
            

 

 
São Paulo, 14 de julho de 2016. 

SBPC-114/Dir. 
 
Excelentíssimo Senhor 
Ministro GILBERTO KASSAB 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações  
 
 
 Senhor Ministro,  
 

Encaminhamos, abaixo, para conhecimento e eventuais providências, cópia de Moção 
aprovada durante a Assembleia Geral Ordinária de Sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), realizada em 7 de julho de 2016, na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 
em Porto Seguro, por ocasião da 68ª Reunião Anual da SBPC. 

 
“Título: Fica MCTI! Fica SECIS! Fica DBPDI!  
Resumo: A Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC) se posiciona 
veementemente contra a fusão do MCTI com o Ministério das Comunicações e o desmonte que 
vem sendo efetuado nas áreas de ciência para a inclusão social e de divulgação e popularização da 
ciência. Pela Manutenção e Integridade da SECIS e do DBPDI! 
Texto da Moção: A Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC) reunida no dia 6 
de julho de 2016, na Reunião Anual da SBPC, em Porto Seguro/BA, analisou a atual conjuntura 
politica nacional e avaliou que as atuais mudanças, como a fusão do MCTI, com o Ministério das 
Comunicações, compromete a trajetória de conquistas e de desenvolvimento do campo cientifico e 
da popularização da ciência no Brasil.  
Nos últimos anos, grandes avanços na popularização da ciência foram obtidos, através de feiras de 
ciências, mostras científicas, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, olimpíadas de ciências, 
projeto ciência móvel e centros e museus de ciência. Estes tiveram sua visitação triplicada, segundo 
pesquisas nacionais de percepção pública da ciência coordenadas pelo próprio MCTI.  
Assim, a ABCMC avalia que esse governo provisório não tem autoridade para promover mudanças 
tão radicais, que comprometem as políticas públicas já consolidadas, através de atuação da 
Secretaria de Ciência e Tecnologia pela Inclusão Social (SECIS) e do Departamento de Difusão e 
Popularização da Ciência (DEPDI) de forma harmônica com a comunidade científica. A ABCMC se 
posiciona veementemente contra o desmantelamento destas áreas e defende a integralidade 
desses órgãos ora ameaçados”.  
 

Se possível, gostaríamos de receber manifestação de Vossa Excelência sobre o assunto, 

para  divulgação aos  Conselheiros,  Secretários Regionais e sócios em geral. 

                                    Atenciosamente, 
 
   
 

            HELENA BONCIANI NADER 
                                                  Presidente   
 


