
São Paulo, 25 de setembro de 2017 
SBPC-193/carta conjunta 

 
 
Excelentíssimo Senhor 
Presidente MICHEL TEMER 
Presidência da República 
Brasília, DF 
 

Assunto: Descontingenciamento imediato de recursos para ciência e tecnologia 
 
Senhor Presidente, 
 

Expressamos a Vossa Excelência, em carta enviada no dia 28 de agosto passado, nossa 
grande preocupação com a atual e gravíssima situação da ciência e tecnologia no País. O 
contingenciamento de recursos para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações – MCTIC, em 2017, incidindo sobre orçamentos já muito reduzidos em relação 
aos de anos anteriores, produziu uma drástica diminuição nas verbas para a CT&I. Naquela 
carta, expusemos os avanços significativos que a ciência e a tecnologia brasileiras alcançaram 
nos últimos anos, os principais dados referentes aos cortes drásticos sofridos recentemente, as 
consequências graves deles decorrentes e as razões pelas quais achamos que é essencial se 
investir mais e não menos em CT&I. 
 

Nós, entidades representativas das comunidades científica, tecnológica e acadêmica 
brasileiras e dos sistemas estaduais de ciência, tecnologia e inovação, vimos solicitar agora a 
Vossa Excelência, diante da decisão do seu governo de autorizar a liberação de mais 12,8 
bilhões para o orçamento de 2017 em função do aumento da meta de déficit fiscal, que libere 
os recursos contingenciados do MCTIC neste ano. 
 

Há necessidade urgente de reversão do cenário de cortes, por meio do 
descontingenciamento desses recursos para o MCTIC, para possibilitar a recomposição do 
orçamento anteriormente previsto para 2017. É igualmente indispensável a garantia de um 
orçamento adequado para a ciência e tecnologia em 2018. Como dissemos anteriormente, 
essas são condições essenciais para um projeto de nação que se preocupe com um 
desenvolvimento sustentável, nos aspectos econômico, social e ambiental, que conduza à 
melhoria das condições de vida dos brasileiros e que assegure a soberania da nação. 
 

Na expectativa de sermos atendidos em nossa justa solicitação, subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ildeu de Castro Moreira 
 
Academia Brasileira de Ciências (ABC), Luiz Davidovich 
 
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), Aldo 
Nelson Bona 
 



Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
Emmanuel Zagury Tourinho 
 
Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa 
(Confies), Fernando Peregrino 
 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Maria Zaira Turchi 
 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia (Consecti), 
Francilene Procópio Garcia 
 
Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec), Cristina 
Quintella 
 
Fórum Nacional de Secretários Municipais da Área de Ciência e Tecnologia, André Gomyde 
Porto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/c: aos Ministros da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, da 
Fazenda, Henrique Meirelles e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. 


