Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
RELATÓRIO 21/2015

09/12/2015

Local: ASCT
Data: 08 e 09 dezembro de 2015
ENTIDADES PRESENTES: AFINPI, APOSEN, ASCON-RJ, ASPAN, ASSEC-MG, e SindCT

REUNIÃO COM A SEXEC
O Fórum de C&T se reuniu com a Sra. Secretária do MCTI, Emília Curi, iniciando com a
solicitação de sua interferência para conseguir agendamento de reunião com o Ministro Pansera.
Ela afirmou que pode ajudar, mas sem que isto se constitua em compromisso pautado.
O Fórum de C&T colocou sua preocupação quanto às consequências da reestruturação
administrativa do MCTI, alvo do Ofício 557 SEXEC, de 18 de novembro de 2015.
Sobre a extinção da Secretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa, afirmou que, em sua
concepção, a SCUP distanciava as Unidades de Pesquisa do MCTI; afirmou que é papel da SEXEC
cuidar de perto das UP, sem intermediários e que esta aproximação agrada às UP.
Não quis detalhar as mudanças referentes à arrecadação/captação de recursos, através da fusão da
Assessoria de Captação – ASCAP com a Assessoria de Finanças – ASCOF, rebaixados a Coordenadoria.
Entretanto, afirmou que já tinha conseguido o descontingenciamento das verbas dos Fundos
Setoriais/FNDCT; que o MCTI conseguiu aprovação para obter financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID e que este recurso viria todo para o MCTI.
Afirmou que o Ministério acumulou uma dívida de quinhentos milhões de Reais, cuja
administração, juntamente com o contingenciamento do ajuste fiscal, exigiu muitas ações para manter os
serviços essenciais, citou especificamente o pagamento de bolsas no exterior. Segundo ela, foi preciso
cuidado para cortar onde menos causasse problemas.
O Fórum de C&T deixou claro o valor e a necessidade de se reestabelecer o agendamento
semanal de reuniões com a SEXEC, como acontecido neste ano, interrompido na troca dos ministros. O
formato destas reuniões demonstrou sua utilidade, em que se alternou reuniões com o Fórum de C&T
com reuniões com as representações de servidores de cada órgão.

REUNIÃO COM O GABINETE
Reunido com o Chefe de Gabinete, Dr. Carlos Azevedo, o Fórum de C&T solicitou dele
articulação para conseguir reunião com o Ministro Pansera. Ele reconheceu dificuldades de agenda, tanto
pela constituição da nova administração, em final de exercício, quanto pelas exigências devidas ao
momento político. Afirmou que ele tem assumido muitos compromissos de agenda do ministro, por seu
impedimento.
O Fórum de C&T argumentou que a sua representação, de todos os servidores do MCTI, justifica
esforço de atendimento. Ele comprometeu-se em agendar a reunião do Fórum de C&T com o ministro,
talvez ainda este ano.
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Sobre a reestruturação administrativa do MCTI, argumentou coerentemente com o alegado pela
secretária Emília Curi, usando os mesmos argumentos e motivos. Entretanto, avançou na proposição de
realização de alguns eventos de ordem, importantes para definir os rumos da CT&I, descritos a seguir.


Seminário de RH
Afirmou que seria importante discutir não somente a recomposição da força de trabalho, mas

redimensionar as necessidades à luz dos choques de produtividade da informática e de novos
instrumentos administrativos e gerenciais. Dr. Azevedo propôs a constituição de um Grupo de Trabalho
para formatar e organizar o evento.


Congresso Interno
Citou o congresso da FIOCRUZ como um bom modelo que poderia ser adaptado à necessidade

do MCTI e das UP, o que fez boa ressonância com o Fórum de C&T, que tem a mesma opinião. A
discussão evoluiu para um indicativo de realização do Congresso Interno a partir de março do próximo
ano, o que exigiria ações imediatas: uma visita à FIOCRUZ, para coletar informações operacionais,
conhecer sua experiência e identificar afinidades e montar uma comissão de organização do evento.
Em discussão posterior, o Fórum de C&T decidiu enviar correspondência ao Dr. Azevedo
propondo primeira reunião de encaminhamentos no dia 23 de fevereiro. O Fórum se colocaria à
disposição para acompanhá-lo à FIOCRUZ, conforme sua disponibilidade. Haveria convocação do Fórum
para reunião preparatória, em Brasília, na semana anterior, 16 e 17 de fevereiro.


Conferência Nacional de C&T
Mencionou a importância deste evento, que deveria ocorrer de quatro em quatro anos. O último

ocorreu em 2010, mas o de 2014 foi cancelado. Comprometeu-se em articular a sua retomada em 2016
Por fim, o Fórum de C&T cobrou do Dr. Azevedo a questão da constituição de Comitê de Busca
de diretores de órgão do MCTI. Ele argumentou que não houve prejuízo, uma vez que ainda não houve a
necessidade de substituir nenhum diretor, mas reconheceu que é preciso dotar a constituição destes
comitês de representante da unidade, conforme solicitado pelo Fórum de C&T.
O Fórum protocolou documento dirigido ao Dr. Azevedo, contendo uma resenha dos assuntos
tratados e pontuando os compromissos assumidos (documento anexo).

CONVOCATÓRIA
Encerram-se os trabalhos do Fórum de C&T no exercício 2015, a menos que haja abertura de
agenda do ministro Pansera.
Primeira reunião de 2016:
16 e 17 de fevereiro - Local a definir.
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