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MEMBROS DA  ATUAL
GESTÃO, DA CHAPA
ELEITA E O
CONTADOR
REALIZAM REUNIÃO 

Veja na página 3 o que foi tratado 
neste primeiro encontro. 

CONHEÇA: CHAPA 
ELEITA E CONSELHO 
DELIBERATIVO 

Os membros da chapa e do
Conselho Deliberativo 
eleitos fizeram uma breve
e descontraída autoapresentação.
Confira, p. 4 a 8.

PRIMEIRO
ENCONTRO ABERTO 

Na quinta-feira, 19.4, foi realizado 
o primeiro Encontro Aberto. 
Além de membros da chapa eleita 
e de conselheiros eleitos, 
servidores associados e não 
associados participaram. p. 2

As eleições para a escolha da nova Diretoria Executiva da
Ascapes e membros do Conselho Deliberativo foram
realizadas no último dia 16.4.  A chapa 1 - Gestão
Compartilhada ganhou o pleito que contou com a
participação de 175 votantes. O resultado da apuração
chegou a um total de 150 votos para a Chapa 1 e 22 para a
Chapa 2. Três votos foram anulados. 

TRANSPARÊNCIA,  
PARTICIPAÇÃO E
MOBILIZAÇAO
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Leia nesta edição 
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Participantes do primeiro Encontro Aberto pós-eleição 
definiu uma primeira agenda de atividades da nova gestão 

O primeiro Encontro Aberto pós-eleição foi realizado no dia 19.4.2018, das 13h30 às 14h15 no jardim do 
Térreo do edifício da CAPES. O presidente eleito da Chapa Gestão Compartilhada, Pedro Arcanjo Matos, 
apresentou os pontos da pauta. O primeiro foi sobre a definição de local e horário para as reuniões que 
precederão as Assembleias. Os presentes concordaram com a proposta de que sejam realizados 
encontros abertos semanais, sempre às quintas-feiras, das 13h30 às 14h, no jardim do Térreo. 

O segundo item tratou dos melhores e mais efetivos canais de comunicação entre a ASCAPES e os 
associados. Foi de comum acordo que a nova gestão vai atualizar o site atual da associação 
(ascapes.org.br); que a página no Facebook será retomada e atualizada e que será criada conta no Twitter 
(com o mesmo conteúdo do Facebook), as duas redes sociais serão mantidas para atender as preferências 
pelo formato de uma mídia ou outra. A alimentação, no entanto, será feita de forma simultânea, pois as 
próprias redes permitem. 

O grupo de whatsapp “Mobiliza Capes”, criado pelo Pedro em 2017 por conta dos movimentos de greve 
geral, será transformado no “Mobiliza Ascapes” as pessoas poderão participar, independentes de serem 
associadas ou servidores. Um comunicado será enviado a todos, via lista de e-mails Capes_Geral, após a 
posse da nova Diretoria Executiva. Serão mantidas as comunicações por e-mail, além da lista de 
associados, também será utilizada a lista Capes_Geral quando o comunicado for de interesse de todos que 
trabalham na CAPES. Foi informado o envio deste bletim da transição entre as gestões. 

O terceiro ponto da pauta foi sobre a organização de eventos (festas, reuniões, happy hour, palestras, etc). 
O primeiro happy hour será realizado no dia da posse da chapa eleita, em 2/5. Todos estão convidados a 
participar.Será reservado espaço no Bar Brahma, na 201 sul. Com início às 17h, sendo o consumo e o 
pagamento a ser feito individualmente por conta de cada participante. 

A primeira aula pública será sobre as contas, convênios e parcerias da Ascapes. Foi agendada a data de 4 
de junho, em local ainda a ser informado. O período de um mês será necessário para que a nova gestão 
possa tomar conhecimento de todas as questões que envolvem este tema. 

Também está prevista para meados de junho uma palestra / bate-papo sobre Ciência, Tecnologia, Inovação 
e assuntos afins. Os convidados de universidades ou mesmo servidores ainda serão definidos. Esta agenda 
pode ser articulada com o grupo de estudos do PPG Educação em Ciências (institucional), que também 
está prevendo a organização de palestras com esse foco Outro tema sugerido, que pode ser feito em 
formato de revezamento, será apresentações sobre os setores da CAPES e suas atribuições e atividades. 
Este item será objeto de diálogo entre a ASCAPES e a Coordenação de Comunicação Social (CCS) para 
que não haja sobreposições de atividades da associação com a nova comunicação interna que está sendo 
implementada. 

(Fabiana Santos) 
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Reunião com a atual gestão da Ascapes, membros do Conselho Deliberativo e o contador foi realiza 
no dia 20 de abril 

Na manhã da última sexta-feira, 20, o chapa eleita – Gestão Compartilhada – e os atuais membros da 
Diretoria Executiva da ASCAPES e do Conselho Deliberativo se reuniram das 10h às 12h na sala de 
reuniões da associação com o contador Eduardo Gomes. O encontro teve como objetivo apresentar os 
membros da diretoria que será empossada no próximo dia 2 de maio ao atual contador. 

No encontro, o tesoureiro Elton Vieira explicou o formato da contratação do contador, realizada no início da 
gestão atual; foi informada a existência de uma minuta de um novo estatuto, pois o atual está defasado 
perante a legislação brasileira. O contador explicou como é feito o trabalho contábil, o encerramento e a 
demonstração mensal. Foi dito que a associação atualmente não tem prejuízo e que  as contas fecham 
mensalmente de forma superavitária. Também foi informado que o contrato anual do escritório de 
contabilidade encerra junto com a gestão, no dia 30 de abril, e que caberá à nova diretoria a decisão de 
continuar ou não renovando o contrato. 

Ficou acordada a participação do contador na primeira aula pública sobre as contas da associação. Foi 
informado que o caixa da ASCAPES encerrou 2017 com um total de R$ 315 mil. Outros assuntos foram 
brevemente tratados, como a importância da busca de patrocínios para eventos, bazar do Térreo e sua 
forma de funcionamento, novo PIDRH (PIDP) e a necessidade de indicação de associados para a 
Comissão de Ética. 

Ainda sobre as atividades do dia 2/5, ficou acordada uma reunião entre a diretoria atual e a chapa eleita 
para terça-feira, dia 24/4. 

(Fabiana Santos) 
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Conheça os eleitos 
para o triênio 

2018-2021

Presidente - eleito

Vice-Presidente -Eleita

Primeiro Secretário

Chapa 

Gestão Compartilhada 

Diretoria Executiva 

Meu primeiro aprendizado de formas de associação coletiva foram o punk rock e o heavy metal: por 16 anos 
estive à frente de uma banda, Violator, que viajou por todo o Brasil e boa parte do mundo, Japão, Europa, 
México, interior do Pará, Acre e tudo mais. Hoje ainda toco guitarra em uma banda chamada Abismo e fazer 
barulho faz parte da minha vida. Tenho também uma formação em Filosofia, e dessa experiência, um livro 
lançado: “Toda Dor do Mundo”, sobre a relação entre humanidade e animalidade. Tenho uma filhinha linda, 
Stella, que gosta tanto das melhores coisas de Brasília quanto eu: tomar banho na Água Mineral e comer 
pizza Dom Bosco. Contato: pedro.matos@capes.gov.br  

Pedro Arcanjo Matos 
Sou jornalista, formado pela Faculdade de Comunicação da UnB, mesmo 
local onde recentemente conclui o mestrado, com um estudo sobre os usos 
da Lei de Acesso à Informação por servidores públicos. Por essa formação, 
há dez anos trabalho na Coordenação de Comunicação da CAPES, o que 
acredito me permitiu um olhar bastante transversal das atividades e 
articulações de nossa agência.

Fabiana Santos Pereira (Fabi) 
Formada em jornalismo, minha monografia foi sobre Raul Seixas. Trabalhei 
com cobertura de C&T dos estados e municípios em projeto do MCTI (2001- 
2008). Entrei na CAPES em 2009, de 2010 a 2017 fui coordenadora de 
Comunicação Social e atuei como autoridade da Lei de Acesso à Informação.  

Passei pela DEB e hoje estou na Auditoria Interna. Sou mestranda do PPG em Educação em Ciências 
(UFRGS). Estudo ações afirmativas na pós-graduação. Gosto de rock e cerveja. Moro no Gama, ando de 
BRT, viajo pelo Brasil de moto (sou garupeira) e gosto de política. Contato: fabiana.santos@capes.gov.br. 

Os textos estão no formato de autoapresentação. 
Publicados conforme enviados, sem edição. 

Paulo Marcello Marques 
Sou antropólogo formado pela UnB e doutor em educação pela FURG. Atuei na área 
que envolve participação social, gestão e transparência no setor público. Ocupei cargo 
de ouvidor em alguns ministérios. Sou músico e amante de vários estilos musicais, 
principalmente do Blues e do Rock. Contato: paulo.marques@capes.gov.br
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Conheça os eleitos para 
o triênio 2018-2021

segundo secretário

Primeira tesourira

segunda tesoureira

Chapa 

Gestão Compartilhada 

Diretoria Executiva 

Rubens Wilfredy da Silva Sousa 
Licenciado em Ciências Biológicas pela UCB, estudei Eletrônica na Escola Técnica de 
Brasília (ETB). Ocupei o cargo de Técnico em Financiamento e Execução de 
Programas e Projetos Educacionais no RH do FNDE/MEC (2008 a 2010). Lotado na 
Coordenação de Administração de Pessoal – CAP/CGGP/DGES/CAPES – desde 
2010. Cresci na Ceilândia, mas moro em Taguá. Gosto de trekkings e de Plantas 
(Tenho uma pequena produção de mudas de cerrado/ornamentais e germinação de 
sementes). Contato: rubens.sousa@capes.gov.br 

Sandra Regina Silva Ferreira ou, simplesmente, Sandrinha  
Sou formada em Ciências Contábeis pela UDF, turma de  2006. Ingressei no serviço 
público federal em 2009, trabalhando no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de 
Saúde, na área de prestação de contas. Em 2010 fui  trabalhar  no Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília – UnB, permanecendo lá até 2013.Fiz uma 
breve passagem pelo INCRA,  durante  3 meses, trabalhando na contabilidade e na 
prestação de contas. Em 2013 entrei na Capes, sendo lotada na Auditoria Interna e 
permanecendo na Audin até dezembro/2017. Desde janeiro/2018 trabalho na CCont, 
com  pagamentos e retenções de tributos. 

Os textos estão no formato de autoapresentação. 
Publicados conforme enviados, sem edição. 

No período de 2011 a 2013 fui mestranda  do Programa de Pós-Graduação em Economia – Mestrado em 
Gestão Econômica de Finanças Públicas, cursando todas as matérias,  porém não concluindo o curso por 
questões pessoais (se continuasse acho que teria enlouquecido,ahhhhh). Até hoje me perguntam o porquê 
de não ter concluído, então, para que não restem mais dúvidas, e para que não me perguntem mais,  aí 
está a razão.  Conformem-se, pois já me conformei....(rs) Nasci e cresci em Ceilândia e lá permaneço até 
hoje. Acreditem, lá é muito legal, pelo menos para mim. Adoro viajar, dançar, fazer amizades, ouvir 
músicas,  falar besteiras e dar boas gargalhadas nas horas vagas. Contato: sandra.ferreira@capes.gov.br

Patrisia Rodrigues de Souza 
Formada em Administração, especialização em Administração Pública. Na iniciativa 
privada, trabalhei no Centro Universitário UNIEURO na área Acadêmica (Diretoria 
Acadêmica) e no SENAC/DF e RJ na área Administrativa (Compras e Licitações). Entrei 
na CAPES em 2013, atualmente lotada na DPB, Coordenação de Apoio ao 
Aperfeiçoamento de Docentes (CAD). Sou mestranda do PPG em Educação em Ciências 
(UFRGS). Adoro programas familiares, moro em Samambaia e ando de metrô. Não sou 
muito farrista, mas gosto de uma boa conversa. Normalmente falo exatamente o que acho 
das coisas (me falta um pouco de filtro), por essa razão alguns colegas de trabalho me 
chamam de bruta kkkkkk. Contato: patrisia.souza@capes.gov.br  5



Conheça os eleitos para 
o triênio 2018-2021

Conselho Deliberativo 

Membros titulares 

Natália Morato 
Formada em jornalismo, trabalho na área de comunicação desde a faculdade, quando 
estagiei em órgãos públicos, particulares e agência de publicidade, além participar de 
um projeto onde atuei em fotografia na área de esportes. Depois de graduada (2005), 
trabalhei com assessoria de comunicação e comunicação interna. Trabalho na CAPES 
desde junho de 2009, sempre na Coordenação de Comunicação Social. Além de 
auxiliar nos trabalhos de assessoria e produção textual jornalística, sou responsável, 
desde 2013, pelos eventos no qual a CAPES participa com intuito de fazer divulgação 
científica, como a Reunião Anual da SBPC e a Semana Nacional de C&T. 

Os textos estão no formato de autoapresentação. 
Publicados conforme enviados, sem edição. 

Os conselheiros estão na ordem do maior ao menor 
número de votos.

Fernanda Litvin Villas Bôas 
Minha formação foi em bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade de 
Brasília. Fiz o mestrado no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB, que 
culminou com a produção do documentário "Mosaico de Olhares: bem-vindo ao 
Assentamento Colônia I". Faz poucos dias que retornei à Capes, depois da rica 
oportunidade de ser contemplada com a licença para a realização do Doutorado na 
linha de pesquisa sobre avaliação e monitoramento de políticas públicas educacionais 
do PPGDSCI/CEAM/UnB. Trabalho na Diretoria de Formação de Professores da 
Educação Básica desde que ingressei na Capes, em 2008, e adoro o que faço! Sou 
natural de Londrina, no Paraná, mas boa parte da minha infância já foi em Brasília. 

Este trabalho me permite um contato maior com todas as diretorias da CAPES e um conhecimento geral 
das ações promovidas por esta Fundação. Estou como aluna especial do PPG em Educação em Ciências 
(UFRGS). Gosto de música, de viagens e de pessoas (a maioria delas). Natural de Taguatinga, moro 
atualmente na Asa Norte. Contato: natalia.morato@capes.gov.br.

Silvio dos Santos Salles (Silvio) 
Graduado e mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília, já fui professor 
de níveis médio e superior, e Chefe de Núcleo na Gerência de Controle de Zoonoses 
da SES/GDF. Servidor da CAPES desde outubro de 2008, atuei no acompanhamento 
de bolsistas no exterior até março de 2017, quando passei a trabalhar no 
acompanhamento de egressos do exterior. Exerci a substituição da Coordenação de 
Bolsas no Exterior de meados de 2013 ao início de 2015. Presente e atuante nas 
assembleias e manifestações de luta pelos direitos dos servidores a cada convocação, 
me candidatei à Diretoria Executiva da ASCAPES como 1° tesoureiro na gestão de 
2015 a 2018, e assim fui eleito, mas devido a reajustes na diretoria acabei assumindo 
a vice-presidência da Associação.  

Recém-eleito membro do Conselho Deliberativo para o triênio 2018-2021, defendo que uma Associação 
forte é aquela que serve aos seus associados lutando pela justa e correta aplicação de seus direitos e 
deveres. Meus principais valores são minha fé e minha família, e aprecio um estilo de vida leve, saudável e 
bem-humorado. Participo desde 1992 como voluntário na Serenata de Natal, tendo coordenado o grupo da 
UnB em cinco de suas edições. Contato: silvio.salles@capes.gov.br.

Aliás, Brasília é o local que escolhi para morar e criar meus dois filhos. Sou suspeita... adoro os segredos do 
Cerrado, as histórias do Centro-Oeste, o Clube do Choro e, é claro, o céu dessa cidade que nos encanta 
todos os dias! Contato: fernanda.litvin@capes.gov.br.
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Conheça os eleitos para o 
triênio 2018-2021

Conselho Deliberativo 

Membros titulares 

Thaís Sautchuk Pimenta 
Formada em Letras e Comunicação Social, trabalhei no IBICT, no CNPq e na AEB – 
Agência Espacial Brasileira. Entrei na CAPES em 2009, tendo contribuído com os 
seguintes setores: Gabinete da Presidência, Coordenação de Comunicação Social, 
Coordenação do PAEP (DPB), Assessoria da DED, CDP (CGGP) e Coordenação da 
CEA (DAV). Contato: thais.pimenta@capes.gov.br. 

Edson Ferreira de Morais (eD) 
Formado em publicidade e propaganda, mestre em artes visuais pela Universidade 
de Brasília. Atual coordenador de comunicação social da CAPES. Fui membro do 
conselho deliberativo da ASCAPES da última gestão. Transparência ativa e 
soberania dos associados são prioridades que norteiam meu olhar sobre as ações 
da associação. Não gosto de oba, oba, prezo pelo pragmatismo nas ações e não 
serei complacente com artifícios que ferem o estatuto da associação. Contato: 
edson.morais@capes.gov.br. 

Lucas Lopes de Santana 
Acredito na comunicação como promotora dos ajustes e espaço dos conflitos. 
Baiano de Salvador, nove anos de Brasília e Capes: pai há quatro, agarrado ao 
violão desde os 14. Já fiz malabarismo, documentário, poesia e cantoria. 
Doutorando em Comunicação (UnB), mestre em Educação (UnB), bacharel em 
Comunicação/Jornalismo (UFBA). Fui conselheiro 2011 a 2014. Sirvo contente ao 
Conselho em mais esse triênio, agradecendo pela confiança. 
Contato: lucas.santana@capes.gov.br.  

Soraia de Queiroz Costa 
Sou formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, cursei especialização em 
Gestão Pública e em Gestão da Comunicação nas Organizações e sou mestranda no PPG 
de Ensino em Ciências da UFRGS. Trabalho na Coordenação Geral de Acompanhamento 
e Monitoramento de Resultados (CGMR/DRI) desde 2013, quando entrei na Capes. 
Trabalhei como assessora de Comunicação no Instituto Brasileiro de Museus, no Hospital 
Regional de Santa Maria (DF) e na Brasil Telecom. Fui repórter e editora no Congresso em 
Foco e Jornal do Brasil e estagiária na reportagem do Jornal de Brasília e Jornal da 
Comunidade. Tenho interesse em métodos de avaliação. Gosto de construir boa memórias 
com pessoas queridas, passear ao ar livre, ver filmes e séries de suspense e ficção, e ser 
surpreendida positivamente. Contato:soraia.costa@capes.gov.br.
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Conheça os eleitos para o triênio 2018-2021 Conselho Deliberativo - Membros titulares 

Renato Carvalheira do Nascimento 
Formado em Sociologia e Relações Internacionais pela UnB, com mestrado em Sociologia na 
mesma universidade. Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, 
Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho desde os 
anos 90 nas áreas da educação, políticas de segurança alimentar (meu doutorado), relações 
internacionais e música (ninguém é perfeito). Já trabalhei na UNESCO/ONU, FAO/ONU e no 
FNDE/MEC, também em organizações não governamentais. Na CAPES entrei em 2010 na 
Diretoria de Relações Internacionais e em 2013 fui para a Diretoria de Programas e Bolsas no 
País, onde me encontro atualmente. Moro na Vila Planalto, sou pai de uma filha e gosto de 
política e música (sou percussionista e casado com uma pianista). Também gosto de andar de 
bicicleta e de ver futebol (sou Sport Clube do Recife). Contato:renato.nascimento@capes.gov.br. 

Fernando Augusto Pimenta Kreismann 
Formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e especializado em 
Estado, Governo e Políticas Públicas pela mesma universidade. Ingressou na Capes em junho 
de 2013 e trabalha na Coordenação-Geral de Acompanhamento e Monitoramento de 
Resultados (CGMR/DRI) desde então. Anteriormente, trabalhou como professor de Geopolítica 
e teve passagens pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Ministério da 
Cultura. Natural de Brasília, morou a maior parte da vida na Asa Sul. Tem como interesses a 
História, a política, a literatura e a música. Sempre se envolveu com política e ainda nutre um 
sentimento pueril de que é possível transformar a sociedade em um lugar melhor. Contato: 
fernando.pimenta@capes.gov.br. 

Pablo Gabriel Ferreira 
Graduado e mestre em filosofia pela UFRJ e mestre em relações internacionais pela 
UFF, estou na Capes desde dezembro de 2014 (sou da última leva de servidores), 
lotado na DRI, onde gerencio programas de cooperação acadêmica internacional com 
instituições parceiras nos EUA e no Japão. Exerci, entre 2012 e 2014, o cargo de 
Analista de Projetos na Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações 
Exteriores (ACB/MRE), onde atuei na coordenação de projetos de cooperação técnica 
bilateral Sul-Sul em parceria com países francófonos e anglófonos da África. Também  

Conselho Deliberativo - Membros suplentes

Lucas Bussinger Cruz 
Sou bacharel em direito, servidor da CAPES desde 2013 e membro suplente da Comissão de Ética da 
CAPES. Contato: lucas.cruz@capes.gov.br. 
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Mateus do Nascimento Carvalho 
É Servidor Público da CAPES. Tem experiência na advocacia civil, administrativa e penal. Como gestor 
privado na área de recursos humanos foi sócio cotista da Empresa Projetar Consultoria e Serviços em 
RH na cidade de João Pessoa/PB. Possui como principal formação as Ciências Jurídicas (Direito e 
Administração de Empresas pela UNIPE/PB) e a Filosofia (UFPB). Anteriormente, foi Servidor Estadual 
da Secretaria da Receita do Estado da Paraíba como Técnico Administrativo de Finanças e Controle e 
Advogado. Sou torcedor apaixonado pelo Botafogo da Paraíba (o belo da paraíba), debates jurídicos 

trabalhei para uma organização canadense no âmbito de projetos de desenvolvimento comunitário em parceria com 
aldeias Guarani da região da Costa Verde (litoral sul do estado do Rio). No mais, sou papa-goiaba, conterrâneo de 
Arariboia,  quase candango e frequentador dos botecos da Asa Norte. Contato: pablo.ferreira@capes.gov.br.

acalorados e vinho. Adoro a música, toco piano e violão. Moro na asa sul, curto o almoço do MEC mesmo depois dos 
últimos 5 anos aqui em Brasília, nas minhas férias e imprensados só faço ponte aérea para minha terra natal e sou 
casado com uma das mulheres mais lindas do Brasil. Há, tenho um filho de 6 anos que herdou a beleza da mãe, para 
sorte dele é claro, a genética o favoreceu e dessa culta eu não irei levar comigo ao túmulo. Meu e-mail é 
mateus.carvalho@capes.gov.br e desejo uma ótima gestão para os nobres pares pelo próximo triênio que se inicia.


