ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA REDE BRASILEIRA DE CERTIFICAÇÃO,
PESQUISA E INOVAÇÃO – RBCIP

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada a
reunião online do Conselho Administrativo da RBCIP. A reunião foi iniciada pelo Sr. Eduardo
Amadeu Dutra Moresi, com a participação dos membros: Gilberto Clóvis Josemin, Mario de
Oliveira Braga Filho, Márcio Leão Coelho, Hercules Antônio do Prado e o Presidente Marcelo
Estrela Fiche. Com a palavra o presidente Marcelo Estrela Fiche, deu início a sua fala, relatando
sobre os projetos internacionais bem como os registros sobre a viagem realizada entre os dias
22/08/2022 a 26/08/2022 a convite da FAPEC – Área de Educação do Governo do Paraguai dos
projetos sobre Educação. Em seguida o Sr. Marcelo Estrela Fiche falou sobre a reunião agendada
para o dia 08/11/2022 com a presidente do Laboratório de Engenharia Civil da Eletronorte
(Eletrobrás), onde estima-se o fechamento de parceria para certificação de boas práticas. Foi
pautada também a participação da RBCIP em Barcelona com foco nos projetos sociais. Ainda
sobre os projetos internacionais, houve a aprovação para o escritório na Alemanha, onde todos
os membros participantes apoiaram. Com isso foi discutido sobre a criação de uma diretoria
interna (a ser definida) sem custos para a RBCIP [projeto de resolução do CA que cria a
diretoria]. Esse projeto na Alemanha busca prospecção de projetos com temas em
hidrogênio e tecnologia em geral. A inauguração para o escritório está prevista para o dia
18/09/2022. O projeto de resolução foi aprovado. Por último, o presidente Marcelo Estrela
Fiche resumiu os últimos projetos da RBCIP: Caminhão da Tecnologia – FAPDF: O
presidente ressaltou que o objetivo do projeto era a inscrição de seis mil e certificação de
dois mil alunos, mas devido ao sucesso alcançado, o projeto finalizou com 14 mil inscritos
e seis mil alunos certificados. LabInova – O projeto é experimental e o status do mesmo é
que se encontra aguardando novas etapas. LabCrie – O projeto em andamento teve início com
uma previsão de implantação em 24 capitais. Esse ano a FAPEC recusou a proposta do MEC
para expandir para 70 municípios, mas há expectativas que as tratativas continuem em 2023.
Crianças e Adolescente – O projeto foi finalizado com sucesso. O presidente ressaltou o
desempenho da equipe com os editais de licitações, com projeção de meta de participação
no maior número possível de processos do PNUD. Afirmou que as prospecções continuam e
que após as eleições novos desafios virão. Foi decidido deixar para outra oportunidade a
aprovação das contas RBCIP, onde seria necessária a participação do Diretor Administrativo e
Financeiro Arthur Mesquita. Por fim, os participantes deixaram sob aviso que no final de
novembro ou início de dezembro haverá uma nova reunião, onde o presidente apresentará o
feedback das viagens agendadas e as metas para 2023. Nada mais havendo a tratar, o
presidente e demais membros do Conselho Administrativo encerraram a reunião as 15h
agradecendo a presença de todos. E para constar, eu July Lustosa Barbosa, lavrei a presente
ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
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