
ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS

CONSELHO SUPERIOR

 Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG, realizada em 30 de junho de 2021

Ata nº 002/2021

Aos 30 dias do mês de junho 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
par�cipação dos seguintes membros: Alcido Elenor Wander representante das ins�tuições 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 ins�tuições 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;, Priscila Valverde de Oliveira  Vitorino, representante da Pon��cia Universidade Católica de
Goiás; Sandro Dutra e Silva,  representante das Ins�tuições de Ensino Superior de direito privado, em
Goiás;  Takeshi Kamada,  representante das Ins�tuições 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,  Thyago  Carvalho  Marques
representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação-SEDI  para tratar da seguinte pauta:
Orçamento/Financeiro  2021  ;  chamadas  públicas  2021,  relatório  auditoria  TCE  ;  apresentação  da
Plataforma Charles;  oportunidade de  negócios  com Furnas,  eventos  programados  e  homologação de
processos analisados pelo Comitê de Orçamento e Contas e outros assuntos. Par�ciparam da reunião, a
convite do Presidente, o Diretor Cien�fico 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,  Marcos  Vinicius  Branquinho  Xavier  Gerente  de  Avaliação  e
Monitoramento,  a  servidora  Helenice  e  Silva  Ferreira  de  Souza  ,  Le�cia  Santana  da  Assessoria  de
Comunicação Social  e a coordenadora do CONSUP Eloísa Pio de Santana , para secretariar os trabalhos.
Os  conselheiros  Anderson  Mu�er  Teixeira  representante  da  Ins�tuições  Estaduais  com  ações  em
Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Marcos  Pereira  de  Avila,  livre  escolha  do  governador,  não  estavam
presentes. Verificada a existência de quórum, o Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos, reafirmou a agenda de reuniões para o ano de 2021, qual seja: 30/09 (terceira reunião 2021) e
15/12(úl�ma reunião 2021), em seguida, apresentou a pauta da reunião. Dando prosseguimento, passou
à  apresentação  da  Execução  Orçamentária  e  Financeira  no  ano  de  2021  por  programa de  janeiro  à
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maio-2021,  sendo:  Pessoal  e  Encargos,  autorizado  R$  9.175.000,00,  empenhado  R$  3.863.501,00,
Liquidado  R$3.780.626  e  pago  até  o  momento  R$  3.769.721;  Gestão  e  Manutenção,  autorizado
R$2.000.000,00, empenhado R$599.924,00, liquidado R$327.226,00 e pago R$ 324.577,00; com relação
os dois programas constantes no PPA temos: Programa Cien�stas transformando goiás,  foi autorizado
R$7.218.000,00,  empenhado  R$  2.545.542,00,  liquidado  R$  3.589.773,00  e  pago  R$  3.589.773,00;
Programa  Inovar  Mais,  autorizado  R$  7.450.000,00,  empenhado  R$  6.910.838,00,  liquidado  R$
6.078.738,00 e pago R$ 5.997,638,00. Foi ressaltado pelo Presidente que foram transferidos da área de
gestão e manutenção para área cien�fica, o valor de R$ 900.000,00, para ajudar na publicação de alguns
editais durante o ano de 2021. Ato con�nuo, fazendo um resumo das a�vidades finalís�cas com recursos
do tesouro, no período de janeiro a maio/2021, temos: autorizado R$ 14.668.000,00, dos quais foram
empenhados 11.583.426,00, liquidados R$9.668.511,00 e pagos R$ 9.587.411,00, correspondendo 83%
do valor empenhado/pago e 99% do valor liquidado/pago, respec�vamente. Com relação às a�vidades
finalís�cas  foram alocados  recursos  do tesouro mais  recursos  próprios,  envolvendo convênios  com a
FINEP,  APEX  Brasil,  CAPES  CNPq  e  outros,  temos:  autorizado  R$  16.057.137,00,  dos  quais  foram
empenhados R$12.621.638,00, liquidado R$ 9.934.216,00 e pagos R$ 9.853.116,00, correspondendo a
78%  do  valor  empenhado/pago  e  99%  do  valor  Liquidado/pago,  respec�vamente.  A  execução
orçamentária  e  financeira  foi  muito  elogiada  pelos  conselheiros  e  APROVADO  por  Unanimidade.  O
Conselheiro Thyago solicitou um levantamento do que se �nha durante os 05 anos de apoio à pesquisa
pela CAPES, CNPq e outras agência de fomento e, se isso hoje cruza com o realizado pelas fundações de
Amparo  à  Pesquisa  e  o  quanto  isso  agregou  de  entregas  para  Estado,  verificando  a  variação  desse
crescimento. Ato con�nuo, passou-se à apresentação dos editais da área de inovação que serão lançados
ainda em 2021, quais sejam: Centelha II em parceria com a FINEP, o CATALISA ICT  inicia�va do SEBRAE
Nacional  em  parceria  com  o  SEBRAE  regional.  EMBRAPII,  surgiu  de  restos  a  pagar  no  valor  de  R$
2.500.000,00 que �nha para ser aplicado; e o PESQUISA INOVATIVA PARA PEQUENAS EMPRESAS-PIPE para
inovações em empresas. Em seguida passou-se à apresentação das chamadas públicas em construção na
área cien�fica, pelo Diretor Cien�fico Marcos Arriel, quais sejam: Chamada Pública CENTELHA II, com o
obje�vo de es�mular 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.
Serão selecionados 50 projetos para subvenção, com aporte de recursos pela FINEP de   R$2.000.000,00
de recurso global e pela FAPEG R$1.000.000,00 de recurso global, com previsão para lançamento do edital
em agosto/2021, com duração de 36 meses. Chamada Pública CENTELHA II APROVADO por unanimidade.
Chamada Pública EMBRAPII, como o obje�vo de apoiar o fortalecimento das competências das unidades
EMBRAPII do Estado de Goiás, credenciadas a par�r do ano de 2019, para o aprofundamento de suas
capacidades tecnológicas com potencial de aplicação no setor industrial, nas temá�cas de Mobilidade de
energia e Veículos elétricos/autônomos. Com aporte de recursos pela EMBRAPII de R$ 2.350.000,00 de
recurso global e pela FAPEG R$2.504.000 com Previsão de lançamento no ano de 2021 e execução em até
36 meses. Chamada Pública EMBRAPII APROVADO por unanimidade. Chamada Pública em parceria com
o  IEL  com  o  obje�vo  de  fazer  o  mapeamento  de  problemas  do  setor  empresarial  e  seleção  de
pesquisadores para proposição de soluções para os problemas detectados, é uma parceria privada, os
recursos a serem aportados, vai depender da demanda, previsão para lançamento do edital em 2021 com
duração  de  24  meses,  chamada  pública  INOVA  TALENTOS  APROVADO  por  unanimidade.  PESQUISA
INOVATIVA  PARA  PEQUENAS  EMPRESAS-PIPE  para  inovações  em  empresas,  ainda  em  discussão,
APROVADO  por  unanimidade.  Chamada  Pública  parceria  com  a  Fundação  GrupoBo�cário,  com  o
obje�vo  de  realizar  de  forma conjunta,  chamamento  público  para  apoiar  inicia�vas  que  busquem o
desenvolvimento de soluções prá�cas para a conservação da natureza, nas temá�cas de Fauna e manejo
do fogo,  Fortalecimento das  cadeias  da Sociodiversidade e  Cidades  Resilientes,  parceria  privada com
aporte de recursos Fundação GrupoBo�cário: R$1.000.000,00 de recurso global, sendo,  R$500 mil/2021
e R$500 mil/2022, recurso FAPEG R$1.000.000,00, sendo , R$500 mil/2021 e R$500 mil/2022, convênio
com 02 editais ,   edital 1 –2021 e edital 2 –2022, com execução em até 24 meses. Chamada Pública
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GrupoBo�cário APROVADO por unanimidade. Chamada Pública para auxílio à pesquisa, com o obje�vo
de selecionar projetos de pesquisa a serem desenvolvidos sob a responsabilidade de um Pesquisador
Responsável, que possua vínculo emprega�cio com a Ins�tuição de pesquisa no estado de Goiás. Edital
contará com auxílio  em três faixas a  definir,  os  recursos aportados serão da FAPEG na ordem de R$
2.000.000,00, previsão para lançamento em 2021, duração de 24 meses. Chamada Pública para auxílio à
pesquisa APROVADO por unanimidade. Em seguida, foram apresentadas as Chamada pública do  Prêmio
CONFAP  ano 2021, com o obje�vo de Premiar pessoas �sicas que tenham se destacado em pesquisas
cien�ficas, tecnológicas e de inovação, serão premiadas 03 categorias, quais sejam: PESQUISADOR(A)
DESTAQUE,  com as subcategorias: 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 Linguís�ca); PESQUISADOR(A) INOVADOR(A), com as
subcategorias: Inovação para o Setor Empresarial; Inovação para o Setor Público; e PROFISSIONAL DE
COMUNICAÇÃO as etapas Estaduais ocorrerão no período de  17 de junho/2021 a 18 de outubro/2021, as
Submissões  serão  pelas  FAPs  no período de 19 a  29  de outubro/2021.  CHAMADA PÚBLICA Prêmio
CONFAP   Boas  prá�cas  para  fomento em CT&I  2021 com o  obje�vo  de  Premiar  FAPs  que  tenham
desenvolvido ações e procedimentos cria�vos, diferenciados, inovadores, eficientes e eficazes no fomento
ao  desenvolvimento  e  execução  da  Polí�ca  Nacional  de  CT&I,  nas  categorias  Desenvolvimento  do
Ecossistema de CTI; Gestão e Desenvolvimento Organizacional; e Modernização Administra�va, Período
de inscrição: 16 de julho/2021 a 17 de agosto/2021. O Conselho aprovou por unanimidade a par�cipação
da FAPEG nas duas Chamadas. Ato con�nuo foram apresentados os resultados parciais do Programa de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico Regional-PDCTR, acordo FAPEG/CNPq – Acordo 2020-2030,  o
programa  tem  como  obje�vo:  es�mular  a  atração  de  pesquisadores  desvinculados  do  mercado  de
trabalho e sua fixação em ins�tuições de ensino superior e/ou pesquisa, ins�tutos de pesquisa, empresas
públicas de pesquisa e desenvolvimento, empresas privadas, modalidade de Fomento: Bolsas DCR (CNPq)
e  Auxílio  à  Pesquisa  (FAPEG),  no  qual  foram  selecionados  30  projetos.  Em  seguida,  passou-se  à
apresentação do relatório em atenção à auditoria do Tribunal de Contas do Estado -TCE nos exercícios
2015 a 2017 pelo Diretor de Programas e Monitoramento Vanderlei Cassiano, no qual foram apontadas
algumas  fragilidades na gestão. Foi elaborado o relatório, atendendo às exigências do TCE e enviado no
dia  25/05/2021,  via  SEI  por  meio  do  processo  nº  202100047000971.  Passou-se  à  apresentação  da
Plataforma Charles- Central de harmonização, análise, revisão, limpeza e síntese de dados, pelo Gerente
de Avaliação e Monitoramento Marcos Vinicius Branquinho Xavier. Em seguida, O presidente apresentou
a  proposta  de  parceria  com  Furnas,  armazenamento  de  Energia  e  rota  tecnológica  do  H2,  gerando
impacto na economia goiana, desenvolvimento de novos mercados, Produtos/P&D (orientado a negócio),
futuramente vai trazer maiores detalhes dessa parceria. Ato con�nuo, o Chefe de Gabinete e responsável
pela  área  de  comunicação  Diogo  Gonçalves  Vianna  Mochcovitch,  apresentou  os  eventos  a  serem
realizados no ano de 2021, quais sejam: Em comemoração ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador
serão realizados nos dias 08 e 09 de julho, apresentação dos resultados de pesquisas da chamada pública,
a ciência no enfrentamento à Covid-19. Dia 22 e 24/07 realização da Campus Party Digital Edição II –
CPDE2. Dia 10/08/2021 realização do FAPEG Summit II, com a realização de 02 eventos, quais sejam:
Evento  01:  10/08  às  10h  com  o  Lançamento  do  Programa  Centelha  II  em  evento  presencial  com
autoridades  (previsto  na  agenda  do  Governador).  Evento 02:  10/08  às  14h  no  You  tube  com
apresentações de empresas selecionadas no Centelha I e rodadas de oportunidades. Com relação aos
processos analisados pelo Comitê de Orçamento e Contas, a homologação ficou para a próxima reunião
do CONSUP. 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, 30 de junho 2021.

____________________________________________

Eloísa Pio de Santana
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____________________________________________

Robson Domingos Vieira

_____________________________________________

Alcido Elenor Wander

_____________________________________________

Ivano Alessandro Devilla

_____________________________________________

Fabiano Guimarães Silva

_____________________________________________

Edson Novaes

_____________________________________________

Jesiel Freitas de Carvalho

_____________________________________________

Joelma Abadia Marciano de Paula

_____________________________________________

Laerte Guimarães Ferreira Júnior

_____________________________________________

Márcio César Pereira

____________________________________________

Priscila Valverde de Oliveira  Vitorino

_____________________________________________

Rolando Vargas Vallejos

_____________________________________________

Sandro Dutra e Silva

_____________________________________________

Takeshi Kamada

_____________________________________________

Thyago Carvalho Marques

SEI/GOVERNADORIA - 000031150726 - Ata https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

4 of 5 24/06/2022 10:23



Documento assinado eletronicamente por ELOISA PIO DE SANTANA, Coordenador (a), em
22/06/2022, às 14:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON DOMINGOS VIEIRA, Presidente, em
22/06/2022, às 14:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ALCIDO ELENOR WANDER, Conselheiro (a), em
22/06/2022, às 15:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA VALVERDE DE OLIVEIRA COUTO,
Conselheiro (a), em 22/06/2022, às 15:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JOELMA ABADIA MARCIANO DE PAULA,
Conselheiro (a), em 22/06/2022, às 17:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JESIEL FREITAS CARVALHO, Testemunha, em
23/06/2022, às 07:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por EDSON ALVES NOVAES, Conselheiro (a), em
23/06/2022, às 08:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THYAGO CARVALHO MARQUES, Conselheiro (a), em
23/06/2022, às 14:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por TAKESHI KAMADA, Conselheiro (a), em 24/06/2022, às
09:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 000031150726 e o código CRC 482594F8.
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