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Aos 17 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se de forma
remota, via plataforma Zoom, 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; 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;, 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 ; Rolando Vargas Vallejos representante do setor
empresarial privado, com ações em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em
funcionamento no Estado, Anderson Mutter Teixeira  representante da
Instituições Estaduais com ações em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e
Thyago Carvalho Marques, representante da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento e Inovação-SEDI, para tratar da seguinte pauta: Prestação de
Contas 2020; Orçamento 2021; Planejamento de 2021; Diretoria C&I e Novos Editais; 
Estratégia de Comunicação. Participaram da reunião, a convite do Presidente, o
Diretor Científico e de Inovação Marcos Fernando Arriel, o Diretor de Programas e
Monitoramento Vanderlei Cassiano, Diretor de Gestão Integrada Marcelo Teixeira,
Chefe de Gabinete Diogo Gonçalves Vianna Mochcovitch, a servidora Helenice e Silva
Ferreira de Souza, Letícia Santana da Assessoria de Comunicação Social  e a
coordenadora do CONSUP, Eloísa Pio de Santana, para secretariar os trabalhos. Os
conselheiros Fabiano Guimarães Silva, representante das instituições federais de
ensino superior em funcionamento no Estado, exceto a UFG e Marcos Pereira de
Avila, livre escolha do governador, justificaram as ausências antecipadamente.
Verificada a existência de quórum, o Presidente iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e apresentou uma proposta de cronograma para realização das
reuniões no ano de 2021: 30/06/2021(segunda reunião), 30/09/2021 (terceira
reunião) e 15/12/2021 (quarta reunião). Dando prosseguimento, fez a leitura da
pauta a ser discutida: Prestação de Contas 2020, Orçamento 2021, Planejamento de



pauta a ser discutida: Prestação de Contas 2020, Orçamento 2021, Planejamento de
2021, Diretoria C&I - Novos Editais, Estratégia de Comunicação e Outros Assuntos.
 Ato contínuo, passou à apresentação da prestação de contas do ano de 2020,
demonstrando que a FAPEG tinha um orçamento de R$ 16.522.479 (dezesseis
milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais) com
recursos do tesouro e de R$ 18.626.391 (Dezoito milhões, seiscentos e vinte e seis
mil, trezentos e noventa e um reais) com recursos do tesouro mais recursos
próprios (convênios) para atividades finalísticas, R$ 9.177.664 (nove milhões, cento e
setenta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais) com recursos do tesouro
para gastos com pessoal e R$ 876.207(Oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e
sete reais) com recursos do tesouro, para gastos com operação e manutenção.
Desses valores apresentados, foram gastos R$ 7.998.825, (Sete milhões,
novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais) o que equivale a
48% do valor total, com bolsas em todos os níveis,  R$ 5.533.877 (cinco milhões,
quinhentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais) com despesas de
custeio, equivalente a 34% do valor total,  R$ 2.989.777 (Dois milhões novecentos e
oitenta e nove mil e setecentos e setenta e sete reais) com investimentos, despesas
de capital) o que equivale a 18% do valor total. Em seguida apresentou um
comparativo da execução orçamentária e financeira nos anos de 2018-2019-2020,
ressaltando que, com relação à restos a pagar, temos ainda o valor de R$
25.907.040 (vinte e cinco milhões, novecentos e sete mil e quarenta reais) referente
ao ano de 2018 a serem pagos, no ano de 2019 não consta restos a pagar. Ato
contínuo, do valor total do orçamento com recursos do tesouro autorizado em 2020
R$16.896.966 (Dezesseis milhões, oitocentos e noventa e noventa e seis mil,
novecentos e sessenta e seis reais) foram gastos R$16.583.864 (dezesseis milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) o equivalente a
98% do valor autorizado. Do valor total autorizado com recursos de convênios R$
2.850.551 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta mil e quinhentos e cinquenta e um
reais), o equivalente a 72% do valor autorizado, distribuído da seguinte forma:
Convênio FINEP/CENTELHA e com o valor de R$ 475.535,08 (quatrocentos e setenta
e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco e oito centavos) e TECNOVA com o valor de
R$ 1.273.692,40. O restante foi do convênio APEX BRASIL com o valor de R$
293.300,00 (Duzentos e noventa e três mil e trezentos reais. A prestação de contas
de 2020 foi muito elogiada pelos conselheiros, considerando muitas realizações com
poucos recursos. O Trabalho da FAPEG foi bastante elogiado pelos conselheiros
Jesiel, Rolando e Laerte, ato contínuo, é preciso encontrar uma maneira para que o
Governador Ronaldo Caiado possa enxergar a importância fundamental da FAPEG
para o estado de Goiás, a sugestão foi encontrar um indicador que demonstre o
retorno que a FAPEG traz para todo o ecossistema de ciência, tecnologia nos seus
15 anos no estado de Goiás. O Professor Sandro fortaleceu essa necessidade dos
dados da FAPEG serem apresentados para o governo, o setor produtivo e as
universidades, mostrando o verdadeiro valor da FAPEG, nesses 15 anos. O
Conselheiro Thyago elogiou o trabalho desenvolvido e ressaltou a necessidade de
demonstração dos dados. Solicitou se é possível fazer uma mensuração em termos
de empregos gerados, aumento de arrecadação, negócios, ou seja, tentar quantificar
o que de fato foi gerado na economia real, o que foi gerado por cada real de fato
investido em pesquisa para a sociedade. O conselheiro Alcido elogiou o trabalho
desenvolvido pela FAPEG, destacando também a importância da divulgação dos
dados e destacou a equipe da UFG da FACE para desenvolver esse levantamento dos
dados. O Conselheiro Anderson se prontificou para realizar esse levantamento
juntamente com a FACE da UFG. A prestação de Contas no ano 2020 foi APROVADA
por unanimidade. Em seguida, o presidente passou à apresentação do orçamento
para 2021 que girará em torno de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) para
atividades finalísticas, apresentando também as despesas já pagas até o momento. A



Conselheira Priscila solicitou informações a respeito do andamento dos Projetos
institucionais. Foi ressaltado pelo Presidente que os processos estão na etapa de
recebimento dos planos de trabalho para avaliação dos pareceristas. Passou-se
então à apresentação do planejamento para 2021, o Presidente destacou que estão
sendo desenvolvidos novos caminhos na FAPEG para fomentar a Ciência e a
Inovação, para que  em todos os anos tenha de forma regular  um valor de R$
7.000.000,00 (Sete milhões de reais) para programas que sempre serão
desenvolvidos e pagos em todos os anos, com o objetivo de  buscar a excelência,
consistência no fomento, buscar a criatividade, a cultura da qualidade , por meio de
indicadores e monitoramento para a que haja realmente a  circulação de recursos.
Outra questão abordada pelo presidente, foi a criação de um escritório de projetos,
em parceria com as instituições para auxiliar os pesquisadores na elaboração dos
projetos, visto que, a Fundação ainda recebe projetos com baixa qualidade. Em
seguida apresentou a trilha Inovação e subvenção, a ideia é incentivar o aluno para
que desde a graduação, já pense em inovação. Está programado também a criação
de um mestrado e doutorado em inovação, programado para lançamento do edital
ainda nesse ano de 2021. Ato contínuo, a Fundação continuará fomentando o
CENTELHA e o TECNOVA, será lançado também nesse ano, o FAPEG ID e o edital 
para Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas no Estado de Goiás -PIPEGO,
programa já executado na FAPESP desde 1997. O pesquisador leva a pesquisa para
dentro da empresa, não sendo necessariamente o dono da empresa. Na trilha
Inovação haverá também programas para o fortalecimento dos principais atores do
ecossistema: os centros de excelência, os polos Embrapii, as Incubadoras e os Nits.
Em seguida, apresentou o funcionamento da Trilha Científica que terá como objetivos
específicos: Formação de novos grupos fortes, fortalecimento dos recém doutores
das IEs, trabalho em rede, circulação dos recursos em mais grupos de pesquisas,
desenvolvimento de novos PQs/outras chancelas, estruturação de novos INCTs
(Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia). A Ideia é a FAPEG ter seus próprios
programas e não ficar somente na dependência do CNPq com as parcerias já
existentes. Ato contínuo, serão criados novos programas de apoio à Pesquisa
Científica, quais sejam: Bolsas e Auxilio a PEsquisa CIentífica – BAPECI, Auxilio a
PEsquisa CIentífica – APECI, Projetos Estruturantes e Institucionais – PEI , com  prazo
mínimo do fomento de 24 meses, para fortalecimento dos recém-doutores das
instituições e  incentivar a criação de novos grupos , com regras ainda para serem
formuladas para acesso aos fomentos. Assim como na Inovação, na Trilha Científica
haverá também o fortalecimento de outros atores, que são: INCT (Institutos
Nacionais de Ciência e Tecnologia) já existentes e a Rede Goiana de Laboratórios.
Passou-se então à apresentação dos novos editais da Diretoria Científica pelo Diretor
Marcos Arriel. Chamada no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia -INCT,
com o objetivo de selecionar bolsistas de pós-doutorado com a finalidade do
fortalecimento de INCT's localizados no estado de Goiás. Recurso FAPEG: Oito bolsas
de pós-doutorado no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), com previsão de
lançamento no 1º semestre/2021, com execução em até 24 meses. Edital
APROVADO por unanimidade. Chamada Auxílio à Pesquisa Científica FAPEG ,
com o objetivo de selecionar e fomentar projetos de pesquisa a serem desenvolvidos
sob a responsabilidade de um pesquisador responsável, que possua vínculo
empregatício com a Instituição de pesquisa no estado de Goiás. O edital contará com
auxílio em duas faixas a definir. Recurso FAPEG: 2 milhões, previsão de lançamento
para o 1º semestre/2021, com execução em até 24 meses. Edital APROVADO por
unanimidade. Chamada de Fortalecimento das unidades EMBRAPII/FAPEG,
com o objetivo de apoiar o fortalecimento das competências das unidades EMBRAPII
do Estado de Goiás para o aprofundamento de suas capacidades tecnológicas com
potencial de aplicação no setor industrial, nas temáticas de Mobilidade de Energia e



Veículos elétricos/autônomos. Parceria Federal – Embrapii: R$ 2.350.000 (dois
milhões trezentos e cinquenta mil reais) de recurso global, Recurso FAPEG:
R$2.504.000(dois milhões quinhentos e quatro mil reais) – 50% para cada linha
temática, com previsão de lançamento para o  1º semestre/2021, em execução em
até 36 meses. Edital APROVADO por unanimidade. Chamada para apoio a
iniciativas e soluções para a preservação da natureza FAPEG/Fundação
Grupo Boticário, com o objetivo de Realizar de forma conjunta, chamamento
público para apoiar iniciativas que busquem o desenvolvimento de soluções práticas
para a conservação da natureza, nas temáticas de fauna e manejo do fogo,
Fortalecimento das cadeias da Sociodiversidade e Cidades Resilientes. Parceria
Privada FGB: R$1 milhão de recurso global - (R$500 mil/2021 e R$500 mil/2022).
Recurso FAPEG: R$1 milhão - (R$500 mil/2021 e R$500 mil/2022). Período para
lançamento do edital: Edital 1 – junho/2021, Edital 2 – junho/2022, com execução em
até 24 meses. Edital APROVADO por unanimidade. Chamada Pública - Programa
Nacional de Apoio a Geração de Empreendimentos Inovadores – CENTELHA
II FINEP/FAPEG, com o objetivo estimular o empreendedorismo inovador no Estado
por meio da concessão de recursos de subvenção econômica e de capacitações para
o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. Selecionar 50 projetos
para subvenção, com parceria federal FINEP: R$2.000.000(dois milhões de reais) de
recurso global, Recurso FAPEG: R$1.000.000 (Hum milhão de reais) de recurso
global, com previsão para lançamento de edital em  Julho/2021, com Duração do
convênio 36 meses. Edital APROVADO por unanimidade. Chamada para Bolsista -
Ação Transversal do Programa CENTELHA II FINEP/FAPEG, com o objetivo de
Estruturar e amplificar as ações para a execução do Programa Centelha II no Estado,
com o objetivo de impactar um maior número de empreendedores e elevar a
submissão de ideias no Programa. Com parceria Federal FINEP: R$200.000(duzentos
mil reais) de recurso global e Recurso FAPEG: R$100.000 de recurso global, com
previsão para lançamento do edital em Abril/2021, com duração do convênio: até 36
meses. Edital APROVADO por unanimidade. Resultados do Acordo CNPq,
CONFAP, CNPq e MCTI-PELD- Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, tinha
como o objetivo de fomentar 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. Foram selecionados 1(uma)
proposta com recursos CNPq, com contrapartida FAPEG – UFG e 3(três) Propostas
com recursos FAPEG, sendo:  1(uma) desistência – 1 (um)Universidade Federal de
Goiás- UFG e 1(um) Universidade Federal de Jataí -UFJ. Ato contínuo, foram
apresentados os resultados do Chamada Programa de Desenvolvimento,
Científico e Tecnológico Regional-PDCTR Acordo FAPEG/CNPq – Acordo
2020-2030, que tem como objetivo 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, sendo Modalidade de Fomento: Bolsas DCR
(CNPq) e Auxílio à Pesquisa (FAPEG). Foram selecionados 15(quinze) projetos e 15
(quinze) estão em processo de seleção. Os 15 processos já selecionados, foram
distribuídos da seguinte forma: Goiânia-Universidade Federal de Goiás 02 (1
Universidade da Índia e 1 UFSCAR); Morrinhos 02 (IFgo- 01(UFG) e UEG-01(Unesp
Botucatu)); Urutaí 05, sendo: 01- UNESP Jaboticabal,01 USP,01 UFV MG, 01 UFMG,
1 UFLA; Rio Verde IFgo 04, sendo: 1 IFGo, 1 UE Maringá, 2 USP; Quirinópolis UEG
01(UE Feira de Santana); UFJataí 01 (1 UFSCAR). Em seguida, passou-se à
apresentação das estratégias da área de comunicação pelo Chefe de Gabinete e
responsável pela área de comunicação Diogo Mochcovitch. Ato contínuo, em
comemoração aos 15 anos da FAPEG e considerando a mudança para a nova sede,
foram escaladas algumas ações, tais como: Centro de Inovação do Estado que



funcionará na nova sede, Mostra permanente de fotografias sobre a ciência goiana,
mural dos presidentes da FAPEG, série audiovisual (documentário) e fonográfica
(podcast) sobre a ciência goiana. Livro sobre a história da ciência goiana e o papel da
FAPEG nesse contexto. A Criação do Prêmio FAPEG de Pesquisa e Inovação a ser
lançado no dia da inauguração da nova sede da FAPEG. Em seguida, destacou as
ações realizadas em 2020 e as estratégias que serão priorizadas para o ano de 2021:
Jornalismo científico, Criação de campanhas nas Redes Sociais (#VacinaSim,
#AcrediteNaCiência, #Fapeg15Anos, #AquiTemFapeg), Criação de Editorias fixas
com temas específicos e Planejamento mensal. Ato contínuo, ainda seguindo uma
estratégia de funcionamento, a cada dia da semana serão discutidos e/ou
apresentados temas diferentes, quais sejam: Segunda-feira: Ciência em Goiás
(Didático), Terça-feira: Dicas de Leitura (relacionamento com o público). Quarta-feira:
Jornalismo Científico (Matérias especiais e divulgação de projetos fomentados),
Quinta-feira: TBT (relacionamento com o público), Sexta-feira: Conheça a Fapeg e 
Podcast (Didático). Foi apresentado também o Jornalismo fluxo de divulgação. O
Presidente ressaltou que o que se quer é demonstrar qual é realmente o papel da
FAPEG. 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 Geral, pelo Presidente do Conselho Superior e pelos demais
Conselheiros. Goiânia, 17 de março de 2021.
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