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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata
ATA DA SEGUNDA 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 março do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dez minutos, aconteceu por
videoconferência, via Sistema Microsoft Teams, a segunda reunião ordinária anual do Conselho Curador,
contando com a presença dos Conselheiros: Júnia Guimarães Mourão Cioffi, Eduardo Seiti Gomide Mizubuti,
Flávio Roscoe Nogueira, Gustavo Henrique Penno Macena, Helger Marra Lopes, Marília Carvalho de Melo,
Mateus Simões de Almeida, Sandra Regina Goulart Almeida, Sérgio Francisco de Aquino. 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 primeira 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: Carlos Henrique de Carvalho, Lyderson Facio Viccini e Trazilbo José de Paula Júnior. 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 Homenagem ao ex- Conselheiro Dr. Onofre Alves Batista Júnior. A Presidente
Júnia Cioffi agradeceu em nome do Conselho Curador a rica contribuição do ex-Conselheiro Onofre Alves Batista
Júnior por suas colocações e seus questionamentos baseados no Direito que auxiliaram e direcionaram com
relevância os trabalhos deste Conselho. O Presidente Paulo Sérgio Beirão expressou os agradecimentos de
ordem pessoal e em nome da FAPEMIG, pela imensa contribuição do ex- Conselheiro Onofre Alves Batista Júnior,
mesmo antes de ser membro deste Colegiado. O Presidente da FAPEMIG enalteceu a competência profissional
jurídica e a inteligência do ex-Conselheiro Onofre Alves Batista Júnior que resultaram em contribuições
significativas e fundamentais em momentos críticos já vivenciados com o Poder Público, com o Governo do
Estado e até mesmo com empresas. O Presidente Paulo Sérgio Beirão agradeceu ao ex-Conselheiro pela sua
gentileza em colocar-se espontaneamente à disposição da FAPEMIG quando se fizer necessário. O exConselheiro Onofre Alves Batista Júnior, ao prestar os seus agradecimentos, declarou que é muito gratificante
merecer uma homenagem, especialmente vindo de professores da mais alta consideração e profissionais que
ele respeita profundamente. O ex-Conselheiro externou a sua emoção e felicidade pela singela lembrança.
Reiterou que sempre estará à disposição da FAPEMIG, primeiramente por acreditar absolutamente no trabalho e
na seriedade que se faz nesta Fundação e, segundo, por ter compartilhado com este Conselho as dificuldades
vivenciadas em alguns momentos e saber como é difícil lutar pelo desenvolvimento do Estado de Minas Gerais,
pela Tecnologia e pela Pesquisa. Em seguida, a Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida congratulou o exConselheiro Onofre Alves Batista Júnior. Em seguida, o homenageado dedicou os seus agradecimentos em
especial ao Conselho Curador, ao Presidente Paulo Sérgio Beirão e à Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida.
Após a homenagem, o ex-Conselheiro Onofre Alves Batista Júnior despediu-se de todos (as) e, em seguida,
ausentou-se da sala virtual. 2.3 Proposta de alterações das Deliberação N° 82/2015, N° 84/2015 e N° 90/2015
(aumento do número de cotas do Programa de Pós-Graduação - PAPG). Em ato contínuo, a Presidente Júnia
Cioffi sugeriu a inversão de pauta, antecipando a apresentação do item 2.3 da Ordem do Dia visando assegurar o
quórum deste Conselho caso houver ato deliberativo. A sugestão foi acatada pelo Plenário. Assim, o Presidente
Paulo Sérgio Beirão apresentou a proposta de alterações das Deliberações em epígrafe que estabelecem as cotas
do Programa de Pós-Graduação – PAPG referente às Bolsas de Mestrado e de Doutorado, conforme qualificação
pela nota recebida na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Mencionou que
a distribuição dessas cotas é um critério bastante republicano, e que também estimula os cursos de PósGraduações a se aperfeiçoarem e melhorarem suas notas. O Presidente Paulo Sérgio Beirão mencionou que, de
maneira geral, os cursos de Pós-Graduação da FAPEMIG têm aumentado acentuadamente a qualidade e isso tem
sido reconhecido pela CAPES. No entanto, observa-se que o número de Bolsas que a FAPEMIG concede aos
cursos é relativamente pequeno. Relembrou que, conforme consta nas Deliberações supracitadas, o curso nota 7
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possui 5 cotas de bolsas, e o número de cotas decai na mesma proporção da nota do curso. Disse que, no
panorama nacional, é notável a ocorrência de uma estabilização ou uma diminuição do número de Bolsas
disponíveis, fazendo com que a proporção de alunos que se beneficiam de Bolsas venha se declinando.
Asseverou que, além disso, o valor das Bolsas está bem defasado em relação ao seu valor de 2013. Inclusive, ele
rememorou a importância do reajuste de 25% realizado pela FAPEMIG e aprovado pelo Conselho Curador
através da Deliberação Nº 173, de 26/10/2021, que tratou em reajustar o valor das Bolsas de Formação
(Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado). Reiterou que, mesmo sendo um reajuste parcial,
foi muito significativo e bem acolhido pela Comunidade de Minas Gerais e pela Comunidade externa. Desta
forma, diversas Fundações de Amparo à Pesquisa – FAPs seguiram o modelo e concederam ou estão estudando
a concessão do reajuste de 25%. Salientou a preocupação da FAPEMIG também em relação ao número de
Bolsas, de forma que a Diretoria Executiva está propondo aumentar em uma bolsa a cota atualmente
disponibilizada a cada Programa, independente da nota. Falou que o impacto orçamentário dessa proposta não
altera o que está previsto para bolsas e que, portanto, não será necessário revisá-lo. Além disto, a Diretoria
Executiva está encaminhando a proposta de conceder uma bolsa adicional por programa a ser concedida
exclusivamente a estudante estrangeiro que se matricule no programa. Por ser bolsa adicional e destinada
exclusivamente a aluno estrangeiro, sua concessão não significa tirar uma bolsa de aluno brasileiro. Por
estudante estrangeiro entende-se não apenas a cidadania estrangeira, mas também a residência no exterior,
caracterizando assim um estímulo a atração de estudantes estrangeiros. Informou que a proposta é fruto de
uma discussão realizada com as Diretorias de Cooperação Internacional. Consequentemente, esta iniciativa
poderá resultar em: 1) Oportunidade de conviver com pessoas de origens culturais diferentes e trazer um
prestígio Internacional para os Cursos mineiros. 2) Maior internacionalização dos nossos cursos de pósgraduação, critério importante na avaliação desses cursos; 3) A importância da FAPEMIG em atrair pessoas
talentosas visando retê-los em nosso Estado. Ressaltou que na composição das nossas Universidades há pessoas
brilhantes que estão inseridas nelas e que foram atraídas para estudar no Brasil e resolveram ficar aqui
contribuindo com os seus talentos para o desenvolvimento do país e em particular do Estado de Minas Gerais. A
referência é direcionada para estrangeiros residentes no exterior, pois não basta ter cidadania estrangeira. Por
oportuno, no contexto apresentado pelo Presidente Paulo Sérgio Beirão, a Diretora Camila Ribeiro detalhou a
ação orçamentária atinente à fonte 4007 (Formação e Capacitação Científica Tecnológica) que se refere ao
pagamento de Bolsas. A Presidente Júnia Cioffi agradeceu pela exposição e concedeu ao Plenário ampla
discussão na possibilidade de esclarecimentos que foram prontamente respondidos pela Direção da FAPEMIG.
Tendo havido concordância da parte do plenário, a minuta da Deliberação em referência será encaminhada para
análise da Procuradoria da FAPEMIG, para controle de legalidade e juridicidade, e posteriormente deverá ser
encaminhada para aprovação pelos membros deste Conselho, antes da próxima reunião ordinária. 2.2
Apresentação do planejamento e monitoramento da execução orçamentária da FAPEMIG/ 2022 (Sra. Camila
Ribeiro, Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças). Antes de iniciar a apresentação, a Diretora Camila
Ribeiro mencionou que, por sugestão do Conselheiro Mateus Simões, ela tentou contactar com o servidor
da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG com a finalidade de consultá-lo, referente ao
modelo utilizado de acompanhamento de execução orçamentária, por esta Secretaria. Porém, devido às férias
deste servidor, somente hoje ela teve acesso ao referido material. Será estudado e adaptado o modelo da
SEE/MG para adequar da melhor maneira possível ao perfil desta Fundação e assim apresentado com os ajustes
necessários para o Conselho Curador. Conforme justificativa apresentada pela Diretora Camila Ribeiro, as
informações referentes aos 40% (SEDE as demais Instituições Estaduais) serão apresentados na próxima reunião
ordinária. Em ato contínuo, a Diretora Camila Ribeiro apresentou em detalhes as planilhas constando as ações
de execução direta da FAPEMIG relativos aos 60%, evidenciando que há chamadas com valor suficiente para sua
execução integral: 1) (1006) Construção da Escola de Música da UEMG, 2) 2500 - Assessoramento e
Gerenciamento de Políticas Públicas (Despesas de área meio); 3) 4007 - Formação e Capacitação Científica e
Tecnológica 4) (4008) Comunicação de Resultados de Pesquisa e Popularização do Conhecimento Científico; 5)
(4009) Fomento à Pesquisa Científica Multissetorial, 6) (4010) Indução à Pesquisa nos Setores Estratégicos da
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Estado ; 7) (4013) Fortalecimento da Pesquisa em Saúde, 8)
(4098) Fomento a Inovação Científica e Tecnológica Empresarial. Assim, citou as ações da SEDE: (1031) Formação
Empreendedora; 2) (1034) Apoio as Startups Mineiras; 3) (1035) SIMI Sistema Mineiro De Inovação; 4) (1047)
Fortalecimento dos Ambientes de Inovação; 5) (4496) Apoio a Infraestrutura Tecnológica e Projetos de Pesquisa
e Desenvolvimento; 6) (4498) Setor Produtivo mais inovador; 7) 4502 (Inova Governo de Minas Gerais. O Diretor
Marcelo Speziali falou das iniciativas do Programa de Cooperação Internacional e a abertura das Chamadas
CONFAP de nível internacional que já estão sendo trabalhadas com a respectiva contrapartida mineira. Desta
forma, a FAPEMIG está acertando as suas diretrizes para fazer a aderência destas Chamadas. Em ato contínuo, a
Diretora Camila Ribeiro propôs apresentar na próxima reunião o cronograma referente às datas dos editais da
FAPEMIG que serão lançados em 2022. Por oportuno, alertou um assunto abordado na reunião que ocorre
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quinzenalmente junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o qual será discutido neste Conselho
na próxima reunião que trata sobre uma alta demanda em relação aos 15%, a serem executados por outras
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICTs estaduais. Salientou, também, em relação aos 20% que
correspondem às Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e Universidade Estadual de Montes Claros UNIMONTES, que essas Universidades compõem um percentual constitucional da Educação e com isso elas
estão bem irrigadas de recursos e têm buscado poucos recursos da FAPEMIG. Com isso, surge uma preocupação
e um alerta, porque não importará se não teve demanda da UEMG e da UNIMONTES, ou seja, o que será
relevante é que a FAPEMIG não os executou, aparentando ineficiência. Posto isto, a FAPEMIG está analisando
junto à Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SUBINOVA uma nova estratégia que permita a
utilização destes 20% com as demais instituições estaduais, caso não seja utilizado pelas Universidades (UEMG e
UNIMONTES). Após ampla discussão e considerações do Plenário, a Presidente Júnia Cioffi parabenizou o
trabalho exposto pela Diretora Camila Ribeiro, em seguida foi encerrada a apresentação deste item de pauta. 3.1
Informes da Direção: O Presidente Paulo Sérgio Beirão fez uma breve introdutória com relação ao levantamento
dos projetos relacionados aos 40% que estão sendo encaminhados à FAPEMIG, e externou a sua preocupação
sobre essa questão, principalmente devido a dois fatores: estamos recebendo projetos de alto valor e com
entregas relativamente baixas, e há um acúmulo de projetos de uma instituição, que pode comprometer a
disponibilidade orçamentária para as demais instituições. Ficou acordado que o assunto será tratado na próxima
reunião devido ao número do quórum já reduzido no final da reunião. A solicitação foi acatada pelo Plenário. 3.2
Informes dos Conselheiros: Em sua última participação nas reuniões deste Conselho, a Conselheira Sandra
Regina Goulart Almeida prestou agradecimentos e declarou o imenso pesar que ela se despede, após 4 anos,
deste egrégio Conselho. Lembrou quando foi designada como Conselheira, à época não era ainda reitora da
UFMG. Demonstrou sentir-se honrada como pesquisadora da FAPEMIG, por muitos anos, declarando o seu
carinho especial por esta Fundação. Referenciou os seus agradecimentos aos Presidentes do Conselho Curador
(Clélio Campolina Diniz, João dos Reis Canela e a Júnia Guimarães Mourão Cioffi), bem como os Presidentes da
FAPEMIG, Evaldo Ferreira Vilela e Paulo Sérgio Beirão). A Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida mencionou
a imensa satisfação do quanto lutamos pela sobrevivência e defesa da FAPEMIG e vislumbrá-la, hoje, tão robusta
e com perspectivas tão promissoras em 2022. Salientou que, mesmo em momentos difíceis, sempre estivemos
unidos e pensando no desenvolvimento da FAPEMIG como uma Instituição do Estado que ela sempre foi. E
assim temos nesta Fundação muita confiança que ela continuará sendo cada vez mais fortalecida com os novos
Conselheiros recém-chegados: Mateus Simões de Almeida e Helger Marra Lopes. Ao encerrar, declarou que é
muito bom poder confiar que a FAPEMIG continuará sendo uma Agência de Fomento tão importante para o
nosso Estado, bem como, para os Pesquisadores Mineiros. Demonstrou a sua esperança em que a FAPEMIG
chegue, cada vez mais, próxima da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e se
equipare na FAPs como sendo atualmente a maior Agência de Fomento Nacional, ultrapassando até as Agências
Federais. Após atribuir sinceros agradecimentos à FAPEMIG, a Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida
colocou-se à disposição de todos (as), no que precisar. O Presidente Paulo Sérgio Lacerda Beirão considerou uma
grande perda a saída da Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida, por ter sempre uma postura ativa e muito
presente, não somente nas reuniões, mas também em toda a sua atuação em prol da FAPEMIG e da Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado. Dentre as suas qualidades, o Presidente da FAPEMIG a destacou como
batalhadora e construtiva, sempre trazendo ideias e contribuições importantes. O Presidente Paulo Sérgio Beirão
expressou a sua torcida para que ela seja reconduzida como Reitora da UFMG, pois é uma expectativa de toda a
Comunidade Acadêmica, da UFMG, do Estado de Minas e até mesmo do País. A Presidente Júnia Guimarães
Mourão Cioffi externou à Conselheira Sandra Regina Goulart Almeida a sua admiração e aprendizado neste
convívio e assim rendeu agradecimentos pelo apoio que ela recebeu quando assumiu a Presidência deste
Conselho, assim salientou que será uma significante perda a sua saída. A Presidente Júnia Cioffi, por oportuno,
informou aos Conselheiros que já foi encaminhado com antecedência um ofício informando ao Secretário Dr.
Fernando Passalio Avelar o encerramento do mandado (em 08 de março de 2022) da Conselheira Sandra Regina
Goulart Almeida da qual ocupa uma das quatro vagas de escolha direta do Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, entre pessoas de ilibada reputação, e de grande experiência e reconhecido saber científico e
tecnológico. Por oportuno, o Presidente Paulo Beirão prestou homenagem às mulheres que contribuem
extraordinariamente tanto pra FAPEMIG quanto para o Sistema de Ciência, Tecnologia do Estado. Salientou,
assim, o quanto as mulheres estão cada vez mais assumindo posições importantes e é muito bom para o sistema
que isso aconteça. Enfatizou, em particular, no caso da FAPEMIG, pois é a primeira vez, que temos a
oportunidade de ter uma Diretora, a Camila Ribeiro que atualmente é Diretora de Planejamento, Gestão e
Finanças e que tem contribuído muito para a FAPEMIG com o seu talento, sua gentileza e seu modo feminino em
lidar com as questões. Em tempo: Na Primeira Ata de Reunião Ordinária do Conselho Curador no item 2.1 da
Ordem do Dia: onde se Lê: O Presidente Paulo Beirão mencionou a sua satisfação e alegria que a FAPEMIG
acolhe o novo Conselheiro Mateus Simões de Almeida que é Secretário de Estado do Governo de Minas Gerais.
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Leia-se: O Presidente Paulo Beirão mencionou a sua satisfação e alegria que a FAPEMIG acolhe o novo
Conselheiro Mateus Simões de Almeida que é Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente Júnia Cioffi deu a sessão por encerrada às dezesseis horas e vinte 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
18/04/2022, às 10:47, 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
18/04/2022, às 15:01, 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 Sérgio Francisco de Aquino, Usuário Externo, em 19/04/2022, às
08:15, 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 20/04/2022, às 14:18,
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
22/04/2022, às 10:15, 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 28/04/2022,
às 11:39, 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 Sandra Regina Goulart Almeida, Usuário Externo, em
03/05/2022, às 17:09, 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 Mateus Simões de Almeida, Usuário Externo, em 09/05/2022, às
16:14, 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 Flávio Roscoe Nogueira, Usuário Externo, em 21/06/2022, às
11:42, 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 45114785 e o código CRC 9A6AB0F8.
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