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 PREÂMBULO 
 
No segundo ano da gestão da Diretoria eleita em 2013 foi feita a substituição do Secretário Geral 
Aldo Malavasi por Regina P Markus. Aldo Malavasi assumiu a titularidade Agencia de Energia Nuclear 
na Organização da Nações Unidas em Viena. A pedido da Presidente Helena B Nader o sócio Paulo 
Hofmann, assumiu o cargo de secretario. Paulo Hofmann é um colaborador constante das Reuniões 
Anuais da SBPC, sendo responsável por toda a parte de audiovisual e comunicação visual.  
A Diretoria manteve intensa atividade política participando de várias atividades no Congresso 
Nacional. Neste resumo é importante destacar a aprovação da Emenda Constitucional (EC – 85) 
voltada para atualizar os conceitos e agilizar os trâmites de facilitação dos processos de inovação 
criados a partir da ciência e tecnologia nacional. Dessa forma foi dada a relevância devida ao termo 
inovação, valorizando a ciência básica nacional. Na data de 9 de julho deste ano foi aprovado 
integralmente o PL2177/2011 que trata do detalhamento de gestão de Ciência, Tecnologia e 
Inovação,  pela Câmara dos Deputados. 
Foram realizadas cinco reuniões da diretoria em São Paulo e uma em Rio Branco. Além da reunião 
ordinária do Conselho da SBPC em julho de 2014 em Rio Branco, foram realizadas três reuniões 
extraordinárias, sendo duas para tratar da relação SBPC/ICH e uma para tratar da indicação de 
candidatos para a eleição de 2015.  
Outro importante destaque neste período foi o início dos trabalhos do Projeto Memória. Este 
projeto está sendo financiado com verba específica designada em emenda parlamentar. 
 

Discriminação das Atividades 

Atuação no Legislativo e Executivo 

 O relacionamento com o Congresso Nacional é uma das formas de exercer o pleno direito de 
cidadania em sociedades democráticas. Somente com o diálogo constante e sistemático se constrói 
relações de confiança e de respeito às diferentes demandas sociais e ao conhecimento de cada 
grupo da sociedade.  
  O engajamento da comunidade científica nas atividades do Poder Legislativo se inicia com a 
identificação, acompanhamento e análise das proposições de interesse que tramitam no Congresso 
Nacional, bem como das lacunas existentes. Este primeiro passo permite a definição de prioridades e 
de estratégias de ação para a construção de uma agenda legislativa de Ciência, Tecnologia, Inovação 
& Educação. E, a construção de alianças  e o compartilhamento de responsabilidades com o governo, 
com os parlamentares e com outros atores da sociedade permitirão as melhores escolhas para o 
futuro sustentável de nosso País. 
 Outra forma de atuação tem sido a promoção da aproximação da comunidade científica do 
Parlamento, por meio da participação de reuniões, debates e audiências públicas, além  de auxiliar, 
com informações técnico-científicas, as diversas Comissões e Frentes Parlamentares da Câmara dos 
Deputados e Senado Federal na tomada de decisão.  
 Além disto, semanalmente é encaminhada a Agenda do Congresso Nacional e notícias sobre 
os resultados das reuniões nas duas Casas Legislativas para o Conselho e a Diretoria da SBPC e, para 
as Secretarias Regionais. 
 Fundamental também para a defesa de interesses da CTI e Educação no Congresso é ampliar 
e fortalecer as redes de relacionamento com instituições de CTIE, bem como manter contato 
sistemático com parlamentares e seus assessores. Neste sentido foi criado em 2011 o Fórum de 
Assessorias Parlamentares em CTIE com a participação de 32 instituições públicas e privadas, entre 
elas a SBPC. No âmbito deste Fórum são promovidas reuniões mensais para: discutir projetos de 
interesse que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; definir ações conjuntas 
quando pertinente; debater temas de CTIE com convidados, entre eles parlamentares, consultores e 
assessores legislativos, técnicos das instituições membros do Fórum, entre outras ações. 
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 Em relação ao posicionamento da SBPC quanto aos projetos de interesse, considerados 
prioritários para o meio acadêmico e científico, é realizado por meio de cartas, manifestos, atos 
públicos e participação em grupos de trabalho, debates e audiência públicas.  
 
Proposições Prioritárias 
 
A SBPC tem se manifestado a respeito de diversas proposições legislativas que tratam de temas 
importantes para a Ciência e outros temas de relevância para o país. Como exemplo pode-se citar: 
 
1. PEC 12/2014 (PEC 290/13 na Câmara dos Deputados)  
A SBPC atuou eficientemente para manter o termo “pesquisa básica” no texto constitucional.  O 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que retirava este termo do texto constitucional foi 
revertido. O termo “pesquisa básica” foi mantido na PEC aprovada que passa a ser a  Emenda 
Constitucional no 85, promulgada em 26/02/2015. TRANSFORMADA EM NORMA JURÍDICA. 
 
2. PL 2177/2011 - (Institui o Código Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação) 
 A SBPC tem participado de todo o processo de discussão do PL, no âmbito do grupo de trabalho 
criado pelo deputado Sibá Machado. Foram incluídas questões de grande relevância para a atuação 
de professores/cientistas de dedicação exclusiva em universidades públicas. O PL foi aprovado na 
Comissão Especial e aguarda entrar na pauta do Plenário da Câmara. Representantes do  governo 
federal do mandato novo abriram novamente a negociação, e por isto, o relator reviu seu parecer. A 
SBPC continuou presente e conseguiu manter as questões mencionadas acima. Este Pl foi aprovado 
na Câmara dos Deputados no dia 9 de julho de 2015 e segue para o Senado. 
 
3. PL 7735/2014 (PLC 02/2015 no Senado Federal) - Acesso ao patrimônio genético, aos 
conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios - A SBPC apresentou e negociou 
alterações no texto do PL, com o MMA, com o  MCTI, e com a deputada Luciana Santos, com o 
senador Jorge Viana, entre outros parlamentares. Muitas das propostas apresentadas foram 
acatadas no Substitutivo, entre elas, a exigência de que uma instituição estrangeira só possa acessar 
o patrimônio genético brasileiro e os conhecimentos tradicionais associados por meio da parceria 
com instituição nacional de ciência e tecnologia, pública ou privada. O projeto de lei foi aprovado e 
transformado na Lei no 13.123/2015 sancionada em 20 de maio de 2015. TRANSFORMADA EM 
NORMA JURÍDICA. 
 
4. PLS 292/2012 - do Senador Cyro Miranda, que "Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para tornar obrigatória a reciclagem 
pedagógica de professores da educação superior e básica pública a cada seis anos". A SBPC 
encaminhou proposta para a senadora Ana Amélia, relatora do PLS, propondo alterações ao projeto 
original. O projeto foi arquivado em final de legislatura, e como o autor não foi reeleito não foi 
desarquivado nesta nova legislatura. 
 
5. PL 8099/2014 - do Deputado Marco Feliciano, que "Ficam inseridos na grade curricular das Redes 
Pública e Privada de Ensino, conteúdos sobre Criacionismo". SBPC se manifestou contra o PL 
solicitando sua rejeição e arquivamento. No entanto, o PL foi desarquivado nesta nova legislatura, e 
continua sua tramitação. 
 
6. PL 7841/2014 - do Senador Roberto Requião. O PL " Altera o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a revalidação 
e o reconhecimento de diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por instituições de 
ensino superior estrangeiras". O relator do PL na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da 
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Câmara dos Deputados, deputado Zeca Dirceu, acatou em seu parecer a proposta da SBPC de 
aprovação do PL 7841 (texto aprovado no Senado) e rejeição dos PLs apensados. 
 
7. PL 7299/2014 - do Deputado Vicentinho - A SBPC se manifestou frontalmente contra o PL do 
deputado Vicentinho que proibia a aquisição de publicações gráficas de procedência estrangeira 
pelos órgãos públicos das esferas federal, estaduais e municipais para utilização de qualquer espécie 
e natureza da administração pública. O deputado retirou seu projeto de tramitação. 
 
8. PL 6741/2013 - do Deputado Sarney Filho, que "Dispõe sobre a Política Nacional de 
Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o destino de rejeitos e o uso da nanotecnologia no país, e 
dá outras providências". A SBPC manifestou sua preocupação quanto ao impacto deste projeto em 
relação ao desenvolvimento das nanociências e nanotecnologia 
 
9. PLC 39/2015 (PL 2833/2011 na Câmara) - do Deputado Ricardo Trípoli, que "Criminaliza condutas 
praticadas contra cães e gatos e dá outras providências".  A SBPC e a ABC não concordam com a 
generalização do projeto, que não diferencia a crueldade praticada contra os animais e a utilização 
humanitária dos mesmos para fins científicos. Solicitou aos senadores que corrijam este equívoco. O 
PLC está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado com  o relator, senador 
Álvaro Dias, para emitir parecer. 
 
10. PLC 70/2014 - do Deputado Ricardo Izar, que "Altera dispositivos dos arts. 14, 17 e 18 da Lei nº 
11.794, de 8 de outubro de 2008, para dispor sobre a vedação da utilização de animais em atividades 
de ensino, pesquisas e testes laboratoriais com substâncias para o desenvolvimento de produtos de 
uso cosmético em humanos e aumentar os valores de multa nos casos de violação de seus 
dispositivos". A SBPC e a ABC se pronunciaram pela aprovação do projeto e os PLS 438/2013, do 
senador Valdir Raupp e PLS 45/2014, do senador Álvaro Dias, que tramitam conjuntamente. A SBPC 
e a ABC apoiaram a posição defendida pelo Dr. José Mauro Granjeiro, coordenador do CONCEA, em 
audiência pública. 
 
11. PL 4961/2005 - do Deputado Antônio Carlos Mendes Thames, que "Altera dispositivos da Lei nº 
9.279, de 14 de maio de 1996". Estabelece que as substâncias ou materiais extraídos de seres vivos 
naturais e materiais biológicos serão considerados invenção ou modelo de utilidade, podendo ser 
patenteados. A SBPC manifestou preocupação com o projeto, e consultou as sociedades científicas 
sobre suas posições. Não há consenso na posição das sociedades, e por isto a SBPC não manifestou 
sua posição publicamente. 
12. PLS 200/2015 - da senadora Ana Amélia, que " Dispõe sobre a pesquisa clínica". A SBPC ainda 
não manifestou sua posição pública, mas está estudando a matéria para encaminhar posicionamento 
aos senadores que a solicitaram. 
 
13. SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 3, de 2015 
(PL 4699/2012 na Câmara) - do Senador Paulo Paim, que "Dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de Historiador e dá outras providências". A SBPC atuou fortemente neste projeto, inclusive 
articulando suas sociedades filiadas, para ter uma posição de consenso. No entanto, não foi possível 
obter consenso total no projeto, mas mesmo assim, algumas sugestões apresentadas pela SBPC 
foram consideradas pelos relatores na Câmara. O projeto está agora no Senado federal, em final de 
tramitação. Deverá ainda ser aprovado pelo Plenário e depois seguirá para sanção presidencial.  
 
14. PL 5133/2013 - do Deputado Sarney Filho, que "Regulamenta a rotulagem de produtos da 
nanotecnologia e de produtos que fazem uso da nanotecnologia". A SBPC, por meio do Dr. Fernando 
Galembeck, se posicionou contra o projeto em audiência pública. 
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15. PL 215/2007 - do Deputado Ricardo Trípoli, que " Institui o Código Federal de Bem-Estar Animal". 
A SBPC está analisando cuidadosamente o projeto, pois ele impacta a legislação vigente. Ainda não 
se pronunciou sobre o projeto, mas o fará brevemente. 
 
Outras Proposições 
A SBPC tem acompanhado outras proposições, tais como:  

 PL 7200/2006, do Poder Executivo, que "Estabelece normas gerais da educação superior, 
regula a educação superior no sistema federal de ensino, altera as Leis nºs 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996; 8.958, de 20 de dezembro de 1994; 9.504, de 30 de setembro de 1997; 
9.532, de 10 de dezembro de 1997; 9.870, de 23 de novembro de 1999; e dá outras 
providências" 

 PL 4372/2012, do Poder Executivo, que " Cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação 
da Educação Superior - INSAES, e dá outras providências" 

 PL 7867/2014, do deputado Vicentinho, que "Assegura a manutenção e o fomento do 
emprego nas indústrias gráficas e disciplina a aquisição de livros adquiridos pelo Poder 
Público por meio do PNLD - Programa Nacional do Livro Didático, e similar, bem como a 
produção e impressão de livros contemplados com o incentivo fiscal da Lei Rouanet" 

 PLS 39/2015, do senador Romário, que "Dá nova redação os dispositivos da Lei nº 8.010, de 
29 de março de 1990 que dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica 
e tecnológica, e dá outras providências. 

 PLS 212/2015, do senador Acir Gurgacz, que " Disciplina a profissão de Cientista" 

 PLS 16/2015, da senadora Ana Amélia, que "Dispõe sobre a criação e o funcionamento de 
fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de instituições públicas de ensino 
superior". 

 PLS 133/2014 , do senador Alfredo Nascimento, que " Altera a Lei nº 8.010, de 29 de março 
de 1990, que dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e 
tecnológica, e dá outras providências, para simplificar o procedimento de importação de 
substâncias sujeitas a controle especial para pesquisa científica e tecnológica" 

 PLS 484/2013, do senador Eduardo Amorim, que " Dispõe sobre a importação de material 
biológico de origem humana para fins de ensino e de pesquisa" 

 PLS 379 de 2013, do senador Delcídio do Amaral, que " Dispõe sobre o processo de escolha 
de dirigentes das instituições de ensino superior" 

 PLS 236/2012, do senador José Sarney, Reforma do Código Penal Brasileiro (inclui a questão 
do aborto) 

 SCD 01/2011, da Câmara dos Deputados, que " Altera o art.56 da Lei 9.394/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação) para estabelecer que o órgão colegiado deliberativo superior 
das instituições públicas de educação superior será constituído de forma democrática, com 
2/3 (dois terços) dos assentos ocupados por membros da comunidade acadêmica e 1/3 (um 
terço) por representantes da sociedade civil local e regional, segundo critérios definidos pelo 
respectivo sistema de ensino; dispõe que em cada um dos demais órgãos colegiados e 
comissões, os docentes ocuparão 70% (setenta por cento) dos respectivos assentos; dispõe 
que o Reitor, o Vice-Reitor e os Diretores das instituições públicas de educação superior 
serão escolhidos mediante processo eleitoral direto com a participação de todos os docentes, 
discentes e servidores técnico-administrativos, nos termos do disposto em seus estatutos e 
regimentos" 

 PLS 619/2011, do senador Eduardo Braga, que " Institui o Código Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação" 

 PLS 547/2011, do senador Lindbergh Farias, que " Altera a Lei nº 11.540, de 12 de novembro 
de 2007, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
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FNDCT; altera o Decreto-Lei . 719, de 31 de julho de 1969, e a Lei 9.478, de 6 de agosto de 
1997; e dá outras providências, para estimular a inovação no Brasil". 

 PLS 387/2011, do senador Rodrigo Rollemberg, que " Dispõe sobre o processo de registro e 
disseminação da produção técnico-científica pelas instituições de educação superior, bem 
como as unidades de pesquisa no Brasil e dá outras providências. 

 PLS 518/2009, do senador Cristovam Buarque, que " Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, para transformar o Ministério da Educação em Ministério da Educação de Base". 

 PL 297/2015, do deputado João Fernando Coutinho, que "Dá nova redação aos dispositivos 
da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990 que dispõe sobre importações de bens destinados à 
pesquisa científica e tecnológica, e dá outras providências". 

 PL 882/2015, do deputado Jean Wyllys, que "Estabelece as políticas públicas no âmbito da 
saúde sexual e dos direitos reprodutivos e dá outras providências. 

 PL 7577/2014, da deputada Mara Gabrilli, que " Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para dispensar do processo licitatório a contratação de serviços destinados a atender a 
pesquisa científica e tecnológica" 

 PL 6702/2013, da deputada Iracema Portella, que " Dispõe sobre a existência de repositórios 
digitais nas instituições federais de educação superior e de pesquisa, para gestão e 
disseminação de sua produção científica, técnica e artística" 

 PL 5687/2013, do deputado Gonzaga Patriota, que " Altera a redação do inciso XXI, do art. 
24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para incluir as universidades de pesquisa no 
benefício da dispensa de licitação" 

 PL 4643/2012, da deputada Bruna Furlan, que " Autoriza a criação de Fundo Patrimonial 
(endowment fund) nas instituições federais de ensino superior. Altera a Lei nº 9.250, de 1995 
e a Lei nº 9.249, de 1995. 

 MSC 245/2012, do Poder Executivo, que Submete à consideração do Congresso Nacional o 
texto do Protocolo de Nagoia sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e 
Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização à Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), concluído durante a 10a Reunião da Conferência das Partes na Convenção, 
realizada em outubro de 2010 (COP-10), e assinado pelo Brasil no dia 2 de fevereiro de 2011, 
em Nova Iorque" 

 PL 2905/2011, do deputado Roberto de Lucena, que proíbe a utilização de animais em 

pesquisas que possam lhes causar sofrimento físico ou psicológico, relacionadas à produção 
de cosméticos, perfumes, produtos para higiene pessoal, para limpeza doméstica, para 
lavagem de roupas, de suprimentos de escritório, de protetores solares e de vitaminas e 
suplementos" 

 PL 37/2011, do deputado Weliton Prado, que " Dispõe sobre o regime de aproveitamento 
das substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petrôleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de licenciamento 
de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967" 

 PL 691/2007, do senador Paulo Paim, que " Altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, 
que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para determinar a 
aplicação de recursos em educação e em ciência e tecnologia" 

 
 PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES NO LEGISLATIVO 

 
04 de novembro de 2014 - Audiência Pública para debater o PL 7735/2014 que regula o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados. Na Frente Parlamentar de Ciência, 
Tecnologia, Pesquisa e Inovação da Câmara dos Deputados. Debaterora pela SBPC: Helena Bonciani 
Nader. 
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 11 de novembro de 2014 - Comissão Geral (sessão de debates com especialistas em Plenário), para 
discutir as novas regras para acesso ao patrimônio genético de plantas e animais e aos 
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade (Projeto de Lei 7735/2014). Debaterora pela 
SBPC: Helena Bonciani Nader. 
16 de dezembro de 2014 - Reunião na Presidência do Senado Federal (Brasília DF) com o Vice-
Presidente do Senado, Senador Jorge Viana, senador Aníbal Diniz e Senador Aloysio Nunes sobre a 
aprovação da PEC 12/2014. Participação: Helena Bonciani Nader e Beatriz Bulhões. 
26 de fevereiro de 2015 - Participação da Presidente da SBPC Helena Bonciani Nader na Sessão 
Solene do Congresso Nacional para promulgação da EC nº 85/2015, no Plenário do Senado Federal. 
Pela primeira vez na história a SBPC ocupou lugar à mesa diretora junto com o Presidente do 
Senado, o Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro de Ciência e Tecnologia, Deputados 
envolvidos e o Presidente do CNPq.  
01 de abril de 2015 - Participação no Seminário “Marco Legal da Biodiversidade: Patrimônio, Direitos 
ou Mercadoria?”, no Interlegis, no Senado Federal. Esse seminário foi coordenado pelo Senador João 
Capiberibe, e contou com a presença da Ministra do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, senador Jorge 
Viana, Helena Bonciani Nader, e outros representantes do governo federal e da sociedade civil. 
27 de abril de 2015 - Audiência Pública destinada a debater o tema “FORMAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM ESPECIAL ENFOQUE PARA O 
PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS”. Expositora pela SBPC: Helena Bonciani Nader. Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal.  
19 de maio de 2015 - Audiência Pública promovida pela CCTCI em conjunto com a CTASP, para 
debater a regulamentação da profissão de cientista. Debatedora pela SBPC: Helena Bonciani Nader. 
21 de maio de 2015 - Reunião de reinstalação da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, 
Pesquisa e Inovação, na Câmara dos Deputados. Participaçao: Beatriz Bulhões. 
26 de maio de 2015 - Audiência Pública, promovida pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e  destinada à instrução do PLC no 70, de 2014, que tramita em conjunto com os PLS no 
438, de 2013, e PLS no 45, de 2014, para dispor sobre a vedação da utilização de animais em 
atividades de ensino, pesquisas e testes laboratoriais com substâncias para o desenvolvimento de 
produtos de uso cosmético em humanos e aumentar os valores de multa nos casos de violação de 
seus dispositivos. SBPC enviou carta ao presidente da Comissão, apoiando a aprovação do PLC 
70/2014 fundamentada pela posição de José Mauro Granjeiro. 
18 de junho de 2015 - Seminário na Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação 
da Câmara dos Deputados, para apresentação do Substitutivo do deputado Sibá Machado (PT/AC), 
relator do PL 2177/2011 (Código de Ciência e Tecnologia), antes de ser votado no Plenário da 
Câmara. Helena Bonciani Nader participou da mesa de abertura e expôs a posição da SBPC. 
25 de junho de 2015 - Audiência Pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados para discutir o PL 6741/2013, do 
deputado Sarney Filho, que "Dispõe sobre a Política Nacional de Nanotecnologia, a pesquisa, a 
produção, o destino de rejeitos e o uso da nanotecnologia no país, e dá outras providências, e o PL 
5133/2013, que "Regulamenta a rotulagem de produtos da nanotecnologia e de produtos que fazem 
uso da nanotecnologia". Participou como expositor pela SBPC, o professor Dr. Fernando Galembeck. 
 
 
Cartas Enviadas 
  
17 de julho de 2014  - Carta à Presidente Dilma solicitando a retirada do caráter de urgência do PL 
7735/2014. 
12 de agosto de 2014. Carta à Dra. Magda Chambriard, Diretora-geral da Agência Nacional de 
Petróleo - ANP. Ref. Consulta Pública Nº 10/2014, da ANP, sobre as novas regras para investimento 
em P&D 
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18 de agosto de 2014 - Carta ao Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Clélio Campolina 
Diniz - sobre contribuição do MCTI à SBPC 
13 de outubro de 2014 - Carta encaminhada aos Deputados federais com a posição da SBPC sobre o 
PL 7735/2014. 
21 de outubro de 2014 - Carta enviada ao Senador Aloysio Nunes e outros senadores, ao deputado 
Tripoli, ao deputado Sibá Machado entre outros sobre orçamento com solicitação de emenda para a 
SBPC. 
28 de novembro de 2014 - Carta aos deputados federais sobre o PL 8099/2014. A SBPC solicita que o 
PL 8099/2014, bem como o PL 309/2011, no qual o primeiro está apensado, sejam rejeitados e 
arquivados, mantendo assim o princípio da laicidade e liberdade de crença garantidos pela nossa 
Constituição federal, bem como não comprometa o ensino das Ciências a nossos alunos. 
25 de novembro de 2014  - Carta enviada à Presidência da Republica apresentando considerações e 
contribuições da área de C,T&I para o segundo mandato – texto elaborado em conjunto com as 
sociedades científicas, fruto da reunião realizada no dia 14 de novembro. 
06 de novembro de 2014 - Carta ao Senador EDUARDO BRAGA, relator da PEC 12/2014 na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) solicitando que retorne, em seu relatório, a palavra 
"básica" INCISO I DO ARTIGO 218 DA PEC 12/2014 (PEC 290/2013) 
04 de dezembro de 2014 - Carta enviada ao Roberto Brandão Cavalcanti, Presidente do Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do 
Meio Ambiente - solicitando tratamento igualitário da participação dos convidados permanente, 
como a SBPC, no CGEN. 
10 de dezembro de 2014 - Carta encaminhada ao deputado Zeca Dirceu, relator do PL 7841/2014 na 
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) - revalidação de diplomas. A SBPC solicitou que o 
deputado apresente parecer pela aprovação do PL 7841/2014, na forma do texto como veio do 
Senado e rejeite os projetos a ele apensados, para que não atrase mais ainda o processo de 
revalidação de diplomas no Brasil. O deputado seguiu proposta da SBPC. 
10 de dezembro de 2014 - Carta enviada à senadora Ana Amélia, relatora do PLS 292/2012.  O PLS 
292/2012 propõe alterar a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional (LDB), para tornar obrigatória a reciclagem pedagógica de professores 
da educação superior e básica pública a cada seis anos. A SBPC propôs que a atualização técnico-
profissional não deve estar vinculada a um prazo determinado, no caso de seis anos, mas sim deve 
estar associada ao resultado de uma avaliação periódica quanto ao desempenho do docente. Essa 
atualização seria sem prejuízo o direito às licenças sabáticas concedidas com base nas normas de 
regulamentação da Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. Também propôs que a carga horária do 
curso para os profissionais da educação básica pública poderia ser de 340 horas, coincidindo com a 
Especialização Lato Sensu, desde que as condições das instituições que o forneceriam fossem 
previamente satisfatórias e adequadas para que o MEC avalie e autorize a pós-graduação lato sensu.  
10 de dezembro de 2014 - Carta encaminhada à Deputada LUCIANA SANTOS, com posição da SBPC 
quanto ao Substitutivo ao PL 7735/2014. 
26 de novembro de 2014 -  Carta encaminhada ao Ministro JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES do 
MEC a respeito do Contrato de Gestão firmado entre o Ministério da Educação e a organização social 
Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont, com interveniência da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. 
13 de outubro de 2014 - Carta encaminhada à Deputada LUCIANA SANTOS Câmara dos Deputados 
com a posição da SBPC sobre o PL 7735/2014. 
11 de novembro de 2014 - Carta encaminhada ao Senador RENAN CALHEIROS, Presidente Senado 
Federal solicitando que o Senado federal atenda a solicitação da SBPC de manter a palavra básica no 
texto constitucional (§ 1o, Artigo 218). 
04 de fevereiro de 2015 - Carta encaminhada ao deputado estadual EDSON ALBERTASSI repudiando 
o Projeto de Lei nº 3282/2014 
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09 de fevereiro de 2015 - Carta enviada aos Deputados Federais sobre PL 7735/2014 com 
posicionamento da SBPC. 
12 de fevereiro de 2015 - Manifesto público da SBPC quanto à aprovação do PL 7735/2014 na 
Câmara dos Deputados, no dia 11/02. A SBPC manifestou sua discordância quanto ao texto 
aprovado. Defende que toda pessoa jurídica estrangeira que quiser acessar componente do 
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, deve se associar a uma ICT nacional e 
assinar o Acordo de Repartição de Benefícios como condição para obter uma autorização de acesso 
ao patrimônio genético brasileiro. 
19 de março de 2015 - Carta ao Senador JORGE VIANA, Relator do PLC 02/2015 na Comissão do 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, com a posição da SBPC. 
25 de março de 2015 - Carta encaminhada aos Senadores da República da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) Senado Federal - posição da SBPC 
quanto ao PLC 02/2015 
01 de abril de 2015 - Carta enviada a todos os senadores solicitando apoio ao relatório do senador 
Jorge Viana, relator do PLC 02/2015. 
13 de abril de 2015 - Carta encaminhada aos Deputados Federais, membros da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), solicitando a realização de uma audiência 
pública para debater o PL 6841/2011, que estabelece a Política Nacional de Nanotecnologia, e a não 
votação do mesmo antes da audiência. 
24 de abril de 2015. Carta enviada ao Ministro ALDO REBELO do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) sobre PL 2177/2011. A SBPC apoia integralmente a última versão do texto proposto 
pelo relator, em especial no que se refere aos dispositivos que tratam da dedicação exclusiva (Art.14 
da Lei de Inovação alterado pelo Art. 2 o da última versão do Substitutivo ao PL 2177/2011) e da 
alteração do Plano de Carreiras no que diz respeito ao número de horas permitidas ao pesquisador 
colaborar com projetos de inovação em empresas (§ 4o do Art. 21 da Lei no 12.772/2012 alterado 
pelo Art. 13 da última versão do Substitutivo ao PL 2177/2011). A SBPC solicitou o apoio ao Ministro 
da Defesa. 
27 de abril de 2015 - Carta aos Deputados Federais solicitando que aprovem o texto do PL 
7735/2014 com as emendas do Senado, em especial, a Emenda no 10, que deixa claro que a 
participação de pessoa jurídica estrangeira em pesquisa e desenvolvimento, com patrimônio 
genético e ou conhecimento tradicional associado no Brasil, só poderá ocorrer via parceria com 
Instituição Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, pois garante a soberania nacional e o  
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação no País.  
22 de maio de 2015 - Carta encaminhada ao Senador CRISTOVAM BUARQUE, Presidente da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal. A 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 
Ciência (ABC) manifestaram apoio à aprovação do PLC 70/2014, de autoria do deputado RICARDO 
IZAR, na forma da redação final aprovada na Câmara dos Deputados, e fundamentado pela 
exposição que o Prof. Dr. JOSÉ MAURO GRANJEIRO, presidente do Conselho. 
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), fará na audiência pública da CCT 
realizada na próxima terça-feira, dia 26 de maio. 
27 de maio de 2015 - Carta enviada aos Senadores da República Senado Federal sobre o PLC 
39/2015, de autoria do deputado RICARDO TRIPOLI, que criminaliza condutas praticadas contra cães 
e gatos e dá outras providências. A SBPC e a ABC manifestaram preocupação com a  generalização 
do projeto, que não diferencia a crueldade praticada contra os animais e a utilização humanitária 
dos mesmos para fins científicos. Para esses fins, existe a Lei no 11.794/2008. Diante da importância 
deste tema para o Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 
Brasileira de Ciência (ABC) solicitaram a inclusão, no texto aprovado na Câmara dos Deputados, da 
ressalva mencionada. 
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17 de junho de 2015 - Carta encaminhada ao Deputado EDUARDO CUNHA Presidente da Câmara dos 
Deputados. A SBPC manifestou sua posição contrária a aprovação da proposta de emenda 
constitucional (PEC 171/1993) que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. 
23 de junho de 2015 - Carta encaminhada ao Senhor Deputado ÁTILA LIRA, Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, indicando 
como representante da SBPC e palestrante, para participar da  Audiência Pública para discutir a 
Politica Nacional  de Nanotecnologia e a Rotulagem da Nanotecnologia, a ser realizada no próximo 
dia 25, o Prof. Dr. FERNANDO GALEMBECK. 
24 de junho de 2015 - Carta encaminhada ao Ministro da Educação, RENATO JANINE RIBEIRO, e ao 
Presidente da Capes, CARLOS AFONSO NOBRE. A SBPC e a ABC se manifestaram contra o corte de 
verbas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), e do Pibid Diversidade e 
solicitam que sejam envidados esforços para garantir que os recursos previstos para a continuidade 
do Pibid sejam mantidos pelo governo federal. 
 
Participação em Reuniões e Eventos com o Poder Executivo 
 
23 de julho de 2014 - A SBPC e a ABC organizaram uma Sessão pública na Reunião Anual da SBPC em 
Rio Branco, no Acre, para discussão sobre a Consulta Pública nº 10/2014, da ANP, sobre as novas 
regras de aplicação dos recursos oriundos da obrigação de Investimentos em P&D constante dos 
contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, com a participação do Doutor ELIAS 
RAMOS DE SOUZA, Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (SPD) da Agencia 
Nacional de Petróleo (ANP). 
05 de Agosto de 2014 - A SBPC e a ABC organizaram Sessão pública para discussão Consulta Pública 
nº 10/2014, da ANP, na sede da ABC no Rio de Janeiro, com a presença da Dra. Anália Pereira (ANP), 
Dr. Marcos Azevedo (ANP) e de diretores e Conselheiros da SBPC e ABC, além dos Presidentes de 
Sociedades Científicas afiliadas à SBPC.  
14 de outubro de 2014 - Helena Bonciani Nader participou da Mesa de abertura da Semana Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade em Brasília.  
03 de novembro de 2014 - Reunião com Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, 
Francisco Gaetani e com o Secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA, Roberto Cavalcanti. 
Pauta: Projeto de Lei 7735/2014, sobre Patrimônio Genético, do Poder Executivo. 
14 de janeiro de 2015 - Reunião da Presidente Helena Bonciani Nader com o novo ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Entre os vários assuntos abordados na audiência, 
mereceram destaque as matérias de interesse do setor que tramitam no Congresso Nacional. Dentre 
elas, o PL 7735/2014, que trata do acesso ao patrimônio genético, e a mudança na Constituição 
Federal com a aprovação, em dezembro do ano passado, da PEC 12/2014  e o PL 2177/2011, que 
trata de aperfeiçoamentos do marco regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação. O ministro e a 
presidente da SBPC também conversaram sobre a transversalidade do MCTI e a necessidade de 
ampliar a interação com outras pastas, com os estados brasileiros e com outros países. 
04 de fevereiro de 2015 - Audiência Pública sobre o regulamento que trata da aplicação dos recursos 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) da cláusula presente nos contratos para 
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Na sede da ANP, no Rio de 
Janeiro. 
16 de junho de 2015 - Reunião na Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre a regulamentação 
da Lei 13.123/2015, com a participação do governo (MMA, MDIC e Funai), de associações 
empresariais e empresas e da sociedade civil (ISA, Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS, 
Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, SBPC). Pela SBPC participaram 
Mercedes Bustamante e Beatriz Bulhões. 
 
Outras Ações 
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 A SBPC propôs destaque ao Substitutivo do PL 7735/2014, que foi apresentado pela 
Deputada Luciana Santos em Plenário, quanto à participação da pessoa jurídica estrangeira 
no acesso ao patrimônio genético. No entanto não foi acolhido pelo relator, deputado Alceu 
Moreira. 

 A SBPC propôs emendas ao PLC 2/2015 que foram apresentadas pela senadora Vanessa 
Grazziotin. A redação das emendas não foi acatada pelo relator, senador Jorge Viana, que 
acolheu no mérito, incorporando texto novo ao seu relatório. 

 Embrapa Cerrados - A SBPC apoiou e defendeu a causa da Embrapa para não perder área 
experimental da Embrapa Cerrados, em Planaltina. O governo do DF tinha planos em 
implantar projeto habitacional para 25 mil pessoas em tal área. A SBPC enviou carta a 
presidente Dilma, participou de audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado 
Federal e na Câmara Legislativa do DF se manifestando contra e defendendo a manutenção 
da área de pesquisa da Embrapa.  No dia 25/11/2014, o Tribunal de Contas do DF (TCDF) 
votou por UNANIMIDADE pela anulação do Edital de criação desse projeto habitacional  e "de 
todos os atos decorrentes dele". 

 Em 02 de março de 2015, SBPC envia Carta encaminhada ao governador do Amazonas 
alertando sobre o risco de extinção da SECTI. 

  
REPRESENTAÇÃO EM CONSELHOS E COMISSÕES 

 
-  Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) 

 
Membro titular: Mercedes Bustamante 
Membro suplente: Beatriz Bulhões 
 
A SBPC é membro do Conselho de Gestão do Patrimônio Genétco (CGen) como convidado-
permanente, que tem direito a voz, mas não a voto. O CGen se reune, em geral, a cada mês. 
De julho de 2014 a julho a 2015. 
 
- Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio) 
 
Membro titular:  Beatriz Bulhões 
Membro suplente: Mercedes Bustamante 
 
Reuniões periódicas para definir indicadores para avaliar o alcance das Metas Nacionais de 
Biodiversidade, construídas a partir das metas de Aichi, propostas pela Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB). Foram realizadas reuniões em: 2014 - 22 de julho; 22 e 23 de 
setembro; 6 e 7 de novembro;  9 e 10 de dezembro e 2015 - 25, 26 e 27 de março. 
 
- REDE DE ARTICULAÇÃO EM C, T & I 
 
A SBPC participa do Fórum CTIE, que  agrega cerca de 35 instituições, públicas e privadas, 
relacionadas ao tema de ciência, tecnologia, inovação e educação. As reuniões do Forum são 
mensais para discutir as proposições que tramitam no Congresso e temas de interesse das 
instituições do Fórum, tais como: "Renovação  no Congresso Nacional na ótica do DIAP - 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar", "Modelos de Assessoria 
Parlamentar", "Legislação sobre acesso ao patrimônio genético", " Integração dos Atores de 
Inovação", entre outros. 
 
OUTROS DESTAQUES: 
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03 de junho de 2014 Reunião do Conselho de Administração do CGEE. Participante: 
Helena Nader 

07 de outubro de 
2014 

10 º reunião do Conselho - FNDCT 

10 de outubro de 
2014 

Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região 
Sudeste FOPROP- SUDESTE - 11h30 Mesa - Cenários da Ciência 
e Tecnologia do Século XXI 

10 de outubro de 
2014 

Reunião Ampliada - Conselho Nacional de Educação - Participou 
representando a SBPC prof. Waldomiro Loiola 

13 de outubro de 
2014 

Dora Ventura participou de Reunião Extraordinária do Conselho 
Curador da Fundação Padre Anchieta a qual terá por finalidade 
específica a eleição para categoria eletiva do Conselho, em 
número de três membros. 

14 de outubro de 
2014 

Cerimônia de Assinatura de Convênio do Projeto da Rede 
Maniva de Agroecologia do Amazonas - REMA sob coordenação 
do Museu da Amazônia MUSA - Participou profa. Rosany 
Picolloto 

26 de novembro de 
2014 

Reunião do Conselho Técnico Científico do INPA – CTC 
Presidente da SBPC Helena Nader participou da Reunião do CTC 
do Inpa como conselheira. 

11 de fevereiro de 
2015 

Reunião do Júri que elegeu o vencedor do Prêmio Péter 
Murányi 2015. A presidente da SBPC, Helena Nader, e a 
secretária-geral da sociedade, Regina P. Markus, participaram 
de Reunião do Júri que elegeu o vencedor do Prêmio Péter 
Murányi 2015 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

 
Sócios e associadas 
Sócios 
No período de julho de 2014 a junho de 2015 foram admitidos 1.369 sócios, sendo que 740 destes 
foram admitidos por meio da parceria com as Sociedades Associadas. Os sócios novos estão assim 
distribuídos: 139 da área de representação da Região Norte (A), 188 da área de representação B da 
Região Nordeste, 262 da área de representação C Região Centro-Oeste, 165 da área de 
Representação D, Estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo, 345 da área E Estado de São Paulo e 
270 da área F, Região Sul. 
Ações desenvolvidas:  
Estimulada a adesão de novos sócios a partir das Sociedades Associadas. Aderiram a parceria 11 
Sociedades (SEB, SBFTE, SBQ, ANPEd, SBFgnosia, SBBQ, SBMAC, SBFis, SBB, SBPz e ABE).  
Sociedades Associadas 
Com um total de 120 Sociedades Associadas até junho deste ano, tivemos a adesão de 09 neste 
mesmo período: 

 Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) 

 Academia Brasileira de Neurologia (ABN) 

 Associação Brasileira de Etnomusicologia (ABET) 

 Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 

 Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) 

 Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

 Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM)  

 Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM) 

 Sociedade Brasileira de Proteção Radiólogia (SBPR) 
Em processo de análise, há outras três. São elas: 
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 Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares (SBBN) 

 Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) 

 Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Computação (SOCICOM) 
Ações desenvolvidas: Até setembro de 2013, entre nossas sociedades associadas poucas eram da 
área médica. Como a SBPC tem assento em vários conselhos relevantes em nível federal, para a 
formulação e implementação da política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, 
envolvendo inclusive o Ministério da Saúde, a Diretoria enviou um convite, em setembro de 2013, a 
todas as Sociedades da área médica para se associarem à SBPC. Até junho de 2015, foram aprovadas 
sete Sociedades. 
 
REUNIÃO ANUAL E OUTROS EVENTOS 

 
1 - Reunião Anual 
66ª Reunião Anual em Rio Branco  
Tema: Ciência e Tecnologia em uma Amazônia sem Fronteiras 
A 66ª Reunião Anual da SBPC, que aconteceu durante os dias 22 a 27 de julho de 2014, na 
Universidade Federal do Acre (Ufac), contou com 6.368 inscritos, de 387 cidades de 28 Estados. No 
entanto, o público que participou das conferências, mesas redondas e outras atividades do encontro 
foi bem mais significativo. A estimativa é que cerca de 16 mil pessoas tenham circulado pelo campus 
da universidade diariamente, onde ocorreu a reunião. O tema da 66ª RA foi "Ciência e Tecnologia em 
uma Amazônia sem Fronteiras". 
O texto abaixo resume os resultados da 66ª. Reunião Anual. 
Dirigentes das duas entidades ressaltam desafios e legado do evento realizado em Rio Branco. 
 
“A partir de agora as reuniões anuais da SBPC terão de ser consideradas ‘antes do Acre’ e ‘depois do 
Acre’”, afirmou a presidente da entidade, Helena Nader, no início da tarde deste domingo, 27, em 
entrevista coletiva realizada na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O evento serviu 
para apresentar aos jornalistas os números finais e um balanço da 66ª Reunião Anual da SBPC, 
realizada de 22 a 27, na capital acreana.  
 
Da mesma forma, o reitor da UFAC, Minoru Kinpara, colocou a Reunião da SBPC como um divisor de 
águas na trajetória de sua instituição. “A UFAC não será mais a mesma depois de tudo que vivemos 
aqui nesta semana”, disse, ao destacar o fato de que em 2014 a universidade que dirige completa 50 
anos de criação e 40 anos de federalização.  
 
Balanço 
 
Os números são reveladores da importância atribuída por Nader e Kinpara à 66ª Reunião Anual da 
SBPC. Superando as expectativas, a programação científica contou com 6.531 inscritos para assistir a 
quase duzentas atividades, entre minicursos, conferências, mesas-redondas, encontros e sessões 
especiais. “Esperávamos pouco mais de quatro mil inscrições”, observou Helena Bonciani Nader.  
 
Para as demais atividades, em que se dispensa a inscrição e não há entrega de certificado de 
participação, o campus da UFAC recebeu, em média, diariamente, cerca de 10 mil pessoas. Elas 
foram participar da SBPC Cultural, da SBPC Jovem Mirim e da Exposição de Tecnologia e Ciência 
(ExpoT&C), atividades tradicionais do evento. Além dessas, em Rio Branco houve três novidades: a 
SBPC Indígena, a SBPC Extrativista e o Dia da Família na Ciência.  
 
O Acre tem 22 municípios; houve inscritos para a programação científica de 20 deles. Foram a Rio 
Branco pesquisadores e estudantes de 371 cidades, de todos os Estados brasileiros. 
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“Atraídos pela SBPC Indígena, recebemos representantes de tribos do Chile, Colômbia e Peru, além 
dos Estados amazônicos”, informou Helena Nader.  
 
Ela lembrou também que da participação de representantes da EuroScience e da Associação 
Americana para o Avanço da Ciência (AAAS, na sigla em inglês) em um seminário em que foram 
discutidas estratégias para aprimorar o diálogo entre cientistas e legisladores.  
 
Desafio 
 
O sucesso dos números da Reunião em Rio Branco, segundo Helena Nader, é consequência do 
trabalho de organização e realização do evento, função compartilhada entre a SBPC e a universidade 
anfitriã. “Não vimos problemas de nenhuma ordem. Tudo esteve impecável”, resumiu a presidente. 
“Assim como dividimos a contagem dos anos em ‘antes de Cristo’ e ‘depois de Cristo’, a partir de 
agora as reuniões anuais da SBPC terão de ser consideradas ‘antes do Acre’ e ‘depois do Acre’”, 
enfatizou a presidente. Com isso, ela prevê que as próximas reuniões anuais terão como desafio 
prévio “se igualarem minimamente à organização que vimos aqui em Rio Branco”. 
 
Uma particularidade que Helena Bonciani Nader destacou em Rio Branco foi o Dia da Família na 
Ciência. Com uma programação de divulgação científica capaz de ser atrativa para todas as faixas 
etárias, “as famílias se apoderaram da SBPC”, afirmou Helena Bonciani Nader. “Isso foi importante 
porque pudemos mostrar à sociedade para o que serve a ciência; que estamos retornando os 
investimentos que a sociedade faz em nossas instituições de pesquisa por meio dos impostos que ela 
paga ao governo”.    
 
A presidente da SBPC se referiu também à SBPC Indígena e à SBPC Extrativista. “Foram 
importantíssimas e extremamente apropriadas para um Estado com as características culturais e 
econômicas do Acre”. Helena Nader informou que encaminhará a ministérios do governo federal as 
pautas de reivindicações elaboradas naquelas atividades.  
 
 
 
 
 
Legado 
 
Na avaliação do reitor Minoru Kinpara, a reunião anual da SBPC deixará um “enorme legado” à 
Universidade Federal do Acre. “Tenho certeza absoluta que a Ufac não será mais a mesma depois de 
tudo que vivemos aqui nesta semana. Fico ainda mais feliz porque isso acontece quando a 
Universidade completa quarenta anos de federalização e cinquenta de criação”.  
 
O reitor vê o êxito da Reunião como o “coroamento de um grande esforço”. “Decidimos que não 
iríamos apenas emprestar a Universidade para a realização da Reunião da SBPC, mas sim assumir o 
evento e trabalhar junto com a coordenação nacional”. Como resultado, Kinpara afirmou que “todas 
as expectativas puderam ser superadas”.  
 
Como principal legado do evento para a UFAC, o reitor destacou o intercâmbio de seus docentes 
com pesquisadores renomados de todo o País. “Isso tem para nós um valor imensurável”, acentuou 
o reitor.  
 
Ele destacou os benefícios da programação científica da Reunião. “Se apresentar e discutir temas da 
ciência é importante para todo o mundo, imagine para um lugar que não dispõe de grandes 
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recursos”, comparou. “Nossos pesquisadores e estudantes tiveram um banquete de ciência, 
tecnologia e inovação”.  
 
Também presente à entrevista coletiva, a vice-reitora Guida Aquino informou que a organização e a 
realização da 66ª Reunião da SBPC “consumiram praticamente um ano de trabalho de uma equipe 
com mais de cem pessoas”.  
 
Coordenadora da comissão local de organização do evento, Guida disse que “poderia escrever um 
livro para narrar tudo que fizemos para chegar até este dia de encerramento da Reunião”, declarou. 
 
2 – Outros eventos 

09 de junho de 2014 Entrega do Prêmio FCW 2013 Helena Nader (5a. a partir da 
esq.) presidente da SBPC, 
participou da entrega do Prêmio 
FCW 2013 na Sala São Paulo no 
dia 09 de junho de2014. (Créd.: 
Divulgação) 

10 de junho de 2014 Evento organizado pela Frente 
Parlamentar em Defesa dos 
Institutos Públicos de Pesquisa e 
das Fundações. Participou Helena 
Nader que proferiu palestra com 
tema "A Importância do 
Investimento em Ciência e a 
Realidade do País". 

Helena Nader participou no dia 
10 de junho de 2014 de debate 
promovido pela Frente 
Parlamentar, no Auditório 
Franco Montoro, na Assembleia 
Legislativa de São Paulo – sob o 
tema “Desafios do 
desenvolvimento sustentável do 
estado de São Paulo e o papel 
dos institutos públicos de 
pesquisa e das fundações 
públicas: importância das áreas 
de ciência, inovação e 
informação”. 

22 a 27 de julho de 
2014 

66ª Reunião Anual Rio Branco, Acre 

05 de agosto de 2014 Encontro da ABC Helena Nader, presidente da 
SBPC, participou de encontro 
realizado na Academia Brasileira 
de Ciências (ABC), onde o 
candidato à presidência Eduardo 
Campos apresentou seu 
programa de C,T&I. O evento 
aconteceu no dia no dia 05 de 
agosto.  

19 de agosto II Encontro Regional dos 
Membros Afiliados da Academia 
Brasileira de Ciências - Regional 
São Paulo. Evento da ABC 

Dora Fix Ventura, vice-
presidente da SBPC, apresentou 
a palestra "Impacto da 
exposição ao mercúrio na visão 
humana - estudos na Amazônia 
e em São Paulo”, no dia 19 de 
agosto, durante o II Encontro 
Regional dos Membros Afiliados 
da Academia Brasileira de 
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Ciências - Regional São Paulo. 
 
Helena Nader, presidente da 
SBPC, participou da mesa-
redonda "Educação científica III: 
estratégias de governo e 
agências de fomento", no dia 19 
de agosto. 
 

03 de setembro de 
2014 

XVII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Biologia Celular 
(SBBC) 

Regina P Markus, secretária-
geral da SBPC, participou da 
cerimônia de abertura do XVII 
Congresso da Sociedade 
Brasileira de Biologia Celular 
(SBBC), na noite de 03/09, em 
Foz do Iguaçu”. 

19 de setembro Homenagem da Sobradpec Helena Nader, presidente da 
SBPC, e Jorge Guimarães, 
presidente da Capes, recebem 
homenagem da Sobradpec 

27/09 a 02/10 de 
2014 

Professora Helena participou da 
Viagem a Antártida à convite da 
Marinha do Brasil 

 

09 de outubro de 
2014 

Fórum da Unifesp Presidente da SBPC, Helena 
Nader, fala sobre Cenários da 
Ciência e Tecnologia do século 
XXI - no Fórum de Pró-Reitores 
de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Região Sudeste. 

14 de outubro de 
2014 

Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 

Presidente da SBPC participou 
da abertura oficial da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 

15 de outubro de 
2014 

Prêmio Almirante Álvaro Alberto 
para Ciência e Tecnologia 

O diretor da SBPC, Walter Colli, 
recebeu no dia 15 de outubro o 
Prêmio Almirante Álvaro Alberto 
para Ciência e Tecnologia, em 
Brasília. A solenidade contou 
com diversos cientistas, entre 
eles, a presidente da SBPC, 
Helena Nader.  

11 de novembro de 
2014 

Unesco Helena Nader, presidente da 
SBPC, participa de solenidade 
promovida pela Unesco Brasil 
para comemorar o Dia Mundial 
da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento. 

18 de novembro de 
2014 

Congresso de integridade 
Científica "debater sobre 
congresso internacional de "ética 
na ciência"que irá acontecer em 

Presidente da SBPC participou 
da abertura, no Rio de Janeiro 
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2015. 

21 de novembro de 
2014 

XXX ENPROP 2014 Regina P Markus participou dia 
20 de Mesa Redonda e Helena B 
Nader, dia 21. 

1 a 3 de dezembro de 
2014 

12ª Reunião Regional da SBBq Presidente da SBPC, Helena 
Nader, foi homenageada 
durante a XII Reunião Regional 
Nordeste da Sociedade 
Brasileira de Bioquímica e 
Biologia Molecular (SBBq) e o 
5th International Symposium in 
Biochemistry of Macromolecules 
and Biotechnology realizados de 
1 a 3 de dezembro, em Natal 
(RN). 

22 de dezembro de 
2014 

Lançamento da 67ª RA em São 
Carlos 

SBPC e UFSCar lançam 
oficialmente a 67ª Reunião 
Anual no dia 23 de dezembro.  

24 de fevereiro de 
2015 

Posse do pres. do CNPq Helena Nader, presidente da 
SBPC, participa da cerimônia de 
posse do novo presidente do 
CNPq, Hernan Chaimovich, 
realizada em Brasília. 

13 de março de 2015 Fórum Nacional de Educação 
Superior do CNE – Desafios e 
Perspectivas da Universidade 
Pública Brasileira no Marco do 
PNE 

Helena Nader, presidente da 
SBPC, defendeu que a Capes 
possui o melhor sistema de 
avaliação vigente  

 
 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
A SBPC passa, a partir de 2014, a contar com a presença nas suas reuniões anuais das co-irmãs AAAS 
(Associação Americana para o Avanço da Ciência, dos EUA), CAST (Associação Chinesa de Ciência e 
Tecnologia), e da EuroScience (Associação Européia para Ciência). Essas sociedades também realizam 
durante um dia nas suas reuniões anuais, debates em torno de um tema comum de impacto em 
política científica buscando ao final de dois anos apresentar aos governos uma proposta conjunta. 
Essa parceria com entidades similares internacionais denota o esforço que vem sendo empreendido 
pela SBPC no sentido de internacionalizar a entidade. 
 
EVENTO: 
 

26 a 29 de outubro 
de 2014 

TWAS Onze cientistas brasileiros tomaram posse 
como membros da Academia de Ciências para 
o Mundo em Desenvolvimento (TWAS), 
durante a 25ª Assembleia geral da Academia, 
realizada em Mascate, capital do Sultanato de 
Omã, de 26 a 29 de outubro. Entre eles, a 
presidente da SBPC Helena Nader e Vanderlan 
da Silva Bolzani, conselheira da SBPC. 
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 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO 

1.1 SITE INSTITUCIONAL 
 O portal da SBPC, que entrou no ar no dia 10 de outubro de 2013, serve para divulgação das 
atividades cotidianas da SBPC como notícias, artigos, manifestos e outros conteúdos. Durante o 
2º. Semestre de 2014, o site passou por uma grande reformulação gráfica e de conteúdo com o 
objetivo de conter espaços mais claros e definidos, facilitando a navegação e a busca dos temas 
de interesse. 
Quanto ao número de acessos, houve um aumento de 5,1% em relação a 2014. Em julho de 
2014 tínhamos 14.180 acessos, enquanto que, em junho de 2015, 14.900 acessos diários.  

Com exceção das matérias, há espaços no site que são atualizados semanalmente - “Carreiras 
e Oportunidades” e “Semana no Congresso” e outros periodicamente, como por exemplo, 
“Artigos e Manifestos” e “SBPC na mídia”, conforme a demanda. 
 

1.2 EXPOSIÇÃO NA MÍDIA 
 Neste item apresentam-se tabelas com as exposições do período de referência. 
Durante julho/2014 a junho/2015 a SBPC esteve presente em 680 reportagens na imprensa 
brasileira. 
 

 
MÊS 

 
TOTAL DO MÊS 

Julho 449 

Agosto 12 

Setembro 26 

Outubro 25 

Novembro 12 

Dezembro 29 

Janeiro 14 

Fevereiro 18 

Março 28 

Abril 24 

Maio 14 

Junho 29 

 
 
 

1.3  JORNAL DA CIÊNCIA 
Portal 
Desde 14 de agosto de 2014, o Jornal da Ciência (JC) passou a ser publicado em novo formato 
gráfico. O endereço eletrônico jornaldaciencia.org.br dá acesso aos conteúdos de divulgação 
científica brasileira, que há 29 anos vinham sendo publicados em papel pela SBPC, 
quinzenalmente. Hoje, sua atualização se dá de forma mais dinâmica graças à agilidade que a 
internet permite. 
JC Notícias 
Produzido diariamente desde 1993 e enviado gratuitamente para todos os assinantes e sócios, o 
boletim diário JC-Email, também voltou a circular com nome JC Notícias, em agosto de 2014. O 
conteúdo, como na versão anterior, é constituído basicamente de um apanhado de notícias de 
CT&I de todo o País e algumas matérias exclusivas.  
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Houve mudança também na plataforma de envio do boletim, que possibilitou um maior controle 
do banco de assinantes e gerenciamento dos cadastros. Outra vantagem é da ferramenta ser 
acessada internamente, pela equipe de administração web da SBPC. 
 
Número de acessos 
Quanto ao número de acessos, tivemos um aumento de 16,1% em relação a 2014. Em setembro 
de 2014 tínhamos 1.264 acessos, enquanto que, em junho de 2015, 1.468 acessos diários. Antes 
disso, não tínhamos as informações referentes às métricas de acesso. 

1.4 REDES SOCIAIS 
A SBPC está presente nas principais plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter e 
Youtube, com o endereço @SBPCnet. Abaixo os dados de seguidores, postagens e destaques 
durante o período: 
Facebook 
Seguidores: 5.150 em julho de 2014 para 8.722 em junho de 2015. Aumento de 
aproximadamente 69%. 
Quantidade de posts médio diário: 1 a 2 posts. 
Alcance médio por post pelo período: 2.636 participantes. 
 

Mês 

Quantidade 
de 
seguidores 

Quantidade 
de posts 

Post com maior repercussão 

Julho 5.150 38 
Chamada para a abertura da 66ª Reunião 
Anual  

Agosto 6.382 17 
Matéria “Brasileiro ganha principal prêmio 
em Matemática” 

Setembro 6.650 19 
Post com a matéria “Ciência brasileira perde 
Luiz Hildebrando” 

Outubro 6.820 25 
Post sobre atualização da seção de Carreiras 
e Oportunidades, no site da SBPC 

Novembro 6.998 31 
Carta da SBPC contra o projeto de lei do 
deputado Marco Feliciano sobre o ensino 
obrigatório de criacionismo nas escolas. 

Dezembro 7.240 12 
Carta à revista Veja com comentários e 
esclarecimentos a respeito da reportagem 
“Artigos de segunda”. 

Janeiro 7.258 11 
Matéria do PL que revalida diplomas 
estrangeiros avança 

Fevereiro 7.581 21 
#JornaldaCiência: Matéria sobre medida do 
CNPq para apoiar internacionalização das 
sociedades científicas 

Março 8.163 28 
Carta enviada ao MEC sobre o risco de 
descontinuidade do Portal de Periódicos da 
Capes. 

Abril 8.444 28 
#JornaldaCiência: Matéria sobre a audiência 
pública no Senado sobre CsF 

Maio 8.650 32 
#JornaldaCiência: Nasce em Brasília centro de 
estudos para cuidar do Bioma Cerrado 

Junho 8.722 24 
#JornaldaCiência: Cientistas reforçam posição 
contra ensino religioso nas escolas públicas 
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Twitter 
Seguidores: 10.400 em junho de 2014 para 12.050. Aumento de aproximadamente 15,6%. 
Quantidade de posts médio diário: 1 a 2 posts. 

Mês 

Quantidade 
de 
seguidores 

Quantidade 
de posts* 

Post com maior repercussão 

Julho 10.400 78 

É hoje, pessoal! A abertura da nossa 66ª 
Reunião Anual acontece às 19h, no Teatro da 
UFAC. Participe! 
http://www.sbpcnet.org.br/riobranco/home/ 

Agosto 10.700 28 
A @ABCiencias diplomou cinco novos 
membros afiliados da região de São Paulo, 
eleitos para o período de 2014 a 2018. 

Setembro 10.900 23 
Post com a atualização da seção “Carreiras e 
Oportunidades” do site da SBPC 

Outubro 11.100 29 
#JornaldaCiência: Com atraso, @Finep prevê 
liberar R$ 400 mi para o CT-infra em 
dezembro. #twitciencia 

Novembro 11.200 26 
Matéria no #JornaldaCiência “A universidade 
na berlinda”. 

Dezembro 11.300 12 
SBPC envia carta a deputados contra o ensino 
do criacionismo em escolas.  

Janeiro 11.466 12 

Participe da nossa 67ª Reunião Anual, na 
@UFSCar_Comunica Inscreva-se já e 
#vamosparasãocarlos! #twitciencia 
http://www.sbpcnet.org.br/saocarlos/home/   

Fevereiro 11.600 28 
Nosso Conselheiro, Jailson Bittencourt de 
Andrade, é o novo secretário da Seped do 
MCTI. 

Março 11.630 41 
#JornaldaCiência: Especialistas desenvolvem 
robô para simular como animais veem a 
floresta. 

Abril 11.800 28 
Especialistas defendem ajuste do Programa 
Ciência sem Fronteiras em audiência pública 
#JornaldaCiência 

Maio 12.025 36 
A SBPC Indígena será uma das atividades da 
nossa #67RA, na @UFSCar_Comunica. 
Confira!  

Junho 12.050 25 
Confira a Programação Científica da nossa 
#67ªReuniãoAnual e vamos para a 
@UFSCar_Comunica 

*entre Retwittes e respostas. 
Youtube 

Seguidores: 71 em julho de 2014 para 153 em junho de 2015. Aumento de aproximadamente 
115%. 
Quantidade de posts: Varia muito conforme o conteúdo, que foi atualizado com temas 
relacionados à SBPC, Reunião Anual e sua participação em eventos, programas de TV, entre 
outros. 

Eleições 
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De março a junho ocorreu o processo eleitoral para a Diretoria e parte do Conselho, parte do 
Conselho e para as Secretarias Regionais aptas a participarem das eleições. Os eleitos assumirão seus 
cargos durante a Assembleia Geral convocada para 16 de julho, em São Carlos, SP. 
 
 

São Paulo, 10 de julho de 2015 
 
 
    Regina Pekelmann Markus 
            Secretária-Geral 

 


