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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – CAPDA 

 

 

DATA: 20 de outubro de 2010 

HORA: 14:00 

LOCAL: Sala dos Comitês, na Sede do BNDES, Av. República do Chile nº 100, 20º 

andar. Rio de Janeiro. 

 

 

Membros presentes à reunião:  

Marcos Vinicius Souza (Coordenador, MDIC) 

Elilde Mota de Menezes – SUFRAMA (Titular) 

Valéria Silveira Bentes (Suplente) 

Luciano Jorge Muelas – SUFRAMA 

Edson Barcelos – Governo do Estado do Amazonas (Suplente) 

Daniel Soeiro – BNDES (Titular) 

Ana Paula Silva – BNDES (Suplente) 

Márcio Ramos de Oliveira – CNPq (Suplente) 

Oduval Lobato Neto (Banco da Amazônia S.A.) 

Avílio Antônio Franco - FINEP (Titular) 

Cristina Valente – FINEP (Suplente) 

Manoel Soares – Comunidade Científica (1º. Suplente) 
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Spartaco Astolfi Filho (Comunidade Científica da Amazônia Ocidental) 

Edleno Moura (Comunidade Científica da Amazônia Ocidental) 

 

Convidados 

Fernando Frota – Procurador da SUFRAMA 

Fábio Alexandre Barreto da Silva – MCT 

Guajarino de Araújo Filho - FUCAPI 

 

Coordenação Geral do Conselho de Administração da SUFRAMA – CGCAS: 

Claudio Pereira Machado – Analista 

Aldevandra Andrade - Analista  

 

Coordenação Geral de Gestão Tecnológica – CGTEC: 

Alexandre José Antunes Neto 

William Kashimura 

Ana Maria M. F. Sales 

Valclides Kid Fernandes do Santos 

Kelry Laborda da Silva 

 

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos e a receptividade do BNDES e passou a palavra a 

senhora Claudia Costa, responsável pela área de meio ambiente e gestão do Fundo 

Amazônia no BNDES. 
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Cláudia Costa (convidada, BNDES): deu as boas vindas ao banco e explicou as 

funções de sua área no banco e importância das atividades em ciência e tecnologia e de 

fomento na região relacionada às ações desenvolvidas por este Fundo. 

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): deu continuidade a 

reunião, passando para análise da ata da ultima reunião  

 

I – EXPEDIENTE 

1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA da 35ª Reunião Ordinária do Comitê das 
Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA, realizada em 16 de 
setembro de 2010, na sede da Suframa, Manaus/AM. 

- aprovado por unanimidade (com as considerações da representante da FINEP, a 

senhora Cristina Valente).  

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): informou que a diretoria 

executiva solicitou uma alteração de ordem na pauta, passando a apresentação do 

convidado, representante da FUCAPI, senhor Guajarino de Araújo Filho para antes do 

inicio do item ORDEM DO DIA. 

  

2. COMUNICAÇÕES: 
 

2.1. do Sr. Coordenador 
 

2.2. da Secretaria Executiva do CAPDA 
 

O coordenador, em exercício, continuou agradecendo a FUCAPI pela grande 

participação do “workshop” em São Paulo com o Departamento de Comércio dos 

Estados Unidos, com apresentação do projeto de designer com uso de madeira. 

Informou o inicio dos projetos para Copa em 2014, com a realização na FINEP da 

instalação da Câmara Setorial de Promoção Comercial e Tecnológica do Ministério do 

Esporte, com apresentação dos planos pelo MDIC e pela FINEP para este evento 

futebolístico. Colocou que a FINEP apresentou o plano mais voltado para o programa 14 

BIS explicado pela representante, senhora Cristina Valente, e o MDIC mais voltado para 

promoção comercial, relacionados aos itens de compras diretas, na área de transporte, 

segurança e tudo aquilo que for necessário para realização deste evento; nas aquisições 

indiretas, como promoção do turismo, alimentação e hotelaria; e o terceiro voltado às 
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novas oportunidades que poderão se mostradas neste evento. Passou a palavra para a 

Secretaria Executiva do CAPDA. 

Cristina Valente: explicação do Programa 14 BIS (00:31 até 00:34:09) 

Valéria Oliveira Bentes (SUFRAMA): deu seqüência a pauta apresentando o 

representante da FUCAPI, o senhor Dr. Guajarino de Araújo Filho, coordenador do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inovação – NEPI, para apresentação de seu 

trabalho. Lembrou a importância do estudo para o Comitê demonstrando a situação do 

sistema de inovação existente na região.  

– Explanação do Dr. Guajarino de Araújo Filho, coordenador do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Inovação - NEPI/FUCAPI, sobre o resultado do projeto “Sistema Manaus 

de Inovação – Anis Manaus”, projeto este que teve apoio da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus – SUFRAMA, do Centro da Indústria do Estado do Amazonas – 

CIEAM, da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica – FUCAPI, 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, da Secretária 

de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas SECT-AM e do Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Amazonas – SEBRAE/AM. 

Apresentação faz parte desta Ata e estará disponibilizada no sítio do CAPDA. 

 

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): após a apresentação 

passou para o segundo ponto da pauta, ORDEM DO DIA. 

3. PROPOSIÇÕES: 

Nº. 005/10 – Apresentação dos Relatórios de Avaliação de Desempenho das instituições 
credenciadas no CAPDA: 
 
Franqueou a palavra aos Comitentes, após os comentários da Secretaria Executiva do 

CAPDA, que informou a manutenção do credenciamento destas instituições.  

Avílio A. Franco (FINEP): solicitou a Secretária, de forma rápida, que comentasse os 

relatórios apresentados, corroborado pelo Coordenador que sugeriu que fosse 

apresentado o resumo da avaliação de cada instituição, o que foi feito. 
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1) Núcleo de Inteligência Competitiva da Fundação de Apoio Institucional MURAKI – 
NIC/MURAKI;  
- aprovado por unanimidade, com a condicionante de fornecer as 
informações solicitadas e uma nova avaliação em seis meses. 
 

2) Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia – CPAFRO/EMBRAPA-RO; 
- aprovado por unanimidade 

 
Avílio A. Franco (FINEP): sugeriu que a aprovação também seja condicionada, com 
relação às informações solicitadas e uma nova reavaliação em seis meses.   
 

3) Núcleo de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Rondônia – NCT-
UNIR; 

 
- aprovado por unanimidade, com a condicionante de fornecer as informações 
solicitadas e uma nova avaliação em seis meses.  

 
4) Departamento de Clínica Médica/Mestrado Multidisciplinar em Patologia Tropical 

da Universidade Federal do Amazonas – DCM/PPMPT/UFAM. 
- aprovado por unanimidade. 

 
Avílio A. Franco (FINEP): ao final sugeriu ainda que, em uma nova oportunidade, a 
Secretaria Executiva apresente um resumo dos relatórios antes da aprovação pelo 
Comitê.  
 
Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): continuou a reunião 
passando para o último item da pauta, ASSUNTOS DE ORDEM GERAL, com 
apresentação da representante do BNDES sobre o Fundo Amazônia, senhora Ana Paula 
de Almeida Silva – BNDES (Suplente) 
 
– Apresentação do representante do BNDES, sobre o Fundo Amazônia na vertente da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Apresentação faz parte desta Ata e estará disponibilizada no sítio do CAPDA. 

(início 01:40, final 2:41) 

Spartacus A. Filho (Comunidade Científica): solicitou a palavra e sugeriu que para o 

Edital da Rede BIONORTE, onde teriam sido recomendados cinco projetos, havendo 

alguma sobra de recursos dos projetos que estão sendo encomendados, estes sejam 

colocados neste programa de rede. Solicitou maiores informações sobre os projetos que 

foram encomendados pelo CAPDA. 
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Cristina Valente (FINEP): explicou que para o projeto da FUCAPI, o termo de 

Referência já estaria pronto para assinatura. A proposta da SUFRAMA, do Curauá, 

estaria aguardando a formalização do arranjo institucional a ser utilizado, no caso da 

convenente. Informou que com relação ao Pro-Ti, já estaria analisado e aguardando 

uma decisão da Diretoria da FINEP para iniciar a contratação no modelo desenvolvido 

de cooperação, já analisado pela jurídica. Os demais projetos tiveram a prorrogação de 

prazo solicitada e concedida pela FINEP, mas sugeriu que se houver demora na 

apresentação das propostas e não haja tempo hábil para análise o Comitê apóie a Rede 

BIONORTE. 

O Comitê iniciou as discussões sobre a proposta. 

Avílio A. Franco (FINEP): questionou, sendo executado pelo CNPq o projeto da Rede 

BIONORTE e os demais projetos executados pela FINEP seria necessário verificar de 

que forma seriam repassados os recursos. Sugeriu que os comitentes ligados através de 

seus órgãos com estas propostas entrassem em contato com os responsáveis por estes 

projetos. 

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): questionou o que ocorreria 

com estes projetos em caso de atendimento das solicitações de prazo pela FINEP e 

CNPq. 

Avílio A. Franco (FINEP): os projetos que não são submetidos ficariam na carteira e os 

recursos poderiam ser perdidos. 

Márcio Oliveira (CNPq): informou que seria viável, e que aconteceria em outros 

Fundos, o repasse poderia ser transferido para outras ações, mediante decisão do 

Comitê. Com relação a encomenda recebida pelo CNPq no valor de oitocentos e 

quarenta mil reais da Fundação Paulo Feitoza, através do projeto “Interface 

Computacional para deficientes Físicos” e a análise da área técnica do CNPq não 

encontrou uma justificativa para este projeto ser uma encomenda. Questionou o Comitê 

se continuaria com essa execução, com a obtenção de mais subsídios que convença o 

CNPq que seria uma encomenda ou o Comitê poderia decidir por uma alternativa.   

O Comitê continuou as discussões sobre o assunto. 

Edleno Moura (Comunidade Científica): lembrou que o CAPDA já teria indicado que 

se trabalharia apenas com editais e concorrências públicas. 

Fábio (MCT): colocou que seriam mantidos os mesmo projetos, mas, no entanto, em 

vez de serem 2010 e 2011 seriam para 2011 e 2012 e o saldo dos projetos não 

contratados seria transferido. 
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Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): colocou que a 

transferência para o BIONORTE seria uma opção, mas o Comitê deveria abrir para 

outros projetos que faltam recursos. Questionou se haveriam outros projetos como 

opção.  

O Comitê continuou as discussões sobre o assunto. 

Avílio A. Franco (FINEP): respondeu que na FINEP não haveria nenhum. 

Márcio (CNPq): informou desconhecer a existência de outro projeto no CNPq. 

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): questionou se a posição do 

CNPq sobre posição de não aprovar a encomenda da forma que foi apresentada é 

definitiva e se haveria algum problema na transferência dos recursos para os projetos da 

Rede BIONORTE. 

Márcio Oliveira (CNPq): respondeu que sim e que os projetos do BIONORTE já teriam 

sido aprovados no mérito. 

Avílio A. Franco (FINEP): ponderou junto ao representante do CNPq se no edital teria 

que ter uma cláusula estabelecendo que havendo disponibilidade de recursos possam 

ser aprovados outros projetos, caso contrário não haveria como transferir os recursos 

para outro projeto. Havendo a possibilidade, sugeriu que o Comitê aprove 

antecipadamente a transferência ficando devidamente registrado em Ata.    

Márcio Oliveira (CNPq): respondeu que no CNPq já teria feito desta forma. 

O Comitê continuou as discussões sobre o assunto. 

Edson Barcelos (Governo do Estado do Amazonas): se comprometeu em entrar em 

contato com os responsáveis pelos três projetos para tentar agilizar a entrega das 

informações. 

Cristina Valente (FINEP): sugeriu como encaminhamento para decisão do CAPDA que 

não havendo o envio das propostas solicitadas em tempo hábil para os três projetos os 

recursos devam ser destinados ao apoio de projetos já qualificados na chamada do 

BIONORTE. 

Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): sugeriu, em relação à 

encomenda não aprovada pelo CNPq que seja comunicado pelo CNPq, formalmente, 

informando, ainda, o porquê não foi aceito, e encaminhou para decisão do CAPDA a 
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mesma solução dada pela FINEP, com a transferência dos recursos para Rede 

BIONORTE. 

 
Avílio A. Franco (FINEP): sugeriu que antes de encaminhar para aprovação, que se 
tentasse a elaboração de um texto adequado, informando que não haveria na Amazônia 
outra instituição para executar o referido projeto objetivando aprovação da encomenda 
junto ao CNPq, caso contrário, não seria possível que os recursos sejam transferidos 
para o BIONORTE. 
 
Fernando Frota (procurador da SUFRAMA): ponderou com os comitentes, primeiro 
avaliar se o projeto estaria adequadamente enquadrado como encomenda, e em 
segundo fazer a adequação do Termo de Referência com o objetivo de justificar a forma 
de contratação, amarrando, não na Fundação, mas em relação ao pesquisador, com 
notório saber e que não haja concorrente. 
 
O Comitê continuou as discussões sobre o assunto. 
 
Fábio (MCT): questionou o Comitê se o encaminhamento seria em cancelar a ação e 
repassar os recursos de 2010 e 2011, ou somente o de 2010, para o BIONORTE. 
 
Edleno Moura (Comunidade Científica): explicou que o recurso de 2011 poderia ser 
desvinculado e seria aplicado em outra ação. 
 
Spartacus A. Filho (Comunidade Científica): solicitou ao Comitê que fosse repassado 
por completo, pois o BIONORTE é em rede e o repasse de apenas cinqüenta por cento, 
não seria suficiente. Ponderou que atenderia pelo menos um dos cincos projetos 
existente, na ordem de aprovação de mérito. 
 
Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): encaminhou que os 
recursos, de 2010 e 2011, do projeto da Fundação Paulo Feitoza, reprovado pelo 
CNPq por não se adequar a forma de encomenda, sejam transferidos para o 
projeto em rede do BIONORTE, de acordo com a ordem de classificação dos 
projetos já aprovados. O que foi aprovado por unanimidade. Com relação aos 
projetos na FINEP, em número de três, as instituições não enviem os documentos 
solicitados os recursos, referentes apenas ao ano 2010, também sejam 
repassados ao BIONORTE, nos mesmos moldes do anterior, conforme 
classificação de mérito, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
Spartacus A. Filho (Comunidade Científica): ressaltou, para registro em Ata, que o 
vigésimo projeto seria o projeto com título: “Consórcio Microbiano Obtidos de Macrófitas 
Aquáticas na Amazônia para Bioremediação de Ambientes Contaminados com 
Hidrocarbonetos”. Coordenador geral do professor José Aldair Pereira, da UFAM. 
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Marcos Vinícius (Coordenador, em exercício do CAPDA): colocou que para 
próxima reunião, em 02/12, conforme determinação anterior, de realização de 
reuniões itinerantes e como sugestão do representante da Comunidade Científica, 
Spartacus A. Filho, que fosse realizada em Porto Velho, Rondônia, bem como a 
visita as instituições locais. Ressaltou a possibilidade da SUFRAMA de enviar os 
equipamentos de gravação, encaminhou ao Comitê para deliberação, o que foi 
aprovado por unanimidade. Agradeceu a presença de todos e reforçou o convite aos 
comitentes para reunião do dia seguinte, a 8ª reunião extraordinária.     
 
 

Manaus, AM, 10 de novembro de 2010. 

 

Marcos Vinícius de Souza 

Coordenador do CAPDA, em exercício. 

 

Elilde Mota de Menezes 
Secretário - Executiva do CAPDA 

 

 

 

 

 

Referente à Ata da 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – CAPDA, realizada em 20 de outubro de 2010, no Rio de Janeiro, na sede 

do BNDES. 

 


