
 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2013 

   SBPC -136/Dir. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Ministro JORGE HAGE 

Controladoria Geral da União (CGU) 

 

Senhor Ministro,  

 

 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) vêm a vossa presença externar, em nome da comunidade acadêmico-científica 

do país, profundas preocupações em relação aos procedimentos que os técnicos da 

Controladoria Geral da União vêm dispensando ao entendimento do papel do Portal de 

Periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), para 

todos os envolvidos com educação, ciência, tecnologia e inovação no Brasil.  

  

 O Portal da Capes é uma biblioteca on line que disponibiliza o seu acervo (36.000 

revistas científicas com milhares de artigos atualizados diariamente; 110 bases de dados 

internacionais, todas as patentes do mundo e centenas de livros) a todas as universidades 

públicas, centros de pesquisa e outras instituições de ensino e pesquisa de todas as regiões do 

país, tendo sido responsável por equalizar o acesso à informação entre todos os estados 

brasileiros, antes impossibilitado a tais instituições pela ausência de bibliotecas físicas  

qualificadas então inexistentes em todo o país. O acervo do Portal Capes abrange todas as 

áreas do conhecimento, das ciências humanas e sociais às biológicas e da saúde, exatas e 

tecnológicas.  Vale destacar que custaria ao Ministério da Educação um volume de recursos 

dezenas de vezes maior que o investido no Portal Capes para manter modestas bibliotecas 

presenciais, em papel, nas suas próprias universidades.  

 

 Vossa Excelência, que já esteve envolvido com a universidade pública, tendo sido 

inclusive pró-reitor, sabe que são muitas as dificuldades do nosso sistema educacional, e com 

certeza conhece o papel que o Portal da Capes desempenha na nossa sociedade. 

  

 Assim, solicitamos sua atenção para essa questão e contamos com seu apoio para que 

ela seja bem resolvida e que o Portal da Capes possa continuar servindo de maneira 

excepcionalmente importante nossa comunidade acadêmico-cientifica. 

 

 Na certeza de contar com sua compreensão e apoio, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

        
        HELENA B. NADER                       JACOB PALIS 

       Presidente da SBPC                    Presidente da ABC 


