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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, aconteceu por
videoconferência, via Sistema Microsoft Teams, a quarta reunião ordinária anual do Conselho Curador,
contando com a presença dos Conselheiros: Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Carlos Henrique de Carvalho,
Eduardo Seiti Gomide Mizubuti, Gustavo Henrique Penno Macena, Helger Marra Lopes, Juliana
Guimarães Laguna, Lyderson Facio Viccini, Marília Carvalho de Melo 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 Cioffi, deu início à reunião. 1. Expediente do Dia 1.1 Leitura e
aprovação da ata da terceira reunião ordinária. Após a conferência do teor do texto, a ata em epígrafe
foi submetida à votação e em seguida, foi aprovada pelos membros deste Conselho. Justificativa de
ausência de Conselheiros. Ausentes, com causas justificadas pelo Plenário: Flávio Roscoe Nogueira e
Sérgio Francisco de Aquino e sem causa justificada: Mateus Simões de Almeida. 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. Ordem do Dia: 2.1 Posse de Conselheira Juliana Guimarães Laguna. A Presidente do
Conselho Curador deu as boas-vindas à nova Conselheira Juliana Guimarães Laguna que foi designada
pelo Excelentíssimo Governador Romeu Zema Neto como representante, conforme reza o Estatuto da
FAPEMIG art. 6°, inciso I, na esfera de membro de grande experiência e saber científico e tecnológico
reconhecidos, na vacância da cadeira da ex-Conselheira Profa. Sandra Regina Goulart de Almeida. Em
seguida, fez a leitura do resumo curriculum Lattes da nova Conselheira, bem como o Termo de Posse. O
referido documento será disponibilizado no Sistema SEI para a efetivação das assinaturas. A nova
empossada prestou agradecimentos sentindo-se honrada por participar deste egrégio Conselho e falou
de sua intenção em contribuir neste Plenário e para o Estado de Minas Gerais com a Pesquisa Brasileira.
Em seguida, o Presidente da FAPEMIG, Paulo Beirão, deu as boas-vindas à Conselheira empossada e a
apresentou à Direção desta Fundação, os Diretores Marcelo Speziali e Camila Ribeiro, e também o Chefe
de Gabinete Daniel Ferreira. Fez uma breve apresentação da composição do Conselho Curador e suas
respectivas competências conforme rege o nosso Regimento Interno e o Estatuto desta Fundação.
Salientou a relevância das diretrizes deste Colegiado que servem para a atuação da FAPEMIG. Assim,
congratulou a Conselheira Juliana Guimarães Laguna fazendo votos que sua presença neste Conselho
contribua imensamente nas discussões e no estabelecimento destas diretrizes. 2.2 Proposta referente ao
aumento do valor das Chamadas de Redes de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico com
Foco em Demandas Estratégicas. O Diretor Marcelo Speziali explicou que no final do ano passado a
FAPEMIG lançou a Chamada 07/2021 - Redes de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico com
Foco em Demandas Estratégicas visando fomentar a criação, bem como consolidar, grupos de pesquisas
mais robustos no Estado de Minas Gerais denominados “Redes de Pesquisa”. A proposta desta Chamada
é no valor de R$30 milhões e está direcionada às Redes de Pesquisa Científica ou o Desenvolvimento
Tecnológico priorizando as plataformas prioritárias da FAPEMIG com as seguintes temáticas e setores
estratégicos para o Estado: 1) Agricultura do Semiárido mineiro; 2) Cadeia Produtiva do Leite; 3) Cadeia
de Biocombustíveis com foco em Bioquerosene; 4) Hidrogênio (H2) como fonte de energia; 5) Energias
renováveis; 6) Cadeia Produtiva do Lítio e do Nióbio; 7) Imunobiológicos e Biofármacos; 8) Inteligência
artificial e IoT e 9) Comunicação 5G. Citou que no início deste ano as inscrições desta Chamada foram
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encerradas com uma demanda bruta de R$ 100 milhões em propostas das quais foram apresentadas para
a FAPEMIG. Com isso, o Diretor Marcelo Speziali explicitou e justificou detalhadamente o contexto da
propositura em aumentar o valor desta Chamada em mais R$ 10 milhões, totalizando-a em R$ 40
milhões. Após as considerações finais, o Plenário aprovou por unanimidade a proposta apresentada pelo
Diretor Marcelo Speziali. 2.3 Terceira apresentação do planejamento e monitoramento da execução
orçamentária da FAPEMIG/2022. Com a chegada da nova Conselheira Juliana Guimarães Laguna, a
Diretora Camila Ribeiro fez uma breve introdução do histórico e trajetória dos últimos anos com relação a
garantia constitucional da execução da FAPEMIG do 1% do orçamento do Estado de Minas Gerais, o não
repasse do orçamento financeiro nos últimos anos e a questão da sinalização do Governo do Estado
quanto ao repasse integral deste 1%, ocorrido neste ano. Por oportuno, a Diretora Camila Ribeiro relatou
um problema vivenciado pela FAPEMIG ao longo dos últimos anos que tem sido a significante redução da
capacidade operacional desta Fundação, pois anteriormente contávamos por volta de 350 colaboradores
e atualmente são por volta de 200 colaboradores. Ratificou que a FAPEMIG está trabalhando, juntamente
com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG, a Secretaria de Estado
de Governo – SEGOV, e o Comitê de Orçamento e Finanças – COFI, visando a reestruturação, em
conseguir alguns cargos e atrair pessoas. Em seguida, a Diretora Camila Ribeiro explanou a planilha do
quadro resumo da execução correspondente aos 60% FAPEMIG e os 40% das Instituições estaduais. Os
créditos autorizados somam-se o valor de R$ 416.227.207,00 subdividido: FAPEMIG - R$ 249.834.329,72
e as Instituições Estaduais em R$ 166.556.219,82. Falou que o quantitativo empenhado que a FAPEMIG
executou até o dia 30 de abril foi de R$ 35.449.969,78 (FAPEMIG) e as Instituições Estaduais R$
11.153.285,42, portanto, ambas executaram percentuais que representam valores baixos. Logo a seguir, a
Diretora Camila Ribeiro explanou que a baixa execução orçamentária da FAPEMIG no primeiro semestre é
algo esperado considerando que a forma principal de execução desta Fundação é por meio de Chamadas
Públicas que têm um prazo longo para sua realização. Ou seja, publica-se primeiramente a Chamada, que
tem um prazo para a submissão, e depois tem o prazo de julgamento, que envolve várias etapas (préCâmara, Câmara, pós-Câmara, contratação e pagamento). Posto isto, é normal que a execução
orçamentária da FAPEMIG aumente muito no segundo semestre. Como exemplo do período para a
execução normal de uma Chamada, a Diretora Camila Ribeiro citou a Chamada Demanda Universal que
foi publicada, ainda em janeiro e teve o prazo de submissão das propostas e agora é que FAPEMIG obterá
os resultados de uma das suas faixas. Mas até que haja o término do julgamento e as contratações das
propostas, a expectativa da Fundação é poder pagar a referida Chamada por volta de agosto/ setembro
de 2022. Isso somente para citar um exemplo das várias Chamadas que a FAPEMIG lançou em 2021,
ressaltou a Diretora Camila Ribeiro. Assim, mencionou que a Chamada Demanda Universal é a mais
complexa que a FAPEMIG tem, porque o quantitativo de propostas que recebemos é muito grande e que
por isso demora muito para o seu julgamento. Em seguida, apresentou a planilha de detalhamento dos
40% com dados referentes à cota de origem da SEDE, das Instituições Estaduais ou outras. Na planilha
demostrada constam as executoras que propõem os projetos à FAPEMIG, e informou que a Fundação
tem estimulado estas iniciativas e mesmo sugerido iniciativas no sentido de fazer uma boa execução dos
40%. A Diretora Camila Ribeiro comprometeu que irá enviar as planilhas com antecedência aos membros
do Conselho Curador. Justificou que não adianta enviar com muita antecedência, pois é necessário
aguardar o fechamento do mês. Após ampla discussão, o Plenário apresentou sugestões e manifestações
pertinentes, as quais foram esclarecidas pela Direção da FAPEMIG. 2.4 Debate referente à proposta de
transmissão das reuniões ordinárias do Conselho Curador. O Diretor Marcelo Speziali relatou de forma
sucinta a demanda da Associação Nacional dos Pós-Graduandos – ANPG, pela qual foi solicitado,
informalmente, o intuito de assistir as reuniões do Conselho Curador. Explicou que, por força do
Regimento Interno do Conselho Curador existe uma tramitação que, qualquer pessoa externa, na
verdade pode solicitar a esse pleito que vai ser analisado pela Presidente deste Conselho, em 2 (dois) dias
úteis e enfim dar uma resposta se pode ou não assistir. Rememorou que a FAPEMIG já está utilizando
ferramentas virtuais para as realizações de diversas reuniões. O Diretor Marcelo Speziali compartilhou a
experiência da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP onde, durante a pandemia, foram iniciadas as
transmissões das reuniões online, que permanecem com resultados bem exitosos. Falou a ideia em
averiguar junto ao Conselho Curador uma forma de transmitir as nossas reuniões remotas em uma
plataforma, possivelmente aberta. Sobretudo o Diretor Marcelo Speziali consultou o Procurador-Chefe,
Dr. Gustavo Rocha, que considerou interessante, por questões de transparência. Exemplificou a situação
caso uma Instituição queira participar de todas as reuniões do Conselho Curador, consequentemente,
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poderá acarretar diversas análises desses pleitos, tornando-os bem mais complexos. Posto isto, o Diretor
Marcelo Speziali considerou que a transmissão online poderá ser algo mais simples. Informou que a
proposta na verdade é trazer ao Conselho Curador, objetivando provocar um debate a respeito desta
ideia de transmissão e, dependendo do que este Colegiado avaliar, então a FAPEMIG poderá tentar
viabilizar operacionalmente junto ao setor de informática e da equipe da DCTI de como proceder com
essa demanda. Complementou que, dependendo daquilo que o Conselho Curador deliberar, desta
maneira a FAPEMIG poderá elaborar uma proposta escrita e será necessário ajustar o Regimento Interno
deste Colegiado, pois este documento foi proposto para atender reunião presencial. Tendo em vista que
este Conselho manterá a maior parte das reuniões virtuais, certamente será imprescindível atualizar este
documento à nossa condição atual, afirmou o Diretor Marcelo Speziali. A Presidente Júnia Cioffi
concordou com a fala do Diretor Marcelo Speziali e considerou que a transparência é sempre muito bemvinda, contudo, estamos cientes que em alguns momentos há temas que necessitam de maior sigilo. Em
suma, a Presidente Júnia Cioffi considerou pertinente avaliar e estudar a referida questão colocada em
debate. Ocorreram diversas manifestações e o compartilhamento das experiências já vivenciadas por
alguns Conselheiros. Em seguida, o Plenário propôs uma reunião com a Presidente Júnia Cioffi, o Diretor
Marcelo Speziali e o Procurador-chefe Gustavo Rocha para tratarem deste assunto com embasamento
jurídico e assim posteriormente transcorrer a continuidade deste debate na próxima reunião, prevista em
14 de junho/2022. Em tempo: Matéria de inclusão para a próxima reunião. O Chefe de Gabinete, Daniel
Ferreira, ao citar o acompanhamento mensal da execução orçamentária da FAPEMIG apresentada no
início desta reunião, ele propôs uma sugestão de pauta para a próxima reunião, no quesito de recursos
humanos desta Fundação. Mencionou que o cenário vivenciado pela FAPEMIG no primeiro quadrimestre
do ano corrente sucedeu uma perda significativa de 13 profissionais. Falou da importância do
acompanhamento mensal da execução financeira, contudo destacou a relevância deste Plenário tomar
ciência de alguns dados e números levantados recentemente sobre a questão de recursos humanos desta
Fundação. Na oportunidade, ressaltou a relevância e a necessidade de atentarmos para essa questão
colocada, pois caso contrário poderá ocasionar que a Fundação não consiga fazer: 1) uma execução de
impacto, 2) a materialização daquilo que almejamos em nosso Planejamento Estratégico, 3) investir mais
na pesquisa básica, bem como investir com mais qualidade na pesquisa aplicada, 4) atender as demandas
das parcerias estaduais. Informou que a FAPEMIG tem se empenhado na busca de diversos estudos
referentes à metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT,) em solicitar o desbloqueio de
cargos junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFI e nas intervenções já realizadas com o Secretário
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio e o Subsecretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Felipe Attiê. Ressaltou as reuniões realizadas com a Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG, Luiza Barreto e a Subsecretária de Gestão de Pessoas,
Kênnya Krepel, onde foram apresentados dados relativos à taxa de desligamento e defasagem dos cargos
da FAPEMIG. Após uma ampla explanação, o Plenário analisou e acatou a sugestão apresentada pelo
Chefe de Gabinete, Daniel Ferreira, e conforme tratativas, na próxima reunião será apresentado os dados
compilados com a inserção do histórico deste assunto abordado. 3.2 Informes dos Conselheiros: A
Presidente Júnia Cioffi comunicou que nesta última terça-feira, em 10 de maio, foi realizada uma reunião
com o Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDE, Felipe Attiê e com o grupo de
representantes dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) da Fundação, objetivando a apresentação do
projeto de gestão integrada dos NITs estaduais. Após a reunião, os participantes puderam conhecer o
Hemocentro de Belo Horizonte por meio do hemotour. A Presidente Júnia Cioffi considerou o projeto
bem interessante porque os NITs fortalecidos, cada um está conseguindo compartilhar com o outro as
dificuldades, bem como as boas práticas. Enfatizou a importância em comunicar essa notícia devido ao
fato deste recurso ser financiado pela FAPEMIG, proporcionando que eles façam um trabalho em
conjunto. 3.1 Informes da Direção: O Presidente Paulo Beirão comunicou o evento presencial no
auditório da FAPEMIG, em 18 de maio, às 14h, onde serão lançados dois importantes Programas: a 2°
Edição do Programa Centelha e o outro é o Compete Minas, promovido pelo SEDE, previsto nos 40%
destinados à esta Secretaria. O evento contará também com a celebração dos 36 anos da FAPEMIG.
Haverá outros lançamentos que são as Chamadas da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. Informou que, provavelmente será anunciado
neste evento, as parcerias com o Banco Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. Neste evento, o
Presidente Paulo Beirão confirmou a presença do Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo
Alvim, do Presidente do Conselho Nacional da Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - CONFAP, Odir
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Dellagostin, do Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ,
Evaldo Ferreira Vilela e demais autoridades. O Presidente Paulo Beirão reiterou o convite ao Plenário. A
Presidente Júnia Cioffi e o Conselheiro Carlos Henrique Carvalho confirmaram suas presenças neste
evento, o qual será também transmitido via youtube: https://youtu.be/sFYLQIQPXdo. Em ato contínuo, o
Diretor Marcelo Speziali acrescentou que, no evento supracitado, ocorrerá um ato muito significativo. A
FAPEMIG será a primeira FAP a realizar uma encomenda tecnológica, bem como será o primeiro Órgão de
Minas Gerais a trabalhar com esse instrumento, utilizando das ferramentas do Marco Legal da Inovação
em parceria com a Polícia do Estado de Minas Gerais. Em seguida, o Plenário deliberou que a reunião
ordinária do Conselho Curador, prevista para o mês de agosto/2022, será presencial (SEDE da FAPEMIG).
A Presidente Júnia Cioffi considerou que as reuniões continuarão a ser remotas devido à praticidade,
assim, ela sugeriu que seja realizada pelo menos uma reunião presencial semestral. O Plenário, por
unanimidade, acatou a sugestão apresentada. Neste ínterim, o Diretor Marcelo Speziali propôs a ideia de
atualizar o vídeo institucional da FAPEMIG com a composição atual do Conselho Curador. Foi solicitado
aos membros deste Conselho assinarem, em tempo hábil, as atas inseridas no Sistema SEI em prol de
disponibilizá-las no site da FAPEMIG. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Júnia Cioffi deu a sessão
por encerrada às dezesseis horas e quinze minutos, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que,
depois
de
lida
e
aprovada,
será
por
todos
assinada.

Documento assinado eletronicamente por Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Servidor(a) Público(a),
em 15/06/2022, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Seiti Gomide Eduardo Mizubuti, Usuário
Externo, em 21/06/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique de Carvalho, Usuário Externo, em
21/06/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Trazilbo José de Paula Júnior, Diretor(a), em 21/06/2022,
às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Helger Marra Lopes, Presidente(a), em 21/06/2022, às
15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Juliana Guimaraes Laguna, Usuário Externo, em
22/06/2022, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Penno Macena, Usuário Externo, em
22/06/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Marilia Carvalho de Melo, Secretária de Estado, em
01/07/2022, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Lyderson Facio Viccini, Usuário Externo, em 06/07/2022,
às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 48228337
e o código CRC 5B20FD1B.
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