
  

 

 
 

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

SUFRAMA 
 
 

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA  DO COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA -  CAPDA 

 

 

DATA: 02 de dezembro de 2013 

HORA:  09h00 – 12h00 

LOCAL: Sala de Reunião das Superintendências Adjuntas, SUFRAMA, – Manaus-AM. 
 

 

Membros presentes:  

Nelson Fujimoto – Titular - MDIC 
José Nagib da Silva Lima – Titular - Suframa 
Alberto Andrade Neto – Suplente - Suframa 
Odenildo Teixeira Sena – Titular - Gov. do Estado do Amazonas 
Maurício França – Titular – FINEP (por videoconferência) 
Carlos Sartor – Suplente - FINEP (por videoconferência) 
Saleh Mamed – Titular- Polo Industrial de Manaus 
Manoel Soares – Suplente- Polo Industrial de Manaus 
Adalberto Afonso Barbosa – Suplente MCTI 
Onivaldo Rading – Suplente - CNPq 
Spartaco Astolfi – Titular - Comunidade Científica 
Edleno Moura – Suplente - Comunidade Científica 
 
 

Convidados: 

Fábio Barreto - MCTI 
Clóvis Luiz Zimmermann – MDIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Abertura e Aprovação da Ata da 42ª Reunião Ordinári a 

Nelson Fujimoto iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os comitentes e 
colocou em discussão e votação a ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê das 
Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA, realizada em 25 
de março de 2013, no auditório da SUFRAMA, em Manaus/AM. Houve solicitação de 
alteração na página 6. Após a correção, a ata foi aprovada por unanimidade. 

Balanço das Ações autorizadas em 2013 pelo CAPDA 

Em seguida foi passada a palavra ao representante do MCTI. Fábio Barreto que fez um 
balanço das ações aprovadas em 2013 e sua implementação pelas agências de 
fomento. 

 

Tabela 1 – Ações aprovadas pelo CAPDA durante a 43ª Reunião Ordinária 

Demanda Aprovada Valor Situação de 
implementação 

Tecnologia da Informação 
e Comunicação- TIC 

R$ 2.830.000,00 (dois 
milhões oitocentos e 

trinta mil reais), 

Chamada não 
implementada por 

problemas operacionais 

Biotecnologia 
R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos 

mil reais) 

O apoio ao tema 
"Biotecnologia" gerou o 

lançamento da Chamada 
Nº 77/2013 - 

MCTI/CNPq/CT-Amazônia - 
Fomento de Projetos de P, 
D&I em Biotecnologia, na 
Amazônia Ocidental, com 

foco nas áreas de 
Fármacos, Fitoterápicos e 

Cosméticos. 

Biodiversidade e 
Sustentabilidade da 

Amazônia 

R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos 

mil reais) 

Por questões operacionais  
ocorreu a junção de duas 

ações gerando o 
lançamento  da Chamada 

MCTI/CT-
AGRONEGÓCIO/CT-
AMAZÔNIA/CNPq nº 

48/2013 

Fonte: ASCOF/SEXEC/MCTI 

 

O representante do MCTI informou ao Comitê Gestor que devido a não implementação 
da Chamada Pública de TIC, o saldo dos recursos de 2013 do CT-Amazônia seriam 
utilizados para o pagamento de projetos P2 (recomendados, mas não contratados por 
falta de recursos) das outras duas Chamadas Públicas (48/2013 e 77/2013) visto o 
grande número de propostas apresentadas pelas Instituições da Amazônia Ocidental.  

Fabio Barreto informou que a proposta havia sido colocada em votação por e-mail 
durante os dias 05 a 12 de novembro e que havia sido aprovada. Ressaltou porem que a 



  

partir de informações do CNPq havia um saldo de R$ 750 mil na Chamada MCTI/CT-
AGRONEGÓCIO/CT-AMAZÔNIA/CNPq nº 48/2013, pois o Comitê Julgador somente 
recomendou R$ 2.742.188,00, para apenas três projetos e que a proposta seria repassar 
também esses recursos para a Chamada Pública 77/2013 – CNPq totalizando o 
montante de R$ 3.580.000,00 (três milhões quinhentos e oitenta mil reais). 

Onivaldo Rading apresentou o panorama das duas chamadas públicas implementadas 
pelo CNPq, conforme tabelas abaixo: 

Tabela 2 – Chamada Pública 48/2013 

 

Fonte: CNPq 

Onivaldo Rading ressaltou que apesar de uma alta demanda bruta, foram poucos os 
projetos que tinha qualificação, o que gerou um saldo de cerca de R$ 757.812,00 no CT-
Amazônia. Um projeto do estado do Acre será financiado pelo CT-Agronegócio. 

Tabela 3 – Chamada Pública 77/2013 

 

Fonte: CNPq 



  

 

Dos doze projetos passíveis de atendimento na Chamada 77/2013 , oito são do Estado 
do Amazonas, dois de Rondônia, um de Roraima e um do Acre.  

Em seguida, o representante do CNPq apresentou um panorama dos investimentos 
realizados pela agência em toda a região Amazônica. 

Saleh Mamed destacou a importância do cumprimento do calendário de reuniões, pois 
dessa maneira haveria um enriquecimento do debate. 

Odenildo Sena pediu aos comitentes que refletissem sobre o papel do CAPDA, pois no 
seu entendimento acaba-se prevalecendo à burocracia impedindo a discussão 
estratégias para a região. Informou que nos últimos anos os recursos federais para 
região têm caído o que impede a redução das desigualdades 

Nelson Fujimoto analisou a estratégia de ação realizada em 2013 e lamentou a não 
implementação da ação de TIC, mas destacou o grande número de projetos na área de 
Biotecnologia sendo possível apoiar um número maior de projetos.  

Edleno Moura fez um panorama dos grupos de pesquisas da área de Ciência da 
Computação na região da Amazônia Ocidental exemplificando que no estado do Acre 
existe apenas um doutor e que a inclusão de percentuais nas Chamadas Públicas por 
estado não seria a solução. 

Oduval Lobato representante do Banco da Amazônia apresentou proposta da instituição 
de realização de encontros com o objetivo de promoção do desenvolvimento econômico 
da região. Num primeiro momento seriam realizados quatro encontros em estados que 
compõem a Amazônia Legal (Maranhã, Pará, Mato Grosso e Tocantins). 

Após discussões sobre as desigualdades de investimento na região da Amazônia 
Ocidental, o Coordenador apresentou três encaminhamentos aos comitentes: 

 

1. Formação de um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar uma proposta 
para a realização de seminários temáticos nos outros estados da Amazônia 
Ocidental (Acre, Roraima e Rondônia). O grupo será composto por Edleno Moura 
e Spartaco Astolfi (Comunidade Científica), Oduval Lobato (Banco da Amazônia) 
e um representante da Suframa. 

2. Aprovação da suplementação de recursos no valor R$ 3.580.000,00 (três milhões 
quinhentos e oitenta mil reais) para o pagamento de projetos P2 (recomendados, 
mas não contratados por falta de recursos) da Chamada Nº 77/2013 - 
MCTI/CNPq/CT-Amazônia. Os recursos para suplementação são provenientes 
da existência de saldo orçamentário em 2013 do CT-AMAZÔNIA das seguintes 
ações: 

• R$ 2.830.000,00 (dois milhões oitocentos e trinta mil reais), que seriam 
utilizados, originalmente, para apoio à Chamada Pública de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.  

• R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) de saldo da Chamada 
Pública – MCTI/CT-AGRONEGÓGIO/CT-AMAZÔNIA/CNPq nº 48/2013. 

3. Solicitação às agências de fomento (FINEP e CNPq) e ao BNDES para a 
elaboração de um relatório com o investimento realizado na região desde 2003.  

 

 



  

Apresentação do Relatório CT-Amazônia 2012; 

Fabio Barreto do MCTI apresentou aos comitentes o Relatório CT-Amazônia 2012, que 
contêm as ações realizadas com recursos do Fundo Setorial. O documento foi elaborado 
com base em informações disponibilizadas pelo MCTI e pelas agências FINEP e CNPq.  
 
Spartaco Astolfi ressaltou que em 2012 o CAPDA apoiou a Rede de Biodiversidade e 
Biotecnologia da Amazônia Legal – Rede BIONORTE, sendo possível a concessão bolsas 
de doutorado. 
 
Odenildo Sena lembrou que as ações de 2012 tiveram contrapartida do Governo do Estado 
do Amazonas. Ressaltou que durante a reunião de março, o Comitê Gestor havia aprovado 
que a FAPEAM – Fundação de Pesquisa da Amazônia fosse convidada para apresentar um 
relato sobre a execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologia 
da Informação (ProTI-Amazônia). O Coordenador solicitou que o item fosse colocado na 
pauta da primeira reunião de 2014.  
 
O relatório CT-Amazônia 2012 foi aprovado pelos comitentes por unanimidade. 
 

Apresentação da Proposta Orçamentária 2014; 

Fabio Barreto apresentou o detalhamento do Cenário do Orçamento do FNDCT e o Plano 
de Investimento para 2014 por Fundo Setorial e os demais Instrumentos do FNDCT, dando 
ênfase aos recursos alocados no CT-Amazônia, que apresentavam a seguinte situação: 
 

Tabela 4 - Plano de Investimento 2014 – CT-Amazônia      

                                                                                                                                                                            R$ em milhões 

 Taxa + Despesa 

(2%+3%)* 

 FINEP  CNPq  TOTAL 

 (A)  (D) = (C*5%)  (E) =(C-D)  (F)  (G)  (H) = (F+G)   (J) = (E-H-I)  

5%

CT-AMAZÔNIA (Região Norte) 11,66                    0,58                 11,08                   1,59         -            1,59                  9,49                         

CT-AMAZÔNIA (Amazônia Ocidental) 4,40                      0,22                 4,18                      -            -                    4,18                         

FNDCT

 ORÇAMENTO 

LOA 2014 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO

 SALDO 

DISPONÍVEL PARA 

2014 

 Compromissos de Exercícios Anteriores  Saldo para novos 

TR´s 2014        

 

Fonte: ASCOF/SEXEC/MCTI 

 
Nelson Fujimoto fez um balanço da reunião do Conselho Diretor do FNDCT realizada em 16 
de outubro de 2013 informando que o PLOA 2014 ainda estava em negociação no 
Congresso Nacional, mas que estavam previstos na proposta cerca de 767 milhões para o 
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) e que para 2014 a fonte dos royalties do Petróleo 
não estava incluída no orçamento do FNDCT.  
 
Odenildo Sena lembrou a necessidade da discussão de políticas para a região, informou 
que nos últimos anos o investimento realizado pela Fapeam supera o da Capes e do CNPq. 
Finalizou que a inclusão do CsF era preocupante e que não haveria garantia de recursos do 
Tesouro Nacional nos anos seguintes. 
 
Saleh Mamed questionou se forma de operar o edital 48/2013 foi a melhor opção em razão 
da baixa demanda atendida e sobre o quanto já havia sido arrecadado pelo CT-Amazônia 
desde a sua criação. 
 
Fabio Barreto informou que a decisão de se fazer a junção dos recursos dos dois Fundos 
Setoriais havia sido por orientação da Secretaria Executiva e que a estratégia havia sido 



  

adotada em outras ações com o objetivo de diminuir o número de chamadas públicas 
operacionalizadas pelo CNPq. 
 
Edleno lembrou que em anos anteriores o Comitê Gestor havia realizado uma gestão junto a 
SOF com sucesso e que os recursos do orçamento haviam aumentado. Lembrou que a 
inclusão dos recursos do PROTI no Fundo Setorial não gerou aumento no orçamento 
autorizado. 
 
Discussão sobre a proposta de Alteração do art. 11 do Regimento Interno do CAPDA; 
 
Clovis Zimmermann do MDIC apresentou a proposta de Alteração do art. 11 do Regimento 
Interno do CAPDA em especial por dar possiblidade à participação dos membros por vídeo 
conferência, além da mudança no texto do termo “Presidente” para “Coordenador” conforme 
parágrafo 1 do Artigo 26 do Decreto 6008 de 29 de dezembro de 2006. 
 
Outro ponto da proposta era a inclusão do § 2º no art.11 no Regimento Interno: 
 
“A qualquer tempo, para assuntos considerados urgentes, a critério do Coordenador, poderá 
ser realizada consulta e deliberação em meio eletrônico e os membros do Comitê Gestor 
terão prazo de manifestação de até 05 (cinco) dias úteis”. 
 
O Coordenador do Comitê Gestor ressaltou que a utilização desse expediente seria apenas 
em casos pontuais e urgentes. 
 
A proposta de alteração do regimento foi aprovada pelos comitentes por unanimidade. 
 
 
Apresentação do Programa Prioritário para Formação de Pessoal e Mobilidade: 
Caboclo Sem Fronteiras e Programa Prioritário Parqu e Tecnológico de Software: 
Japiim com base no inciso IX, do art. 27, do Decret o nº. 6.008, de 29 de dezembro de 
2006; 
 
Edleno Moura fez apresentação de proposta do Programa Prioritário Tecnológico de 
Software Japiim que tem como objetivo a “Concepção, projeto, implantação e operação de 
um condomínio de empresas de tecnologia com forte ênfase na indústria de produtos e 
serviços de software para viabilizar o desenvolvimento de empreendimentos de base 
tecnológicos gerados a partir da academia em parceria com incubadoras e aceleradoras e 
um parque da Amazônia Ocidental”.  
 
Edleno Moura lembrou que a criação do parque tecnológico não seria para a UFAM e sim 
para a Amazônia Ocidental. 
 
Em seguida apresentou o Programa Prioritário para Formação de Pessoal e Mobilidade: 
Caboclo Sem Fronteiras que tem como objetivo “Fortalecer o sistema de CT&I visando o 
desenvolvimento econômico e social da região da Amazônia Ocidental atendendo a 
necessidades específicas da região que não são cobertas pelo programa ciência sem 
fronteiras” 
 
Nelson Fujimoto questionou a Suframa sobre a repercussão da aprovação dos dois novos 
programas prioritários pelo CAPDA. 
 
Adalberto Neto informou que após a aprovação seria redigida uma resolução para 
aprovação do Comitê Gestor, frisou que atualmente dos sete programas prioritários 
aprovados em 2004 apenas dois estavam recebendo recursos das empresas beneficiadas 
pela Lei de Informática: Programa TV Digital Interativa e o Programa de Microeletrônica e 
Microssistemas da Amazônia – PNMA. 
 



  

Odenildo Sena apresentou aos comitentes detalhes do Plano da Amazônia que está sendo 
elaborado pelo CGEE, disse que o PCTI será lançado em 10 de dezembro de 2014 e que foi 
uma iniciativa dos Presidentes das FAPs e secretários de C&T dos Estados da Amazônia 
Legal e que Plano seria importante para o CAPDA. 
 
Saleh Mamed sugeriu a revisão dos atuais programas prioritários aprovados pelo CAPDA. 
 
A proposta de inclusão dos dois programas como prioritários foi aprovada pelos comitentes 
por unanimidade. 
 
  
Constituição da Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvol vimento Institucional da 
Universidade Federal de Roraima (AJURI), como inter veniente da Universidade 
Federal de Roraima – UFRR. 
 
Descredenciamento de Instituições com base na Resol ução CAPDA nº. 5, de 7 de 
dezembro de 2010:   

1. GENIUS Instituto de Tecnologia (RELATÓRIO DE AVA LIAÇÃO DE 
DESEMPENHO nº. 2/2013 – SAP/CGTEC/COART); 
2. Centro Técnico e Operacional de Manaus (CTO-MAO)  do Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CE NSIPAN (Parecer Técnico 
nº. 58/2013 – SAP/CGTEC/COART) por solicitação. 

 

Após breve apresentação da Secretaria do Comitê Gestor, as duas proposições foram 
aprovadas por unanimidade. 
 

Apresentação da Proposta de Diretrizes Estratégicas  do CAPDA. 

Foi apresentada aos comitentes uma minuta de proposta de Diretrizes Estratégicas do CT-
Amazônia. O documento foi elaborado pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégico – 
CGEE.  
 
O Coordenador ressaltou a importância do documento e que nas próximas reuniões o 
mesmo poderia ser fruto de maiores contribuições. 
 
O Documento de Diretrizes Estratégicas do CT-Amazônia foi aprovado por unanimidade 
pelos comitentes. 
 
 

Outros Assuntos  

O Comitê Gestor decidiu realizar quatro reuniões ordinárias em 2014, nas respectivas datas: 
 

Tabela 5 – Calendário de Reuniões - 2014 – CT-Amazônia 

 
Nº REUNIÃO LOCAL DIA MÊS 

44ª A definir  6 ( quinta-feira ) MARÇO 
45ª A definir 5 ( quinta-feira ) JUNHO 
46ª A definir  11 ( quinta-feira ) SETEMBRO 
47ª A definir  18 ( quinta-feira ) DEZEMBRO 

Fonte: SUFRAMA 

 



  

Em seguida como não havia mais nenhum assunto a ser discutido, o Coordenador do 
CAPDA agradeceu a presença de todos os comitentes desejando um excelente 2014. 

 

 

 

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

CT-Amazônia 


