
 Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T               1/1 
Ivanil Elisiário Barbosa - CEL:12- 99781-1674 - ivanilsindct@gmail.com 

Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655 

  

RELATÓRIO 4/2017                      05/04/2017 

 

Local: Auditório do MCTI 

Data: 4 e 5 de abril de  

 

 

ENTIDADES PRESENTES:  AFINCA, APOSEN, ASCAPES, ASCON-RJ, ASSEC-MG, ASSEC-PC-
GO, SINDSEP-AM e SINDCT 

 

1 – Protocolizada a Campanha Salarial 2017 

O Fórum de C&T fechou documento de encaminhamento da Campanha Salarial 2017, 

que foi protocolizado no MCTIC e no Ministério do Planejamento. (Veja Fax símile Anexo).  

2 – Reunião com a Diretoria de Entidades Vinculadas 

O Fórum de C&T reuniu-se com o Dr. Tacísio Bastos Cunha, titular da Diretoria de 

Entidades Vinculadas do MCTI, quando tratou assuntos diversos. Também estavam presentes 

o Diretor de Gestão Institucional da CNEN, Cláudio Gimenes e a Sra. Cíntia, assessora 

parlamentar da mesma entidade. 

Foi explanada a situação de desmonte das instituições consequência do esvaziamento 

dos quadros de servidores das Carreiras de C&T. O Fórum de C&T afirmou que a força de 

trabalho foi reduzida à metade desde os anos 90, situação que voltará a acontecer até 2020. 

Foi destacada a consequência catastrófica do congelamento orçamentário imposto pela 

EC-95, que as instituições não resistirão nem a cinco anos de congelamentos, quanto mais a 

vinte. As instituições de pesquisa públicas estão em sério risco de extinção se nada for feito 

para reaviva-las com aporte orçamentário e investimentos na recomposição de seus quadros. 

O Fórum reclamou da forma como foi substituído o presidente da CNEN e citou as 

muitas iniciativas que tomou para tentar fazer incluir representação das instituições na 

composição dos Comitês de Busca. Esta representação poderia, por exemplo, ser pinçada do 

Comitê Técnico Científico da instituição. Foi lembrado que o Fórum de C&T já enviou ao 

MCTI proposta, no formato legislativo, com justificativa, para implementação formal deste 

formato, sem que houvesse prosseguimento do assunto. 

Também foram tratadas as questões da Gratificação por Trabalhos com Substâncias 

Radioativas e Raios-X e os ataques à GQ e RT. 

Dr. Tarcísio se comprometeu em levar os assuntos ao Ministro Kassab e abrir a sua 

agenda para uma reunião com o Fórum de C&T. Também se comprometeu, no mesmo 

sentido, quanto ao Ministério do Planejamento. 

3 - Exigência de escolaridade para pagamento de GQ e de diploma para RT; 

O Fórum de C&T abordou o Coordenador da CGNES/MP, José Borges, de quem 

cobrou posição do MP sobre a GQ e a RT. O Coordenador demonstrou pouco conhecimento 

sobre eventual trâmite do assunto. O Fórum de C&T argumentou que o acórdão do TCU 

11374/2016, causador da suspensão das RT, se refere aos artigos 17 e 18 da Lei 12.772/12, do 

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. NÃO diz respeito às Carreiras de C&T.  
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José Borges argumentou que o Secretário da Secretaria de Gestão de Pessoal do MP 

passou por um convencimento de que deveria estender a orientação do acórdão a todas as 

carreiras que recebem RT e que seria necessário desconstruir este entendimento através de 

análises das situações particulares. Não soube ou não quis informar mais nada e também não 

se comprometeu em criar o espaço dialogal para o Fórum de C&T.  

O Fórum de C&T, então, encaminhou o assunto ao Sr. Diretor das Entidades 

Vinculadas, Tarcísio Bastos Cunha (ver item anterior) através de quem protocolizou carta ao 

Ministro Kassab, solicitando a intervenção do MCTIC sobre o assunto.  

Também foi protocolizada carta ao Ministro do Planejamento no mesmo sentido. 

4 – Mobilização Nacional contra a Reforma d Previdência  

 O Fórum de C&T deliberou por orientar as bases nacionais para uma adesão à greve 

geral programada em protesto contra a reforma da previdência, programados para o dia 28 de 

abril. Que cada órgão, dentro de suas limitações de responsabilidades sociais, possa, no 

mínimo, conduzir demonstrações de apoio ao protesto. Preferencialmente, quando possível, 

mobilizem as pessoas para atos públicos conjuntos com outras entidades. 

5) DELIBERAÇÕES 

 As entidades do Fórum de C&T deverão construir junto a suas bases mobilização para 

participação dos atos de protesto contra a Reforma da Previdência. Informar à esta secretaria 

para ampla divulgação. 

 

6) Anexos 

 Carta ao MP encaminhando a Campanha Salarial 2017; 

 Carta ao MP sobre GQ e RT; 

 Carta ao MCTIC encaminhando a Campanha Salarial; 

 Carta ao MCTIC sobre GQ e RT. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

ATENÇÃO!  

O Fórum de C&T deverá se reunir novamente nos dias 3 e 4 de maio de 2017.  

ATENÇÃO: quarta-feira e quinta-feira. 

 

Poderá haver convocação extraordinária dependendo de abrir agenda do MCTI ou do MP. 

 

 

 

Ivanil Elisiário Barbosa - Relator 
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