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 RELATÓRIO 10/2017                      20/09/2017 

Local: ASCT 

Data: 19 e 20 de setembro de 2017 

ENTIDADES PRESENTES:  AFINCA, APOSEN, ASCAPES, ASCON-RJ, ASSEC-MG, 
ASSINPA e SINDCT 

1 – Reunião com a SEXEC/MCTIC 

O Fórum de C&T reuniu-se com a SEXEC/MCTIC, Elton Zacarias, a quem cientificou sobre 
a 1ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação na Câmara dos Deputados – SNCTI. 
Também presente à reunião o Diretor de Gestão de Entidades Vinculadas, Tarcísio Bastos Cunha. 

Eles foram informados de que esta iniciativa do Fórum de C&T foi assumida pela Frente 
Parlamentar de C&T, com o apoio organizacional da Associação Brasileira das Instituições de 
Pesquisa Tecnológica e Inovações - ABIPTI. Foi esclarecido que a intenção do comunicado é dispor 
às Unidades de Pesquisa, aos órgãos de fomento e apoio, bem como às Unidades Vinculadas o 
respaldo do MCTIC, de forma que possam colaborar, no que possam, à realização dos eventos.  

O secretário acolheu a iniciativa e, solicitado, ficou de avaliar a possibilidade de apoio 
financeiro às necessidades logísticas do evento. Foi entregue carta do Fórum de C&T ao Ministro 
Gilberto Kassab oficiando o assunto. (Ver anexo.) 

2 – Reunião com o gabinete do Dep. Izalci (PSDB-DF)  

O Fórum de C&T reuniu-se com o Pr. Paulo Socha, Chefe de Gabinete do Dep. Izalci Lucas 
(PSDB/DF) a fim de evoluir as tratativas da SNCTI. Solicitou que a Frente Parlamentar de C&T trate 
com a Assessoria Parlamentar do COMAER - ASPAER de convite a participar dos eventos.  

Socha solicitou que o Fórum de C&T providenciasse minuta de requerimento de constituição 
da Comissão Geral, com justificativa. O atendimento se deu através de e-mail, transcrição anexa. 
Afirmou que nem a Câmara nem a ABIPTI dispõem de recursos para financiar despesas logísticas. 

 
4 – Deliberações 

O Fórum de C&T solicita que as entidades informem à secretaria o status dos arranjos para a 
SNCTI, mesmo que seja informe de impossibilidade de participação. Até o momento, nenhuma 
entidade se manifestou. 

A secretaria informa que a revisão do documento Diagnóstico da Força de Trabalho das 
Carreiras de C&T está próxima do fim e reitera o convite às entidades, que enviem dados relativos ao 
encolhimento da força de trabalho dos órgãos de sua representação, nos moldes dos estudos de caso 
apresentados no “Diagnóstico da Força de Trabalho”, documento reenviado no Relatório 8. Ninguém 
respondeu ainda a esta solicitação, importante para que possamos produzir um documento abrangente 
da maioria dos institutos públicos de pesquisas e afins à atividade de C&T. 

 
5) ANEXOS 

 Carta ao Ministro Kassab sobre a SNCTI; 
 Transcrição de e-mail ao Gabinete do Deputado Izalci 

PRÓXIMAS REUNIÕES 

O Fórum de C&T divulga a programação das próximas reuniões em Brasília, a fim de 
propiciar condições mais vantajosas compra de passagens e hospedagem:  

- 03 e 04 de outubro; 17 e 18 de outubro; e 23 a 26 de outubro (SNCTI). 

 
Ivanil Elisiário Barbosa – Relator 
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ANEXO I – Carta do Fórum ao Ministro Kassab 
Oficia a SNCTI  



 Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T 

______________________________________________________________________________________________________ 
Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T            3/3 

Ivanil Elisiário Barbosa - CEL:12- 99781-1674 - ivanilsindct@gmail.com 
Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655 

 

Excelentíssimo Senhor  
Gilberto Kassab 
MD. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
 
Assunto: Exposição Temática da C&T, no Congresso Nacional, na SNCT-2017 

1. Cumprimentando-o, vimos trazer ao seu conhecimento o status das articulações junto ao 
Congresso Nacional, promovido pelo Fórum Nacional das Entidades Representantes das Carreiras de 
Ciência e Tecnologia – Fórum de C&T, que, acatadas pela Frente Parlamentar de C&T, virá a conduzir 
várias atividades em defesa dos institutos públicos de pesquisas. 

2. A Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, presidida pelo Deputado Izalci Lucas 
(PSDB/DF), produzirá a 1ª Edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Legislativo, 
concomitantemente à 14ª edição do evento homônimo promovido anualmente pelo MCTIC, neste ano, 
entre os dias 23 e 29 de outubro de 2017.  

3. Visa o evento desenvolver uma agenda propositiva para o setor, pautando matérias 
legislativas, promovendo debates e audiências públicas, exposições institucionais de órgãos e 
entidades ligados à pesquisa científica e tecnológica, como forma de expressar sobre a importância de 
se tonar a ciência, tecnologia e inovação áreas prioritárias do país. 

4. Recursos Humanos e Dotação Orçamentária serão temas centrais para as discussões e 
debates que acontecerão em duas distintas ocasiões: Audiência Pública no dia 23/10; e Comissão-
Geral Plenária, no dia seguinte, no Plenário Ulysses Guimarães. 

5. No quesito Exposições Institucionais, está prevista a montagem de estandes temáticas, em 
local a definir, com planejamento inicial voltado ao salão de entrada do Anexo II da Câmara dos 
Deputados. Às associações e sindicatos representativos das Carreiras de C&T coube articular junto aos 
dirigentes das instituições a busca de adesão à mostra.  

6. Trata-se, portanto, de um inédito e grandioso evento, que por inspiração do Fórum de C&T, 
assumido pela Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, conta também com o apoio de organização 
da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação – ABITI e do 
FórumCTIE de Assessoria Parlamentar. 

7. Encaminho anexa Carta Aberta aos Dirigentes de unidades de Pesquisa – UP diretamente 
vinculadas ao MCTIC, bem como às demais instituições públicas de pesquisa ligados à 
transversalidade das Carreiras de C&T, que solicita manifesto de adesão à participação da exposição, 
cujo tema sugerido é “A ciência e a tecnologia como desenvolvimento econômico do país”. 

8. Também anexo “draft” PROPOSTA INICIAL PARA A SEMANA NACIONAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, de autoria da Frente Parlamentar de 
C&T e da ABIPTI. 

9. Foi solicitada manifestação das instituições quanto à disposição de participação no evento, 
em especial na exposição temática, o quanto antes, a fim de planejar adequadamente os espaços. 
Outrossim, o Fórum de C&T ficou de atualizar o documento “Diagnóstico da Força de Trabalho das 
Carreiras de C&T”, para o quê solicitou-se a cooperação das instituições de pesquisas do país quanto 
ao fornecimento dos dados necessários.  

 Assim, consideramos necessário cientificar o MCTIC destas disposições a fim de que as 
Unidades de Pesquisas encontrem o devido respaldo quanto à sua participação no evento. 

 Atenciosamente              
                                                                             Fórum de C&T 
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ANEXO II 
Transcrição de e-mail ao Gabinete do Dep. Izalci 
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Prezado Paulo Socha 
 
1. Minuta do requerimento de composição (convocação?) da comissão geral. 
 
Tema 1 – Redução no orçamento de CT&I pode atrasar projetos das entidades de PD&I 
Tema 2 – Falta de Recursos em CT&I põe em risco o futuro do país.  
                (SOCHA, ENTENDO QUE A QUESTÃO DA AMAZÔNIA CABE AQUI) 
 
Justificativa: 

Os institutos públicos de pesquisa estão a ponto de entrar em colapso por não suportarem 
mais o esvaziamento de sua força de trabalho. Isto se deve a décadas de ausência de regularidade 
de concursos públicos para compensação de exonerações e, mais modernamente, por aposentadoria 
dos servidores. 

Dados históricos comprovam que os institutos públicos de pesquisa perderam 75% da sua 
força de trabalho nas últimas três décadas e que até o ano 2020 perderão a metade do efetivo atual. 
O fenômeno atinge todas entidades do vasto campo de conhecimento, aeroespacial, nuclear, 
comunicações, endemias tropicais, meio ambiente, tratamento do câncer etc. 

De fato, as consequências para o futuro da nação são impactantes, com perda de capacidade 
da ciência (intelectualidade, ambientação e competências) em dar respostas aos desafios do país e 
de prover o desenvolvimento sustentável de seu povo. 

Os números são alarmantes, o caos espreita a maior parte dos institutos públicos de pesquisa 
através da sua perda de capacidade em cumprir sua missão institucional. 

O objetivo do evento é mostrar um diagnóstico a partir da visão dos servidores, 
pesquisadores, tecnologistas e gestores, dos dirigentes das instituições e de autoridades estudiosas 
do assunto, a fim de que se possa delinear planos de ações assertivas de recuperação da 
capacidade científica tecnológica do país. 
 
2. Nomes propostos para compor as discussões: 

 Substituição do representante do INPI pelo representante das instituições públicas de C&T na 
Amazônia, professor Nilson Gabas Junior, diretor do Museu Goeldi; 

 Como representante das Unidades de Pesquisas do MCTIC, professor Ronald Cintra Shellard, 
que também é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF. 

 Prof. Dr. Ildeu de Castro Moreira, presidente da SBPC. 
 No tocante à representação da CNEN, que seja o seu próprio presidente, o Brig. Paulo Roberto 

Pertusi. 

Baseado na listagem original proposta por vocês: 
1. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);  
2. Mário Neto Borges Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– (CNPq);  
3. Marcos Cintra Cavalcante Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos – (FINEP)  
4. Major Brigadeiro Engenheiro Fernando César Pereira Santos Vice-Diretor do Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial – (DCTA);  
5. Fernanda De Negri Diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e 

Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – (IPEA)  
6. Representante do INPI;  
7. Representante do CNEN;  
8. Jorge Almeida Guimarães Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial – (EMBRAPII);  
9. Paulo Mól Junior Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi – (IEL);  
10. Carlos Américo Pacheco Presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo – (FAPESP); 
 
3. Reunião com o MCTIC 
Tivemos hoje reunião com o Secretário Executivo do MCTIC, Elton Zacarias, que contou com a 
presença do Diretor de Entidades Vinculadas ao MCTIC (CNEN,CNPq, FINEP etc.). Oficiamos o 
evento e adquirimos posicionamento favorável à iniciativa da Frente Parlamentar de C&T, na pessoa 
e mandato do Deputado Izalci. 
4. Retorno do Fórum de C&T a Brasília nos dias  3 e 4 de outubro. 
 
Obrigado  
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ANEXO III 
 

CONVOCATÓRIA PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T 
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Brasília, 20 de setembro de 2017 

 

 

CONVOCATÓRIA PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T 

 

 A secretaria do Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para a 

próxima reunião do Fórum de C&T, a realizar-se em Brasília, nos dias: 

 03 e 04 de outubro;  

 17 e 18 de outubro; e 

 23 a 26 de outubro – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Câmara. 

 

As pautas serão divulgadas oportunamente.  

 

 

 

 

 

 

 
Ivanil Elisiário Barbosa – Secretaria do Fórum de C&T C&T 

 
 


