
 
 

 

Excelentíssima Senhora 

Presidente DILMA VANA ROUSSEFF

Presidência da Republica do Brasil

Brasília, DF. 

 

 

Senhora Presidenta, 

 

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

Ciências (ABC) vêm a Vossa Excelência 

de Ciência e Tecnologia – CCT. 

 

Preocupa-nos sobremaneira

convocado tendo em vista que

Inovação, consolidadas na 4ª. Conferencia N

 

Essa  4ª. CNCTI, realizada em 2010, consolidou recomendações das Conferências Nacional, 

Regionais e Estaduais, e do Fórum Municipal de CT&I, que resultaram em cinco grandes bandeiras 

da CT&I para a nova década: 

 

- a educação de qualidade em todos os níveis; 

- o Brasil na fronteira do conhecimento (ciência básica e tecnologias estratégicas); 

- o uso sustentável de biomas, em especial a Amazônia e o mar; 

- a agregação de valor à produção e à exportação;

- CT&I para o desenvolvimento social.

 

Esperamos contar com a compreen

 

 

 

      HELENA BONCIANI NADER 

            Presidente da SBPC 
 

 

 

C/c: Exmo. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

               

São Paulo,  10 

 

 

Presidente DILMA VANA ROUSSEFF 

ncia da Republica do Brasil 

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

vêm a Vossa Excelência solicitar a realização de uma reunião do Conselho Nacional 

 

aneira o fato de até o momento esse Conselho 

tendo em vista que a ele cabe dar segmento às ações de Ciência, Tecnologia e 

4ª. Conferencia Nacional de Ciência e Tecnologia

realizada em 2010, consolidou recomendações das Conferências Nacional, 

Regionais e Estaduais, e do Fórum Municipal de CT&I, que resultaram em cinco grandes bandeiras 

a educação de qualidade em todos os níveis;  

fronteira do conhecimento (ciência básica e tecnologias estratégicas); 

o uso sustentável de biomas, em especial a Amazônia e o mar;  

a agregação de valor à produção e à exportação; 

CT&I para o desenvolvimento social. 

Esperamos contar com a compreensão de Vossa Excelência e nos subscrevemos.

Muito Cordialmente,  

                                  JACOB PALIS

                                        Presidente da ABC

C/c: Exmo. Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloísio Mercadante

 

10 de outubro  de 2011  

SBPC/ABC-139/Dir. 

 

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

a realização de uma reunião do Conselho Nacional 

momento esse Conselho não ter sido 

de Ciência, Tecnologia e 

acional de Ciência e Tecnologia (4ª.CNCTI). 

realizada em 2010, consolidou recomendações das Conferências Nacional, 

Regionais e Estaduais, e do Fórum Municipal de CT&I, que resultaram em cinco grandes bandeiras 

fronteira do conhecimento (ciência básica e tecnologias estratégicas);  

são de Vossa Excelência e nos subscrevemos. 

JACOB PALIS 

Presidente da ABC 

Mercadante. 


