
 

 
 

 
São Paulo, 02 de agosto de 2019 

SBPC-095/Dir.  
 
Excelentíssimo Senhor  
Ministro MARCOS PONTES 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
Brasília, DF.  
 
Senhor Ministro, 
 

Encaminhamos, abaixo, cópia de Moção aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral 
Ordinária de Sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em 25 de julho 
de 2019, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, por ocasião da 71ª 
Reunião Anual da SBPC. 

Se possível, gostaríamos de receber manifestação de Vossa Excelência sobre o assunto, 
para  divulgação aos  sócios da SBPC.  
 
“Título: Moção em defesa dos editais de popularização da C&T e da recomposição de recursos para esta 
área 
 
Resumo: Solicita recomposição do orçamento destinado a ações de popularização da ciência e tecnologia.  
Moção pela valorização dos centros e museus de C&T, e dos demais espaços de divulgação da ciência, em 
função de seu papel fundamental para a educação científica e para a difusão do conhecimento. Destaca-
se a importância fundamental, para as práticas educativas e de popularização de ciência, que os editais 
regulares das agências de fomento, em especial do CNPq, têm exercido nos últimos 20 anos. 
 
Texto da Moção: A moção afirma a relevância para o País dos centros e museus de C&T, e dos demais 
espaços de divulgação da ciência, em função de seu papel fundamental para a educação científica e para 
a difusão do conhecimento. Destaca-se a importância fundamental, para as práticas educativas e de 
popularização de ciência, que os editais regulares das agências de fomento, em especial do CNPq, têm 
exercido nos últimos 20 anos. No entanto, a redução drástica de recursos e os contingenciamentos 
praticados nos últimos anos estão na iminência de inviabilizar a continuidade dos projetos destas 
instituições, tanto em sua dimensão numérica quanto em relação à sua qualidade.  
Tem sido observada uma diminuição significativa dos recursos totais do edital, em contraposição ao 
número de projetos apresentados, o que resulta em valores insuficientes para a realização efetiva dos 
projetos aprovados. No período de 2006 a 2013, os recursos aportados possibilitaram um aumento 
quantitativo e qualitativo nas ações de divulgação científica, alcançaram uma maior capilaridade no 
território nacional, possibilitaram a atração e a formação de quadros para atuação na área da C&T e 
atingiram milhões de jovens com atividades educativas. 
Diante deste contexto, e da prioridade atribuída pelo MCTIC às ações de educação e divulgação científica,  
a SBPC e a ABCMC solicitam a recomposição do orçamento para os editais de popularização de ciência - 
Feiras de Ciência, Museus e Centros de Ciência, Olimpíadas de Conhecimento e Divulgação Científica – de 
modo a alcançar, pelo menos, os valores médios aportados no período mencionado acima.” 
 

Atenciosamente, 
 
 

      ILDEU DE CASTRO MOREIRA 
            Presidente da SBPC 


