GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E UM DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e quinze minutos, aconteceu por
videoconferência, via Sistema Microsoft Teams, a nona reunião ordinária anual do Conselho Curador, contando com a presença dos
Conselheiros: Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Eduardo Seiti Gomide Mizubuti, Gustavo Henrique Penno Macena, Lyderson Facio
Viccini, 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 oitava reunião ordinária. Conforme acordado, a minuta da ata da Oitava Reunião Ordinária deste Conselho
será disponibilizada aos Conselheiros, por e-mail, para análise e aprovação e em seguida será disponibilizada para assinatura no
Sistema SEI. Justificativa de ausência de Conselheiros. Ausentes, com causas justificadas e reconhecidas pelo Plenário: Carlos
Henrique de Carvalho, Flávio Roscoe Nogueira e Onofre Alves Batista Júnior. A Conselheira Marília Carvalho de Melo não apresentou
justificativa de ausência. 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 houve. 2.1 Apresentação do Planejamento Orçamentário da FAPEMIG/2022. Passou-se
a palavra à Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças, Camila Pereira de Oliveira Ribeiro, e ao Diretor de Ciência, Tecnologia e
Inovação, Marcelo Gomes Speziali. A Diretora Camila Pereira de Oliveira Ribeiro rememorou os noticiários positivos, acerca da
sinalização do Governo do Estado de Minas, garantindo os recursos financeiros à FAPEMIG, referente à execução do 1% integral.
Informou ainda que, há anos não se observava isso, pois o último ano que a Fundação recebeu o 1% integral, ocorreu em 2015. Em
ato contínuo, a Diretora Camila Pereira de Oliveira Ribeiro prestou um breve relato comparativo, no que tange à execução financeira
da FAPEMIG correspondente ao período de 2014 a 2021. Lembrou da alteração do orçamento realizada através da Emenda
Constitucional n°93/2016 que autorizou os 30% de desvinculação das receitas dos Estados e Municípios até dezembro de 2023. Em
seguida, explicitou a distribuição dos recursos financeiros, informando a previsão orçamentária no valor total de R$ 410.109.951,00,
(quatrocentos e dez milhões, cento e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais) sendo 60% destinados à FAPEMIG, R$
246.065.971,00 (duzentos e quarenta e seis milhões, sessenta e cinco mil e novecentos e setenta e um reais) e 40% destinados à
SEDE, R$ 164.043.980,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quarenta e três mil e novecentos e oitenta reais). A Diretora Camila
Pereira de Oliveira Ribeiro comprometeu apresentar na próxima reunião ordinária deste Conselho o balanço da execução financeira
da FAPEMIG, referente ao ano de 2021 e com os dados consolidados, bem como as Emendas Constitucionais de 2021 e 2022. Em ato
contínuo, o Diretor Marcelo Gomes Speziali apresentou detalhadamente as principais iniciativas da FAPEMIG – Ações Programa 001 –
Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, bem como, as iniciativas da SEDE “Ações Programa 068 AceleraMinas”. Após amplo debate e esclarecimentos gerais, encerrou-se a apresentação da Proposta Orçamentária da FAPEMIG
para 2022, por decisão unânime do Plenário. Ao findar a apresentação supracitada, por oportuno, o Conselheiro Sérgio Francisco de
Aquino solicitou esclarecimentos sobre o noticiário divulgado através do Jornal O Tempo, relativo à declaração do Secretário
Fernando Passalio de Avelar dada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 9 de dezembro de 2021. Sob a manchete “Passalio
garante condições de cumprir mínimo para Fapemig”, vem o subtítulo “De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o
valor de 1% é descumprido por falta de projetos para executar”. No texto da reportagem é atribuída ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico a seguinte afirmativa: “Hoje, posso te afirmar que este 1% está garantido. O problema do Brasil, como
bem sabemos, não é a falta de dinheiro, mas de projetos. Quando a execução está em 22,5%, não é por ausência de dinheiro, mas por
falta da capacidade de execução e de apresentação de projetos para preencher o repasse mínimo de 1%”. O Presidente Paulo Sérgio
Lacerda Beirão considerou oportuna a manifestação do Conselheiro Sérgio Francisco de Aquino sobre o noticiário supramencionado
e explicitou detalhadamente o fato ocorrido, enfatizando que, ao tomar conhecimento, divulgou uma nota de esclarecimento no site
da FAPEMIG, datada em 10 de dezembro de 2021 conforme abaixo: http://www.fapemig.br/pt/noticias/719/ “NOTA DA FAPEMIG À
COMUNIDADE CIENTÍFICA” “A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) chega ao fim de 2021 com
notícias que deseja compartilhar com a comunidade científica. Além da retomada de alguns programas suspensos em anos anteriores
por falta de repasses financeiros, a Fundação esclarece a situação dos pagamentos de projetos de pesquisas já contratados e ainda
não pagos: A FAPEMIG reconhece e congratula o governo pelo esforço em regularizar o repasse do 1% constitucional. Com alegria e
satisfação, recebemos a informação, em fevereiro deste ano, de que os repasses passariam a ocorrer em volumes um pouco maiores
e de forma regular, embora muito aquém da obrigação constitucional, mas com a expectativa de alcançar o 1% integral em 2022.
Essa perspectiva permitiu à FAPEMIG retomar alguns programas importantes que haviam sido suspensos devido à crise financeira
enfrentada pelo Estado. Destacamos a retomada, em 2021, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que
concede bolsas de pesquisa a estudantes da graduação; e do Programa de Capacitação de Recursos Humanos (PCRH), que beneficia
as instituições estaduais que trabalham com pesquisa. Em 2021, foram concedidas 2.839 bolsas de iniciação científica e 26 bolsas do
PCRH. Foi possível retomar, também, a Chamada de Projetos “Universal”, que havia sido suspensa em 2019 e em 2020, além de
conceder um reajuste parcial de 25% nas bolsas de formação. Essa retomada complementou o esforço que a FAPEMIG vinha
desenvolvendo nos últimos anos de encontrar alternativas de captação de recursos que possibilitaram a execução de várias iniciativas
importantes. Nesse sentido, a FAPEMIG captou recursos através de convênios de entrada não só da União, como de outras entidades
do Governo Estadual, Fundação Renova e até de emendas parlamentares. Com a confirmação, em outubro, do compromisso da
liberação integral dos recursos financeiros daquilo que tinha sido contratado em 2021 (até o limite de 1% da receita do Estado), foi

feito o lançamento de novas chamadas, programas tradicionais estão sendo retomados e novas iniciativas, realizadas. Por outro lado,
existem muitos projetos de pesquisa aguardando pagamento. Tais propostas, aprovadas e contratadas entre 2017 e 2018, não
puderam ser pagas devido a instabilidades financeiras. O acerto de tal débito começou a ser feito em 2020, mas foi suspenso por
determinação do governo, que solicitou a priorização das demandas referentes a este ano. Em outras palavras, a FAPEMIG possui
projetos aprovados e empenhados, e depende da autorização do governo para serem pagos. Vale dizer, ainda, que existem projetos
oriundos de entidades da administração estadual que serão contratados ainda em 2021, e a partir da assinatura, dependerão apenas
de ações dessas instituições para seu efetivo pagamento. Esses projetos, juntos, somam mais de R$54,2 milhões. Observa-se, assim,
que o Estado de Minas Gerais e a FAPEMIG não carecem de projetos para contratação, ao contrário de notícia que circulou por fonte
do governo. Além disso, a FAPEMIG, mesmo operando de acordo com as condições impostas pelo contexto e pela Administração
Pública Estadual, tem plenas condições operacionais de executar o orçamento previsto em lei, cumprindo com a tarefa de selecionar e
financiar projetos de qualidade e relevância para o Estado. É dessa forma que continuaremos trabalhando em 2022, na certeza de
que os investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da
sociedade.” Ocorreu um amplo debate em torno deste assunto. O Plenário manifestou apoio a essa condução pela FAPEMIG,
enfatizando a transparência e a relevância desta nota à Comunidade Científica, que esclarece o ocorrido, trazendo outras
informações igualmente relevantes. Em seguida, o Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão prestou sinceros agradecimentos ao
Plenário pelo apoio e corroboração. 2.2 Apresentação da Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Curador de
2022. Considerando o Estatuto da FAPEMIG e o Regimento Interno do Conselho Curador, a Presidente Júnia Guimarães Mourão Cioffi
apresentou a proposta do calendário das reuniões ordinárias para o ano de 2022. Após apresentação das sugestões de datas, o
Plenário aprovou a proposta por unanimidade. A Presidente Júnia Guimarães Mourão Cioffi aconselhou que, por medida de
segurança e precaução à saúde, por conta de uma nova variante de gripe que surgiu, as reuniões do Conselho Curador fossem
mantidas via videoconferência. Acrescentou que, quando houver alterações para o formato presencial ou híbrida, os (as)
Conselheiros (as) e a Diretoria Executiva da FAPEMIG serão comunicados com antecedência. A sugestão da Presidente do Conselho
Curador foi acatada pelo Plenário. Por oportuno, o Conselheiro Trazilbo José de Paula Júnior sugeriu à possibilidade de alteração do
horário das reuniões do Conselho Curador que atualmente ocorrem às 13h. Posto isto, ficou acordado que será elaborada uma
enquete, constando as sugestões de horários para votação. A Secretária deste Conselho encaminhará, por e-mail, o formulário para a
votação e posteriormente será divulgado o horário mais votado para as reuniões ordinárias, a partir de fevereiro/2022. 2.3
Homologação referente à composição das Câmaras de Avaliação de Projetos Exclusivas e alterações dos mandatos de membros
das Câmaras Permanentes – 2021. Em conformidade ao Decreto Estadual n° 47.931, de 29 de abril de 2020 e regimentais, o
Presidente Paulo Sérgio Beirão explicitou a proposta de homologação da lista de especialistas de avaliação de projetos exclusivas,
designação e prorrogação de membros de Câmaras permanentes, constituídas no ano de 2021, para análise e avaliação dos projetos
aprovados no âmbito das respectivas Chamadas. Após análise detalhada, o Plenário homologou a referida proposta. 2.4 Minuta da
Deliberação do Conselho Curador que aprova a criação da Câmara Especial de Avaliação de Projetos de Políticas Públicas – CEPP /
FAPEMIG. O Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão mencionou que a apresentação em questão visa consolidar uma discussão sobre
a natureza da Câmara CEPP, já abordada em duas reuniões ordinárias realizadas neste ano. Citou que a referida Câmara foi
constituída como uma Câmara permanente, semelhante às demais Câmaras existentes na FAPEMIG. No entanto, com o seu
funcionamento há 3 anos, foi constatada a necessidade em reconhecê-la de uma natureza diferenciada pelas seguintes razões: 1) a
sua constituição não obedece aos critérios estabelecidos para as demais Câmaras, ou seja, exigência de doutorado e preferência de
bolsistas de CNPq; 2) especificamente à sua atuação, possui representações da FAPEMIG, Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (SEDE), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
de Minas Gerais (SEPLAG) e 3) a não limitação de mandatos destes representantes. Informou que, por outro lado, há representação
acadêmica nessa Câmara e para esta são aplicados todos os critérios válidos para as outras Câmaras. Quanto à atuação da referida
Câmara, o Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão destacou as diferenças na atuação da CEPP, dentre elas, o julgamento de projetos
que foram considerados prioritários como política pública, pelo Estado. Assim, não cabe à Câmara dizer se é relevante ou não é, pois
se o Estado declara a relevância, não cabe a referida Câmara dizer que não. Então o julgamento se atém principalmente ao mérito da
proposta, ou seja, a consistência da proposta, se realmente é bem fundamentada, se há perspectiva de ter resultados, se a equipe é
bem qualificada ou se o orçamento é adequado e se não há excesso no orçamento. Enfim, todos os parâmetros que são utilizados
para os julgamentos de projetos, exceto o da relevância que já foi positivamente declarado pelo Estado. Por oportuno, a Presidente
Júnia complementou que Conselho Curador, anteriormente, já havia aprovado a criação desta Câmara, desta forma esclareceu que o
jurídico da FAPEMIG recomendou alguns ajustes, orientando a revogação da Deliberação anterior, sugerindo assim a elaboração de
uma nova Deliberação, detalhando bem as diferenças desta Câmara, em relação às outras. A Presidente considerou que será muito
produtivo para a Comunidade a aprovação desta Câmara, quanto à orientação e avaliação das políticas públicas. Após amplo debate,
o Plenário aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Presidente da FAPEMIG. 3.1 Informes da Direção: O Presidente
Paulo Sérgio Lacerda Beirão comunicou a participação da FAPEMIG na reunião do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa – CONFAP, ocorrida na semana passada. Informou também que, em junho deste ano, este Conselho lançou o
edital 01/2021 – Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia & Inovação – Professor Francisco Romeu Landi. Explicou que, em cada edição
anual do Prêmio CONFAP de CT&I receberá o nome de um(a) pesquisador(a) com relevantes contribuições à CT&I nacional. Nesta
primeira edição, o homenageado foi o Professor Francisco Romeu Landi (in memoriam/1933-2004). A edição 2021 deste Prêmio foi
lançada em todos os Estados Brasileiros associados ao CONFAP, por meio das Fundações de Amparo à Pesquisa. Com o objetivo de
buscar o equilíbrio entre os Estados, o prêmio foi dividido em duas etapas: Estadual e Nacional. A etapa estadual ficou sob a
responsabilidade de cada uma das 26 FAPs. Explicou que, neste ano, o Prêmio contou com três categorias, com suas respectivas
subcategorias: 1) Pesquisador(a) Destaque: Ciências da Vida (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde); Ciências
Exatas (Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Tecnologia); Ciências Humanas( Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes,
Letras e Liguística); 2) Pesquisador(a) Inovador(a): Inovação para o Setor empresarial; Inovação para o Setor Público e 3) Profissional
de Comunicação. O Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão comentou que a FAPEMIG convocou as Câmaras de Avaliação de Projetos
para que elas sugerissem nomes de Pesquisadores, em suas respectivas áreas. Foram destacados 15 Pesquisadores no intuito de
serem avaliados pela Câmara Especial, assim constituída: Profa. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral - UNB (área de Ciências
Humanas); Prof. Adalberto Ramon Vieyra – UFRJ (área Ciências da Vida) e o Prof. Elson Longo da Silva - UFSCar (área de Ciências
Exatas). Desta forma, o Presidente da FAPEMIG divulgou os nomes dos Pesquisadores da FAPEMIG classificados na 1° edição do

Prêmio CONFAP de CT&I: a) Ricardo Tostes Gazinelli (UFMG), 1º lugar categoria “Pesquisador(a) Destaque - Ciências da Vida” ; b) Ado
Jorio de Vasconcelos (UFMG), 3º lugar categoria “Pesquisador(a) Destaque - Ciências Exatas”; c) Ana Paula Salles Moura (UFMG), 1º
lugar categoria “Pesquisador(a) Inovador(a) - Inovação para o Setor Público”; d) Antônio Luiz Pinho Ribeiro (UFMG), 2º lugar
categoria “Pesquisador(a) Inovador(a) - Inovação para o Setor Empresarial”. O Presidente da FAPEMIG enfatizou que, dos 5 indicados
pela Fundação, 4 destes foram premiados. Inclusive a própria FAPEMIG concorreu ao Prêmio de Boas Práticas, na área de gestão,
conquistando o 2° lugar através da apresentação do Projeto “FAPEMIG em dados” que se encontra disponível no site desta Fundação.
O Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão expressou imensa satisfação e alegria pelo reconhecimento da FAPEMIG na reunião do
CONFAP, cujo julgamento foi realizado por uma comissão completamente externa, com especialistas nas respectivas áreas. Ao
finalizar, o Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão esclareceu que a reunião do CONFAP foi realizada em Foz do Iguaçu, com isso
devido às restrições e a questão de custo, a Diretoria da FAPEMIG recebeu os prêmios (certificados e troféus) representando os
Pesquisadores contemplados. Posto isto, a FAPEMIG programou para a próxima quinta-feira, dia 16/12/2021, uma homenagem
presencial para a entrega destes prêmios. As premiações financeiras serão enviadas diretamente nas contas bancárias dos
agraciados.
3.2 Informes dos Conselheiros: A Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida congratulou a FAPEMIG e os
pesquisadores mineiros pelo reconhecimento e sucesso na reunião do CONFAP. Por oportuno, ela comunicou a cerimônia realizada
em Brasília, a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em prol da assinatura do Convênio referente à construção do Centro
Nacional de Vacinas, em Minas Gerais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI) e pelo Governo de Minas Gerais. A Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida destacou o apoio da FAPEMIG, da
Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e de vários outros parceiros. O Centro Nacional de Vacinas será erguido com 4.400 metros
quadrados no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), instituição que tem a UFMG como sócia-fundadora e parceira
estratégica. O projeto, que receberá aporte de R$ 80 milhões (R$ 50 milhões do MCTI e R$ 30 milhões do governo de Minas), vai
absorver e ampliar as atividades do CTVacinas da UFMG, responsável pelos testes da SpiN-TEC, vacina contra a covid-19. A
Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida enfatizou que a expectativa neste Centro Nacional de Vacinas é contribuir de forma
efetiva e inserir o Estado de Minas Gerais no mapa das Vacinas no Brasil, pois atualmente destacam os Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. A Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida recebeu as congratulações da Presidente Júnia Guimarães Mourão Cioffi e do
Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão pela conquista da UFMG do Centro Nacional de Vacinas e pela premiação dos pesquisadores
desta Universidade. Ao encerrar, a Presidente do Conselho Curador, Júnia Guimarães Cioffi parabenizou a Direção da FAPEMIG e sua
equipe pelo empenho e trabalho desenvolvido com muito afinco, realizado em 2021, enfatizando que mesmo diante das dificuldades
financeiras vivenciadas no início deste ano, a situação se reverteu, terminando bem melhor. Assim, ela agradeceu pela honra e a
oportunidade em presidir este Conselho, prestou agradecimentos aos Conselheiros pelo apoio nessa condução e encerrou a sua fala
desejando a todos boas festas e que em 2022 venha com a esperança de momentos melhores. O Presidente Paulo Sérgio Lacerda
Beirão rendeu agradecimentos às palavras da Presidente Júnia Guimarães Mourão Cioffi e declarou o privilégio da FAPEMIG em ter
um Conselho que nos apoia com segurança, sempre apresentando críticas construtivas, assim considerou muito valioso receber esse
feedback. Mencionou que nos momentos mais críticos vivenciados, o Conselho tem sido um esteio para as ações junto aos órgãos do
governo e outros órgãos da sociedade. Ao falar da sua expectativa para o ano vindouro, o Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão
falou do zelo da FAPEMIG na aplicação dos recursos públicos, afirmando que tem ocorrido pressões recentes para uma execução
orçamentária apressada, mas que ela não é possível de ser feita de forma criteriosa, porque, para o bom uso dos recursos públicos, a
FAPEMIG tem que divulgar as ações planejadas, e receber e julgar as propostas das instituições executoras. Não é porque precisamos
executar o orçamento, que será realizada qualquer execução – é necessário planejamento, o que poderemos fazer no próximo ano.
Ou seja, é preferível não executar o orçamento integralmente a gastar dinheiro em coisas que não seriam as mais adequadas.
Considera que o mais correto nesse momento seria pagar os projetos já aprovados e empenhados em exercícios anteriores. Ao
ensejo, o Presidente da FAPEMIG desejou a todos um feliz ano novo, repleto de muitas alegrias e que compensem as atribulações
vivenciadas neste ano. Nada mais havendo a tratar, a Presidente Júnia Guimarães Mourão Cioffi deu a sessão por encerrada às quinze
horas e trinta minutos, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será por todos assinada.
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