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Aos 04 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniu-se de forma remota, via plataforma
Google Meet, o Conselho Superior da FAPEG, presidido pelo seu Presidente Robson Domingos Vieira,
com a participação dos seguintes membros: Alcido Elenor Wander representante das instituições
federais com ações em pesquisa, desenvolvimento e inovação em funcionamento no Estado, Edson Alves
Novaes representante do setor empresarial privado com ações em pesquisa, desenvolvimento e inovação,
em funcionamento no Estado; Fabiano Guimarães Silva, representante das instituições federais de
ensino superior em funcionamento no Estado, exceto a UFG;  Ivano Alessandro Devilla, representante
da Universidade Estadual de Goiás; Jesiel Freitas Carvalho, representante da Universidade Federal de
Goiás; Joelma Abadia Marciano de Paula, representante da Universidade Estadual de Goiás;  Laerte
Guimarães Ferreira Júnior, representante da Universidade Federal de Goiás; Márcio César Pereira,
livre escolha do Governador;  Marcos Pereira de Avila, livre escolha do governador, Priscila Valverde
de Oliveira  Vitorino, representante da Pontifícia Universidade Católica de Goiás; Sandro Dutra e
Silva, representante das Instituições de Ensino Superior de direito privado, em Goiás; Takeshi Kamada ,
representante das Instituições do Sistema Estadual de Educação Superior em Goiás, exceto UEG e
Rolando Vargas Vallejos representante do setor empresarial, para tratar da seguinte pauta: Visão
orçamentária e financeira de 2020, Ações de 2020 e 2021: planejamento e orçamento, resultados da
Diretoria Científica e de Inovação, Indicadores 2019 , homologação dos processos analisados pelo Comitê
de Orçamento e Contas, Posse do Novo Conselheiro Rolando Vargas Vallejos ,representante do setor
empresarial privado, com ações em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em funcionamento no Estado,
em substituição a Thais Aparecida dos Santos pelo prazo restante de seu mandato e outros assuntos .
Participaram da reunião, a convite do Presidente, o Diretor Científico Marcos Fernando Arriel, o Diretor
de Programas e Monitoramento Vanderlei Cassiano, o Chefe de Gabinete Diogo Gonçalves Vianna
Mochcovitch , as servidoras Letícia Santana, Gilmara Roberto e Helenice e Silva Ferreira da Assessoria
de Comunicação Social da FAPEG e a coordenadora do CONSUP Eloísa Pio de Santana , para
secretariar os trabalhos. O Conselheiro Everton Chaves Correia e Pedro Leonardo de Paula Rezende
justificaram a ausência antecipadamente. Verificada a existência de quórum, o Presidente iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos. Em seguida, informou que a FAPEG está 100% trabalhando home
office, destacando que a experiência está sendo positiva, tendo que fazer algumas adaptações com relação
ao recebimento de documentos, transformando em formato digital. Ato contínuo, passou à posse do novo
conselheiro do CONSUP Rolando Vargas Vallejos como representante do setor empresarial privado, com
ações em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em funcionamento no Estado, em substituição a Thais
Aparecida dos Santos pelo prazo restante de seu mandato, conforme Decreto de 24 de junho de 2020
publicado no Diário Oficial/GO n.º 23.329, em 25 de junho de 2020. O conselheiro fez uso da palavra,



apresentando suas experiências profissionais. Em seguida, o presidente apresentou como é o processo de
contratação na FAPEG, ou seja, a Fundação trabalha com um período de 6 meses do lançamento do edital
à contratação do pesquisador. Logo após, passou à apresentação da execução orçamentária e financeira de
2017 a 2020 mostrando evolução entre os anos e as dificuldades para efetuar os pagamentos pendentes e
restos a pagar. Solicitou aos conselheiros que comuniquem às suas instituições que a recomendação da
Secretaria da Economia para esses casos, é que o governo do Estado somente terá condições para
pagamento dos restos a pagar do ano de 2018 para trás, depois que conseguir ajuda financeira do governo
federal, a partir daí, a FAPEG terá que aguardar autorização para efetuar esses pagamentos. Em seguida,
passou à apresentação de dois grandes programas finalísticos, que constam no PPA da FAPEG, quais
sejam: Cientistas transformando Goiás, voltados para área de ciência e o Inovar Mais, na área de
inovação. Foi apresentado também a previsão orçamentária para 2021 em todas as áreas apoiadas pela
FAPEG, o presidente ressaltou que na FAPEG ainda tem alguns projetos de balcão devido ao ano de
2019, mas, enfatizou que a Fundação está se projetando para o trabalho somente com editais de pesquisa.
Na previsão orçamentária para 2021  foram  apresentados os projetos dos Centros de Excelência, Rede
Goiana de Laboratórios, projetos de pesquisa, editais científicos, editais de inovação  e projetos com o
governo. Na área de Editais Científicos está previsto para o ano de 2020 um valor de R$ 7.020,500,00,
para o ano de 2021 um valor previsto de R$ 16.537.000,00. Na área dos Editais de Inovação, previsto
para o ano de 2020 R$ 700.000,00 e previsto para o ano de 2021 R$ 7.450.000,00. Uma das áreas que
será contemplada é a Educação 4.0. O Presidente destacou que a FAPEG realizará vários Webinars, que
contará com a participação de vários(as) professores(as) renomados no Estado e de outros Estados para
discutir a temática e, ao final, será elaborado um documento conceitual  do que seja a educação 4.0  e logo
após a elaboração de um edital nessa área, junto com a academia.  O presidente solicitou o apoio dos
membros do conselho, no sentido de trabalhar juntos para batalhar pelos recursos para 2021 e, que os
mesmos sejam garantidos para todos os anos, principalmente, para garantia das bolsas de formação. O
conselheiro Jesiel reforçou a necessidade da articulação para garantir os recursos, ressaltando que os
conselheiros como representantes das instituições,  possam articular com seus reitores e dirigentes para
 marcar uma reunião com o governador para  reforçar a importância da pesquisa , mostrando que é preciso
que  o governo esteja preparado para os problemas decorrentes no Estado, é preciso ter uma base de
pesquisa científica e tecnológica instalada e  atuante, para isso é preciso que sejam garantidos a
recuperação dos recursos junto à FAPEG . O Presidente mostrou o esforço que já está sendo feito em
parceria com a SEDI para tentar a garantia desses recursos junto a Secretaria da Economia e o
Governador. O conselheiro Sandro Dutra enfatizou, com relação aos editais com orçamento da
EMBRAPI nas pequenas empresas, da importância de haver uma parceria entre a academia e o setor
produtivo em relação às pequenas empresas, para acompanhar o desenvolvimento científico nas empresas.
O presidente esclareceu que esse edital é um acordo entre a academia e as empresas, no qual a empresa
entra com uma parte do recurso, subsidiado pela FAPEG. Vai ser feito a primeira fase, ou seja, testar o
produto, se funcionar tem uma segunda fase de fomento, tentando converter ideia em resultado, dentro da
indústria.  Em seguida foi passado a palavra para o Diretor Científico Marcos Arriel, para apresentar as
ações da Diretoria Científica e de Inovação. O Diretor iniciou apresentando o fluxo e quais os
procedimentos do sistema de seleção das proposta na FAPEG, qual seja, a fundação recebe as propostas,
a equipe da FAPEG faz o enquadramento, envia para pareceristas, logo após, envia para análise do
comitê Técnico Científico/Coordenação de áreas, e , em seguida, para ser homologado pela FAPEG e
divulgação dos resultados. Ato contínuo, apresentou os requisitos para seleção das propostas de fomento,
as propostas recebidas são analisadas a partir de 05 principais itens: analisa o projeto de pesquisa para
verificar a consistência do projeto, histórico acadêmico do pesquisador responsável, sua equipe de
pesquisa, apoio institucional e a questão orçamentária. Para isso, a FAPEG tem um formulário
padronizado com cerca de 10 páginas, onde o consultor Ad hoc faz a sua avaliação bem minuciosa da
proposta do projeto de pesquisa. Em seguida, apresentou os resultados da seleções concluídas ou em
andamento: Projeto Centelha : O Processo de seleção teve 03 fases, foram 1400 propostas cadastradas
na primeira fase do programa, 489 ideias iniciadas em rascunho, das quais 917 ideias inovadoras foram
submetidas, sendo 50(cinquenta) projetos aprovadas e, no final foram  28 selecionados fomentadas com
subvenção de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por projeto,  a seleção acompanhou a normas da
Fundação CERTI com recursos FAPEG/FINEP. Resultado HOMOLOGADO por unanimidade.
Programa PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação, parceria com a APEX , com o



Programa PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação, parceria com a APEX , com o
objetivo de qualificar 150 empresas goianas para exportação, sendo  R$ 1.017.000,00(um milhão  e
dezessete mil reais) recursos da APEX e R$ 474.400,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil e
quatrocentos reais) apoio da FAPEG como contrapartida econômica e a utilização da estrutura física e de
pessoal para operacionalizar o programa. Foram inscritos 61 candidatos, foi selecionado 01 monitor, 06
técnicos de nível médio (bolsistas) e 03 apoios técnicos, Resultado HOMOLOGADO por unanimidade.
Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Tecnova II), programa em parceria com a FINEP, com o
objetivo de  criar condições financeiras favoráveis e apoiar a inovação - por meio de recursos de
subvenção, com foco no apoio à inovação tecnológica e com o suporte aos parceiros estaduais, Valor do
fomento (R$): 4.200.000,00(quatro milhões e duzentos mil reais), sendo, R$ 2.800.000,00(dois milhões e
oitocentos mil reais) recursos da  FINEP e R$ 1.400.000,00( hum milhão e quatrocentos mil reais)
recursos da  FAPEG. Foram inscritas 50 empresas, das quais 14 foram selecionadas e 10 ficaram na lista
de projetos suplentes. Resultado HOMOLOGADO por unanimidade. Convocação Emergencial –
COVID 19 (Aprovação ad referendum), com o objetivo de financiar projetos que promovam soluções
de auxílio ao enfrentamento da pandemia, facilitando o direcionamento de esforços e recursos em ações
estratégicas. O Comitê Científico da FAPEG trabalhou juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde
para indicar as prioridades. Foram recebidas 72 propostas e 13 indicadas como prioridade demandadas
pela Secretaria Estadual da Saúde, Total de recursos investidos R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos
mil reais), Resultado HOMOLOGADO por unanimidade. Para conhecimento do CONSUP, foi
apresentado o programa parceria da FAPEG com a FAPESP, com um valor total da subvenção FAPEG:
R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) + dez bolsas de mestrado e pela  FAPESP: R$ 2.000.000,00(dois
milhões de reais). Foram recebidas 110 propostas, das quais 96 foram enquadradas, com a participação de
188 pareceristas. Serão apoiados 10 projetos conjuntos, seleção aguardando homologação da FAPESP.
Programa Governo com Ciência- (aprovação ad referendum ), com o objetivo de incentivar a
aproximação da comunidade científica com o poder executivo estadual e contribuir para a resolução de
demandas sociais. Apoio FAPEG: Até R$ 200.000,00(duzentos mil reais) com material permanente e
consumo, serviço de terceiros, transporte/diárias e bolsas de pós-graduação e Iniciação em DTI, período
de realização: Fluxo contínuo edital publicado em julho/2020. Publicação de Edital APROVADO por
unanimidade. Programa PPSUS – 7ª Edição (previsto publicação de edital), com o objetivo de apoiar
projetos que promovam a melhoria da qualidade da atenção à saúde no Estado de Goiás, no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS), apoio financeiro valor total de R$ 2.250.000,00(dois milhões, duzentos e
cinquenta mil), sendo R$ 1.500.000,00(hum milhão e quinhentos mil reais) proveniente do CNPq
(Ministério da Saúde) e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) da FAPEG, as áreas prioritárias
já estão pré-definidas. APROVADO por unanimidade, o acordo ad referendum entre CNPq/Ministério da
Saúde e a FAPEG e o lançamento do Edital PPSUS-7ª edição. Programa de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico Regional –PDCTR , acordo FAPEG/CNPq –2020-2030,( previsto
lançamento de edital), com o  objetivo de estimular a atração de pesquisadores desvinculados do
mercado de trabalho e sua fixação em instituições de ensino superior e/ou pesquisa, institutos de pesquisa,
empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas , modalidade de Fomento: Bolsas
DCR (CNPq) e Auxílio à Pesquisa (FAPEG), recursos financeiros, total  R$ 5.980.000,00 (cinco
milhões, novecentos e oitenta mil reais) milhões  sendo, R$ 4.098.000,00 (quatro  milhões e noventa e
oito mil reais) do  CNPq e R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais)  da FAPEG, período de realização,
edital de  fluxo contínuo até atingir o total  de R$ 5.980.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil
reais), previsto para publicação de edital agosto/2020. Lançamento de edital APROVADO por
unanimidade. Acordo Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR/FAPEG, com objetivo de 
incentivar a criação e desenvolvimento de empreendimentos inovadores com vistas a incrementar a
competitividade regional por meio da criação de novas oportunidades na fruticultura da RIDE DF e
Entorno e no APL Lácteo de São Luís de Montes Belos/GO, serão realizadas três chamadas para
diagnosticar as cadeias produtivas da fruticultura e bovinocultura de leite nos territórios sinalizados;
desenvolver e identificar tecnologias vinculadas às cadeias produtivas da fruticultura e bovinocultura de
leite; implantar unidades demonstrativas de produção com uso de tecnologias sustentáveis, recursos
financeiros com um total de R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais) sendo 50% pelo
MDR e 50% pela FAPEG. APROVADO por unanimidade . Foi informado pelo conselheiro Edson que a
FAEG  realizou no ano de 2019 um diagnóstico do setor lácteo de Goiás, atingindo  quatro elos da cadeia



produtiva, o setor produtivo primário, as indústria, cooperativas  e rede de varejo, atingindo 600
produtores e mais de 80 municípios.. Ressaltou também que está sendo desenvolvido parceria do
UNIFAG com a FUNDEPEC um diagnóstico da suinocultura em Goiás, tanto para os suinocultores
independentes como para os suinocultores integrados, ficando pronto a partir de setembro/outubro,
colocados à disposição da FAPEG. Chamada do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa
Duração – PELD, Confap, CNPq e MCTI   com o objetivo de selecionar propostas para apoio
financeiro a projetos de sítios de pesquisa ecológica de longa duração em ecossistemas brasileiros, e que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Parceria
Federal – CNPq e MCTI –  R$ 15.000.000,00(quinze  milhões) de recurso global; sendo R$ 500 mil por
proposta (R$ 100 mil de custeio e R$ 400 mil em bolsas) e Parceria Estadual – Confap e FAPs -
cofinanciadas com até R$ 200 mil  por proposta (capital e custeio), Data limite para submissão das
propostas: 14/09/2020, execução em até 48 meses. Essa chamada não está sendo operacionalizada pela
FAPEG, após a seleção da escolha das propostas, são enviadas  às Faps, que decidem aportar ou não os
recursos. Da mesma forma da anterior, Chamada PROTAX, para apoio e capacitação em taxonomia
biológica, Confap, CNPq e MCTI,   com o objetivo de  apoiar projetos de pesquisa que visem
contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no Brasil, através da formação de
recursos humanos especializados na área da Taxonomia Biológica envolvendo grupos botânicos,
zoológicos ou microbiológicos. Parceria Federal – CNPq e MCTI –  R$ 6.000.000,00(seis milhões de
reais) de recurso global; sendo R$ 250 mil por proposta (bolsas), Parceria Estadual – Confap e FAPs -
cofinanciadas com até R$ 40 mil  por proposta (custeio), Data limite para submissão das propostas:
14/09/2020 - Execução em até 48 meses. A participação da FAPEG nas duas Chamadas foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. Chamada para Credenciamento de Coordenadores de área,
com o objetivo de Convocação de profissionais de notório saber interessados em prestar serviço na análise
de mérito das solicitações submetidas à Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. Coordenações de Área
as quais serão responsáveis por coordenar o processo de análise de mérito das solicitações submetidas à
FAPEG - 1. Arquitetura e Urbanismo 2. Biologia 3. Ciências Agrárias e Veterinária 4. Ciências da Saúde
5. Ciências Humanas e Sociais 6. Engenharia 7. Física 8. Geociências 9. Matemática e Computação 10.
Química 11. Inovação Tecnológica, para cada Coordenação de Área serão credenciados 5 (cinco)
Coordenadores de Área, sendo três titulares e dois suplentes, os coordenadores serão remunerados via
prestação de serviços. Lançamento de Edital APROVADO por unanimidade. Foi apresentado para
conhecimento o edital para Incubadoras de Empresas/NIT, visto que, já foi aprovado pelo CONSUP .
Com o objetivo de fortalecer e consolidar as incubadoras como instrumentos de auxílios a empresas e
empreendedores nascentes. Público alvo: Incubadoras, ligadas a academia, majoritariamente, Valor do
fomento (R$): 1,5 milhões,  período de inscrição, o edital ainda está aberto , prazo dia 10/08/2020. Passou
então à apresentação dos editais internacionais: Confap-Maeci (Já aprovado pelo CONSUP), Chamada
de Propostas de Cooperação em Ciência e Tecnologia entre Brasil e Itália; foram recebidas 07 propostas,
sendo um projeto selecionado, com 20 pesquisadores envolvidos na análise e julgamento. Valor da
Subvenção FAPEG: 110.000,00 €; Contrapartida de 200.000,00 € pelo lado Italiano;Chamada
aguardando publicação do resultado pelo CONFAP. Chamada Aquatic Pollutants (Já aprovado pelo
CONSUP), Chamada em fase de submissão de propostas completas (até 14/08/2020);. A FAPEG apoiará
um projeto no valor de R$ 275 Mil; Resultado previsto para Outubro/2020.Chamada UK Academies (Já
aprovado pelo CONSUP), com o objetivo de  Apoiar a vinda de pesquisadores britânicos para o Brasil, a
fim de estabelecer colaborações com instituições do Reino Unido; O auxílio contemplará custos
complementares para o projeto de pesquisa de até R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais); a FAPEG apoia
mobilidade, seguro viagem e bolsa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a 10.000,00(dez mil reais) para
pesquisadores Jovem e Sênior, respectivamente; Aguardando publicação do CONFAP, prevista para
agosto/2020.Chamada Confap-BiodivERSA: 2019-2020, chamada de propostas sobre Biodiversidade
e Clima, A FAPEG apoiará dois projetos no valor de € 50.000,00 cada; Itens financiáveis: passagens,
diárias, material de consumo e 2 bolsas por projeto, sendo uma de Mestrado e a outra de Doutorado;
aguardando informações do Confap sobre propostas solicitando apoio FAPEG. Chamada Emergencial
– UE Desenvolvimento de Terapêutica e Diagnóstico para Combater Infecções por Coronavírus-
(Aprovação ad referendum), com o objetivo de apoiar novos agentes terapêuticos e sistemas de
diagnóstico precoces, eficazes e confiáveis visando desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias



para o combate ao coronavírus; A FAPEG: apoiará duas propostas no valor R$ 200.000,00(duzentos mil
reais)  cada. O lado Europeu financiará até EUR 45.000.000,00, não havendo exigência de valor mínimo
e ou máximo por projeto a ser submetido; aguardando informações do Confap sobre propostas solicitando
apoio FAPEG.APROVADO por unanimidade.  Chamada Horizon 2020 – EU- Aprovação ad
referendum, o objetivo das diferentes chamadas do programa H2020 é promover a transferência de
tecnologia e inovação entre Academia e Indústria; financiamento de  80 bilhões de euros ao longo de sete
anos de atuação do programa (2014 a 2020); Apoio FAPEG, após aprovação da proposta em uma das
chamadas do programa, o pesquisador goiano (membro da equipe) encaminha solicitação de apoio,
conforme orientações FAPEG. APROVADO por unanimidade. Chamada ERA-NET Cofund
BiodivRestore - Comissão Europeia, a Plataforma Biodiversa e a JPI Water, previsto lançamento de
edital, com o objetivo de apoiar projetos colaborativos e transnacionais de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, que abordem questões relacionadas à conservação e recuperação de ecossistemas degradados e
sua biodiversidade, incluindo o foco em sistemas aquáticos, A FAPEG  apoiará duas propostas no valor
50 mil Euros cada (bolsas de pesquisa e de mobilidade). O lado Europeu financiará até EUR 21 milhões;
Período de realização: Lançamento: 5 de outubro 2020 – execução 2022 a 2024. Edital APROVADO
por unanimidade. Foram apresentados também os editais ainda em construção, quais sejam: Chamada
Emergencial para o setor de Turismo – Chamada para apresentação de soluções tecnológicas na área;
PITGOV – Inovação no Governo; PIPE – Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas; NITs - Fortalecer
e consolidar os Núcleos de Inovação Tecnológicas das ICTIs existentes ou a serem criadas; Bolsas de
Formação – Mestrado e Doutorado; Universal - Fluxo contínuo – 20 Projetos ao ano, com recurso de
até R$ 200 mil por projeto. Propostas de editais APROVADAS por Unanimidade.O conselheiro Jesiel
elogiou o lançamento do edital de fluxo contínuo mas, ressaltou que é preciso haver uma mudança no
edital visto que, grande parte dos pesquisadores estão envolvidos em pesquisa, é preciso atender mais
pesquisadores pois, 20 projetos por ano, é uma quantidade baixa, é preciso um mínimo de recurso para
manter a sobrevivência dos pesquisadores e grupos de pesquisa, assim como, as bolsas de pesquisa para a
formação de recursos humanos. Propõe uma mudança no valor global da proposta. Sugestão apoiada pelo
Conselheiro Rolando, acrescentando ainda que, cada projeto deveria ter a participação de uma instituição
promovendo a aproximação das universidades e as instituições da sociedade, aplicação do modelo de
Frankfurt na Alemanha. A conselheira Joelma apoia a fala do conselheiro Jesiel e do conselheiro
Rolando. Em seguida, o conselheiro Márcio ressaltou, com relação ao Edital Governo com Ciência, a
exigência do pesquisador ter o título de doutor e estar vinculado à um programa de pós-graduação, vai
limitar a participação de outros pesquisadores. Outra questão enfatizada pelo conselheiro são as
dificuldades de alguns pesquisadores de seguirem todos os itens do edital, até mesmo, no sentido de
elaboração de projetos, talvez seria importante se pensar uma capacitação para as pessoas entenderem
como participar de um edital. Fala apoiada pelo conselheiro Ivano. Foi ressaltado pelo Conselheiro Laerte
que realmente isso não pode ser um entrave em alguns editais, mas, reforçou que em alguns editais, a
formação de recursos   humanos   deve ser considerada. A Conselheira Joelma enfatizou que a titularidade
e a ligação com programas de pós-graduação, dever ser pontuada mas, não ser um entrave, reforçando a
importância da aproximação das universidades e o setor produtivo. Ato contínuo, foram apresentados pelo
Diretor Vanderlei Vegett os Portfólio de Projetos quais sejam: A FAPEG está com 50 ações em
andamento, 1504 beneficiários contratados, atualmente com 662 fomentos vigentes; 1.116 - bolsistas
beneficiados, com 368 bolsas vigentes; 368 bolsas vigentes, com 5 fomentos vigentes; 381 - projetos de
pesquisa, com 289 fomentos vigentes. Em seguida a coordenadora do CONSUP passou à apresentação
dos processos aprovados pelo Comitê de Orçamento e Contas, para serem homologados pelo CONSUP.
Foram analisados e APROVADOS 258 processos, sendo, 144 bolsas de formação, 79 participações em
eventos e 35 realização de eventos científicos, processos e prestações de contas HOMOLOGADOS pelo
CONSUP. Ato contínuo, devido aos questionamentos com relação aos editais de pesquisa, foi ressaltado
pelo presidente que está em processo uma mudança na Lei da FAPEG, dentre essas mudanças está a
necessidade de todos os editais serem trazidos para discussão do CONSUP para aprovação e ou correções
que possam vir a surgir nas discussões. A reunião foi encerrada e, não tendo mais nada a relatar, eu Eloisa
Pio de Santana, lavro a presente ata que, após lida e aprovada pelo Conselho Superior, será assinada pela
Secretária Executiva, pelo Presidente do Conselho Superior e pelos demais Conselheiros. Goiânia, 04 de
agosto de 2020.
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