita na potência desta Fundação. Referenciou uma passagem de um livro no qual o autor menciona a potência da semente “a
semente contém toda a árvore”. Assim, disse que é exatamente desta forma que ele vislumbra a FAPEMIG, pois quando pensa em
ciência ela é aquilo que atualmente viabiliza e que viabilizará que as ideias sejam capazes de transformar a realidade local. Desta
forma, expressou a sua felicidade pela oportunidade de par�cipar com membro deste Conselho, exatamente neste momento, em
que a FAPEMIG voltará a plena condição de execução orçamentária. Afirmou que é uma garan�a do Governo de Estado que
conseguimos, desde o ano passado, e que neste ano de 2022 ele tem a certeza de que vamos romper o desafio desta execução. Ao
expressar a sua alegria em compor este Conselho, o Conselheiro Mateus Simões de Almeida, em nome do Governo de Estado,
destacou a relevância que a FAPEMIG agrega, o valor que este Governo atribui a essa inicia�va e o trabalho de cada um, realizado até
o momento. Declarou sen�r imensamente honrado pela oportunidade que o Governador concedeu a ele em fazer parte de um
grupo que tem condições de ajudar a Ciência e o desenvolvimento do Estado. Em con�nuidade à solenidade de posse, a Presidente
Júnia Cioffi fez a leitura do perfil profissional do Conselheiro Helger Marra Lopes e em seguida, a leitura do termo de posse. A
Presidente Júnia Cioffi ao dar às boas-vindas ao Conselheiro Helger Marra Lopes recordou que o nome dele foi o primeiro indicado na
reunião ocorrida para eleição de composição da lista tríplice das En�dades de Pesquisa e Ensino Superior, vinculadas ao Governo
Estadual. Inclusive, a Presidente Júnia Cioffi lembrou que os par�cipantes desta reunião manifestaram, posi�vamente, vislumbrando
a importância do trabalho dele frente à Fundação João Pinheiro. O ato de designação do Conselheiro Helger Marra Lopes foi assinado
pelo Excelen�ssimo Governador, Romeu Zema Neto, e publicado em 03 de fevereiro de 2022. O Presidente Paulo Beirão deu às boas
vindas ao Conselheiro Helger Marra Lopes e manifestou a sua alegria em tê-lo neste Conselho e por estar na Direção da Fundação
João Pinheiro, pois a FJP detém de um conhecimento da nossa realidade econômica e social do Estado, bem como, contempla um
histórico de planos de desenvolvimento. Afirmou a importância da oportunidade em ter um planejamento direcionado ao
desenvolvimento do Estado, baseado em Ciência e Tecnologia e em produtos com alto valor agregado. Portanto, o Presidente da
FAPEMIG mencionou que, para isso, é necessário conhecermos o Estado em suas vocações, suas potencialidades, suas demandas e



suas carências e, também, as competências que nós temos para atender essas demandas. Enfa�zou que o trabalho em parceria com
a Fundação João Pinheiro já acontecia e sua vinda permi�rá avançar ainda mais no tema das polí�cas públicas. O Conselheiro Helger
Marra Lopes rendeu agradecimentos ao Presidente Paulo Beirão, à Presidente Júnia Cioffi, aos Colegas das Ins�tuições Estaduais que
concordaram na propositura do seu nome para compor a lista tríplice e, por fim, ao Excelen�ssimo Governador Romeu Zema Neto
que concordou com a sua indicação para compor Conselho Curador da FAPEMIG. Afirmou que é mo�vo de honra par�cipar deste
Conselho, com pessoas que representam o grande potencial que o Estado de Minas Gerais possui. Considerou que o nosso grande
desafio é alinhar, ar�cular e alcançar parcerias. Ao finalizar, o Conselheiro Helger Marra Lopes disponibilizou o seu apoio e o da
Fundação João Pinheiro, à FAPEMIG. Em nome do Conselho Curador, os Conselheiros Carlos Henrique de Carvalho, Gustavo Penno
Macena, Marília de Carvalho Melo e Sandra Regina Goulart de Almeida congratularam os novos Conselheiros empossados. Ficou
acordado que os Termos de Posse serão assinados eletronicamente pelo Sistema SEI. 2.2 Apresentação da Prestação de Contas de
2021. A Diretora Camila Ribeiro apresentou a Prestação de Contas anual da execução orçamentária e financeira da FAPEMIG
referente ao ano de 2021 em cumprimento à legislação vigente, conforme previsto no art. 5°, inciso III, do Estatuto da FAPEMIG,
Decreto N° 47.931, de 29 de abril de 2020 e o art. 1°, inciso III do Regimento Interno do Conselho Curador, Deliberação do Conselho
Curador n° 155 de 15 de setembro de 2020, o qual prevê a responsabilidade deste Conselho em apreciar e aprovar a Prestação de
Contas anual. Fez uma breve contextualização sobre a baixa execução orçamentária da FAPEMIG nos úl�mos anos, inclusive do ano
de 2021. Ra�ficou que a FAPEMIG está se planejando para evitar tal situação. Explicou que, em 2015 o Governo do Estado cumpriu o
1% orçamentário e financeiro. A par�r de 2016 o Governo passou a não realizar o repasse financeiro referente ao 1% cons�tucional.
Como a FAPEMIG con�nuou realizando a execução orçamentária na finalidade de cumprir este 1%, e como a Fundação não recebia o
financeiro para a efe�vação dos pagamentos das dívidas contraídas, resultava em acúmulo de restos a pagar no ano subsequente.
Com isso as dívidas foram aumentando e a FAPEMIG não obteve os recursos financeiros para a efe�vação dos pagamentos devidos.
Para evitar o crescente agravamento da situação e o completo descrédito da Fundação por não honrar os compromissos assumidos,
em 2020 a programação orçamentária da FAPEMIG foi realizada com base da cota financeira repassada pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Minas. Conforme apresentou em gráficos, a FAPEMIG em 2020 e 2021 teve uma execução orçamentária baixa e passou a
obedecer a programação da execução financeira, e parte do aporte financeiro era u�lizado com a finalidade de efe�var os
pagamentos de estoques de dívidas dos anos anteriores. Posto isto, ocorreu a distribuição financeira entre despesas novas e
despesas an�gas que resultaram em uma execução orçamentária menor em 2020 e 2021. A Diretora Camila Ribeiro afirmou que isso
não irá ocorrer no ano de 2022 devido a garan�a do Governo de Estado de Minas Gerais na liberação do 1% cons�tucional integral.
Como a FAPEMIG já está ciente desta garan�a, desta forma iniciou-se no úl�mo trimestre de 2021, o planejamento da execução
orçamentária desta Fundação visando a execução integral do 1% cons�tucional. Encontram-se pendentes ainda alguns pagamentos
de compromissos assumidos antes de 2020, para os quais a Diretoria Execu�va tem buscado soluções junto ao Governo. Além da
Prestação de Contas, a Diretora Camila Ribeiro apresentou as emendas parlamentares de 2021 e 2022, conforme as trata�vas junto
ao Plenário na úl�ma reunião ordinária deste Conselho. A Presidente Júnia Cioffi agradeceu a Diretoria Execu�va pela exposição e
manifestou sua preocupação em relação à execução orçamentária, e em seguida concedeu ao Plenário a oportunidade para
posicionamentos e ques�onamentos, os quais, foram respec�vamente acatados e esclarecidos pela Direção da FAPEMIG. A par�r
desta discussão, e considerando as ponderações expressas, a Diretora Camila Ribeiro propôs ao Conselho Curador apresentar
mensalmente ou bimestralmente o planejamento e acompanhamento da execução orçamentária da FAPEMIG rela�vo ao ano de
2022. O Plenário acatou a proposta e considerou imprescindível que a apresentação deste acompanhamento seja realizada
mensalmente.  Conforme orientações do Conselheiro Mateus Simões, a Diretora Camila Ribeiro contactará a Secretaria de Estado
de Educação de Minas Gerais - SEE/MG, na finalidade de consultá-la referente ao modelo u�lizado de acompanhamento de execução
orçamentária. Após discussão e análise, e considerando as recomendações feitas, a Prestação de Contas do exercício de 2021 foi
aprovada, por unanimidade. 2.3 Apresentação do Relatório de A�vidades da FAPEMIG em 2021. A Coordenadora Vanessa Fagundes
apresentou os principais destaques e os resultados do ano de 2021 da FAPEMIG. Considerou o ano de 2021 muito di�cil para a
FAPEMIG, e assim fez um breve relato dos efeitos da pandemia e as ações administra�vas (teletrabalho e a retomada ao trabalho
presencial) adotados pela FAPEMIG de acordo com as orientações do Comitê extraordinário Covid. Em meio ao estudo e à coleta de
informações para o Relatório de A�vidades da FAPEMIG, a Coordenadora Vanessa Fagundes definiu a palavra “retomada” para
melhor descrever o ano de 2021 nesta Fundação.  Afirmou que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a Fundação retomou
alguns projetos e ações importantes. Explicitou, detalhadamente, as ações e os resultados das 4 (quatro) linhas de atuação da
FAPEMIG e as suas respec�vas ações retomadas e implementações: 1) Pesquisa: 1.1) Edital Universal: Aumento dos recursos. A
chamada 01/2021 previa, inicialmente, R$18 milhões para as propostas aprovadas. Suplementação foi autorizada pelo Conselho
Curador (Deliberação nº 172/2021) e o valor elevou para R$ 36 milhões; 2) Capacitação de Pessoas: 2.1) Retomada: PCRH e PIBIC;
2.2) ações implementadas: Cartão BB Pesquisa FAPEMIG e reajuste de 25% no valor das bolsas de formação; 3) Inovação: 3.1)
Retomada: Chamada dos NITs; 3.2) ações implementadas: Ambientes promotores de inovação e Capacitações Programa Centelha e
4) Divulgação Cien�fica: 4.1) Retomada: Apoio a eventos: Chamada do Programa de apoio à organização de eventos técnico-
cien�ficos. Dentre outros resultados, a Coordenadora Vanessa Fagundes apresentou os seguintes destaques: 1) Centro de
Inteligência Ar�ficial em Saúde; 2) Centro Nacional de Vacinas: Parceria Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Governo de
Minas, UFMG.; 3) Emendas Parlamentares. Outras ações foram implementadas com foco em melhorias na Gestão da FAPEMIG em
2021: 1) Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD; 2) Programa Nacional de Prevenção à Corrupção:3) Planejamento Estratégico.
Outros destaques relevantes foram conquistados através do trabalho e esforços da FAPEMIG na busca do diálogo com os seus
diversos públicos, o qual resultou em duas importantes ações: 1) Live realizada mensalmente visando a divulgação de temas da
ciência para a população e para públicos diversos, a média de par�cipação são de 230 pessoas; 2) Reunião com as Gestoras ocorrida
em maio/2021 que obje�vou ouvir as demandas e �rar as dúvidas. Foram apresentadas as mudanças no sistema eletrônico de gestão
(Evando Mirra), novo credenciamento para as gestoras, além de orientações sobre a prestação de contas. Enfa�zou, também, os
seguintes destaques: a) A comemoração dos 35 anos da FAPEMIG, em maio de 2021. A cerimônia solene foi realizada de maneira
virtual. A Celebração contou com representantes e gestores de diversas en�dades da área de CT&I no Brasil junto aos colaboradores
e dirigentes da Fundação. O Excelen�ssimo Governador do Estado Romeu Zema Neto gravou uma mensagem à FAPEMIG. b)
homenagem da Assembleia Legisla�va do Estado de Minas Gerais (ALMG) à FAPEMIG, pela passagem do seu aniversário, em outubro
de 2021. A homenagem foi proposta pela Deputada Beatriz Cerqueira e foi uma oportunidade de falar das realizações e a
importância da FAPEMIG para o Estado de Minas Gerais. c) Nomeação do novo Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da



FAPEMIG, Prof. Marcelo Gomes Speziali, em junho/2021, e 4) a FAPEMIG foi destaque no Prêmio Confap de CT&I “Francisco Romeu
Landi” (Edição 2021) e no Prêmio Confap de Boas Prá�cas em Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação. Após ampla discussão, a
Presidente Júnia Cioffi prestou elogios aos trabalhos desenvolvidos pela Direção da FAPEMIG e equipe, em seguida foi encerrada a
apresentação do Relatório de A�vidades de 2021. 2.3 Homologação das indicações de novos membros das Câmaras de Avaliação de
Projetos. Em cumprimento ao Estatuto da FAPEMIG, art. 5°, inciso V, o Diretor Marcelo Gomes Speziali apresentou a proposta da
recomposição das Câmaras de Avaliação de Projetos. Explicou as funções destas Câmaras, pontuando os critérios de escolha dos seus
membros, o mandato de 2 anos, com a possibilidade de prorrogação de até 3 anos e o processo de renovação. Por oportuno, o
Diretor Marcelo Speziali salientou que há uma vaga em aberto para a SEPLAG, na Câmara Especial de Polí�cas Públicas. Posto isto,
solicitou ajuda ao Conselheiro Mateus Simões de Almeida em prol da indicação ins�tucional de representação desta Secretaria na
CEPP. Sobre este assunto, o Conselheiro Helger Marra informou ao Diretor da DCTI que conversou com a Secretária de Planejamento
de Minas Gerais, Luisa Barreto sobre a indicação de um representante da SEPLAG para compor a CEPP. Desta forma, o Conselheiro
Helger Marra Lopes afirmou que está acompanhando o processo desta indicação. Após análise e considerações, o Plenário
homologou os critérios, e consequentemente, a nova composição das Câmaras de Avaliação de Projetos. 3.1 e 3.2 Informes dos
Conselheiros e da Direção: Não houve informes. Ao encerrar, a Presidente Júnia Cioffi parabenizou a Direção da FAPEMIG e sua
equipe e enfa�zou que os debates realizados nesta reunião resultaram em reflexões no sen�do de atribuir melhorias para a
FAPEMIG.  Ra�ficou que o Presidente Paulo Beirão conduz a Direção da FAPEMIG sempre com muito cuidado, responsabilidade e
comprome�mento e o Conselho Curador percebe isso e está aqui para apoiar a Fundação. Enfa�zou, a certeza de que todas as
manifestações proferidas nesta reunião foram no sen�do de melhorar a retomada desta nova fase da FAPEMIG.  Ao concluir, a
Presidente Júnia Cioffi declarou sen�r-se honrada em fazer parte deste Colegiado e assim parabenizou novamente o trabalho
desenvolvido pela FAPEMIG em 2021 e que poderão, na execução, contar com o apoio deste Conselho Curador em 2022. O
Presidente Paulo Beirão retribuiu, com agradecimentos, as palavras dedicadas de apoio, bem como as crí�cas, pois elas são
enriquecedoras, são lições de aprendizados e as reflexões expressadas nesta reunião serão aproveitadas pela equipe desta Fundação.
Salientou que ele vislumbra o Conselho Curador como um Órgão muito importante que nos oferece uma segurança no trabalho que
estamos desenvolvendo para o Estado de Minas Gerais. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Júnia Guimarães Mourão Cioffi deu
a sessão por encerrada às dezessete horas e vinte minutos, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será por todos assinada.                                                                                                              
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