
Reunião Mensal Ordinária do Comitê Gestor da ANPE 

 

Em vinte e três de abril de 2021, às 14 horas, por meio de reunião virtual, o 
Comitê Gestor da ANPE se reuniu com a presença de Eduardo de Oliveira Melo 
(Presidente), Maria Alice de Medeiros (Segunda Secretária-Executiva), Luciana 
Correia de Almeida Regitano (Primeira Tesoureira) e Carlos Hoff Souza 
(Segundo Tesoureiro). Nessa reunião mensal ordinária foi discutida a seguinte 
pauta: 1. Avaliação da reunião com o Diretor Tiago e memória de reunião; 2. 
Discussão sobre posts da PeD.com que citam a ANPE; 3. Pagamento de 
anuidade 2021; 4. outros assuntos. 

O Eduardo abriu a reunião com o primeiro assunto a ser tratado: Avaliação da 
reunião com o Diretor Tiago realizada em 14/04/2021, que foi bem avaliada pelos 
presentes e cuja memória da reunião que está sendo finalizada será divulgada 
para os associados. 

Em seguida, foi discutido o posicionamento que o CG ANPE deve ter com 
relação às postagens de pesquisadores da Embrapa na P&D.com, 
especialmente por não associados, que conclamam a participação e/ou ação da 
ANPE em questões sobre a agenda de pesquisa da Embrapa. O caso específico 
se refere à postagem assinada pelo pesquisador Dr. Marco Antonio Sundfeld da 
Gama “Responsible Science”. O Eduardo comunicou que foi feita uma 
mensagem pessoal para o Dr. Marcos convidando a interagir e a se associar à 
ANPE e também foi definido que uma outra mensagem, com teor semelhante, 
deveria ser enviada de forma pública na P&D.com.  

Quanto ao assunto anuidade, foi analisada a possibilidade de suspensão do 
pagamento da anuidade de 2021 em função da pandemia, no entanto foi 
ponderado que: 1. Durante o período, os pesquisadores da Embrapa mantiveram 
seus salários normalmente; 2. O valor cobrado é anual e baixo e 3. A associação 
precisará ter caixa disponível para assim que a normalidade for retomada, em 
2022, poder executar ações relevantes e de impacto para os associados. Assim, 
foi definido que a cobrança será mantida em 2021 e a cobrança será efetuada 
por meio de TEF, TED e PIX; com o envio do comprovante para a contadora. 
Adicionalmente, será avaliado a transferência da conta corrente da ANPE do 
Banco Sicoob para o Banco do Brasil, por entender ser mais fácil a gestão, já 
que a maioria dos pesquisadores são correntistas do Banco do Brasil. Como não 
houve outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 15:30h. 

 


