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Data: 17/03/2021 

Local: Zoom 

Horário início: 10:00h                                                Horário término: 11:20h 

 

Coordenação: Professor Eliezer J. Barreiro (Coordenador Científico do INCT-

INOFAR) 

Participantes: 

Coordenador Científico: Eliezer J. Barreiro 

Professor Marco Aurélio Martins (Vice Coordenador Científico), Professora 

Elizabeth I. Ferreira (Membro do CGA), Professor Carlos Alberto Manssour 

(Membro do CGA), Professora Lídia Lima (Membro do CGA) e Professora 

Heloisa Beraldo (Membro do CGA). 

INCT-INOFAR: Caroline Mattos. 

 

PAUTA: 

1. Informes  

2. Recursos FAPERJ & CNPq: critérios de distribuição 

3. Encerramento 

 

1. Informes 

• O Coordenador abriu a reunião informando que o Professor Luiz Carlos 

Dias (membro do CGA) justificou ausência por motivo de aula.  

• O Coordenador informou, em seguida, que a FAPERJ quitou a dívida que 

tinha com INCT-INOFAR e creditou o valor de R$ 480.000,00 na conta do 

INCT-INOFAR/FAPERJ. 

• Informou aos presentes que, realizou uma reunião com os membros do 

CGA  no Estado do Rio de Janeiro para avaliar as formas adequadas de 

utilizar os recursos depositados (esta reunião foi realizada no dia 22 de 

janeiro de 2021). 

• O Coordenador notificou aos presentes que buscou informações se seria 

viável a transformação de parte deste recurso em pagamento de bolsa, 

porém obteve resposta negativa ao seu questionamento, portanto, este 
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capital será destinado aos custeios do INCT-INOFAR dentre os grupos do 

ERJ. 

▪ O Coordenador informou que a distribuição dos recursos creditados 

pela FAPERJ foi definida como: 

o 15% para contingenciamento; 

o 15% para despesas administrativas; 

o 70% para os projetos. 

• Mencionou sobre o Edital Interno do Projeto SARS-CoV-191, que 

contemplou os seguintes membros do INCT-INOFAR: Professor Claudio 

Viegas Junior (UNIFAL), Professor Floriano Paes Silva  Junior (IOC-RJ)e 

o Dr. Rodolfo do Couto Maia (UFRJ). Informou que as parcelas de                        

R$ 5.000,00 se creditam conforme os pesquisadores entregam os 

relatórios quadrimestrais, porém, na entrega do segundo relatório houve 

um atraso por parte dos Professores Claudio Viegas e Floriano Silva 

Junior, que tiveram mais 10 dias para cumprir esta condição e ficarem 

aptos a receber a parcela seguinte. 

• O Coordenador seguiu a reunião, comentando que adicionou na página 

do INCT-INOFAR os artigos publicados pelos Pesquisadores Seniores do 

INCT-INOFAR e que para tanto, a secretária Caroline Mattos, verificou os 

Currículo Lattes de cada envolvido, nos anos de 2019 e 2020. 

• Pela falta de investimento do CNPq nos anos 2019 e 2020, não foi 

elaborado o Annual Report. Diante desse fato,, o Coordenador apenas 

disponibilizou as publicações científicas na página do INCT-INOFAR. 

• Informou aos presentes que estava guardando recursos para a reunião 

de fim de ano, porém com a pandemia esta comemoração não ocorreu. 

Dessa forma,  o Coordenador comenta que o saldo poderá ser distribuído 

entre os projetos que estiverem em andamento. 

• Antes de prosseguir, o Coordenador abriu a palavra aos participantes. 

 

1 A verba destinada ao Projeto SARS-CoV-19 foi dividida em três partes iguais de R$ 5.000,00, 

no que totaliza R$ 15.000,00. Para fins de esclarecimentos, o Dr. Rodolfo Maia recebeu a quantia 
total de R$ 15.000,00, pelo comprometimento em relação ao prazo de envio, e os demais 

contemplados, Professor Claudio Viegas e Professor Floriano Paes, receberam apenas R$ 
10.000,00 em razão do não envio do segundo Relatório quadrimestral. 
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• Tendo em vista que não houve manifestação, o Coordenador seguiu com 

a reunião, compartilhando documentos que informavam o saldo disponível 

na plataforma do CNPq e o valor que o Coordenador apurou no Cartão 

Pesquisador. Ressaltou que há uma pequena divergência de valores e que 

a secretária Caroline Mattos está averiguando o ocorrido. 

 

2. Recursos FAPERJ & CNPq: critérios de distribuição 

• O Coordenador mostrou os percentuais divididos do valor creditado pela 

FAPERJ, ficando da seguinte forma: 

▪ 15% para contingenciamento- R$ 72.000,00; 

▪ 15% para despesas administrativas- R$ 72.000,00; 

▪ 70% para os projetos- R$ 336.000,00. 

• Em seguida, exemplificou a distribuição entre os grupos do ERJ: 

1. Carlos Alberto Manssour Fraga- R$ 65.000,00 

2. Carlos Maurício Rabello Sant’Anna e Emmanuel Laurent Dardenne- R$ 

45.000,00 

3. Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro- R$ 35.000,00 

4. Floriano Paes Silva Junior- R$ 35.000,00 

5. François Germain Noël- R$ 35.000,00 

6. Gisele Zapata-Sudo- R$ 35.000,00 

7. Lídia Moreira, Marco Aurélio Martins e Patricia Machado Rodrigues e 

Silva Martins- R$ 80.000,00 

• Em seguida, passou-se à discussão do tema: 

❖ Professor Manssour 

• Levantou a questão que possui a divergência de R$ 13.285,35 entre os 

valores apresentados na tabela e no que consta na Plataforma Carlos 

Chagas, e não o valor de R$ 100.000,00, conforme foi dito pelo 

Coordenador. 

❖ Professora Lídia 

• Comentou que as bolsas foram todas usadas e adicionou à sua fala que as 

bolsas não entram como saldo, pois trata-se de uma espécie sobre a qual o 

Coordenador não tem gerência. Questionou o Coordenador quando foi 
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creditada a primeira parcela do projeto CNPq do ano de 2017, e comentou 

que a vigência do projeto INCT-INOFAR/CNPq está próxima. 

• Sugeriu que a comunidade do INCT-INOFAR pudesse investir mais na 

divulgação do Instituto, além do Webinário, especialmente em ações do 

INCT-INOFAR em questões ligadas ao combate do COVID-19, tendo em 

vista que os pesquisadores do Instituto têm projetos publicados e  há o Edital 

Interno SARS-CoV-1,9 em andamento.  

• Comentou sobre uma indagação aos membros do INCT-INOFAR com 

projetos além do ERJ sobre a possibilidade de avanço e interesse em 

prosseguir.  

• Mostrou-se preocupada com o que será apresentado no Relatório final. 

❖ Secretária Caroline Mattos 

• Ressaltou que a divergência apontada pelo Coordenador é referente ao 

Cartão Pesquisador e a Plataforma Carlos Chagas2.  

❖ Coordenador 

• Pontuou que será um Professor inativo da UFRJ e que não sabe se é bom 

ou ruim ter um Professor inativo na Coordenação do INCT-INOFAR, visto o 

dinamismo do Instituto. 

• Relatou que terá que solicitar prorrogação do projeto INCT-INOFAR/CNPq, 

entretanto esta prorrogação terá que ser discutida com o Corpo Social do 

INCT-INOFAR, para que sejam traçados as metas e o cronograma de 

execução. 

• Apontou que será necessário reunir a Comunidade Científica do INCT-

INOFAR para discutir questões da construção do Relatório final e avaliar as 

metas para 2022, ano que o Coordenador Científico se aposentará. 

• Comentou que o Professor Luiz Carlos Dias está mais qualificado para 

ministrar sobre o tema COVID-19, pelo fato do Professor estar trabalhando 

diretamente com o assunto. 

• Falou que devido à escassez de recursos, não pode realizar muitas 

divulgações do INCT-INOFAR. 

 

2 Após o término desta reunião, a secretária recebeu o extrato bancário do Cartão Pesquisador, 
portanto, ela averiguará cada valor para que consiga identificar a Nota Fiscal não declarada.   
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• Argumentou que pelo fato de não ter ciência dos resultados produzidos 

pelos participantes, não está fazendo divulgação na página do INCT-

INOFAR, como aquela feita pelos resultados publicados pelo Dr. Rodolfo 

Maia e o acadêmico Lucas Franco, que descobriram um novo ligante de 

padrão molecular original da proteína principal do COVID-19. 

 

➢ Em seguida o Coordenador passou a fala para Professora Elizabeth 

Ferreira. 

❖ Professora Elizabeth Ferreira 

• Concordou com a Professora Lídia em analisar os projetos no intuito de 

saber como estão e se existe a possibilidade de um resultado satisfatório, 

conforme o esperado.  

• Pontuou que os Webinários têm sido uma forma de divulgação 

satisfatória, só que deveria ser ampliado de algum modo3.  

• Pontuou que não teria nenhuma restrição em o Professor Eliezer 

continuasse como Coordenador Científico do INCT-INOFAR, tendo em 

vista que tem exercido o papel de forma eficiente e eficaz e que nunca 

será inativo. 

 

➢ O Coordenador reforçou a ideia de realizar uma reunião com a 

Comunidade Científica do INCT-INOFAR. 

• Sugeriu a criação de um formulário fácil de preencher para que os 

pesquisadores respondam sobre seus respectivos projetos. 

• O Coordenador deu a palavra novamente aos presentes. 

❖ Professora Elizabeth Ferreira retomou a fala. 

• Em relação à avaliação dos projetos, o Coordenador pode submetê-los a 

uma avalição através de formulários e, posteriormente, avaliar se é viável 

realizar uma reunião virtual. Ouvir o pesquisador e analisar se precisará 

de recursos novos. 

 

➢ O Coordenador sumarizou as falas nos seguintes tópicos. 

 

3 A professora deixou em aberto para que os presentes sugerissem meios de ampliação dos 
Webinários. 
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• É necessário um formulário para avaliarmos os estágios do 

desenvolvimento dos projetos, com as atualizações das equipes. 

• A reunião ampla em formato remoto deveria ser concretizada antes do 

mês de maio, pois após este mês teríamos, apenas, seis meses de 

investimentos. 

• O formulário a ser respondido pelos membros fora do ERJ teria que ficar 

pronto esta semana ainda (até dia 19/03).  

• Dependendo das respostas aos formulários, nossa reunião será, no 

MÁXIMO, no dia 10 de abril de 2021. 

• O encontro dos coordenadores dos projetos do INCT-INOFAR 

necessitará de um avaliador externo. 

• E se ninguém dos ouvintes se opuser, pactuaremos os percentuais dos 

recursos CNPq. O Coordenador propôs os mesmos que foram destinados 

pela FAPERJ. 

▪ 70% dos recursos seriam destinados às atividades- fim; 

▪ 15% dos recursos seriam destinados aos contingenciamentos; 

▪ 15% dos recursos seriam destinados às despesas administrativas. 

• Os recursos de contingenciamento seriam destinados, também, para a 

popularização do INCT-INOFAR, além do Webinário. 

• Propôs que avaliemos os dados extraídos, posteriormente, pela 

Professora Magna Suzana sobre os Webinários nos parâmetros de 

número de visualizações nos vídeos, número de inscritos no canal do 

INCT-INOFAR, visualizações durante e  após a apresentação das 

palestras ministradas, entre outros. 

❖ Professor Manssour 

• É favorável à questão do acompanhamento, mas que haja isonomia na 

distribuição dos recursos. 

• Pontuou que se criou uma assimetria entre os projetos do Rio de Janeiro 

e os projetos nacionais. 

• O ideal seria utilizar os mesmos critérios empregados na distribuição dos 

recursos regionais. O primeiro momento deveria priorizar os colegas que 

não tiveram a oportunidade de obter novos recursos, no mínimo, com os 
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mesmos valores que foram distribuídos para custeio no Estado do Rio de 

Janeiro. 

• Sintetizou a fala dizendo que, no primeiro momento, faria a alocação de 

recursos usando os mesmos critérios utilizados para os recursos 

FAPERJ, após isto, nivelaria os projetos de uma forma mais igualitária. 

❖ Professor Marco Aurélio Martins 

• Concorda com a permanência do Professor Eliezer como Coordenador 

Científico do INCT-INOFAR. 

• Está de acordo com o Professor Manssour quando ele pontua a respeito 

dos recursos alocados e avaliação dos projetos. 

• Quanto ao Relatório, não tem como reinventar o cenário. Tem que 

construir o Relatório de acordo com os recursos disponibilizados, tempo 

e situação desfavoráveis vivenciados nos últimos tempos. 

• Está de acordo com a Professora Elizabeth no quesito Webinário e 

complementa, mencionando que foi uma boa ideia por parte da 

Coordenação. 

• Salienta que o Professor Luiz Carlos Dias tem sido de suma importância 

para o INCT-INOFAR neste momento, em relação à divulgação. 

❖ Professora Heloisa Beraldo 

• Está de acordo com o Professor Eliezer na Coordenação do INCT-

INOFAR. 

• Concorda com as falas dos Professores Manssour e Marco Aurélio. 

• Atentou-se ao prazo para solicitar a prorrogação do projeto INCT-

INOFAR. Antes de idealizar o calendário, se deverá certificar a data 

correta para solicitação da prorrogação do projeto. 

• Quanto ao remanejamento de recursos, está de acordo com o que foi 

apontado pelo Coordenador e pelos colegas. 

➢ No quesito divulgação, menciona que o Professor Luiz Carlos Dias tem 

sido excelente neste âmbito.4 

 

 

4 A secretária averiguou com os colaboradores do CNPq sobre o prazo de prorrogação,  afirmando 
que o prazo de solicitação dessa prorrogação é de, no mínimo, 30 dias. A solicitação do trâmite 

deve ser efetuada na Plataforma Carlos Chagas, através do preenchimento de um formulário 
específico. 
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❖ Professora Lídia 

• Concorda que os projetos do Estado do Rio de Janeiro não deveriam 

concorrer, em virtude dos recursos já alocados para os tais.  

• Quanto à prorrogação, deve-se olhar no Edital original e averiguar se 

estava prevista a prorrogação. 

• A Professora discorda dos colegas em relação à divulgação. Reconhece 

que o Professor Luiz Carlos é o interlocutor voluntário do INCT-INOFAR, 

como foi no caso anterior em relação à fosfoetanolamina, entretanto, 

naquela ocasião o Professor Luiz mencionava com frequência a 

participação direta do INCT-INOFAR. Atualmente, o Professor tem se 

apresentado apenas como integrante da Força Tarefa da UNICAMP, o 

que é totalmente distinto. 

❖ Professora Elizabeth 

• Concordou com a fala do Professor Manssour em não incluir os 

pesquisadores do Estado do Rio de Janeiro neste novo Edital. 

 

3. Considerações finais 

• Os percentuais para os recursos CNPq serão os mesmos que foram 

aplicados nos recursos FAPERJ. 

▪ 15% dos recursos serão para contingenciamentos; 

▪ 15% dos recursos serão para as despesas administrativas; 

▪ 70% dos recursos serão para as atividades e fins. 

• Edital será divulgado entre os pesquisadores de fora do ERJ que tenham 

se manifestado interessados em prosseguir seus projetos no formulário 

Google encaminhado. 

• Na elaboração do Edital, o Coordenador limitará o número de caracteres 

para evitar informações desnecessárias e colocará as datas previstas 

para inscrição, realização das avaliações e os resultados. 

• O Coordenador propôs realizar a avaliação destes projetos em caráter 

remoto e acrescentou que serão decididos, desta forma, os valores 

atribuídos aos projetos. 

 

4. Encerramento 
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• O Coordenador encerrou a reunião às 11:20 h. 

 

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021. 

 

Eliezer J. Barreiro 

Coordenador Científico do INCT-INOFAR 


