
 

Excelentíssimo Senhor 

Ministro ALOISIO MERCADANTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Brasília, DF. 

 

Senhor Ministro, 

 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

Ciências (ABC) vêm solicitando reiteradas vezes a 

uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 

 

Fomos surpreendidos agora

Estratégicos (CGEE), para reunião de um Grupo de 

e Tecnologia – CCT, constituído a partir de solicitação desse ministério, com o objetivo de 

disponibilizar estudos e informações relevantes para u

 

Encaminhamos, em 10 de 

a V.Excia.  enfatizando a importância de convocar o CCT, uma vez que a ele cabe dar seg

às ações de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

resposta à nossa solicitação de audiência com a Exma. Sra. Presidenta, enviada em março e 

reiterada por diversas vezes. 

 

Novas ações são muito bem vindas Senhor Ministro, mas gostaríamos de garantir a 

atenção ao que já existe, elaborado e aprovado na 

recomendações das Conferências Nacional, Regionais e Estaduais, e do Fórum Municipal de CT&I. 

 

Certos de contar com a co

saudações,  

 

 

                

São Paulo, 21

 

Ministro ALOISIO MERCADANTE 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

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

solicitando reiteradas vezes a Sra. Presidenta Dilma Rousseff, a realização de 

cional de Ciência e Tecnologia - CCT. 

Fomos surpreendidos agora com uma convocação do Centro de Ge

Estratégicos (CGEE), para reunião de um Grupo de apoio técnico ao Conselho Nacional de Ciência 

, constituído a partir de solicitação desse ministério, com o objetivo de 

disponibilizar estudos e informações relevantes para uso dos membros do CCT.

de outubro de 2011, carta à Exma. Sra. Presidenta Dilma com cópia 

enfatizando a importância de convocar o CCT, uma vez que a ele cabe dar seg

às ações de Ciência, Tecnologia e Inovação.  Não obtivemos resposta. Também não obtivemos 

resposta à nossa solicitação de audiência com a Exma. Sra. Presidenta, enviada em março e 

Novas ações são muito bem vindas Senhor Ministro, mas gostaríamos de garantir a 

já existe, elaborado e aprovado na  4ª. CNCTI, realizada em 2010, que consolidou 

recomendações das Conferências Nacional, Regionais e Estaduais, e do Fórum Municipal de CT&I. 

contar com a compreensão de Vossa Excelência, enviamos nossas mais cordiais 

Atenciosamente,

 

    HELENA BONCIANI NADER  

                   Presidente 

21 de novembro de 2011  

SBPC-160/Dir. 

 

(SBPC) e a Academia Brasileira de 

Sra. Presidenta Dilma Rousseff, a realização de 

com uma convocação do Centro de Gestão e Estudos 

apoio técnico ao Conselho Nacional de Ciência 

, constituído a partir de solicitação desse ministério, com o objetivo de 

so dos membros do CCT. 

outubro de 2011, carta à Exma. Sra. Presidenta Dilma com cópia 

enfatizando a importância de convocar o CCT, uma vez que a ele cabe dar seguimento 

obtivemos resposta. Também não obtivemos 

resposta à nossa solicitação de audiência com a Exma. Sra. Presidenta, enviada em março e 

Novas ações são muito bem vindas Senhor Ministro, mas gostaríamos de garantir a devida 

4ª. CNCTI, realizada em 2010, que consolidou 

recomendações das Conferências Nacional, Regionais e Estaduais, e do Fórum Municipal de CT&I.  

mpreensão de Vossa Excelência, enviamos nossas mais cordiais 

Atenciosamente, 

BONCIANI NADER   

Presidente  


