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Local: ASCT 

Data: 24 e 25 novembro de 2015 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, APOSEN, ASCON-RJ, ASPAN, ASSEC-MG, e SindCT 

ATIVIDADES – 24/11/2015 

O Fórum de C&T discutiu sobre o item 8 da Segunda Carta de BH, especificamente sobre a 

representação dos servidores no Conselho do FNDCT, que seja indicação do Fórum de C&T. Ficou 

decidido que o primeiro passo seria conversar com a Condsef. 

Foi redigida e protocolada nova solicitação de reunião com o ministro Pansera, documento anexo. 

A ASCON-RJ informou que teria sido informada que seria mais fácil falar com o deputado 

Ronaldo Piciano, lider do PMDB, no Rio de Janeiro. Conseguiu o número do telefone da assessora do 

deputado no escritório fluminense, com a qual tentaria uma reunião com o Fórum. Informou que a nova 

direção do CETEM tomou posse sem grandes alardes, não convidou ninguém. 

Sobre a instituição de Grupo de Trabalho – GT, deliberado no Segundo Encontro de BH, foi 

aventado o assentamento do grupo para discussão da Regulação do marco legal da CTI. Participariam 

deste grupo a ASCON-RJ e a ASSINT. Na manhã do dia 24 o Fórum esteve presente na audiência pública 

da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, quando foi aprovado o PLC 77/2014 (PL 2.177). No dia 

seguinte seria votado em plenário e aprovado. Resta ao Fórum de C&T acompanhar a regulamentação. 

Sobre o GT de Escola de Governo, Gestão por Competência e afins foi reconhecida a vocação da 

ASCT, que deverá contar com a participação de outra entidade. 

 

ATIVIDADES – 25/11/2015 

O Fórum de C&T recebeu cópia do ofício 557/2015 SEXEC, de 18 de novembro de 2015, ao 

MPOG, que apresenta proposta de reestruturação do MCTI – documento anexo. O documento foi lido 

para as primeiras impressões, não aprofundadas por causa de vigília na antessala do gabinete do 

ministério onde havia a possibilidade de que o Fórum de C&T fosse recebido pelo Dr, Carlos de Azevedo, 

o que acabou não acontecendo. 

Registramos a iniciativa da ASCON-RJ que protocolizou documento colocando as facilidades do 

CETEM para ajudar a mitigar os sofrimentos causados pela tragédia de Mariana, através de eventuais 

estudos e assessorias no alcance da experiência vocacionada da instituição. 

 

CONVOCATÓRIA 

O Fórum C&T se reunirá pela última vez em 2015, nos dias 8 e 9 de dezembro, na ASCT. 

 Indicativo de reunião com o MCTI 

 

ANEXOS 

Cópia de nova solicitação de reunião com o ministro Pansera; 
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