
  

 

 
 

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

SUFRAMA 
 

Ata da 40ª Reunião Ordinária do Comitê das Atividad es de Pesquisa e Desenvolvimento 
na Amazônia-CAPDA 

CT-Amazônia 
 
 

Local: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, SHIS QI 1 
Conjunto B - Edifício Santos Dumont - Lago Sul, Brasília/DF 

Data: 25 de Setembro de 2012 

Hora:  14h00 
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Nelson Fujimoto – Titular MDIC 
José Nagib da Silva Lima – Titular - SUFRAMA 
Valéria Bentes – Suplente - SUFRAMA 
Odenildo Teixeira Sena – Titular – Governo do Estado do Amazonas 
Cristina Valente –  Suplente -  FINEP 
Manoel Soares – Suplente -- Pólo Industrial de Manaus 
Adalberto Afonso Barbosa – Suplente MCTI 
Onivaldo Randig  – Suplente -  CNPq 
Edleno Moura – Suplente - Comunidade Científica 
Marly Guimarães Fernandes Costa–  Suplente - Comunidade Científica 
Spartaco Astolfi – Titular - Comunidade Científica 
Saleh Mamud Abu Hamdeh – Titular -Pólo Industrial de Manaus 
Roberto Lavor –Suplente - Pólo Industrial de Manaus 
 

Convidados: 

Alexandre Neto – Suframa  
Fábio Alexandre  Barreto da Silva - MCTI    
Clóvis Luiz Zimmermann – MDIC 
Fernando Pinheiro - CNPq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
PAUTA 
 
• Boas vindas do presidente do Comitê; 
• Aprovação da ata da reunião anterior; 
• Apresentação do orçamento de 2012 do FNDCT e Cenário do orçamento para 

2013 pelo Presidente do comitê; 
• Balanço da execução das ações aprovadas em 2011 e situação da execução do 

Fundo em 2012 pelo representante da FINEP; 
• Balanço da execução das ações aprovadas em 2011 e situação da execução do 

Fundo em 2012 pelo representante do CNPq; 
• Apresentação do Plano de Investimentos de 2012 aprovado pelo Conselho Diretor 

do FNDCT; 
• Discussão e deliberação sobre ações verticais e transversais a serem apoiadas 

pelo Fundo em 2012; 
• Outros assuntos: 

� Credenciamento Nº. 001/2012 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 
(UFRR): Autorização para credenciar o NÚCLEO DE ESTUDOS 
COMPARADOS DA AMAZÔNIA E CARIBE - NECAR da Universidade Federal 
de Roraima, conforme Parecer Técnico nº. 02/2012 - SAP/CGTEC/COART, 
estabelecido pela Resolução CAPDA, nº 05, de 07 de dezembro de 2010 

� Discussão e aprovação do Relatório do Fundo Setorial de 2011; 
� Regimento Interno 
� Manual Operativo 
� Documento de Diretrizes 
� Calendário de reuniões de 2012 

 
 
Boas vindas do presidente do Comitê 
 
Nelson Akio Fujimoto, Presidente do Comitê Gestor, iniciou a reunião agradecendo a 
presença de todos os comitentes e apresentou o novo representante da Suframa, José 
Nagib da Silva Lima. 
 
Aprovação da ata da reunião anterior 
 
Em seguida foi colocada em votação a ata da 39ª Reunião Ordinária, realizada em 
Manaus-AM, no dia 12 de dezembro de 2011. Cristina Valente, representante da 
FINEP, solicitou pequenas correções e após isso, a ata foi aprovada por todos os 
presentes. 
 
Apresentação do orçamento de 2012 do FNDCT e Cenári o do orçamento para 
2013 pelo Presidente do comitê; 
 
Nelson Fujimoto apresentou o orçamento do geral do FNDCT, ressaltando a redução 
do valor aprovado pelo Congresso Nacional em virtude do limite de empenho imposto 
pelo Governo Federal. 
 
 
 
 
 
 



  

Balanço da execução das ações aprovadas em 2011 e s ituação da execução do 
Fundo em 2012 pelo representante do CNPq. 
 
Onivaldo Randig, representante do CNPq, apresentou um panorama do apoio 
realizado pelo CT-Amazônia no pagamento de projetos P2 do Edital Universal 2011.  
 
Informou que dos R$ 5.132,000, 00 empenhados ao final daquele ano para os 129 
projetos, havia apenas um saldo de R$ 352.000,00 ainda há empenhar. Também 
comentou sobre o processo de acompanhamento e avaliação desses projetos na 
agência. 
 
Após discussão sobre a apresentação do CNPq, o Comitê solicitou a relação dos 129 
projetos contratados com recursos do Fundo Setorial no âmbito do Edital Universal 
2011. A relação deverá conter informações sobre os coordenadores envolvidos, áreas 
do conhecimento, instituições participantes, distribuição geográfica, recursos 
investidos além do status de cada projeto na agência. 
 
 
Balanço da execução das ações aprovadas em 2011 e s ituação da execução do 
Fundo em 2012 pelo representante da FINEP 
 
Cristina Valente, representante da Finep fez a apresentação da situação do CT-
Amazônia na agência de fomento ressaltando os seguintes pontos: 

• Em 2011, estava em vigor dispositivo da LDO -Lei de Diretrizes Orçamentárias 
que vedava a contratação de projetos de Fundações que estivessem com duas 
ou mais prestações de contas em aberto em qualquer órgão Federal, o que 
impactou a contratação e a liberação de recursos.   

• Que na 38ª Reunião Ordinária, o Comitê Gestor aprovou o repasse de R$ 
3.960.000,00 para Suplementação do Edital Universal do CNPq em projetos 
aprovados e recomendados de estados da Amazônia Ocidental e para o “Pró-
ENGENHARIAS” no valor de R$ 1.200.000,00, sendo que este não pode ser 
operacionalizado. Desta forma, com a autorização do Comitê Gestor, o recurso 
disponível foi repassado ao CNPq para pagamento de projetos do Edital 
Universal. 

• Em virtude dos pagamentos ao projeto “Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação”, contratado com a 
FAPEAM consumir os recursos disponíveis para 2011, não foram aprovadas 
novas ações naquele ano. 

 
Apresentação do Plano de Investimentos de 2012 apro vado pelo Conselho 
Diretor do FNDCT; 
 
O Presidente do Comitê Gestor apresentou o Plano de Investimento 2012, ressaltando  
o orçamento disponível do CT-Amazônia em 2012 que se apresentava da seguinte 
forma: 
 
                                                                                                                                                                   R$ em milhões  

 
 
 

        Fonte  
                                                                                                                             
 

 
Orçamento – LOA 
2012 + Créditos 

(A)  

 
Limite de 
Empenho  

(B) 

 
Taxa Adm. FINEP e  

Despesas 
Operacionais  

C=(B*5%) 

  
Compromissos de Exercícios 

Anteriores  

 
Total das 
Despesas  

 
F=C+D+E 

 
Saldo 

Disponível para 
Novas Ações 

em 2012  
G=B-F 

 
 

FINEP 
(D) 

CNPq 
(E) 

Região Norte 11,66 9,63 0,48 5,82 0,42 6,72 2,91 

Amazônia 
Ocidental 

4,39 3,63 0,18 1,37 0 1,55 2,08 

Total 16,05 13,25 0,66 7,19 0,42 7,61 4,98 

 



  

 
 
Fabio Barreto, da ASCOF/MCTI esclareceu aos comitentes que os recursos alocados 
na fonte Região Norte, tratavam-se dos Depósitos Trimestrais efetuados pelas 
empresas localizadas no Pólo Industrial de Manaus. Sobre a fonte Amazônia Ocidental 
informou que eram os recursos a serem utilizados para o ProTI – Programa de apoio 
ao desenvolvimento do setor de Tecnologia da Informação. 
 
Após questionamentos sobre os recursos comprometidos em projetos aprovados em 
anos anteriores, foi solicitado a FINEP a elaboração de um relatório gerencial com 
informações sobre o andamento dessas ações que se encontravam em processo de 
contratação e execução na agência. 
 
 
Discussão e deliberação sobre ações verticais e tra nsversais a serem apoiadas 
pelo Fundo em 2012 
 
O Presidente do Comitê Gestor iniciou a discussão informando aos comitentes a 
inviabilidade operacional das agências de fomento para o lançamento de novos editais 
ainda em 2011. Sendo que o instrumento a ser utilizado pelo Comitê Gestor seria a 
encomenda. 
 

Após discussão, o Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na 
Amazônia – CAPDA decidiu dispor o valor de R$ 4.982.800,00 (Quatro milhões, 
novecentos e oitenta e dois mil e oitocentos reais)  do orçamento de 2012, da 
seguinte forma: 

 

• Apoiar o projeto “Interiorização e Ampliação da Capacidade de 
Pesquisa em Tecnologia da Informação na Região da Amazônia Ocidental” 
no valor de R$ 2.080.000,00 (Dois milhões e oitenta mil reais) , para a 
ampliação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de 
Tecnologia da Informação na Amazônia – PROTI a ser executado pela 
FAPEAM – Fundação de Pesquisa do Estado do Amazonas. 

• Apoiar o projeto “Programa Estratégico de Indução à Formação em 
Engenharias no Amazonas – PRÓ-ENGENHARIAS” a ser executado pela 
FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, no 
valor total de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais)  

• Apoiar a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal – 
Rede Bionorte, no valor total de no valor total de R$ 1.702.800,00 (Hum 
milhão setecentos e dois mil  e oitocentos  reais).  

• A FINEP-Financiadora de Estudos e Projeto e o CNPq ficaram de 
verificar até o dia 05 de novembro de 2012 a viabilidade operacional de 
contratação em 2012 dos projetos. Caso não seja possível contratar esse 
ano, dever-se-á utilizar integralmente os recursos para o pagamento de 
projetos aprovados no âmbito do Edital Universal 2012 do CNPq que 
tenham aderência ao Fundo Setorial. 

 
Credenciamento Nº. 001/2012 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR): 
Autorização  
 
Valéria Bentes, representante da Suframa, apresentou parecer técnico nº 002/2012 
ASAP/CEGTEC/COART sobre o credenciamento do Núcleo de Estudos comparados 



  

da Amazônia e Caribe - NECAR da Universidade Federal de Roraima. Após discussão 
dos comitentes, o parecer foi aprovado 
 
Outros Assuntos 
 

• Discussão e aprovação do Relatório do Fundo Setorial de 2011; 
O Comitê Gestor aprovou o Relatório CAPDA 2011 que continha ações realizadas 
com recursos do Fundo Setorial. O documento foi elaborado com base em 
informações disponibilizadas pelo MCTI e pelas agências FINEP e CNPq 
 

• Manual Operativo e Regimento 
Após solicitação da Suframa, a discussão sobre os documentos foi adiada para 
novembro durante reunião extraordinária. 
 

• Documento de Diretrizes 
O Comitê Gestor decidiu iniciar a discussão do assunto em novembro durante reunião 
extraordinária. 
 

• Calendário de reuniões de 2012 
O Comitê Gestor decidiu realizar uma reunião extraordinária no dia 05 de novembro de 
2012 em Manaus-AM. 
 
 
Não havendo mais nenhum assunto a ser debatido, Nelson Fujimoto encerrou a 
reunião agradecendo a presença de todos os comitentes. 
 
 
 

 

Nelson Akio Fujimoto 
Presidente do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia 

CT-Amazônia 

 

 



  

Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia 

Título da Ação Instrumento Agência 
Instituição 
Executora 

Valor por ano  

2012 2013 2014 Total 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Setor de Tecnologia da Informação na 

Amazônia – PROTI. 
Encomenda Finep 

Fundação de 
Amparo á 

Pesquisa do 
Estado do 

Amazonas - 
FAPEAM 

2080 0 0 2080 

Programa Estratégico de Inclusão á Formação 
em Engenharias – PRÓ-ENGENHARIAS 

Encomenda Finep 

Fundação de 
Amparo á 

Pesquisa do 
Estado do 

Amazonas - 
FAPEAM 

1200 0 0 1200 

Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da 
Amazônia Legal – Rede Bionorte 

Encomenda CNPq Rede Bionorte 1702 0 0 1700 

Total 4982 0 0 4800 

 

 


