
 

 

São Paulo, 04 de maio 2018 
SBPC- 077/Dir 

 
 
Professor Doutor EDUARDO DESCHAMPS 
Presidente do Conselho Nacional de Educação - CNE 
Brasília, DF.  
 
Senhor Presidente, 
 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC tem uma tradição importante, 
ao longo dos seus 70 anos, comemorados neste ano, de atuar em prol de ciência e tecnologia e 
da educação no Brasil. Atualmente a SBPC congrega 142 sociedades científicas afiliadas de 
todas as áreas do conhecimento. Neste momento em que o CNE discute a proposta 
proveniente do MEC para a BNCC do Ensino Médio solicitamos ao CNE que possibilite um 
encontro entre a Câmara Bicameral da BNCC e a SBPC e suas sociedades científicas afiliadas, 
além da Academia Brasileira de Ciências. Nossa solicitação é que, nesta reunião, apresentemos 
sugestões sobre o assunto e que se discutam, em especial, os aspectos e conteúdos referentes 
às ciências e matemática propostos para aquela Base.  
 

Ressaltamos que tentamos discutir a proposta da BNCC com o MEC antes que ela fosse 
encaminhada ao CNE. Esta iniciativa resultou em um debate com dirigentes e assessores do 
MEC, em São Paulo, no dia 15 de março, no qual estiveram presentes a SBPC, a ABC e mais dez 
sociedades científicas das áreas de ciências. No entanto, não tivemos a possibilidade de discutir 
a proposta completa enviada pelo MEC ao CNE, nem eventualmente influenciar nela, como 
gostaríamos. 
 

Cremos que é fundamental que o CNE, além das audiências públicas, ouça os diversos 
setores envolvidos em debate tão importante para a educação brasileira – os gestores, 
universidades, entidades educacionais, professores da educação básica, pesquisadores em 
educação, entidades científicas, etc. Neste sentido, estamos solicitando esta oportunidade de 
sermos ouvidos pela Comissão da BNCC do CNE.  
 

Como sugestão de local para a reunião oferecemos a sede da SBPC em São Paulo, o que 
facilitaria a participação das entidades científicas. Mas, estamos evidentemente disponíveis 
para participarmos desta reunião em Brasília ou no local que o CNE julgar mais adequado. 
 

Certos de contar com a compreensão do CNE e com o atendimento de tal solicitação, 
despedimo-nos atenciosamente. 
 

 
   ILDEU DE CASTRO MOREIRA 

             Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC 
 
 

C/c:  Prof. Dr. César Callegari, presidente da Comissão de Elaboração da BNCC. 


