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PREÂMBULO 

O presente relatório foi montado a partir das informações fornecidas pelos 
vários setores que compõem nossa Sociedade. Na qualidade de Secretário-Geral e 
responsável pela organização do Relatório, agradeço: 
- à Mariana Mazza (Assessora Parlamentar da SBPC) pela elaboração dos itens: 
Introdução, Atuação no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. 
- aos Diretores, pelas informações sobre suas participações nas diversas atividades; 
- à Secretaria de Sócios da SBPC. 
- ao Departamento de Divulgação da SBPC. 
- à equipe da Revista Ciência & Cultura. 
- à Coordenação Executiva – 70 anos da SBPC. 
- à equipe do Repositório “Acervo Digital SBPC”. 
-à equipe do Projeto Memória Amélia Império Hamburger. 
 

Um agradecimento especial ao quadro de funcionários da SBPC, que tem 
zelado pelo dia-a-dia de nossa instituição e dado um suporte inestimável a esta 
Diretoria. 
 
INTRODUÇÃO 

A Diretoria da SBPC, especialmente por ações de seu Presidente, manteve 
intensa atividade política participando de várias atividades no Congresso Nacional e 
junto aos Poderes Executivo e Judiciário. 

Representantes da SBPC participaram de debates fundamentais para a 
sociedade brasileira tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, 
defendendo as posições estratégicas da comunidade científica e a busca do 
desenvolvimento nacional. 

Diante da situação dramática de cortes de recursos públicos com impactos 
negativos na área de CT&I, a SBPC agiu intensamente na recuperação do 
orçamento do setor e denunciou o desmanche do sistema de pesquisa e 
desenvolvimento em diversas oportunidades aos parlamentares. O comando da 
SBPC aderiu à Campanha Conhecimento Sem Cortes, realizada pela Associação 
dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (AdUFRJ), com atividades 
coordenadas em defesa dos investimentos em CT&I. 

Além dos esforços de recuperação dos investimentos em CT&I, outros 
assuntos relevantes contaram com a participação decisiva da Diretoria da SBPC 
prestando esclarecimentos e tornando públicas as demandas e inquietações da 
comunidade científica dos quais se destacam: a regulamentação do Marco Legal de 
CT&I; a resistência à extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados 
(RENCA); debate sobre os fundos setoriais; ações de esclarecimento sobre o PLC 
70/2014, dos testes utilizando animais; apoio às iniciativas contra o PL 6.299/2002, o 
“Pacote Veneno”; negociação de projetos prioritários para o setor; e a defesa da 
reforma e ampliação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT). 

A SBPC também atuou diretamente na proposição de projetos de lei, com a 
apresentação de sugestão legislativa na Comissão de Legislação Participativa (CLP) 
da Câmara dos Deputados. A Sugestão n° 110/2017, propõe a destinação de 
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recursos desviados pela corrupção e recuperados judicialmente para investimento 
em CT&I. A proposta nasceu de moção aprovada pelos sócios na 69° Reunião Anual 
da SBPC. 

Também merece destaque a atuação da Diretoria da SBPC na divulgação dos 
avanços da comunidade científica brasileira e no trabalho contínuo junto ao 
Parlamento para consolidar a área de CT&I como um ramo estratégico no Brasil. 
Negociações contínuas com as presidências das Casas Legislativas têm colocado o 
setor científico na agenda de prioridades políticas e reforçado a necessidade de 
inclusão do tema com mais frequências nos projetos deliberados em Plenário. 

Ao longo de 2018, a SBPC estreitou laços com o Parlamento, negociando 
uma lista de seis projetos prioritários para o setor, agenda essa abraçada pela 
Presidência da Câmara dos Deputados. Nesse trabalho de negociação de uma 
agenda positiva de projetos, contatos foram estabelecidos com todas as lideranças 
partidárias presentes na Câmara, além de uma aproximação mais efetiva dos 
membros titulares e suplentes das comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática (CCTCI) e de Educação (CE), onde ocorrem os debates 
de mérito com impacto no setor. Mais de 90 gabinetes foram contatados 
pessoalmente para a apresentação da agenda de CT&I além das 21 lideranças 
partidárias. 

Essa ação próxima ao Legislativo consolidou a presença da SBPC em 2018 
na ação junto ao Congresso Nacional. Um dos exemplos dessa solidificação da 
presença do setor no campo político é que neste ano será realizada a segunda 
edição da solenidade em apoio à Marcha pela Ciência no Plenário da Câmara dos 
Deputados em forma de Comissão Geral. A iniciativa, liderada mais uma vez pelo 
ex-ministro de Ciência e Tecnologia, deputado Celso Pansera (PT/RJ), ocorreu em 
12 de julho, quando também foi prestada homenagem da Câmara aos 70 anos de 
fundação da SBPC. A Sociedade, por sua liderança no setor, foi fundamental na 
organização dessa segunda edição da Comissão Geral. 

No rol das atividades públicas da SBPC, destaca-se ainda a atuação próxima 
aos Poderes Executivo e Judiciário. Nas ações junto ao Executivo, a Sociedade foi 
incansável na cobrança da liberação de recursos para o setor de CT&I e valorização 
da ciência brasileira. Também mereceu destaque o trabalho de mediação no 
processo de regulamentação do Marco Legal de CT&I, coroado com a edição do 
Decreto n° 9.283/2018. No Judiciário, a SBPC esteve presente produzindo relatórios 
públicos embasando as posições técnicas em defesa do meio ambiente adotadas 
pelo setor em relação a ações em análise pelo Supremo Tribunal Federal, em 
especial nos debates sobre o Código Florestal. 

Diante de todas essas ações, o setor de CT&I tem dado passos adiante em 
direção a uma presença mais efetiva na esfera política brasileira, sempre em defesa 
dos interesses do Sistema Nacional de CT&I e da sociedade civil. 
 
ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO 

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. 
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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. 
Esse 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. 

Fundamental também para a defesa de interesses da CT&I e Educação no 
Congresso é ampliar e fortalecer as redes de relacionamento com as instituições do 
setor, bem como manter contato sistemático com parlamentares e seus assessores. 
Nesse 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 desse 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. 

Nos últimos 12 meses de gestão da SBPC, a diretoria atuou de forma incisiva 
nas negociações de temas identificados como prioritários para o meio acadêmico e 
científico, por meio de cartas, manifestos conjuntos, abaixo-assinados sobre temas 
de apelo social, relatórios técnicos sobre impacto dos projetos de lei em tramitação, 
debates e audiências públicas e privadas com deputados e senadores. Nesse ano, a 
SBPC inclusive apresentou sugestão de criação de projeto de lei, conforme 
deliberação coletiva de seus associados, em defesa da reversão de recursos 
recuperados em processos por corrupção para o financiamento do desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. 
 
Principais estratégias 

Os principais temas e proposições acompanhadas e trabalhadas pela SBPC 
no período compreendido por este relatório foram: 

1. Lei Orçamentária Anual 2018 (PLN 20/2017); 
2. Campanha Conhecimento Sem Cortes; 
3. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com 

foco no PLS 315/2017; 
4. “Pacote Veneno” (PL 6.299/2002); 
5. Proibição de Testes com Animais (PLC 70/2014); 
6. Fundos Patrimoniais (PL n° 8.694/2017 e PLC n° 158/2017); 
7. Medida Provisória 839/2018 e os cortes em Educação, Saúde e Ciência e 

Tecnologia; 
8. Sugestão n° 110/2017; 
9. Comissão Geral: Marcha para a Ciência; 
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10. Agenda de Projetos Prioritários para CT&I. 
 
Descrição 

1. Lei Orçamentária Anual 2018 (PLN 20/2017), que define o orçamento 
público. A LOA 2018 trouxe cortes no setor de CT&I além de, em sua 
primeira versão encaminhada pelo Poder Executivo, não conter previsão 
de recursos para os grandes projetos do setor listados no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 

 
Posicionamento 

O comando da SBPC participou ativamente no processo de análise da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), reunindo-se com o relator-geral do Orçamento, 
Deputado Cacá Leão, e com o relator setorial para a área de Ciência e Tecnologia, 
Senador Jorge Viana, para defender o aumento de recursos para o setor. Essa 
atuação evitou cortes mais drásticos nos recursos para CT&I em 2018 e assegurou a 
liberação de verbas para os projetos estruturantes listados no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). Os dados apresentados pela SBPC também 
influenciaram o relator-setorial a apontar os efeitos negativos da contínua retenção 
de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) pelo Poder Executivo na Reserva de Contingência, abrindo um campo de 
atuação política para impedir que esta prática continue no futuro. 
 
Ações 
21 de novembro de 2017 – Encontros presenciais com os responsáveis pela 
elaboração do Orçamento 2018 para apresentação das necessidades financeiras do 
setor. Foram realizadas audiências com o relator-geral do Orçamento, Deputado 
Cacá Leão; e com o relator setorial para a área de CT&I, Senador Jorge Viana. A 
presidência da SBPC também esteve presente na Comissão Geral destinada a 
“debater a crise econômica nas instituições de ensino superior no Brasil”, realizada 
no Plenário da Câmara dos Deputados. 
27 de novembro de 2017 – Envio do documento “Iniciar o caminho de recuperação 
de CT&I no Brasil” para o relator-geral do Orçamento 2018, Deputado Cacá Leão; e 
para o relator setorial para CT&I, Senador Jorge Viana. O documento produzido pela 
SBPC mostra o impacto dos cortes orçamentários para o setor e ajudou na 
recuperação de recursos e contenção de novas perdas. 
30 de novembro de 2017 – Carta com manifestação da SBPC e mais 13 entidades 
representativas do setor para os membros da Comissão Mista do Orçamento (CMO) 
em defesa da necessidade de preservação dos recursos orçamentários para CT&I 
em 2018. 
30 de novembro de 2017 – Carta ao relator-geral do Orçamento 2018, Deputado 
Cacá Leão, e ao presidente da Comissão Mista do Orçamento (CMO), Senador 
Dário Berger, com manifestação da SBPC e mais 13 entidades em defesa da 
liberação de recursos destinados à CT&I retidos na Reserva de Contingência. 
 
Descrição 

2. Campanha Conhecimento Sem Cortes, em defesa do fim dos cortes 
orçamentários em ciência e tecnologia. 
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Posicionamento 

Desde o início, a SBPC foi parceira da Campanha Conhecimento Sem Cortes, 
realizada pela Associação dos Docentes da UFRJ (Adufrj), com participação efetiva 
no diálogo com o Congresso Nacional pela necessidade de preservação e aumento 
dos recursos para CT&I. A campanha, com atividades públicas no Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, chegou ao ponto máximo com a realização de ato público no 
Congresso Nacional, o qual recebeu a adesão de dezenas de deputados e 
senadores. No processo de conscientização da sociedade sobre os sucessivos 
cortes orçamentários que prejudicam as universidades no desenvolvimento do 
conhecimento, a campanha instalou “tesourômetros” em Brasília, Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro. Nesses displays o volume de cortes acumulados na área de CT&I 
eram atualizados em tempo real, mostrando tamanho das perdas que a academia 
tem sofrido com o arrocho orçamentário. 
 
Ações 
9 de agosto de 2017 – Inauguração do “tesourômetro” de Brasília. 
10 de outubro de 2017 – Mobilização no Congresso Nacional em defesa da 
recuperação dos investimentos em CT&I no Brasil. Uma série de atos foram 
realizados com deputados e senadores, tais como audiência pública sobre os cortes 
orçamentários no orçamento de ciência e tecnologia e as consequências para o 
desenvolvimento do país; e ato público com os presidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente em exercício do Senado Federal, Cássio 
Cunha Lima, para a entrega de petição com mais de 80 mil assinaturas recolhidas 
durante a campanha. 
 
Descrição 

3. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), 
com foco no PLS 315/2017, que o transforma em um fundo contábil, 
melhorando a gestão de recursos, e de proteção do mesmo contra 
contingenciamentos 

 
Posicionamento 

Em defesa de que os recursos arrecadados para o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) sejam, de fato, investidos no 
desenvolvimento do país, o comando da SBPC envidou diversos esforços em defesa 
da melhor gestão do Fundo e de uma maior eficiência na liberação das verbas. Para 
isso, a SBPC apoia a iniciativa encabeçada pela Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) de transformação do FNDCT em um fundo de natureza fiscal, para que os 
recursos gerados com o pagamento de operações de crédito possam ser 
reinvestidos para Finep. A SBPC, no entanto, discorda na proposta de elevar o 
percentual de recursos disponível para créditos reembolsáveis de 25% para 50%. 
Para a Sociedade, a manutenção do limite de 25% é essencial para que a Finep 
cumpra seu papel de fomento, não apenas nas políticas de subvenção econômica, 
mas também no fortalecimento das universidades e sua participação em projetos 
estruturantes. A SBPC também tem agido junto ao Congresso Nacional para evitar 
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que o FNDCT seja alvo de retenção na Reserva de Contingência e no processo de 
contingenciamento anual do Orçamento. 
 
Ações 
12 de janeiro de 2018 – Carta conjunta enviada ao Presidente da República, Michel 
Temer, em defesa da mudança de natureza do FNDCT, ressalvada a necessidade 
de preservação do limite de 25% para créditos em operações reembolsáveis. A carta 
é subscrita por outras cinco entidades representativas do setor. 
12 de junho de 2018 – Participação da professora Fernanda Sobral, conselheira da 
SBPC, em audiência pública sobre o PLS 315/2017, apresentando publicamente o 
posicionamento da Sociedade e em defesa do fortalecimento do FNDCT. 
18 de junho de 2018 – Envio de sugestões de emendas à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para gabinetes de deputados e senadores com o intuito de 
resguardar o FNDCT dos cortes realizados a título de contingenciamento de 
recursos e da retenção de verbas do Fundo na Reserva de Contingência. 
 
Descrição 

4. “Pacote Veneno” (PL 6.299/2002), iniciativa parlamentar para eliminar critérios 
de proibição de registro de agrotóxicos, além de restringir o controle dos 
mesmos por órgãos sanitários e ambientais. 

 
Posicionamento 

A SBPC e suas associadas posicionaram-se contrariamente ao PL n° 
6.299/2002, que libera o uso de vários tipos de agrotóxicos, ressaltando os efeitos 
nocivos para o ecossistema e para a sociedade do relaxamento do controle desses 
produtos. Por meio de manifesto público, alertou para os efeitos catastróficos da 
aprovação do citado projeto para a saúde pública. 
 
Ações 
22 de maio de 2018 – Manifestação enviada aos parlamentares, especialmente os 
deputados titulares e suplentes da Comissão Especial do PL 6.299/2002 – Regula 
Defensivos Fitossanitários e da Comissão Especial do PL 6.670/2016 – Política 
Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNaRA), contrária à flexibilização dos 
mecanismos de controle de agrotóxicos no país. 
 
Descrição 

5. Proibição de Testes com Animais (PLC 70/2014), com foco na indústria 
cosmética e de higiene pessoal. 

 
Posicionamento 

Como membro representativo da comunidade científica no Conselho Nacional 
de Controle e de Experimentação Animal (CONCEA), a SBPC tem acompanhado de 
perto as negociações envolvendo o PLC 70/2014, que trata da proibição de testes 
que utilizam animais na indústria cosmética e de higiene pessoal. A diretoria da 
SBPC é favorável à proibição na forma do projeto originalmente aprovado na 
Câmara dos Deputados. O texto em debate no Senado Federal, no entanto, 
necessita de reparos para cumprir seu objetivo, uma vez que desconsidera as ações 
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determinadas pelo CONCEA, colocando em risco a política de substituição dos 
testes com animais já regulamentada e que entrará em vigor plenamente em 2019. 
Para garantir a realização desses ajustes, a SBPC, em parceria com o CONCEA, 
tem atuado ativamente junto aos senadores para esclarecer o arcabouço regulatório 
existente de proteção dos animais. 
 
Ações 
11 de dezembro de 2017 – Carta à senadora Gleisi Hoffmann, relatora do PLC 
70/2014 na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, expondo 
a posição contrária da SBPC ao atual texto do projeto e reforçando a necessidade 
de retomada da redação dada na Câmara dos Deputados. 
23 de maio de 2018 – Audiência com a senadora Gleisi Hoffmann e com o deputado 
Celso Pansera para apresentação da posição da SBPC sobre o projeto. 
Representantes do CONCEA também estiveram presentes na reunião. 
12 de julho de 2018 – Envio de análise técnica elaborada em conjunto pela SBPC e 
CONCEA ao gabinete da senadora Gleisi Hoffmann. 
 
Descrição 

6. Fundos Patrimoniais (PL n° 8.694/2017 e PLC n° 158/2017), projetos que 
pretendem autorizar as universidades a constituírem fundos externos 
para o recebimento de doações. 

 
Posicionamento 

A SBPC tem acompanhado os debates sobre os fundos patrimoniais, em 
apoio ao fortalecimento da capacidade financeira das universidades. A diretoria da 
Sociedade, no entanto, tem visto com ressalvas iniciativas de alteração das 
propostas originais, de criação de fundos para receber doações, para acomodar 
iniciativa de um novo fundo privado que seria responsável pela administração de 
verbas oriundas de políticas públicas de fomento nas áreas de petróleo e energia 
elétrica, entre outros, dentro de um “Programa de Excelência das Universidade e 
Institutos de Pesquisa Brasileiros”. Essa alteração, iniciada no Senado Federal, 
resultou em manifestação da SBPC em defesa dos fundos, mas desde que a 
iniciativa não comprometa políticas públicas que já inserem recursos no Sistema 
Nacional de CT&I. Essa ressalva resultou em recuo das iniciativas de alterar os 
textos dos projetos. Antes da mudança, já havia sido solicitada a inclusão das 
Fundações de Apoio como possíveis gestoras dos fundos patrimoniais.  
 
Ações 
20 de agosto de 2017 – Proposta de emenda ao PLS n° 16/2015 (atual PL n° 
8.694/2017) para incluir as Fundações de Apoio como gestoras dos fundos 
patrimoniais. A iniciativa, encabeçada pelo Conselho Nacional das Fundações de 
Apoio às IFES e às Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies), foi 
subscrita pela SBPC e outras oito entidades representativas do setor. 
16 de abril de 2018 – Encaminhamento à Capes e divulgação pública do 
posicionamento da SBPC esclarecendo a necessidade de um maior debate sobre o 
“Programa de Excelência das Universidade e Institutos de Pesquisa Brasileiros” e de 
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esclarecimentos sobre a origem e dimensão dos recursos a serem geridos no novo 
modelo, entre outras ressalvas. 
 
Descrição 

7. Medida Provisória 839/2018, que cortou recursos das áreas de 
Educação, Saúde e CT&I, entre outras, para custear subvenção 
econômica à comercialização de óleo diesel 

 
Posicionamento 

A edição da Medida Provisória n° 839/2018, em 30 de maior de 2018, gerou 
reação da comunidade acadêmica e científica cortar verbas de áreas fundamentais 
como Educação, Saúde, Ciência, Tecnologia e Inovação para custear a redução do 
preço do óleo diesel em atendimento às negociações para reverter a “Greve dos 
Caminhoneiros”. A SBPC liderou os protestos com um manifesto público ao 
Congresso Nacional apontando a necessidade de reverter os cortes e proteger 
essas áreas como pilares para o desenvolvimento nacional. 
 
Ações 
4 de junho de 2018 – Manifestação pública contra os cortes em programas de 
Educação, Saúde e CT&I para custear o subsídio nos preços do diesel, exigindo a 
recomposição dos orçamentos afetados pela MP 839/2018. Além da SBPC, 56 
entidades subscrevem o manifesto. 
 
Descrição 

8. Sugestão n° 110/2017, que propõe a destinação de recursos desviados 
pela corrupção e recuperados judicialmente para investimento em CT&I 

 
Posicionamento 

A SBPC é a autora da sugestão legislativa apresentada à Comissão de 
Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados. A apresentação de 
propostas de projetos de lei é prerrogativa de entidades representativas da 
sociedade de acordo com o regimento das Casas legislativas. Sendo assim, a SBPC 
apresentou a proposta, originada de uma moção aprovada pelos sócios em sua 69° 
Reunião Anual. A sugestão encontra-se em análise dos deputados. 
 
Ações 
5 de setembro de 2017 – Apresentação à CLP da Câmara da sugestão legislativa, 
transformada em SUG n° 110/2017, conforme moção aprovada pelo pleno dos 
associados. 
 
Descrição 

9. Comissão Geral: Marcha para a Ciência – Debate sobre o presente e o 
futuro do setor de CT&I no Brasil 

 
Posicionamento 

Dentro do conceito de aumentar a presença do setor de CT&I no Congresso 
Nacional, a SBPC participou ativamente na organização da “Comissão Geral: 
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Marcha para a Ciência”, realizada no Plenário da Câmara dos Deputados. Nessa 
segunda edição da solenidade, que teve por objetivo abrir espaço de fala para o 
segmento no Legislativo, a SBPC manifestou suas preocupações com a redução de 
investimentos públicos no setor. A iniciativa da Comissão Geral é encabeçada pelo 
ex-ministro de Ciência e Tecnologia Deputado Celso Pansera. 
 
Ações 
12 de julho de 2018 – Participação na Comissão Geral: Marcha para a Ciência – 
Debate sobre o presente e o futuro do setor de CT&I no Brasil, realizada no Plenário 
Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados. 
 
Descrição 

10.  Agenda de Projetos Prioritários para CT&I, seis propostas eleitas as 
mais relevantes para aprovação acelerada na Câmara dos Deputados 
pela comunidade científica 

 
Posicionamento 

A partir de tratativas com a presidência da Câmara dos Deputados, a SBPC 
organizou a elaboração de uma agenda de projetos prioritários para CT&I para 
receber tratamento urgente na tramitação no Congresso Nacional. As negociações 
contaram com a mediação do deputado federal e ex-ministro de Ciência e 
Tecnologia Celso Pansera. A iniciativa inédita abriu caminho para sensibilizar os 
deputados federais a apoiar uma agenda de projetos na área de CT&I e iniciar uma 
cultura de valorização do setor no Poder Legislativo. As tratativas com a presidência 
da Câmara tiveram início em fevereiro e seguem na construção de um diálogo 
permanente das prioridades de votação do setor. A atual lista de prioridades na 
Câmara contém seis projetos de lei: 
- PL 5876/2016, que dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo Social nas 
áreas de Ciência e Tecnologia, e dá outras providências; 
- PLP 358/2017, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para instituir vedação 
à limitação de empenho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia - FNDCT -, nas condições que especifica; 
- PL 3151/2004, que altera a Lei n° 9.994, de 4 de julho de 2000, com o intuito de 
ampliar as fontes de recursos do Programa Científico do Setor Espacial;  
- PL 7420/2010, que dispõe sobre a proteção ao patrimônio fossilífero, em 
conformidade com o art. 216, inciso V da Constituição Federal, e dá outras 
providências; 
- PL 4559/2016, que dispõe sobre o reajuste anual das bolsas concedidas pelos 
órgãos federais de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa; 
- PL 691/2007, 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. 
 
Ações 
13 de março de 2018 – Apresentação da lista de prioridades ao deputado Celso 
Pansera, dando início formal às negociações para votação. Nos meses 
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subsequentes, mais de 90 gabinetes de deputados foram contatados para 
explicação da agenda, além das 21 lideranças partidárias presentes na Câmara. 
 
ATUAÇÃO NO EXECUTIVO 

A atuação política da SBPC também se estende ao Poder Executivo, com 
ações próximas às pastas ministeriais com impacto no setor de CT&I e à Presidência 
da República, reivindicando a priorização do segmento para o desenvolvimento do 
país. Nesse sentido, o comando da SBPC agiu em momentos cruciais para a 
sociedade civil, somando-se às manifestações em defesa da Reserva Mineral do 
Cobre e seus Associados (Renca) e liderando a mobilização de apoio ao professor 
Elisaldo Carlini, maior nome da pesquisa sobre entorpecentes no Brasil. 

Também foi crucial a participação da Sociedade no processo de 
regulamentação do Marco Legal de CT&I, concluído em 2018 graças ao esforço 
coletivo entre as comunidades científica e acadêmica, empresas e governo federal. 
A edição do decreto regulamentador selou anos de diálogo para a modernização das 
regras que regem o setor de CT&I e abriu caminho para uma nova jornada, dessa 
vez na adequação do arcabouço de leis estaduais. 

Os cortes de verbas recorrentes na área de CT&I exigiu uma atuação forte da 
SBPC na recuperação de recursos e defesa dos investimentos no setor. Em diversas 
oportunidades, a SBPC liderou as demandas pela liberação de verbas e 
cumprimento dos compromissos orçamentários, cobrando o Poder Executivo pelo 
cumprimento dos programas. A Sociedade também tem demandado a retomada das 
reuniões do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) para que as políticas 
de investimento em CT&I sejam discutidas e reforçadas pelo Executivo. 
 
Principais estratégias 
Os principais posicionamentos e ações políticas da SBPC junto ao Executivo no 
período compreendido por este relatório foram: 

1. Regulamentação do Marco Legal de CT&I (Decreto n° 9.283/2018); 
2. Extinção da Reserva Mineral do Cobre e seus Associados – Renca (Decretos 

n° 9.142/2017 e n° 9.147/2017); 
3. Manifesto pela liberação de recursos para o CNPq para cumprimento de 

programas em 2017; 
4. Manifesto em defesa do descontingenciamento imediato de recursos para 

CT&I; 
5. Manifesto “Somos Todos Carlini”. 

 
Descrição 

1. Regulamentação do Marco Legal de CT&I (Decreto n° 9.283/2018), com 
edição do decreto detalhando a implementação da Lei n° 13.243/2016 

 
Posicionamento 

Desde o início dos debates sobre o Marco Legal de CT&I (Lei n° 
13.243/2016), a SBPC tem tido posição de destaque nas articulações em torno da 
consolidação das regras do setor. Essa atuação manteve-se após a edição da nova 
lei com um intenso diálogo com o Poder Executivo para regulamentar o Marco Legal. 
Várias reuniões foram realizadas com os diversos segmentos do setor, sempre 
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tendo como um dos articuladores a SBPC. Esse trabalho sedimentou a edição da 
Regulamentação do Marco Legal de CT&I por meio do Decreto n° 9.283/2018.  
 
Ações 
8 de fevereiro de 2018 – Cerimônia de assinatura do Decreto 9.283/2018 no 
Palácio do Planalto. A cerimônia selou o ciclo de negociações realizadas entre as 
entidades científicas, acadêmicas, industriais e o Poder Executivo na consolidação 
da regulamentação do Marco Legal de CT&I. 
 
Descrição 

2. Extinção da Reserva Mineral do Cobre e seus Associados – Renca 
(Decretos n° 9.142/2017 e n° 9.147/2017), realizada pelo Poder Executivo, 
com resistência da comunidade científica e acadêmica 

 
Posicionamento 

A diretoria da SBPC reagiu imediatamente à iniciativa do Poder Executivo de 
extinguir a Reserva Mineral do Cobre e seus Associados (Renca), mobilizando suas 
associadas em repúdio ao decreto que permitia a exploração mineral da área. Para a 
SBPC, a extinção da reserva rompe os compromissos ambientais selados pelo país 
e coloca em risco o equilíbrio ecológico da região Amazônica. Ao fim, a pressão da 
comunidade acadêmica e científica, em coro com várias outras correntes sociais, 
gerou a revogação dos decretos que liberavam a exploração mineral da área. 
 
Ações 
1° de setembro de 2017 – Carta ao Presidente da República, Michel Temer, 
pedindo a revogação do decreto de extinção da Renca e apontando os riscos da 
exploração mineral na região Amazônica. 
 
Descrição 

3. Manifesto pela liberação de recursos para o CNPq para cumprimento de 
programas em 2017 

 
Posicionamento 

A SBPC, junto com a Academia Brasileira de Ciências (ABC), liderou 
movimento solicitando a liberação de recursos para o cumprimento dos programas 
de incentivo à pesquisa e desenvolvimento de responsabilidade do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 2017. Nesse ano, 
o contingenciamento das dotações previstas para o CNPq pelo Poder Executivo 
colocou em risco o cumprimento de suas funções, registrando um déficit de R$ 570 
milhões. A atuação da SBPC foi fundamental para a liberação dos recursos, ocorrida 
após a manifestação, assegurando a continuidade do fomento gerido pelo CNPq. 
 
Ações 
31 de julho de 2017 – Carta de manifestação pública enviada ao ministro de 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, apontando a 
necessidade de recomposição orçamentária do CNPq. 
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Descrição 
4. Manifesto em defesa do descontingenciamento imediato de recursos 

para CT&I 
 
Posicionamento 

Seguindo a linha de atuação em defesa da recuperação dos investimentos na 
área de CT&I, a SBPC procurou a Presidência da República alertando para a 
gravíssima situação financeira do setor com os sucessivos cortes de verbas. No 
contato, foi solicitada a liberação de recursos contingenciados pelo governo. 

A situação crítica das universidades federais também foi destacada em 
manifesto ao Ministério da Educação (MEC), onde também foi solicitada a liberação 
dos recursos orçamentários previstos para 2017 e retidos pelo contingenciamento. 
 
Ações 
25 de setembro de 2017 – Carta enviada ao Presidente da República, Michel 
Temer, defendendo a liberação imediata de recursos contingenciados no setor de 
CT&I em função do aumento da meta fiscal de 2017. Mais oito entidades 
representativas do setor assinam a manifestação. 
25 de setembro de 2017 – Carta enviada ao ministro da Educação, José Mendonça 
Bezerra Filho, solicitando o descontingenciamento integral dos orçamentos de 
custeio e de investimento das Universidades Públicas Federais para 2017. Também 
assinam o manifesto a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 
2 de fevereiro de 2018 – Carta conjunta enviada ao Presidente da República, 
Michel Temer, em defesa da liberação imediata dos recursos contingenciados na 
área de CT&I e solicitação de que as verbas retidas na Reserva de Contingência 
sejam realocadas no setor. A carta é subscrita por outras cinco entidades 
representativas do setor. 
 
Descrição 

5. Manifesto “Somos Todos Carlini”, abaixo-assinado organizado pela 
SBPC em defesa do cientista Elisaldo Carlini 

 
Posicionamento 

Em 22 de fevereiro de 2018 veio à público a ação em que o cientista Elisaldo 
Carlini, maior especialista em entorpecentes do Brasil, foi intimado pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo a depor à polícia sob acusação de “apologia às drogas”. As 
acusações sem fundamento surgiram após a organização, por Carlini, do “5° 
Simpósio Internacional da Maconha – Outros Saberes, realizado em maio de 2017”, 
em São Paulo. A SBPC prontamente se mobilizou em defesa do pioneiro 
pesquisador e de seu relevante trabalho, repudiando veementemente a ação judicial 
e policial. 
 
Ações 
23 de fevereiro de 2018 – Manifestação Pública em conjunto com a Academia 
Brasileira de Ciência (ABC) em defesa de Elisaldo Carlini e repúdio à ação judicial e 
policial contra o pesquisador. 56 entidades filiadas subscrevem o manifesto. 
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27 de fevereiro de 2018 – Abertura do abaixo-assinado “Somos Todos Carlini” no 
Portal Change.Org, reunindo mais de 35 mil apoiadores. 
7 de março de 2018 – Entrega em mãos ao ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, do abaixo-assinado “Somos Todos 
Carlini” 
 
ATUAÇÃO NO JUDICIÁRIO 

Em 2018, a SBPC também atuou diretamente na manifestação de posições 
junto ao Poder Judiciário como forma de subsidiar tecnicamente temas em disputa 
judicial. Os materiais produzidos pela Sociedade focaram-se especialmente nas 
discussões sobre as novas regras definidas pelo Código Florestal, em defesa da 
equivalência ecológica na compensação de Reservas Legais (RLs) e proteção do 
meio ambiente. Essas manifestações, inclusive, foram citadas pelos advogados 
responsáveis pelas ações de contestação do Código Florestal, revelando a 
importância da competência técnica da entidade. 

Em um capítulo lamentável da história do Poder Judiciário, a SBPC repudiou 
a condução coercitiva dos gestores da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) durante a operação “Esperança Equilibrista”. Em manifesto público, a SBPC 
criticou a espetacularização da operação conduzida pela Polícia Federal e pelo 
Poder Judiciário e denunciou o abuso de poder explicitado no método escolhido para 
colher os depoimentos dos gestores. Como representante legítima da comunidade 
científica, a Sociedade reiterou seus valores democráticos e de respeito às 
instituições públicas de ensino e pesquisa em sua manifestação ao Poder Judiciário. 
 
Principais estratégias 

Os principais esclarecimentos e manifestos da SBPC encaminhados ao Poder 
Judiciário no período compreendido por este relatório foram: 

1. Manifesto contra retrocessos do novo Código Florestal; 
2. Manifesto contra a condução coercitiva de gestores da UFMG; 
3. Manifestação em defesa da equivalência ecológica na compensação de 

Reservas Legais. 
 
Descrição 

1. Manifesto contra retrocessos do novo Código Florestal 
 
Posicionamento 

Desde o início das articulações que geraram o novo Código Florestal, a SBPC 
tem se posicionado publicamente contra os retrocessos na política de proteção 
ambiental gerados pela alteração legal e em defesa da manutenção das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e das Reservas Legais (RL). Mantendo seu 
posicionamento histórico, a SBPC posicionou-se favoravelmente às ações 
impetradas no Supremo Tribunal Federal (STF) apontando inconstitucionalidades no 
texto do novo Código Florestal. Esse posicionamento coerente da Sociedade com as 
ações foi, inclusive, citado em falas de advogados responsáveis pelas ações durante 
o julgamento na Corte. Além disso, a SBPC encaminhou manifesto público ao STF 
reforçando a necessidade de proteção do meio ambiente para assegurar a qualidade 
de vida da sociedade. 
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Ações 
8 de setembro de 2017 – Carta de manifestação pública enviada à presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministra Carmem Lúcia, em defesa da proteção do meio 
ambiente e contrária aos retrocessos criados pelo novo Código Florestal. 
 
Descrição 

2. Manifesto contra a condução coercitiva de gestores da UFMG 
 
Posicionamento 

Em 6 de dezembro de 2017, gestores da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento na 
Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais, em virtude da 
operação “Esperança Equlibrista”. A ação do aparato policial foi fortemente 
repudiada pelas comunidades científica e acadêmica dado o abuso judicial, 
considerado pela SBPC como um método de intimidação dos gestores e desrespeito 
com os cidadãos investigados. 
 
Ações 
11 de dezembro de 2017 – Carta enviada à Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministra Cármem Lúcia Antunes Rocha, protestando contra às ações 
judiciais e policiais que levaram à condução coercitiva de gestores e docentes da 
UFMG. A carta é subscrita por 25 entidades associadas à SBPC. 
 
Descrição 

3. Manifestação em defesa da equivalência ecológica na compensação de 
Reservas Legais 

 
Posicionamento 

Em virtude dos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade 
(ADINs) que questionavam a validade do “Novo Código Florestal”, a SBPC se 
prontificou a apresentar esclarecimentos sobre a necessidade de adequação 
terminológica dos posicionamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que fosse utilizado o termo “equivalência ecológica” nos casos de 
compensação ambiental. Além disso, reforçou a necessidade de utilização deste 
mecanismo como método de proteção dos sistemas ecológicos e, com isso, a 
necessidade de adequação do texto da Lei. 
 
Ações 
9 de abril de 2018 – Carta conjunta com a Academia Brasileira de Ciência (ABC) à 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmem Lúcia Antunes 
Rocha, e aos demais ministros explicando o conceito de “equivalência ecológica” e a 
necessidade de adoção desse método para as compensações de Reservas Legais. 
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ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS DIRETORES 
Secretária Claudia Levy 
- O Grupo de Trabalho Estado Laico, reestruturado na gestão 2013-2015, foi 
fortemente apoiado pela atual gestão e contando com a coordenação do Prof. Dr. 
Luiz Antonio Cunha passou por outra renovação na composição para substituição de 
membros com indisponibilidade de tempo. O grupo realizou duas reuniões por vídeo 
conferência, e deliberou pela sistematização do atual conhecimento sobre o tema 
em um livro cujo titulo explicita o conteúdo da obra “Embates e em torno do Estado 
Laico”. O livro, organizado pela diretora Claudia Levy e pelo coordenador do GT Luiz 
Cunha, será lançado durante a 70a Reunião Anual da SBPC. 
- Com vistas a consolidar e fortalecer o Projeto SBPC Vai à Escola, foi realizada uma 
reunião por videoconferência que contou com a participação de alguns secretários 
regionais. Na reunião, foram definidas estratégias de articulação das ações do 
projeto e definição de estratégias de busca de fomentos para viabilização do projeto. 
 
Secretário Sidarta Ribeiro 
- Coordenação, em parceria com os Conselheiros José Antonio Aleixo da Silva e 
Maria do Carmo Soares, bem como o Secretário Regional Marcos Antonio de 
Lucena, do seminário temático intitulado “Ciência, Tecnologia e Inovação”, em 13 de 
abril de 2018, Auditório da Fiocruz, Campus da UFPE. Os debates subsidiaram o 
documento “Carta de Pernambuco”, cuja versão preliminar para amplo debate está 
publicada em <http://www.jornaldaciencia.org.br/sbpc-divulga-documento-com-12-
propostas-para-politicas-de-cti-no-brasil/>. 
- Coordenação do Grupo de Trabalho sobre Política de Drogas, constituído em maio 
de 2018 com a missão de produzir uma reflexão científica sobre os impactos da 
atual política de drogas na saúde, economia, segurança, educação e outras áreas, 
bem como as medidas necessárias para corrigir esse status quo. 
- Participação, representando a Diretoria, no Seminário Temático “Democratização 
da Comunicação no Brasil”, em 04 de junho de 2018, na Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. 
- Participação, representando a Diretoria, no seminário “Desafios e perspectivas das 
associações científicas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no 
campo interdisciplinar”,  em 03 de novembro de 2017, na Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, durante o  VI Congresso Internacional em Sociais e 
Humanidades (VI Coninter: <www.viconinter.com.br>). 
 
1ª Tesoureira: Lucile Maria Floeter Winter 
- Membro do GT – Acervo Digital. 
- Membro do GT – Memória. 
- Representante da SBPC na Mesa-redonda: “Como avaliar a produção científica? 
Discutir é preciso” ocorrida na Reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, em 05 
de setembro de 2017 – SP. 
- Representante de SBPC na Cerimônia de “Abertura da 16ª edição da Feira 
Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE 2018)”, em 13 de março de 2018 – 
SP. 
- Participação no debate sobre a Lei de Biodiversidade promovido pela SBPC e 
ABC, em 03 de maio de 2018, na sede da ABC no Rio de Janeiro. 



 

17 

 

- Participação na Reunião Regional da SBPC em Rio Verde – GO. 
- Participação no Seminário comemorativo dos 118 anos da FIOCRUZ e 70 anos da 
SBPC e preparatório para o Abrascão 2018, em 29 de junho de 2018 FIOCRUZ – 
RJ. 
- Representante da SBPC na V Conferencia Regional sobre Mudanças Globais. 
Homenagem aos 90 anos do Prof. José Goldemberg, em 06 de maio de 2018, USP 
– SP. 
- Representante da SBPC em audiência com a Senadora Gleisi Hoffman, juntamente 
com a Profª Monica Andersen, Coordenadora do CONCEA, para discutir andamento 
do trâmite do PLC70, que visa proibir a utilização de animais em pesquisa de 
cosméticos, em 23 de maio de 2018. 
 
2ª Tesoureira: Roseli de Deus Lopes 
Agosto-Novembro/2017 – Apoio na elaboração e revisão de propostas de projetos 
FINEP, CAPES e CNPq para 2018. 
Agosto/2017 a Julho/2018 -  Participação em reuniões específicas referentes a 
questões relacionadas às atividades de 2a tesoureira. 
11/08/2017 - Participação, como representante da SBPC, na solenidade de posse da 
nova Diretoria da UNE, bem como comemoração dos 80 anos da entidade, no Largo 
São Francisco, São Paulo, SP. 
23/08/2017 – Participação, representando a SBPC, como palestrante no Educator 
Days Brasil, evento promovido pela National Instruments, com o tema “A SBPC e a 
regulamentação do Marco Legal de C&T” 
10/10/2017 – Participação em atividades conjuntas da SBPC e diversas, no 
Congresso Nacional, com a finalidade de pressionar o Congresso para termos um 
orçamento com mais recursos que o previsto para 2018 e descontingenciamento de 
recursos de 2017 para a C&T e educação pública superior. 
20/10/2017 – Participação, como representante da SBPC, na Mesa Redonda: 
Políticas Culturais e Redes de Cooperação Internacionais e Universitárias, na 
FATEC Barueri, SP. 
26/10/2017 – Participação como palestrante na Reunião Regional de Brasília, 
apresentando o tema “Feiras de Ciências”, às 10h30min, em Brasília. 
26/10/2017 – Participação, como representante da SBPC, em Debate Ciência e 
Desenvolvimento Nacional, dia 26/10, das 20h às 23h na PUC-SP, organizado pela 
Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG). 
02/12/2017 - Participação de Mesa Redonda, juntamente com o Prof. Dr. Nelson 
Mascarenhas, com o tema “Da Ciência até a Inovação”, em encontro promovido pela 
EmergeLabs em São Paulo, SP. 
Março/2018 – Produção de artigo “Educação e Inovação”, como representante da 
SBPC, para o Anuário do TODOS PELA EDUCAÇÃO. 
08/04/2018 - Representação da SBPC no Seminário de Educação da União 
Estadual dos Estudantes de São Paulo, participando da mesa “UNIVERSIDADE 
PÚBLICA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO; CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO” - na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 
Junho-Julho/2018 - Elaboração de Proposta de “Novo Projeto SBPC Vai à Escola 
2018-2020”, com contribuição dos membros da Diretoria e Secretarias Regionais, 
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com vistas à captação de recursos via Emendas Parlamentares Federais e 
Estaduais. 
Maio-Julho/2018 – Participação em duas reuniões presenciais, bem como 
discussões on-line, para organização do evento de comemoração dos 70 Anos da 
SBPC, Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador e Marcha pela 
Ciência na Avenida Paulista, em São Paulo. 
Agosto/2017 a Julho/2018 – Participação, como representante da SBPC, em 
reuniões do Fórum Estadual de Educação de São Paulo (FEESP), em São Paulo. 
Agosto/2017 a Julho/2018 – Participação, como representante da SBPC, em 
reuniões no TODOS PELA EDUCAÇÃO, em São Paulo. 
08/06/2018 - Participação nas discussões do Seminário Temático "Desafios da 
Graduação, da Pós-Graduação e da Educação em Ciências" da sério de Seminários 
da SBPC em "Políticas Públicas de C,T&I para o Brasil que queremos", Porto Alegre, 
RS. 
15/06/2018 - Participação como membro da Diretoria da SBPC no Seminário 
Temático: “Educação Básica”, da série de Seminários “Políticas Públicas de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Brasil que queremos”, na Faculdade de Educação da 
UFMG, Belo Horizonte, MG. 
06/07/2018 – Participação em reunião com a Comissão de Finanças da SBPC. 
08/07/2018 – Participação na organização e realização do evento de comemoração 
dos 70 Anos da SBPC, Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador e 
Marcha pela Ciência na Avenida Paulista, em São Paulo. 
11/07/2018 - Entrevista ao vivo no "Seu Jornal" da TVT sobre o debate e 
lançamento da mostra SBPC 70 anos de 12/07/2018 na Câmara dos Deputados, em 
Brasília. Vídeo disponível 
em <https://www.youtube.com/watch?v=lz_Q6maGlpg&feature=youtu.be&t=1488> - 
trecho de 24’48” a 30’42” (acesso em 12/07/2018) 
 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 

A Diretoria aprovou uma lista de oito temas para que fossem organizados 
Seminários que, a partir das discussões neles realizadas, fossem elaborados pelos 
participantes as principais reivindicações a serem encaminhadas aos candidatos aos 
governos federal e estaduais, bem como aos candidatos aos legislativos.  

Os temas, datas, cidades e coordenadores dos Seminários são apresentados 
no quadro a seguir. 

 
Tema Data Cidade Coordenado(es) 

Ciência, Tecnologia e Inovação 13/04 Recife José A. Aleixo da Silva 

Democratização da Comunicação 04/06 Salvador Nelson de Luca Pretto 

Desafios da Graduação, da Pós-graduação  
e da Educação em Ciências 

06/06 Porto Alegre Carlos Alexandre Netto e 
 José Vicente 

Qual o Futuro da Ciência do Amazonas 14/06 Manaus Tatiana Schor e  
Adalberto Val 

Direitos Humanos e Atos de Estado 14/06 Brasília Alfredo Wagner B. Almeida 

Educação Básica 15/06 Belo Horizonte Eduardo Fleury Mortimer 

Direito ao Desenvolvimento, à Saúde e à  
Ciência, Tecnologia e Inovação 

29/06 Rio de Janeiro Fiocruz, SBPC e Abrasco 

Desenvolvimento Sustentável A  
confirmar 

São Paulo Paulo Artaxo 
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Até o momento da confecção desse relatório, seis seminários produziram 

material escrito, que estão organizados no ANEXO 1. Não constam desse material 
os resultados de dois Seminários Temáticos, o do Desenvolvimento Sustentável, 
porque foi adiado, e o da Amazônia que não havia sido finalizado quando da 
elaboração desse relatório. Esse material servirá de base para a elaboração dos 
questionamentos a serem feitos aos candidatos à presidência da República que 
responderem ao convite e participarem da 70ª RA (os convites foram enviados aos 
três primeiros colocados na pesquisa de intensão de voto do DATAFOLHA de 
08/06). O mesmo material será enviado aos comitês eleitorais dos demais 
candidatos à presidência. A recomendação da Diretoria é que as Secretarias 
Regionais encaminhem também aos candidatos aos governos estaduais. 
 
SÓCIOS E SOCIEDADES AFILIADAS 

No período de julho de 2017 a junho de 2018 foram admitidos 469 sócios. No 
período anterior, foram 255, ou seja, tivemos um crescimento de 84% no número de 
associações de pessoas físicas. Os sócios novos estão assim distribuídos: 98 da 
área de representação A (Região Norte), 129 da área de representação B (Região 
Nordeste), 73 da área de representação C (Região Centro-Oeste), 30 da área de 
representação D (Rio de Janeiro e Espirito Santo), 52 da área E (São Paulo) e 87 da 
área F (Região Sul). 

Está sendo realizado um trabalho para aumentar o número de sócios e 
estabelecer parcerias para ampliar os benefícios aos sócios. A ideia é que haja uma 
ampla divulgação dessas parcerias no segundo semestre de 2018. 

Também está sendo desenvolvido um novo sistema de sócios, que deve 
entrar no ar também no início do segundo semestre de 2018. Após a implementação 
do novo sistema, será feito um recadastramento de todos os sócios com ampla 
divulgação por e-mail, nos veículos de comunicação da SBPC e pelas redes sociais. 

Em relação às Sociedades Associadas, tivemos a adesão, neste período, de 
quatro entidades. São elas:  

• Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação (ABECO);  

• Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF); 

• Sociedade Brasileira de Inflamação (SBIn); 

• Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB).  
 
REUNIÕES ANUAIS  

A 69ª Reunião Anual, organizada pela gestão anterior, ocorreu no campus da 
UFMG, com o tema “Inovação - Diversidade - Transformações”, contou com 6.439 
inscritos e um total de 67 conferências, 79 mesas-redondas, 56 minicursos, entre 
outras atividades. A afluência de público à SBPC Jovem, Dia da Família na Ciência 
e EXPOT&C foi muito significativa. Ao final da sessão de encerramento, o público 
assistiu o Ritual Celebratório do Cortejo de Povos Indígenas e Guardas de Reinado.  
A organização da 70ª RA, que ocorrerá em Maceió, no campus da UFAL, que terá 
como tema “Ciência, Responsabilidade Social e Soberania”, teve que ser 
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dimensionada levando em consideração as dificuldades de financiamento junto ao 
MEC e ao MCTIC. 
 
 
REUNIÃO REGIONAL 

Foi organizada a Reunião Regional (RR) em Rio Verde – GO, no campus da 
IF-Goiano, com o tema “Cerrado: Ciência, Inovação, Crescimento Econômico, 
Desenvolvimento Sustentável e Sociedade”, que contou com 2.254 inscritos e um 
total de 10 conferências, 05 mesas-redondas, 29 minicursos/oficinas, entre outras 
atividades. A afluência de público durante os dias da RR e do Dia da Família na 
Ciência foi muito significativa. Na avaliação da Comissão Local, a RR foi muito 
importante para a região. 
 
RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

O presente trabalho tem como proposta apresentar as principais atividades da 
Comunicação da SBPC de julho de 2017 até junho de 2018. A primeira parte 
apresenta as ações divididas por tema, por exemplo, Jornal da Ciência, JC Notícias. 

As atividades realizadas pela Comunicação têm por objetivo fortalecer a 
imagem da SBPC no país, promovendo um maior engajamento com a comunidade 
científica que representa, com a mídia, com o público local e geral, e com parceiros, 
nacionais e internacionais. 

Conforme o plano de comunicação, temos realizado ações para gerenciar e 
sustentar as relações da instituição com audiências-chave, colaborando, dessa 
forma, para uma maior visibilidade, maior presença na mídia, maior relevância na 
agenda política e maior engajamento social – com a população geral e com os 
sócios e sociedades associadas à SBPC. 

Vale lembrar que temos trabalhado para evidenciar a ideia de uma rede de 
ações alinhadas, que se desenvolvem entre a SBPC e as organizações associadas 
e ao engajamento público com as questões que a SBPC levanta, sejam de ordem 
política, de divulgação científica ou educacional. 

Além disso, há um plano de trabalho de divulgação científica da SBPC 70 
anos, que propõe uma ampliação das ações já bem estabelecidas de divulgação 
científica da SBPC com vistas a criar novos canais de comunicação que tenham 
como público-alvo jovens, estudantes, membros da sociedade em geral, que não 
sejam parte do ambiente acadêmico, mas que potencialmente podem vir a se tornar 
amantes da ciência e, quem sabe, futuros pesquisadores. Para tanto, foi criado uma 
comissão/grupo de trabalho do qual fazem parte comunicadores de ciência 
brasileiros (jornalistas, blogueiros e vlogueiros). Uma das ações que começará a ser 
colocada em prática é a criação de vídeos curtos, mostrando como a ciência faz 
parte do dia-a-dia de todos, para a série “Ciência dia-a-dia” (nome a ser definido), 
que será divulgada no canal de YouTude e no Facebook da SBPC. 
 
Quadro resumo dos produtos, atividades e atribuições do departamento de 
Comunicação 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das atividades desenvolvidas pela 
equipe.
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Produto Situação Responsáveis Público-alvo 

JC Notícias Edição diária de clipping e produção 
reportagens e notas exclusivas 

Daniela Klebis (pauta, edição e redação), 
Vivian Costa (redação institucional); Marcelo 
Rodrigues (estagiário de jornalismo) e 
Carlos Santos (redação de notas e 
expedição) 

Sócios, pesquisadores, parlamentares, docentes, 
jornalistas, blogueiros, estudantes e população geral 

JC Online Atualização com material exclusivo 
da redação/comunicação SBPC 
(produção diária) 

Daniela Klebis (pauta, edição e redação), 
Vivian Costa (redação institucional); 
Marcelo Rodrigues (estagiário de 
jornalismo) e Carlos Santos (redação de 
notas e expedição) 

Sócios, pesquisadores, parlamentares, docentes, 
jornalistas, bloguerios, estudantes e população geral 

JC impresso Produção mensal com matérias 
exclusivas 

Daniela Klebis (pauta, edição e redação), 
Vivian Costa (redação), Marcelo 
Rodrigues (estagiário de jornalismo) e 
Carlos Santos (expedição) 

O impresso é enviado para sócios, parlamentares, e 
dirigentes de instituições. Pode também ser 
acessado livremente em formato PDF no site do JC. 

Redes sociais Postagens no Facebook, Twitter, 
Instagram e YouTube da SBPC – 
atualizações diárias  

Carlos, Vivian Costa e Daniela Klebis Sócios, pesquisadores, parlamentares, docentes, 
jornalistas, blogueiros, estudantes e população geral 

Site institucional Atualizações sempre que há notícia 
diretamente relacionada à SBPC 

Daniela Klebis (pauta, edição e redação), 
Vivian Costa (redação institucional); 
Marcelo Rodrigues (estagiário de 
jornalismo) e Carlos Santos (redação de 
notas e expedição) 

Sócios, pesquisadores, professores, parlamentares e 
jornalistas 

Ciência & Mulher 
 

Edição de clipping e matérias 
exclusivas 

Daniela Klebis (pauta, edição e redação), 
Vivian Costa (redação institucional); 
Marcelo Rodrigues (estagiário de 
jornalismo) e Carlos Santos (redação de 
notas e expedição) 

Sócios, pesquisadores, parlamentares, docentes, 
jornalistas, blogueiros, estudantes e população geral 

Assessoria de imprensa Atendimento diário e 
encaminhamento das demandas da 
imprensa; proposição de pautas; 
organização de encontros com 
dirigentes da grande imprensa;  

Daniela Klebis e Vivian Costa Jornalistas (grande imprensa e veículos 
especializados) e blogueiros/vlogueiros 

Organizacional Comunicação com sócios, 
associadas e secretarias regionais; 
gerenciamento das mídias sociais   

Carlos Santos e Daniela Klebis Sócios, sociedades científicas associadas, 
Secretarias Regionais, Diretoria, Conselho e 
funcionários 
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Exposição na mídia 

Nesse item apresentam-se tabelas com as exposições do período de referência. 
De julho/2017 a junho/2018 a SBPC esteve presente em 589 matérias na mídia online 
impressa brasileira – contando agências especializadas e grande imprensa. 
Normalmente o mês de julho registra um número alto de reportagens, alavancado por 
matérias da Reunião Anual. 

Vale lembrar que o número de reportagens deve ser maior, uma vez que a 
SBPC não conta com o serviço de uma empresa clipadora para fazer a coleta do 
material. Dessa forma, para verificação da exposição da SBPC, fizemos uma busca de 
notícias pelo Google. 

Quanto a reportagens para rádio e TV, a SBPC esteve presente em cerca de 
40 reportagens, entre veículos institucionais e da grande imprensa, com destaque para 
uma reportagem no Fantástico (julho/2017), uma reportagem na rádio CBN (agosto 
/2017), uma reportagem no Jornal da Cultura, da TV Cultura (10/10); uma matéria no 
Bom Dia Brasil (março/2018) e duas reportagens especiais na Globo News (em 
maio/2018). O quantitativo das atividades mensais é apresentado no quadro a seguir. 
 

MÊS TOTAL DO MÊS 

Julho/17 169 

Agosto/17 102 

Setembro/17 46 

Outubro/17 29 

Novembro/17 31 

Dezembro/17 17 

Janeiro/18 14 

Fevereiro/18 48 

Março/18 22 

Abril/18 31 

Maio/ 29 

Junho/18 51 

Total 589 

 
Status dos objetivos estratégicos 

Confira, a seguir, o andamento de todas as atividades relacionadas aos nossos 
objetivos estratégicos. 
 
JC NOTÍCIAS (Boletim diário) 
- O número de assinantes aumentou de 8800 para 9400 (cerca de 7%); 
- Aumentamos o escopo de veículos visitados diariamente para uma cobertura 
nacional, com diversidade de veículos e instituições; 
- Produção diária de 2 a 3 notas pela equipe; 
- A qualidade das notícias tem sido percebida pelos assinantes, que enviam 
mensagens com seus feedbacks;  
- Temos recebido cada vez mais colaboração com artigos e sugestões de pauta; 
- Diversas matérias elaboradas pela equipe têm sido replicadas por outros sites, como 
por exemplo, o da Confap, da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Fapeam. As 
publicações também têm sido compartilhadas por jornalistas especializados como, por 
exemplo, Herton Escobar do Estado de S. Paulo, e  
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Maurício Tuffani, do Blog Direto da Ciência, Revista Galileu, Portal Sputnik Brasil, Brasil 
247, Jornal GGN, Rede Brasil Atual, Carta Capital, etc. 
 
JORNAL DA CIÊNCIA ONLINE 
- A equipe produziu, no período, 336 matérias;  
- Temos feito cobertura de pautas diversificadas, como Políticas de CT&I, Ciência e 
Mulher, Pesquisa & Desenvolvimento, Meio Ambiente, Saúde, etc. – tentando 
diversificar as fontes para abranger todas as regiões do país; 
- A qualidade das notícias tem sido percebida pelos leitores, por meio de mensagens e 
compartilhamentos nas redes sociais;  
- Temos recebido cada vez mais colaboração com artigos e sugestões de pauta; 
- O total de visitantes, considerando acessos via tablet e desktop, foi de 187.909 no 
período. 
 
JORNAL DA CIÊNCIA IMPRESSO 
- Devido à redução dos jornalistas na equipe (de seis para três, além de uma licença-
maternidade de seis meses nesse período), a periodicidade do JC impresso foi 
reduzida - foram publicadas quatro edições desde julho de 2017; 
- Temos elaborado edições temáticas com reportagens mais aprofundadas e 
exclusivas; 
- Dada a crise de investimento na área de CT&I, educação e saúde, fizemos duas 
edições no impresso com esse foco – uma delas, inclusive, foi destaque na revista 
Carta Capital;  
- Ao longo de 2018, por ocasião dos 70 anos da SBPC, faremos edições temáticas: 
Reuniões Regionais, 70 anos da SBPC, encarte especial sobre os seminários 
temáticos da SBPC e um especial sobre a Reunião Anual. 
 
SITE INSTITUCIONAL 

O novo portal da SBPC, que entrou no ar no dia 17 de abril de 2017, serve para 
divulgação das atividades cotidianas da SBPC como notícias, artigos, manifestos e 
outros conteúdos. 

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

O total de visitantes, considerando acessos via tablet e desktop, foi de 106.179 
usuários no período. 
 
REDES SOCIAIS 

A SBPC está presente nas principais plataformas de redes sociais, como 
Facebook, Twitter, Youtube e, recentemente, o Instagram. O padrão de endereço é 
@SBPCnet. Abaixo os dados de seguidores, postagens e destaques durante o 
período: 
 
 
 
 
TWITTER 
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Seguidores: tivemos 65.341 novos seguidores nesse período, passando de 
116.610, em junho de 2017, para 181.951 em 2018. Isso representa um aumento de 
aproximadamente 56% com relação ao período anterior. Quantidade média de 
postagens diárias: 1 a 2. 
Perfil: @SBPCnet 
Nº de tweets no período: 582 posts  
 
FACEBOOK 

Seguidores: 23.792 em julho de 2017 para 31.031 em junho de 2018. Aumento 
de cerca 30%. Quantidade de posts médio diário: 2 a 3 posts. Alcance médio por post 
pelo período: 6.143 participantes. 
 
Perfil: SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
Nº de posts no período: 852 
Nº de likes / botão ‘curtir’: 7.239 novas “curtidas” orgânicas.  
Alcance: Nossas postagens tiveram uma média de alcance, no período, de 6.143 
usuários por postagem. O Facebook alterou recentemente os algoritmos para 
exposição de publicações de páginas no feed dos usuários. Dessa forma, o impacto de 
alcance das publicações das páginas não consegue ter tanto destaque como antes. 
 
INSTAGRAM 

No ar desde agosto de 2015, com um total de 3.433 seguidores, o perfil da 
SBPC no Instagram publica imagens de eventos da SBPC, reuniões, participação da 
Sociedade em outros eventos, entre outras imagens. 
 
YOUTUBE 
Inscritos: 474 em julho de 2017 para 635 em junho de 2018. Aumento de 
aproximadamente 34%. 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.  

Em 2018, por conta das comemorações dos 70 anos da SBPC, o canal 
desenvolveu ações especificas como a campanha “A SBPC que eu nunca esqueço”. 
Além de engajar e entreter mais do que os outros formatos de conteúdo, os vídeos têm 
uma vida mais longa e resgatar, com esta campanha, as lembranças dos participantes 
dos eventos da SBPC. Já contamos com 17 vídeos desde o lançamento da campanha, 
que até o dia 14 de junho contava com 240 visualizações. Além disso, o “SBPC 
Recordar” trouxe uma série de entrevistas feitas com o prof. Sergio Mascarenhas, 
falando sobre fatos marcantes da Sociedade ao longo destes 70 anos. 

Com exceção dos vídeos da campanha, também reproduzimos vídeos de outros 
veículos que contam a participação de nossa diretoria. 
 
SITE CIÊNCIA & MULHER 

O site Ciência & Mulher foi lançado em 25 de julho de 2016. Voltado para as 
conquistas e descobertas de mulheres das diversas áreas da ciência, replicamos 
reportagens de interesse de outros veículos. 

Para conquistar a paridade e combater a desigualdade entre gêneros na ciência, 
o site Ciência & Mulher tem como objetivo estimular a produção científica por mulheres, 
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seu ingresso e permanência nas carreiras acadêmicas e o pensamento crítico a 
respeito das questões de gênero no país. 

O total de visitantes, considerando acessos via tablet e desktop, foi de 1.461 no 
período. 
 
RELACIONAMENTOS 

A SBPC sempre teve uma boa relação com a imprensa, porém, para 
estreitarmos a relação e colocar a ciência em pauta nos grandes veículos organizamos 
encontros com os chefes de redação, editores, repórteres especiais e diretores com o 
presidente da SBPC no decorrer do semestre. O detalhamento das visitas no quadro a 
seguir. 
 

Veículo Status Contatos Resultados 

Scientific 
American  

Em andamento - Almir Lopes, 
diretor de 
projetos 
especiais. 

 - Publicação dos cartazes da 
instituição (70ª RA e 70 anos); 
- Disponibilização de estande 
na Expot&C. 
-Estamos em negociação com o 
veículo para oferecermos um 
desconto para os nossos 
sócios. 

BBC Brasil Em andamento - Caio Quero, 
editor do site; 
Camilla Costa, 
repórter 

- Reunião no dia 13 de março. 
- A BBC Brasil ficou interessada 
em realizar um documentário 
sobre Sobral. Já enviamos 
material para a repórter Camilla 
Costa. 

Folha de S. 
Paulo 

Em andamento - Sérgio Dávila, 
editor executivo 
- Mariana 
Versolato, editora 
de Ciência 
- Marcelo Leite, 
repórter especial 
- Uirá Perruci, 
editor da 
Ilustríssima 
- secretário de 
redação 

- Reunião no dia 16 de abril;  
- Publicação do artigo “O Nobel 
que ajudou a desenvolver a 
física no Brasil e pulou 
Carnaval” assinado pelo 
presidente da SBPC no caderno 
Ilustríssima no dia 11 de maio; 
- Estamos em negociação para 
a realização de um debate em 
parceria com o veículo sobre a 
crise; 
 - Estamos negociando a 
publicação do artigo sobre os 
70 anos da SBPC na sessão 
“Tendências/Debates”. 

Carta Capital Em andamento - Mino Carta, 
diretor de 
redação. 

- Reunião no dia 7 de maio; 
- Matéria com chamada de capa 
sobre a crise na ciência na 
edição 1004, de 23 de maio. 
- Estamos em negociação para 
a realização de um debate em 
parceria com o veículo; 
-Estamos em negociação com o 
veículo para oferecermos um 
desconto para os nossos 
sócios. 

O Globo Em andamento  - Fernanda 
Godoy, editora 

-Reunião no dia 09 de maio. 
- Cobertura do jornal O Globo a 
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executiva; 
- Cláudia 
Antunes, editora 
de Sociedades. 

reunião da Faperj, cujo texto foi 
publicado no dia 17 de junho, 
intitulada, “Mudanças na Faperj 
provocam embate entre 
cientistas e governo estadual”. 

O Estado de 
S. Paulo 

Em andamento - David Frieland, 
editor executivo; 
- Beatriz Reis, 
editora de 
Ciência; 
Fábio de Castro, 
repórter de 
Ciência. 

- Reunião no dia 7 de junho. 

Jornal do 
Brasil 

Em andamento - Tereza Cruvinel, 
colunista de 
política; 
- Octávio Costa, 
editor de política. 

- Estamos tentando uma 
reunião como redator chefe do 
jornal.  
- Falamos com o Octávio Costa 
que sugeriu publicarmos artigos 
mensais no JB. 

Fundação 
Roberto 
Marinho 

Em andamento - Hugo Barreto, 
secretário geral 
da Fundação 
Roberto Marinho; 
- Flávia Constant, 
gerente de 
desenvolvimento 
e comunicação 
institucional. 

- Reunião no começo de junho. 
- Estamos em negociação com 
a instituição para criar 
parcerias. 

El País Brasil Em andamento - Carla Jimenez, 
repórter de 
ciência 

 - Estamos tentando marcar 
uma reunião com a repórter de 
Ciência. 

Revista 
Pesquisa 
Fapesp 

Em andamento Carlos Fioravanti, 
editor especial 

- Contato realizado em janeiro 
de 2018 com os editores da 
revista, que resultou na 
publicação de uma série de 
quatro reportagens especiais 
sobre os 70 anos da SBPC. A 
primeira foi publicada na edição 
de junho.  

 
AÇÕES REALIZADAS JUNTO À IMPRENSA 

Atualizamos o mailing de veículos e jornalistas especializados com o intuito de 
ampliar o papel e postura da SBPC. Os releases apresentados no quadro a seguir 
foram enviados para veículos de todas as capitais brasileiras, dentre eles, jornais 
impressos, rádios, revistas, sites, agências de notícias, mais instituições como, por 
exemplo, universidades e fundações de amparo à pesquisa. 
 
Releases (Enviados 
para a imprensa e 
instituições) 
 

- “Ciência, Responsabilidade Social e Soberania” é o tema da 70ª 
Reunião Anual da SBPC (11 de agosto de 2017); 
- Em carta aberta, entidades pedem resolução urgente da crise 
na CT&I e no Ensino Superior (29 de agosto de 2017); 
- SBPC escreve à ministra Carmem Lúcia: o Meio Ambiente está 
nas mãos do STF (08 de setembro de 2017); 
- SBPC, ABC e Andifes pedem ao MEC o descontingenciamento 
de recursos das Universidades Federais (26 de setembro de 
2017); 
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- Inscrições para a 70ª Reunião Anual da SBPC já estão abertas 
(10 de outubro de 2017); 
- SBPC entrega a Carta aos Parlamentares Brasileiros (11 de 
outubro de 2017); 
- SBPC, ABC e ANM enviam carta à Alesp contra CPI da 
fosfoetanolamina (31 de outubro de 2017); 
- Nota de repúdio da SBPC em relação a fatos ocorridos na 
UFPA (04 de dezembro de 2017); 
- Orçamento de CT&I para 2018: tragédia anunciada! (19 de 
dezembro de 2017); 
- SBPC divulga cartaz comemorativo dos 70 anos de sua 
fundação (02 de fevereiro de 2018); 
- SBPC divulga cartaz da 70ª Reunião Anual (16 de fevereiro de 
2018); 
- Abaixo-assinado: Somos todos Carlini (27 de fevereiro de 2018); 
- Prorrogadas as inscrições com resumos para a 70ª Reunião 
Anual da SBPC (28 de fevereiro de 2018); 
- Manifestação em defesa de Carlini é encaminhada ao ministro 
da Justiça (13 de março de 2018); 
- SBPC manifesta indignação com assassinato de Marielle 
Franco e de Anderson Pedro Gomes (16 de março de 2018); 
- SBPC divulga documento com 12 propostas para políticas de 
CT&I no Brasil (21 de maio de 2018); 
- SBPC se manifesta contra Projeto de Lei que altera lei dos 
agrotóxicos (22 de maio de 2018); 
- Entidades científicas e acadêmicas repudiam novos cortes 
orçamentários em C&T, educação e saúde (4 de junho de 2018); 
- Matrículas abertas para os minicursos da 70ª Reunião Anual da 
SBPC em Alagoas (7 de junho de 2018); 
- SBPC divulga programação preliminar da 70ª Reunião Anual (8 
de junho de 2018). 
 

 
OUTRAS DEMANDAS 
 
Relatório de Atividades 2015-2017 (julho de 2015 a junho de 2017) 

• Elaboração do texto; 

• Edição das fotos com legenda; 
 
70 anos da SBPC 

• Participação nas reuniões da Comissão dos 70 anos, para decisão dos designs 
gráficos; 

• Elaboração do texto dos dois folders: POP e Institucional; 

• Levantamento e busca de imagens para exposição e folders; 

• Levantamento de todas as RR’s publicadas na C&C antes do documento do 
CMAIH; 

• Criação do espaço no site da SBPC e divulgação dos materiais e ações dos 70 
anos; 

• Divulgação dos Seminários Temáticos e produção de um encarte especial com 
as propostas levantadas; 

• Elaboração e divulgação da campanha “A SBPC que eu nunca esqueço”; 

• Ampla divulgação junto à grande imprensa; 

• Divulgação das peças produzidas para celebração dos 70 anos; 
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• Produção de um número especial do Jornal da Ciência sobre a data; 

• Colaboração com a pauta da edição especial dos 70 anos da SBPC da revista 
Ciência e Cultura; 

• Articulação com as Sociedades Associadas para engajamento com atividades 
dos 70 anos: solicitação de artigos sobre a relação de suas histórias com a 
SBPC, e produção de pequenos depoimentos para a sessão “Palavra das 
Associadas”, do Jornal da Ciência; 

• Colaboração com a organização da Marcha Pela Ciência, no dia 8 de julho; 

• Cobertura de todas as atividades relacionadas. 
 
Projeto Serrapilheira 

• Elaboração e envio de projeto para programa de divulgação científica do 
Serrapilheira. 

 
Projeto “Vídeos no cotidiano” (Nome a definir) 

• Elaboração de projeto e roteiro; 

• Angariamento de recursos (por meio de contatos da professora Vanderlan); 

• Parceria com produtora de vídeos. 
 
Manifestações 

• Participação na divulgação e cobertura da segunda e terceira Marchas Pela 
Ciência realizadas no segundo semestre de 2017, respectivamente nos dias 2 
de setembro e 8 de outubro, por todo o país; 

• Divulgação ampla da campanha “Conhecimento Sem Cortes”, desde a 
divulgação da instalação dos painéis “Tesourômetro” e do abaixo-assinado até a 
cobertura dos atos em Brasília, no dia 10 de outubro; 

• Criação e ampla divulgação do abaixo-assinado “Somos Todos Carlini”, que 
recebeu mais de 35 mil assinaturas, entre fevereiro e março de 2018, e recebeu 
repercussão em toda a imprensa nacional; 

• Estamos, junto com parceiros, trabalhando para a elaboração da 4ª Marcha da 
Ciência, que será realizada no dia 08 de julho; 

• Além da divulgação das atividades, organização da produção de material de 
divulgação local, estamos responsáveis em avisar e solicitar as devidas 
autorizações junto aos órgãos de trânsito (CET, Bombeiros, Prefeitura e Polícia 
Militar). 

 
A SBPC que eu nunca esqueço 

Enviamos convites para instituições parceiras, sociedades associadas, além de 
sócios, membros da diretoria da SBPC e amigos da SBPC para que eles participassem 
da campanha de vídeo “A SBPC que eu nunca esqueço”. Já recebemos 17 vídeos. 
Alguns dirigentes de entidades enviaram prontamente seus vídeos: 

• Fapesp – Britto Cruz e José Goldemberg; 

• ABC – Luiz Davidovich, presidente da ABC; 

• Finep – Marcos Cintra, presidente da Finep; 

• Unicamp – Marcelo Knobel, reitor; 

• IAEA – Aldo Malavasi, diretor. 
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- Gravação e edição de vídeos de conselheiros, diretoria e membros de algumas 
comissões da SBPC para a campanha.  
- Edição e envio de vídeos da SBPC que eu nunca esqueço para serem veiculados na 
TV Cultura. 
 
RELATÓRIO DA REVISTA CIÊNCIA E CULTURA 

No período referente a este relatório (junho 2017 - junho 2018), a grande 
novidade na Ciência & Cultura foi a disponibilização de todo o acervo da revista, de 
1949 a 2017, de forma on-line pela Hemeroteca Digital Brasileira, da Fundação 
Biblioteca Nacional. A digitalização das edições antigas da revista é de grande 
importância, devido a sua relevância para a memória da própria SBPC. Neste último 
ano foram publicadas quatro edições da revista, com os seguintes temas: Inovação e 
Transformação (Sírius), Ciência e Agricultura, Matemática, Arte e Ciência. Atualmente, 
a Ciência & Cultura conta com mais de seis mil citações, o que confere à publicação 
um índice H de 41 -- igual ao da revista científica brasileira que ocupa o 2º lugar no 
ranking das mais citadas em português, de acordo com o Google Scholar Citations. 
Nas redes sociais, o número de seguidores da nossa revista também não para de 
crescer -- mais de 2,5 mil pessoas já seguem os conteúdos da Ciência & Cultura no 
Facebook. O relatório detalhado encontra-se no ANEXO 2. 
 
RELATÓRIO COORDENAÇÃO EXECUTIVA – 70 ANOS DA SBPC 

A proposta, quando da contratação, elencava uma grande quantidade de produtos 
que seriam selecionados na primeira reunião da Comissão dos 70 anos. O trabalho seria 
de quatro, no máximo 5 horas diárias, não necessariamente presencial.  Dada a 
quantidade de produtos aprovados e das condições de pesquisa, esse tempo mostrou-se 
impraticável, a presença obrigatória na sede e o dobro do tempo. 
Registrado isso, relato eventos e produtos: 
 
Tarefas cotidianas 

• Conhecendo o Centro de Memória e tentando entender a organização do acervo, tipos 
de suportes, conteúdo e forma de acesso etc. 

• Contatos telefônicos 

• emails 
 
Reuniões 

• Comissão 70 anos da SBPC. 01/12; 02/02  

• Equipe de Desenvolvimento Gráfico. 12 reuniões presenciais, outras virtuais 

• Equipe de Design Digital. 1 presencial; outras virtuais 

• Diretores 

• Equipe de comunicação da SBPC 

• IMS  
 
Pesquisa 

• Linha do tempo 

• Leitura de publicações sobre SBPC 

• Ciência e Cultura 

• Jornais clipping preparado para comemoração 60 anos 
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• Temas específicos solicitados; FAPs; PUC 

• Documentos Maurício Rocha e Silva 

• Fotos 

• Sites SBPC; JC 

• Power point de vários produtos para entregar às equipes 

• Caricaturas de presidentes (orientação) 
 
Produtos 

• Projeto de livro dos 70 anos para ser apresentado à FAPESP 

• Folder Popular  

• Folder Institucional em Português 

• Folder Institucional em Espanhol e Inglês 

• Eventos 08 de julho no IMS e Marcha pela Ciência 

• Livreto das Reuniões Anuais  

• Calendário (na gráfica em 26/06) 

• Exposição (em fase de finalização) 
 
RELATÓRIO DA EQUIPE DO REPOSITÓRIO “ACERVO DIGITAL SBPC” 

O repositório é um ambiente virtual que visa promover a gestão da informação e 
a disseminação técnico-científica das ações e atividades da SBPC por meio da reunião, 
organização, armazenamento, recuperação e promoção do livre acesso ao 
conhecimento produzido e acumulado no decorrer dos 70 anos da SBPC. Pretende 
também ser uma ferramenta de preservação e armazenamento da memória 
institucional da SBPC. Foi construído com o uso do software livre DSpace, criado pelo 
MIT e pela HP e difundido no Brasil pelo IBICT, a partir de 2004. 

O Acervo Digital SBPC está dividido em comunidades que representam os 
grandes campos de produção de conteúdos da instituição: Governança, Políticas de 
CT&I, Reuniões Anuais, Reuniões Regionais e Especiais, Centro de Memória e 
Comunicação e Publicações. Em julho de 2017, o repositório entrou em fase de testes 
e, atualmente, está migrando para uma versão mais atual do DSpace, para que sejam 
feitos ajustes às necessidades específicas da instituição. Já foram submetidos quase 
350 documentos entre cartas de manifestação pública, moções, programações 
científicas já digitalizadas das reuniões anuais de 1949 a 1967, livros, atas, cartazes, 
Cadernos SBPC, relatórios e discursos. 

Apesar de não estar oficialmente na web, o acervo pode ser localizado através 
do Google. 
 
PROJETO MEMÓRIA AMÉLIA IMPÉRIO HAMBURGER 

O firme propósito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de dar 
continuidade ao Projeto Memória foi determinante para que o acervo da instituição 
fosse preservado e estivesse num estágio adiantado de tratamento, classificação, 
acondicionamento, arquivamento e digitalização. No final de junho de 2018, totalizam 
três anos e três meses de trabalho contínuo da equipe do projeto. O relatório detalhado 
das atividades realizadas encontra-se no ANEXO 3. 
 
 
SECRETARIAS REGIONAIS 
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A partir da posse, em Belo Horizonte, a Diretoria aprovou a criação de quatro 
Representações Oficiais da SBPC, nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso do 
Sul e Roraima, com o objetivo de ampliar a representação da SBPC em todo o país. 

A Diretoria realizou três reuniões com os Secretários Regionais, uma presencial 
(em Belo Horizonte) e duas virtuais. 

Na primeira (presencial), foi solicitado aos Secretários que enviassem seus 
planos de trabalho e a solicitação de apoio para a realização das atividades previstas. 
As seguintes Secretarias encaminharam solicitação de apoio financeiro: Bahia, Ceará, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo/Subárea I. A maioria das solicitações foi atendida na sua 
totalidade, e algumas terão suas execuções completadas no segundo semestre de 
2018. 

Na segunda reunião (virtual), foi informada aos Secretários a disponibilização de 
recursos (até o máximo de R$10.000,00) para projetos do programa SBPC VAI À 
ESCOLA. As Secretarias que encaminharam projetos e foram contempladas foram: 
Bahia, Ceará, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo/Subárea I. 
Na terceira reunião (virtual), foi solicitado aos Secretários e Representantes Oficiais 
que identificassem oportunidades, na esfera estadual e municipal, para obtenção de 
recursos, através de emendas parlamentares, para suas atividades/propostas e que 
enviassem, até 20/junho/2018, sugestões para inclusão no “Novo Projeto SBPC Vai à 
Escola 2018-2020”. É importante registrar que alguns Secretários Regionais sequer 
respondem às convocações ou consultas feitas Diretoria. Até o momento da conclusão 
desse relatório, enviaram seus relatórios anuais de atividades as Secretarias Regionais 
do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Santa Catarina 
(Anexo 4). 


