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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – CAPDA 

 
 

DATA: 04 de junho de 2008 
HORA: 10h00 
LOCAL: Auditório Floriano Pacheco - SUFRAMA 

 

Membros presentes à reunião:  

Francelino José Lamy de Miranda Grando – MDIC (Coordenador) 

Elilde Mota de Menezes – SUFRAMA (Secretário) 

Avílio Antonio Franco – FINEP (Titular) 

Cristina de Melo Valente – FINEP (Suplente) 

Oduval Lobato Neto – Banco da Amazônia (Titular) 

José Aldemir de Oliveira – Governo do Estado do Amazonas (Titular) 

Edson Barcelos - Governo do Estado do Amazonas (Suplente) 

Saleh Mamud Abu Hamdeh - PIM (Primeiro Titular) 

Roberto Bacelar Alves Lavor - PIM (Primeiro Suplente) 

Manoel Adolpho Soares Neto - PIM (Segundo Suplente) 

Niro Higuchi - Comunidade Científica (Segundo Titular) 

José Luiz de Souza Pio - Comunidade Científica (Segundo Suplente) 

 

Convidados: 

Sílvio Pedreira Pereira de Sá – CNPq 
Fábio Alexandre - MCT 
 

Coordenação Geral de Gestão Tecnológica – CGTEC: 

Alexandre José Antunes Neto 
Ana Maria Holanda F. Sales 
Jorge Almeida de Menezes 
Kátia Lorena dos Santos Esteves 
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O Coordenador, professor Francelino José Lamy de Miranda Grando, inicia os 
trabalhos saudando a todos, destacando as relevantes ações do CAPDA para o 
desenvolvimento da região.  

 
 

I – EXPEDIENTE 
 

1. - VOTAÇÃO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 15 de fevereiro 
de 2008, na cidade de Manaus/AM. 
 

- Aprovada por unanimidade, com os ajustes sugeridos pelos representantes da 
FINEP e CNPq. 
 
1.2. - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA ATA da 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 
realizada em 25 de março de 2008, na cidade de Brasília/DF. 
 
- Deliberação adiada para a próxima reunião. 
 
 
O Secretário, senhor Elilde Mota de Menezes, solicitou a palavra à Coordenação e 
apresentou a nova metodologia de apresentação das matérias do CAPDA, explicando 
que seria criado um “site” restrito na Internet para acompanhamento das matérias 
pelos Comitentes, nos moldes do Conselho de Administração da SUFRAMA. 
 
O Coordenador colheu as manifestações referentes à nova metodologia e 
encaminhou para votação dos Comitentes, o que foi acolhida por unanimidade.    
 
 
 

II - ORDEM DO DIA 
 
2. - COMUNICAÇÕES: 
 
2.1 - Da Secretaria do CAPDA 
 
Nº. 001/2008 - Comunicamos a Vossas Senhorias que, em atendimento à deliberação 
do comitê relativa a apreciação do Parecer de Credenciamento do INSTITUTO 

AMBIENTAL E TECNOLÓGICO DA AMAZÔNIA – IATECAM, submetido na 22ª Reunião 
Ordinária,  realizou a alteração em sua parte conclusiva. Desta forma, a nova versão 
preserva todos os demais itens do original, promovendo alteração apenas no item 
“Conclusão” - citamos a página 16, linhas 08 e 09, onde o trecho “sem apresentar 
justificativa plausível” foi excluído.  
 
- Sem manifestações 
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Nº. 002/2008 - Comunicamos a Vossas Senhorias o acompanhamento do Programa 
Prioritário (PP) de Microeletrônica e Microsistemas da Amazônia (PMMA) conforme 
Relatório de Acompanhamento de Programa Prioritário Nº. 07/2008 – SAP / CGTEC / 
COART / COPOT; 
 
- Sem manifestações 
 
Nº. 003/2008 - Comunicamos a Vossas Senhorias o acompanhamento do Programa 
Prioritário (PP) de Desenvolvimento de Software na Amazônia (AMAZONSOFT) 
conforme Relatório de Acompanhamento de Programa Prioritário Nº. 02/2008 – SAP / 
CGTEC / COART / COPOT;  
 
- A Coordenação solicitou o registro conforme as manifestações dos Comitentes 
representantes da FINEP, do Governo do Estado do Amazonas e do PIM, no 
sentido de um alerta dirigido aos executores, por intermédio da equipe técnica da 
Secretaria do CAPDA, de que a avaliação parcial é positiva no sentido de aprovar 
o relatório, mas é preocupante no sentido da não execução das metas 
estabelecidas em percentuais, de acordo com as expectativas. (Tempo/Áudio: 
00h56min: 28.) 
 
 
3. – PROPOSIÇÕES: 
 
Nº. 001/2008 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM: 
Deliberar sobre o Relatório de Avaliação de Desempenho do Departamento de Clínica 
Médica – Mestrado Multidisciplinar em Patologia Tropical da Universidade Federal do 
Amazonas – DCM/MPT/UFAM para fins de manutenção do credenciamento, conforme 
relatório Nº. 01 /2008 – SAP/CGTEC/COART/COPOT; 
 
Avílio Antonio Franco (FINEP): manifestou satisfação pela condução das atividades 
conduzidas pelas universidades, a quantidade de trabalhos publicados, com os 
acadêmicos e os projetos de pesquisas. 
 
José Aldemir de Oliveira (Governo do Estado do Amazonas): Comentou destacando 
a diminuição do número de doutores, em grande parte devido a aposentadorias, e a 
baixa pontuação no curso de medicina alcançada pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Amazonas, ponderando que, assim mesmo o grupo teve boa produção, 
com captação de recursos da FINEP e da FAPEAM ampliando sua infra-estrutura. 
 
- Manifestações dos representantes da FINEP e Governo do Estado do Amazonas. 
(Tempo/Áudio: 01h17min: 44) 
 
- Aprovada por unanimidade. 
 
 



 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 
Superintendência da Zona Franca de Manaus 

SUFRAMA 

ATA da 24ª Reunião Ordinária do CAPDA – Manaus/AM           4 

 
Nº. 002/2008 - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL/ULBRA: 
Deliberar sobre o Relatório de Avaliação de Desempenho do Curso de Engenharia 
Ambiental do Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM) da Universidade 
Luterana do Brasil/ULBRA para fins de manutenção do credenciamento, conforme 
relatório Nº. 02 /2008 – SAP/CGTEC/COART/COPOT; 
 
Avílio Antonio Franco (FINEP): Referiu-se ao relatório, identificando uma atividade em 
duplicidade e destacando a atividade de pesquisa da universidade mesmo com baixo 
número de doutores. 
 
- Manifestações do representante da FINEP. (Tempo/Áudio: 01h17min: 44) 
 
- Aprovada por unanimidade. 
 
 
N º. 003/2008 - COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
NA AMAZÔNIA – CAPDA: 
Apresentação para deliberação do Edital MCT/CNPq/CT-Amazônia 2008 – Universal, 
para seleção pública de Projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação e para 
apoio a Grupos de Pesquisa com objetivo de apoiar as atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação na Amazônia Ocidental, mediante o financiamento de 
projetos em todas as áreas do conhecimento. 
 
- Manifestações dos representantes da FINEP, do CNPq, do Governo do Estado do 
Amazonas, da Comunidade Científica e do PIM. A coordenação solicitou a 
autorização do colegiado para que a Secretaria Executiva juntamente com o 
CNPq, em 48 horas, definissem os prazos e realizassem os pequenos ajustes 
técnicos decorrentes das manifestações ocorridas durante a discussão do tema e 
enviassem a todos os Comitentes o texto final do Edital. (Tempo/Áudio: 01h50min: 
00 e 01h54min: 44) 
 
-Aprovada, no mérito, por unanimidade. 
 
  

III - ASSUNTOS DE ORDEM GERAL 

 

 
Nº. 001/2008 - COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
NA AMAZÔNIA – CAPDA: 
Apresentação da ementa de proposta de aperfeiçoamento dos critérios para 
credenciamento de centros ou institutos de pesquisa, ou entidades brasileiras de ensino, 
oficiais ou reconhecidas, aprovados pela resolução n° 02, de 10 de abril de 2007, e 
inclusão de critérios para descredenciamento dessas instituições. 
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- Aprovada por unanimidade a proposta para que o assunto seja discutido e 
deliberado em uma reunião extraordinária do CAPDA, para regular e estabelecer 
critérios mais objetivos de credenciamento. (Tempo/Áudio: 02h03min: 47). 
 
Em seguida a palavra foi franqueada a todos os comitentes pelo Coordenador. 
  
Cristina de Melo Valente (FINEP): comunicou a distribuição da revista da FINEP 
dizendo que se houvesse interesse, a mesma seria distribuída nas instituições dos 
Comitentes. 
 
Elilde Mota de Menezes (Secretário): reiterou o assunto inicial referente à nova 
sistemática do CAPDA, lembrando que não mais será distribuído o material para 
discussão nas reuniões, apenas a ementa da pauta. 
 
Saleh Mamud Abu Hamdeh (PIM): solicitou um encaminhamento para esclarecer a 
situação sobre os Decretos 5.906/2006 e 6.008/2006, que regulam as ações do CAPDA 
e das empresas. Lembrou que o primeiro já se encontra regulamentado e o segundo, o 
Decreto 6.008, estaria na dependência de uma regulamentação. Elogiou o avanço do 
CAPDA ao implantar a nova sistemática de apresentação das matérias e os saltos 
alcançados nos debates no Comitê. 
 
Professor Francelino José Lamy de Miranda Grando (Coordenador): agradeceu e 
reforçou o comentário do representante do PIM sobre a nova sistemática do CAPDA, 
agora sob responsabilidade da Coordenação Geral do Conselho de Administração da 
SUFRAMA. 
  
Elilde Mota de Menezes (Secretário-Executivo): respondendo ao encaminhamento 
solicitado pelo representante do PIM, explicou que o Decreto 6.008 realmente ainda não 
foi regulamentado, pois está sendo trabalhado em conjunto com o MCT para que se 
insiram algumas alterações que foram esquecidas no Decreto 5.906. Ressaltou que 
assim que for possível, trará algumas informações sobre o assunto ao Comitê. 
 
Professor José Aldemir de Oliveira (Governo do Estado do Amazonas): informou 
sobre o lançamento do Edital PAP-Subvenção (sic) que ocorrerá em Manaus, no dia 24 
de julho no Auditório da Federação das Indústrias. 
  
Professor Roberto Bacelar Alves Lavor (PIM): pediu uma intervenção, sugerindo ao 
professor José Aldemir de Oliveira que aproveitasse a data para mostrar, de forma 
clara, as ações da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e da FAPEAM em prol 
do desenvolvimento científico e tecnológico do Amazonas. 
 
Professor Francelino José Lamy de Miranda Grando (Coordenador): finalizou os 
trabalhos, apresentando o “folder” de mais uma edição da FIAM (sic), referente à 
primeira fase, iniciada em Brasília e que ocorrerá no período de 11 a 13 de setembro, 
deu ênfase a agenda de seminários e sua relevância para os temas de interesse 
regional. Solicitou aos comitentes se envolvam com essas atividades, lembrando da 
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responsabilidade coletiva na divulgação. Finalizou agradecendo a dedicação e 
participação de todos os Comitentes, e eu, Luciano Jorge Muelas, Coordenador-Geral 
da CGCAS, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada, será assinada pelo senhor 
Secretário Executivo, pelo Coordenador do CAPDA. 
 

 

Elilde Mota de Menezes 
Representante da SUFRAMA 

 
 
 

Luciano Jorge Muelas 
Coordenador Geral da CGCAS

 
Francelino José Lamy de Miranda Grando 

Coordenador do CAPDA 


