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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
Aos 29 dias de setembro de 2016, às 10h30min, no Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC), localizado na Av. Getúlio Vargas,

nº

333 - Quitandinha - Petrópolis - Rio de Janeiro,

reuniu-se o Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação
Científica - FACC com a presença dos seguintes integrantes: Prof. Augusto César Gadelha Vieira,
Diretor do LNCC; Jauvane Cavalcante de Oliveira, do CPFRH/LNCC; Paulo Cabral Filho, do LNCC;
Renato Portugal, do LNCC; Wagner Vieira Léo, da SCC/LNCC; Fábio André Machado Porto, do
LNCC; Ronald Cintra Shellard, Diretor do CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas); João Carlos
Costa dos Anjos, Diretor do ON (Observatório Nacional); Durval Costa Reis, Suplente do CETEM
(Centro de Tecnologia Mineral); Carlos Alberto Teixeira,

Diretor Substituto do INT (Instituto

Nacional de Tecnologia). Não puderam comparecer Gilberto Oliveira Correia do CPFRH/LNCC,
Maurício Vicente Ferreira Junior, representante do Museu de Petrópolis e Heloisa Maria Berto!,
Diretora do MAST (Museu de Astronomia de Ciências Afins). Como convidados, compareceram os
diretores da Fundação, Sr. Francisco Roberto Leonardo, Diretor Geral; o Sr. Flávio Barbosa Toledo,
Diretor Administrativo-Financeiro; Sr. Alexandre Leib Grojsgold, Diretor Técnico e a Srta.
Rikchainne lbrahim, Gerente Executiva, bem como o Sr. Márcio Portes Albuquerque, Diretor
Substituto do CBPF. O presidente do Conselho Curador abriu a reunião dando boas-vindas a todos
os presentes enfatizando a importância da Fundação divulgar seu trabalho perante os Institutos de
Ciência e Tecnologia, tornando-se um instrumento de apoio para que a comunidade científica
tenha um maior desempenho em seus projetos. Em seguida
anunciou a aprovação pelo Ministério
1
Público e o registro em cartório competente do Novo Estatuto da FACC. Com base neste novo
Estatuto foi dada posse aos novos Conselheiros, Diretores dos Institutos nomeados acima, a saber,
do CBPF, do CETEM, do ON, do MAST e do INT. Ao Presidente do Conselho foi informado, pelo
Diretor Geral da FACC, o término do mandato de cinco dos integrantes do Conselho Curador que
são servidores do LNCC, tendo o Presidente se comprometido a providenciar a indicação de novos
nomes antes da próxima reunião do Conselho, que ocorrerá em Novembro de 2016. Nesse
momento foi passada a palavra ao Diretor Geral da FACC, que fez a exposição com a análise das
movimentações financeiras da Fundação no presente ano, bem como outras informações sobre a
organização interna e números sobre projetos e atividades conduzidos. O Presid
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lembrou que na reunião anterior havia sido constatado que o fluxo de caixa
Fundação apontava para o esgotamento de recursos para operação até o final
função disto, foi solicitada uma reunião em setembro para a Fundação mostrar quais foram as
providências tomadas. O Diretor Geral informou que a Fundação fez algumas visitas de informação
aos institutos, faltando ainda algumas que serão feitas nos próximos meses. O Sr. Renato Portugal
perguntou se não seria importante que a Fundação visitasse novos institutos, ao que o Diretor
Geral respondeu que esse trabalho já está em curso. Ainda no âmbito da apresentação, o Diretor
Geral mostrou o quadro de receitas e despesas da Fundação, ressaltando ações realizadas para
redução de custos, envolvendo diminuição de gastos com a remuneração do setor de importação,
redução na remuneração do escritório de contabilidade e corte de pessoal. O Sr. João dos Anjos
perguntou se a Fundação tem um fundo de reserva para enfrentar ações trabalhistas ou multas
rescisórias. A Gerente Executiva respondeu afirmativamente, frisando que o valor desse fundo não
aparecia no quadro financeiro apresentado, por constituir reserva não disponível. O Sr. Carlos
Alberto perguntou se não seria possível contratar uma pessoa para realizar divulgação e ações de
marketing para a Fundação. O Diretor Geral respondeu que essa medida chegou a ser cogitada,
mas que houve entendimento que seria um gasto que a Fundação não teria como suportar com
seu porte atual. O Sr. João dos Anjos enfatizou que é importante para a Fundação essa divulgação
justamente para viabilizar seu crescimento. A Gerente executiva respondeu que a Fundação está
no momento concentrando esforços em mostrar que é capaz de atender bem o quadro atual de
projetos, para os institutos que já atende, para em um segundo momento buscar mais ativamente
novos Projetos e parceiros. O Diretor Geral continuou a reunião convidando o Diretor
Administrativo-Financeiro a falar sobre o novo sistema informatizado que está sendo implantado
na Fundação. Foi explicado que o sistema já está em uso interno, ainda sofrendo testes e ajustes,
e que em breve as informações que produzisse estariam abertas aos coordenadores dos projetos,
inclusive com perspectivas de um aplicativo para celular, dando assim mais transparência e
agilidade ao acompanhamento dos projetos. O Diretor Geral seguiu mostrando a relação de novos
projetos previstos em processo de admissão, apontando a perspectiva positiva de sustentabilidade
financeira para a Fundação em um horizonte de dois anos. Em seguida o Diretor Geral
compartilhou com os Conselheiros uma dificuldade que a Fundação enfrenta, decorrente da
submissão de projetos para assinatura, por parte dos pesquisadores, sobretudo os: que serão
apresentados a órgãos oficias de fomento, nos últimos dias do prazo final, impossi · · ando análise
Sede: Avenida Getúlio Vargas, 333 - Quitandinha - Petrópolis - RJ CEP 25.651-075
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP 22.290-16
CNPJ. 06.220.430/0001-03- E-mail: dirgeral@facclO.org.br - Tel./Fax: (21) 2141-7479

f FACC
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
cuidadosa por parte da FACC. Citou casos recentes em que projetos foram submetido sem a justa
remuneração à Fundação, e sem que isso fosse percebido no momento da s
Presidente do Conselho complementou enfatizando que a Fundação precisa explicar aos
pesquisadores que esta pode ajudar na elaboração das propostas dos projetos e solicitou aos
Diretores dos Institutos que orientassem seus pesquisadores a enviarem seus projetos em tempo
hábil para avaliação da FACC. Ao final de sua apresentação, o Diretor Geral mostrou o novo
organograma da Fundação. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu
a presença e a colaboração de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente
ata, que segue assinada pelos integrantes do Conselho presentes.

/tL.J /L/(/
Ronald Cintra Shellard
Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
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Representante do CPFRH/LNCC
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Renato Portugal
Representante do LNCC
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Fabio André Machado Porto
Representante do SCC/LNCC

Representante do LNCC
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