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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DA SBPC 
Período: julho de 2018 a junho de 2019 

 
SÍNTESE DO RELATÓRIO 

Julho de 2018 a junho de 2019 
 
INTRODUÇÃO  

A SBPC registra uma trajetória consistente e determinada, traçada com rigor e 
discernimento, ao longo das últimas sete décadas, em defesa do desenvolvimento 
científico do País. 

Numa visão prospectiva isto requer que ela alerte não somente a comunidade 
científica, mas toda a população brasileira sobre a atual destruição do Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A Diretoria da SBPC manteve intensa agenda de trabalho em inúmeras 
questões nacionais focadas na educação, na ciência, na tecnologia e nas políticas 
públicas, participando de várias atividades no Congresso Nacional e junto ao Poder 
Executivo. Durante o período de julho de 2018 a junho de 2019, apenas uma ação foi 
realizada junto ao Poder Judiciário. 

Diante da situação dramática de cortes de recursos públicos, no final do 
governo anterior, e, em especial, no início do atual governo, com impactos negativos 
na área de CT&I, a SBPC atuou intensamente em várias frentes de trabalho pela 
recuperação do orçamento do setor e denunciou o desmanche do sistema de 
pesquisa e desenvolvimento em diversas oportunidades aos parlamentares e outros 
órgãos representativos do governo. 

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. 

 
ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO 

Estreitar os laços entre a comunidade científica e o Parlamento tem sido uma 
das prioridades da SBPC. A atuação próxima dos setores de CT&I junto às casas 
parlamentares, além de ser uma ação democrática, amplia a compreensão dos 
parlamentares sobre a relevância da pesquisa científica brasileira e reforça o papel 
estratégico do segmento. 

A Comunicação teve um importante papel na divulgação das atividades 
políticas da SBPC, na construção dos diálogos com candidatos durante eleições, na 
compilação de manifestos e produção do caderno Políticas Públicas para o Brasil que 
Queremos e na organização do Observatório das Eleições, página que reuniu e 
divulgou todas as ações da entidade no período eleitoral.  
 

Os principais temas acompanhados pela SBPC no Congresso Nacional foram: 
1. Eleições 
2. Recursos Orçamentários 
3. Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento – ICTP.br 
4. Frentes Parlamentares e Ações Coletivas 
5. Exposições no Congresso Nacional 
6. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 
7. Fundos Patrimoniais 
8. Fundo Social 
9. Testes com Animais 
10. Museu Nacional 
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11. Meio Ambiente 
12. Fórum CTIE 
13. Marcha pela Ciência 
 
 
ATUAÇÃO NO EXECUTIVO 

Com a mudança de governo após as eleições de 2018, a SBPC manteve o 
diálogo com o Poder Executivo desde o processo de transição, expondo as demandas 
e expectativas da comunidade científica à nova equipe do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).  
 

Os principais temas discutidos pela SBPC junto ao Poder Executivo foram: 
1. Valorização da Ciência 
2. Orçamento  
3. Museu Nacional 
4. Barragens 
5. Lei da Biodiversidade 
6. BNCC do Ensino Médio 
7. Órgãos Colegiados 
8. Selos Comemorativos 
9. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 
 
ATUAÇÃO NO JUDICIÁRIO  
 A SBPC participou da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 442, contra a criminalização do aborto e de audiência pública 

convocada para discutir aspectos interpretativos dos arts. 124 e 126 do Decreto-lei nº 

2.848/1940 (Código Penal). 

ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS DIRETORES 

A Diretoria, principalmente pela ação de seu presidente, participou de mais de 

100 atividades de representação no período. 

 

SÓCIOS E SOCIEDADES AFILIADAS 

Foram admitidos 169 sócios, assim distribuídos: 16 da área de representação A 

(região norte), 22 da área de representação B (região nordeste), 23 da área de 

representação C (centro-oeste), 29 da área de representação D (Rio de Janeiro e 

Espirito Santo), 22 da área E (São Paulo) e 57 da área F (região sul). 

  

AFILIADAS 

No período, tivemos a adesão da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES). 
   
REUNIÕES ANUAIS  

A 70ª Reunião Anual ocorreu no campus da UFAL, com o tema “Ciência, 
Responsabilidade Social e Soberania”, contou com 4.322 inscritos e um total 
de 80 conferências, 71 mesas-redondas, 23 minicursos, entre outras atividades. 

A organização da 71ª RA, que ocorrerá em Campo Grande, no campus da 
UFMS, que terá como tema “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da 
Diversidade e do Desenvolvimento Social”, teve que ser dimensionada levando em 
consideração as dificuldades de financiamento junto ao MEC e ao MCTIC. 
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Já se iniciaram, também, as tratativas para a organização da 72ª RA, que 
ocorrerá em julho de 2020. 
 
REUNIÃO REGIONAL 

Foi organizada a Reunião Regional (RR) em Sobral, no Centro de Convenções 
de Sobral/CE, com o tema “Educação Básica de Qualidade: currículo, carreira e 
gestão escolar”, que contou com 2.975 inscritos e um total de oito conferências e 10 
mesas-redondas, 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. 

A organização da RR, que ocorrerá em Uberlândia, no campus da UFU, em 
outubro de 2019, que terá como tema “A Ciência que nós fazemos é para todos”, está 
trabalhando na montagem das atividades que comporão o programa. 
 
OUTROS EVENTOS DA SBPC 
- Seminário “SBPC e as Mulheres e Meninas na Ciência” e a criação do Prêmio 
Carolina Bori para homenagear cientistas destacadas na ciência. 
 
- Inauguração da exposição “Centenário do Eclipse de Sobral” no Congresso Nacional 
 
- “Encontro Internacional do Centenário do Eclipse de Sobral (International Meeting on 
the Centenary of the Sobral Eclipse (1919-2019)” 
 

RELATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Muitas atividades realizadas através das várias mídias. 
 
RELATÓRIO DA REVISTA CIÊNCIA E CULTURA 

Destaque para duas edições. A primeira delas, os 70 anos da SBPC, foi tema 
de toda a edição do trimestre de julho a setembro de 2018, contando com artigos, 
entrevistas e reportagens que trataram do histórico e futuro da instituição. A segunda 
ocorreu em janeiro de 2019, quando a própria revista se tornou septuagenária, o que 
foi comemorado com a produção do artigo de apresentação publicado por José Reis 
na primeira edição da Ciência & Cultura, em janeiro de 1949. 
 
RELATÓRIO DA EQUIPE DO REPOSITÓRIO “ACERVO DIGITAL SBPC” 

O acervo digital está dividido em seis comunidades, que representam os 
grandes campos de produção de conteúdo da instituição: 1. Governança, 2. Políticas 
de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, 3. Reuniões Anuais, 4. Reuniões 
Regionais e Especiais, 5. Outros Eventos e 6. Comunicação e Publicações SBPC. 
Acesso em <sbpcacervodigital.org.br>. 
 
CENTRO DE MEMÓRIA AMÉLIA IMPÉRIO HAMBURGER (CMAIH) 
Consultas ao CMAIH 

Até meados de maio de 2019, a equipe do CMAIH totalizou 110 atendimentos 
de consultas presenciais ou por email de pesquisadores, estudantes e interessados 
em geral. 

Além do atendimento externo, a equipe do CMAIH atende as demandas de 
informações de dirigentes e funcionários da SBPC, entre elas documentos e fotos 
sobre a Constituinte, solicitados pela Comunicação para produção de matéria  
 
Doações ao acervo do CMAIH 
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Tivemos três aportes significativos, entre outros. A maioria dos documentos 
doados veio preencher lacunas do acervo. 
 
 
 
Parcerias 

Tratativas com o Instituto de Estudos Brasileiros/USP, para digitalização de 
itens do acervo da SBPC, e com a Biblioteca do Instituto de Biociências/USP sobre a 
massa documental do Prof. Paulo Sawaya. 
 
SECRETARIAS REGIONAIS 

Até a conclusão deste Relatório, das 16 Secretarias Regionais da SBPC, 
apenas seis (CE, GO, MG, PR, SC e SP - subárea III) enviaram seus relatórios. 
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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; 
- ao Carlos Henrique Santos (Secretaria de Sócios da SBPC). 
- à equipe do Departamento de Divulgação da SBPC. 
- à equipe da Revista Ciência & Cultura. 
- à Rosângela Batista (Repositório “Acervo Digital SBPC”). 
- à equipe do Centro de Memória Amélia Império Hamburger. 
- um agradecimento especial à Secretária Júnior, Caroline Felix, pela organização das 
informações que compõem este relatório. 
 
INTRODUÇÃO 

A SBPC registra uma trajetória consistente e determinada, traçada com rigor e 
discernimento, ao longo das últimas sete décadas, em defesa do desenvolvimento 
científico do País. 

Numa visão prospectiva isto requer que ela alerte não somente a comunidade 
científica, mas toda a população brasileira sobre a atual destruição do Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, construído a duras penas, conforme a 
“Carta de Pernambuco” firmada pela SBPC, em julho de 2018, e reafirmada mediante 
os atuais cortes drásticos nos recursos para C&TI e da educação. 

A Diretoria da SBPC, especialmente por ações de seu Presidente, manteve 
intensa atividade política participando de várias atividades no Congresso Nacional e 
junto ao Poder Executivo. Durante o período de julho de 2018 a junho de 2019, apenas 
uma atividade foi realizada junto ao Poder 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, no final do governo 
anterior, e, em especial, no início do atual governo, 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. 

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. 

 
ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO 

Estreitar os laços entre a comunidade científica e o Parlamento tem sido uma 
das prioridades da SBPC. A atuação próxima dos setores de CT&I junto às casas 
parlamentares, além de ser uma ação democrática, amplia a compreensão dos 
parlamentares sobre a relevância da pesquisa científica brasileira e reforça o papel 
estratégico do segmento. 

Neste sentido, a SBPC tem mantido acompanhamento próximo das matérias 
legislativas de interesse do setor, atuando no sentido de dar conhecimento aos 
posicionamentos consolidados no interior da comunidade científica e na coordenação 

https://drive.google.com/file/d/1-0vOm4ArClAFcYRqxLaLw7UyW5M3-EV8/view?usp=sharing
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de ações parlamentares em prol da educação; meio ambiente; ciência, tecnologia e 
inovação; direitos humanos; saúde; e demais assuntos de relevo para a setor. 

Nos últimos 12 meses, ressalta-se a liderança da SBPC no diálogo pela 
necessidade de um adequado orçamento para CT&I e na organização de ações de 
divulgação científica e de estreitamento das relações republicanas com os 
parlamentares em mandato. Esse engajamento no processo político resultou em 
importantes atividades no último período, abrindo caminho para a consolidação da 
ciência como tema relevante nos debates legislativos. 

Uma das mais destacadas ações da comunidade científica neste ciclo foi o 
lançamento da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento – ICTP.br. A 
proposta, lançada pela SBPC no final de 2018, foi rapidamente abraçada por mais 
sete grandes representações da ciência brasileira, formando um novo núcleo de 
atuação política em defesa da ciência no Congresso Nacional. 

A SBPC também reforçou sua imagem como referência no setor de CT&I com 
exposições de enorme sucesso realizadas nas dependências da Câmara dos 
Deputados, divulgando relevantes informações sobre a ciência brasileira. No último 
período a Diretoria da Sociedade participou de debates públicos com os 
parlamentares sobre temas de impacto para a comunidade científica. 

A Comunicação também teve um importante papel na divulgação das 
atividades políticas da SBPC, na construção dos diálogos com candidatos durante 
eleições, na compilação de manifestos e produção do caderno Políticas Públicas para 
o Brasil que Queremos e na organização do Observatório das Eleições, página que 
reuniu e divulgou todas as ações da entidade no período eleitoral. O trabalho conjunto 
da Comunicação permitiu que as ações da SBPC no Congresso Nacional e outras 
instâncias governamentais fossem amplamente conhecidas, seja pela comunidade 
científica, seja pela grande imprensa, bem como a sociedade em geral, garantindo 
maior repercussão e força às atividades, às reivindicações e seus resultados. 
 

Os principais temas e proposições acompanhadas pela SBPC no período 
compreendido por este relatório no Congresso Nacional foram: 
1. Eleições 
2. Recursos Orçamentários 
3. Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento – ICTP.br 
4. Frentes Parlamentares e Ações Coletivas 
5. Exposições no Congresso Nacional 
6. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 
7. Fundos Patrimoniais 
8. Fundo Social 
9. Testes com Animais 
10. Museu Nacional 
11. Meio Ambiente 
12. Fórum CTIE 
13. Marcha pela Ciência 
 
Descrição das Atividades 
1. Eleições 

Em 2018, como forma de contribuir para o processo democrático das eleições, 
os grupos temáticos da SBPC produziram documentos com o posicionamento da 
comunidade científica em múltiplas área de interesse, a saber: Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Democratização da Comunicação; Desafios da Graduação, da Pós-
Graduação e da Educação em Ciências; Diretos Humanos e Atos de Estado; Desafios 
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da Política Educacional para a Educação Básica; e Direito ao Desenvolvimento, à 
Saúde e à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

As manifestações, compiladas no documento Políticas Públicas para o Brasil 
que Queremos, foram encaminhadas a todos os partidos envolvidos na disputa 
eleitoral e candidatos à Presidência da República, junto com um manifesto em defesa 
do setor e convite para adesão aos compromissos de adotar como política pública as 
diretrizes ali expressas. 

A SBPC também realizou debates com presidenciáveis e seus representantes, 
visando à divulgação dos programas dos candidatos na área de CT&I e educação. 

 
Ações e Manifestações Públicas 
25 de julho de 2018 – Debate com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Sérgio 
Rezende, representando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Foram enviados 
convites para debate e lista de perguntas para os quatro candidatos melhores 
colocados nas pesquisas de opinião, sendo eles: Luiz Inácio Lula da Silva, Jair 
Bolsonaro, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Ciro Gomes encaminhou vídeo com suas 
propostas para o setor, transmitido no mesmo dia do debate, bem como a candidata 
Marina Silva, que espontaneamente contribuiu com o ciclo de debates.  
31 de julho de 2018 – Lançamento da publicação Políticas Públicas para o Brasil que 
Queremos, com as cartas-compromisso nos diversos setores de interesse da ciência 
e educação produzidas pelos grupos de trabalho da SBPC. Além da ampla divulgação 
no portal institucional e redes sociais da SBPC, bem como no Jornal da Ciência, a 
publicação foi entregue a todos os gabinetes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 
13 de setembro de 2018 – Envio de manifestação a todos os presidentes de partidos 
políticos com os compromissos em defesa da CT&I nacional e convite para que os 
candidatos os incluam em suas plataformas eleitorais. 
18 de setembro de 2018 – Debate com o candidato Ciro Gomes na sede da SBPC em 
São Paulo dentro do ciclo de debates com presidenciáveis. 
21 de setembro de 2018 – Criação do portal Observatório das Eleições, espaço de 
divulgação dos candidatos que aderiam aos compromissos com a ciência 
estabelecidos pela SBPC. Mais de 20 candidatos comprometidos com as propostas 
para CT&I e educação da SBPC foram eleitos. 
9 de outubro de 2018 – Por ocasião do segundo turno das eleições, a SBPC 
encaminhou cinco perguntas fundamentais relativas às áreas de ciência, tecnologia e 
inovação e da educação no País para os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando 
Haddad, reforçando convite para debate com a comunidade científica. A carta foi 
encaminhada pela SBPC em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências (ABC). 
Ambos os candidatos responderam às perguntas enviadas com seus 
posicionamentos sobre o setor, consolidando compromisso com os pontos 
estabelecidos. 
 
2. Recursos Orçamentários 

No campo do debate orçamentário, a SBPC consolidou-se como um dos 
principais interlocutores do Legislativo no processo de formulação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e nas ações em prol da recomposição e ampliação de 
recursos para CT&I e proteção do sistema de bolsas de pós-graduação do País. Em 
2018, a SBPC intensificou seu trabalho para conseguir emendas em favor dos 
projetos de fortalecimento da entidade na comunicação e na atuação civil em defesa 
da ciência. 

Também encabeçou a realização de debates sobre a situação orçamentária do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a fim de 
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recuperar a capacidade de investimento da pasta, e liderou a defesa de patamares 
compatíveis de recursos para as agências de fomento da pesquisa científica, como 
Capes, CNPq e Finep. Essa atuação foi baseada na produção de relatórios 
detalhados de análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) e dos fluxos de pagamento 
autorizados pelo Poder Executivo. 

Em 2019, a liderança da SBPC tem se manifestado nas negociações pelo 
descontingenciamento de recursos públicos retidos pelo Tesouro Nacional, 
produzindo relatórios técnicos e atuando politicamente junto ao MCTIC e ao 
Parlamento. Foram realizados encontros formais com os parlamentares responsáveis 
pela construção da peça orçamentária e com membros do MCTIC, tendo como pauta 
a proteção dos recursos do setor. 

Tais ações evitaram que a situação crítica da falta de recursos torne-se ainda 
mais grave e influenciado os setores públicos a recomporem os orçamentos das 
unidades fundamentais de atuação no campo da ciência. 

A atuação da SBPC em prol da ampliação do diálogo da comunidade científica 
com os poderes instituídos também se deu através da busca de emendas 
parlamentares para financiar projetos de interesse público conduzidos pela 
Sociedade, em especial a constituição da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no 
Parlamento – ICTP.br (detalhamento no Item 3), da TV SBPC, reforço do programa 
SBPC vai à Escola e custeio dos trabalhos do Centro de Memória Amélia Império 
Hamburger. O reconhecimento do trabalho da SBPC pelo Parlamento refletiu-se na 
altíssima resposta dos parlamentares em apoio aos projetos da entidade, fazendo 
com que a programática da SBPC fosse a que recebeu o maior número de emendas 
individuais na Área Temática VIII – Ciência e Tecnologia, conforme relatório da 
senadora Ana Amélia:  
“Entre as programações previstas na Área Temática VIII, as iniciativas que mais 
receberam atenção dos senhores parlamentares foram as seguintes ações 
governamentais: 00F8 - Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência – SBPC; 20UQ – Apoio a projetos de P&D para tecnologias sociais, extensão 
tecnológica e de inovação para inclusão social e desenvolvimento sustentável; 20V6 – 
Fomento a pesquisa e desenvolvimento voltados à inovação e ao processo produtivo; 
e, 20V8 – Apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital.” 
 
Manifestações Públicas 
6 de agosto de 2018 – Carta aberta ao Presidente da República em defesa da 
manifestação do Conselho Superior da Capes contra o corte orçamentário na 
instituição. No documento, também assinado por 57 associações científica, a SBPC 
defende a recomposição dos orçamentos da Capes, do CNPq e da Finep. 
7 de novembro de 2018 – Audiência Pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados sobre a situação 
econômica da área de ciência e tecnologia e a crise das universidades brasileiras. 
Com a participação do presidente da SBPC, professor Ildeu de Castro Moreira. 
1 de abril de 2019 – Manifestação contra os cortes na área de CT&I realizado pelo 
governo assinado pela SBPC e as demais cinco entidades que compõem o Conselho 
de Ciência e Tecnologia (CCT). No documento, as entidades denunciam os impactos 
do contingenciamento e cobram providência do governo para a recomposição 
orçamentária. 
 
3. Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento – ICTP.br 

Uma das mais relevantes estratégias encabeçadas pela SBPC nos últimos 12 
meses foi a organização e instalação da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no 
Parlamento – ICTP.br. A nova instância, focada na articulação conjunta de oito das 
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principais entidades representativas do setor de ciência e tecnologia, visa aumentar a 
articulação em conjunto do setor nas esferas políticas e produzir material confiável 
para auxiliar o Parlamento nas ações com foco em CT&I. 

A ICTP.br reúne, além da SBPC, Academia Brasileira de Ciências (ABC), 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes), Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 
(Confap), Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies), Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(Conif), Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e 
Inovação (Consecti) e Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de 
Ciência, Tecnologia. 

Sua constituição inicial foi possível graças à ação institucional da SBPC na 
conquista de emendas parlamentares individuais apresentadas pelos deputados 
Alessandro Molon (PSB/RJ), Celso Pansera (PT/RJ), Orlando Silva (PCdoB/RJ) e 
Sibá Machado (PT/AC), além do senador Cristovam Buarque (PPS/DF). O 
engajamento da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
(CCTCI) da Câmara dos Deputados também foi fundamental para o lançamento da 
ICTP.br, com grande repercussão dentro e fora do Congresso Nacional. Como forma 
de divulgação das atividades de lançamento, a SBPC criou a #cienciaocupabrasilia, 
mobilizando os defensores da ciência também nas redes sociais. 

A ICTP.br, lançada em 8 de maio de 2019, iniciou com trabalhos coordenados 
em torno de uma agenda única de atuação do setor junto ao Congresso Nacional e o 
Poder Executivo, conquistando vitórias importantes, como a derrubada do veto que 
impedia as Fundações de Apoio de gerirem Fundos Patrimoniais. Sua inauguração 
contou com a presença de mais de 60 entidades científicas e 20 parlamentares, além 
do reconhecimento da Presidência da Câmara dos Deputados, que pretende instituir 
Grupo de Trabalho para ampliar a atuação do campo de CT&I no Congresso 
Nacional. A atuação da ICTP.br também assegurou a criação de um Grupo de 
Trabalho na CCTCI em prol da construção de projetos pela desburocratização das 
atividades científicas. 
 
Ações Públicas 
8 de maio de 2019 – Lançamento da ICTP.br na Câmara dos Deputados, reunindo 
mais de 60 entidades científicas e 20 parlamentares em apoio ao setor. 
30 de maio de 2019 – Audiência Pública sobre a desburocratização da área de CT&I, 
com a presença da professora Lygia da Veiga representando a SBPC. 
5 de junho de 2019 – Indicação da conselheira Laila Espindola como representante da 
SBPC no GT da Desburocratização da CCTCI. 
 
4. Frentes Parlamentares e Ações Coletivas 

Em linha com a estratégia de ampliar o diálogo com o Parlamento, a SBPC tem 
apoiado iniciativas coletivas de representação civil no Congresso Nacional, como 
Frentes Parlamentares e outras ações que reforcem a representação civil no Poder 
Legislativo. Sendo assim, a Sociedade marcou presença nos lançamentos das 
principais iniciativas civis e legislativas com foco na defesa da educação e da ciência 
e tecnologia brasileiras. 
 
Ações Públicas 
16 de abril de 2019 – Presença no lançamento do Observatório do Conhecimento, na 
Câmara dos Deputados, organizado pelas associações docentes de 10 universidades 
federais e estaduais. 
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24 de abril de 2019 – Presença no relançamento da Frente Parlamentar Mista pela 
Valorização das Universidades Federais da Câmara dos Deputados, presidida pela 
deputada Margarida Salomão (PT/MG). 
7 de maio de 2019 – Presença no lançamento da Frente Parlamentar Mista de 
Economia e Cidadania Digital do Congresso Nacional, presidida pelo deputado JHC 
(PSB/AL). 
8 de maio de 2019 – Presença no relançamento da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Institutos Federais da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Reginaldo 
Lopes (PT/MG). 
3 de julho de 2019 – Presença no lançamento da Frente Parlamentar de Ciência, 
Tecnologia, Pesquisa e Inovação do Senado Federal, presidida pelo senador Izalci 
Lucas (PSDB/DF). 
 
5. Exposições no Congresso Nacional 

Visando à divulgação científica e reforçando o papel da SBPC como ponto de 
referência na atuação política do setor de CT&I, a Sociedade organizou duas 
exposições nos últimos 12 meses nas dependências da Câmara dos Deputados. As 
atividades expositivas realizadas no Congresso Nacional tiveram excelente 
repercussão dentro e fora do Parlamento, dando conhecimento à população do papel 
da SBPC na construção do processo democrático e de episódios relevantes da 
ciência brasileira e mundial. 
 
Exposições 
Entre 12 e 22 de julho de 2018 – Mostra SBPC 70 Anos, realizada no Hall da 
Taquigrafia do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a instalação de painéis 
contando a história da atuação democrática da Sociedade desde a sua constituição, 
em 1948. A mostra teve como patrono o deputado Odorico Monteiro (PSB/CE). 
Entre 14 de maio e 7 de junho – Exposição Centenário do Eclipse de Sobral, realizada 
no Corredor de Acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados. A exposição contou 
em detalhes o episódio histórico da física moderna, no qual o Brasil foi protagonista, 
dando conhecimento à sociedade brasileira desse relevante acontecimento e foi 
inaugurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ). A 
exposição teve como patronos os deputados André Figueiredo (PDT/CE) e Leônidas 
Cristino (PDT/CE) e foi viabilizada graças à emenda parlamentar do deputado Odorico 
Monteiro (PSB/CE). 
 
6. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 

Peça fundamental do financiamento dos projetos de CT&I no Brasil, o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) tem sofrido com 
crescentes contingenciamento de seus recursos e questionamentos sobre a qualidade 
de sua gestão. Em defesa desse instrumento essencial, a SBPC tem apoiado ação 
legislativa para alterar a natureza do Fundo para assegurar a ampliação dos recursos 
disponíveis, defendido o fim da captura do orçamento pela Reserva de Contingência e 
reforçado o papel relevante da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep na gestão 
dos projetos. 

Nesse sentido, a SBPC tem defendido a aprovação do PLS 315/2017, que 
transforma o FNDCT em um fundo contábil de natureza financeira, assegurando que 
os recursos obtidos a partir da quitação de empréstimos permaneçam no caixa da 
Finep, reforçando o fluxo de recursos. O projeto também impede o contingenciamento 
do FNDCT, reduzindo o estrangulamento dos recursos de fomento para CT&I. 

Em defesa da Finep, a SBPC associou-se a outras nove entidades científicas, 
para solicitar a manutenção da Secretaria-Executiva do FNDCT sob o controle da 
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autarquia. A ação conjunta das entidades evitou a transferência da secretaria para o 
MCTIC, o que esvaziaria a Finep. O resultado foi obtido com forte atuação no 
Congresso Nacional e diálogo com o Poder Executivo, reforçando o caráter 
democrático das relações entre as entidades representativas do setor e os poderes 
constituídos. 
 
Manifestações Públicas 
21 de março de 2019 – Carta enviada pela SBPC e entidades da ICTP.br aos 
senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em defesa da aprovação do 
PLS 315/2017. 
21 de maio de 2019 – Carta conjunta de 10 entidades científicas, encabeçada pela 
SBPC, encaminhada aos deputados federais e senadores da República em defesa da 
derrubada de dispositivos da MP 870/2019, que transferiam a Secretaria-Executiva do 
FNDCT para o MCTIC. 
 
7. Fundos Patrimoniais 

Desde o início das discussões sobre o fomento de doações para universidades, 
a SBPC tem sido ativa no debate, refletindo sobre as implicações das propostas e 
atuando em conjunto com as demais entidades representativas do setor de CT&I no 
aperfeiçoamento das propostas. Sendo assim, a SBPC atuou nas negociações em 
torno da redação final da MP 851/2018, que criou os Fundos Patrimoniais, refletindo o 
posicionamento coletivo das instâncias afetadas pela medida. 

Na promulgação da Lei 13.800/2019 – fruto da MP 851/2018 – parte do acordo 
firmado como o governo foi descumprido, tendo sido vetados os dispositivos que 
permitiam que as Fundações de Apoio atuassem como gestoras dos novos Fundos 
Patrimoniais e os benefícios fiscais para os doadores. Novas negociações 
estabelecidas com o Congresso Nacional pela SBPC e demais entidades da ICTP.br 
garantiram a derrubada do veto às Fundações de Apoio e a construção de projeto de 
lei para reestabelecer os benefícios fiscais. 

 
Manifestações Públicas 
14 de novembro de 2018 – Audiência Pública na Comissão Especial da MP 851/2018 
no Senado Federal para instrução da proposta. Com a leitura de manifesto da SBPC 
pela assessora parlamentar Mariana Mazza. 
4 de dezembro de 2018 – Manifestação em conjunto com outras cinco entidades 
representativas do setor aos líderes partidários do Congresso Nacional em defesa do 
acordo firmado para aprovação da MP 851/2018. 
8 de janeiro de 2019 – Nota conjunta da SBPC e entidades da ICTP.br pela derrubada 
dos vetos aos Fundos Patrimoniais. 
30 de janeiro de 2019 – Carta conjunta da SBPC e das entidades da ICTP.br aos 
senadores da República e Deputados Federais em defesa da derrubada dos vetos 
aos Fundos Patrimoniais. 
 
8. Fundo Social 

Desde a promulgação da Lei 12.351/2010, que estabeleceu o Fundo Social a 
partir dos recursos de exploração do pré-sal, o setor de ciência e tecnologia aguarda 
a regulamentação da destinação de parte desses recursos para o fomento científico, 
conforme previsto na legislação. Para consolidar a previsão legal, a SBPC tem atuado 
em defesa dos projetos de lei que regulamentar a cota destinada a CT&I. 

As ações da Sociedade têm garantido pareceres favoráveis em todas as 
comissões que analisam as duas proposituras em discussão: o PL 5.876/2016, de 
autoria dos deputados Celso Pansera e Bruna Furlan; e o PLS 181/2016, de autoria 
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do senador Lasier Martins. Essa atuação conjunta da SBPC com o Parlamento tem 
resultado em maior segurança dos parlamentares na discussão do tema, acelerando 
as análises. 
 
Manifestações Públicas 
9 de junho de 2019 – Manifestação conjunta da SBPC e outras 35 entidades 
científicas pedindo a celeridade na aprovação do PL 5.876/2016 e PLS 181/2016. 
 
9. Testes com Animais 

A SBPC continua liderando as negociações em torno do PLC 70/2014, que 
trata da proibição do uso de animais em testes voltados para o desenvolvimento de 
produtos pela indústria cosmética, de higiene pessoal e de perfumaria. Por sua 
atuação como membro do Conselho Nacional de Controle e de Experimentação 
Animal (CONCEA), a diretoria da Sociedade tem trabalhado diretamente para 
defender os interesses do campo científico no Legislativo e na defesa da manutenção 
das prerrogativas do CONCEA como entidade responsável pelo ordenamento técnico 
do setor. 

Nos últimos 12 meses, a SBPC ampliou sua atuação, produzindo relatórios 
técnicos sobre os procedimentos já existentes de substituição dos testes com animais 
e auxiliando os gabinetes parlamentares no melhor entendimento das ações adotadas 
nessa área. Com isso, a diretoria tem ampliado o conhecimento sobre o sistema de 
experimentação animal e protegido o setor de iniciativas que prejudiquem a pesquisa 
científica e os processos de ensino, colocando à disposição do Parlamento sua 
expertise no tema.  
 
10. Museu Nacional 

Desde o trágico incêndio que devastou o Museu Nacional, em 2 de setembro 
de 2018, a SBPC tem cobrado as autoridades a liberação de recursos para a sua 
recuperação e denunciado o descaso com a manutenção dos museus científicos do 
País. Além da atuação direta junto ao Poder Executivo, a Sociedade também 
pressionou o Congresso Nacional para uma união dos Poderes do Estado para 
assegurar a destinação de verbas para a reconstrução do patrimônio histórico e apoio 
logístico para a conclusão urgente das obras. 
 
Manifestações Públicas 
20 de outubro de 2018 – Audiência Pública na Comissão de Educação (CE) da 
Câmara dos Deputados sobre os problemas enfrentados pelo Museu Nacional e as 
perspectivas para o futuro. Com a participação da conselheira da SBPC Fernanda 
Sobral. 
 
11. Meio Ambiente 

A defesa do meio ambiente tem sido uma pauta recorrente da SBPC no 
Parlamento. A Sociedade é reconhecida no Congresso Nacional como referência para 
o tema, sendo citada recorrentemente nos debates de projetos que alteram regras 
ambientais. Com a edição da MP 867/2018, que pretende flexibilizar as regras de 
regularização ambiental, anistiando produtores rurais que desmatam áreas de 
vegetação nativa, a SBPC tem se posicionado publicamente contra tais retrocessos 
no Código Florestal em vigor. 
 
Ações Públicas 
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29 de maio de 2019 – Audiência Pública na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados sobre a MP 
867/2018. Com a presença do professor Ricardo Machado, representando a SBPC. 
 
12. Fórum CTIE 

Com oito anos de funcionamento, o Fórum de Assessorias Parlamentares em 
CTIE conta hoje com 32 instituições públicas e privadas, entre elas a SBPC, que 
compõe atualmente a diretoria da organização. No âmbito do Fórum são promovidas 
reuniões mensais para discussão de projetos de interesse que tramitam na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal e troca de informações relevantes entre os 
assessores. A aliança entre os assessores de CT&I e educação tem mostrado 
relevante papel na preparação de estratégias para a atuação conjunta do setor. 
 
13. Marcha para a Ciência 

Consolidando o debate sobre a ciência brasileira no Congresso Nacional, a 
SBPC atuou diretamente na organização da terceira edição da Marcha para a Ciência 
na Câmara dos Deputados. A Comissão Geral no Plenário da Câmara reuniu dezenas 
de representantes da comunidade de CT&I para expor os desafios do setor e 
conclamar os parlamentares a apoiarem, através de projetos, emendas e pressão 
política, o cumprimento da agenda para o avanço tecnológico do País. A iniciativa em 
2019 foi realizada por requerimento do deputado Orlando Silva (PCdoB/SP). 
 
Ações Públicas 
10 de julho de 2019 – Comissão Geral Marcha para a Ciência no Plenário Ulysses 
Guimarães da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Orlando Silva 
(PCdoB/SP) e organizada pela SBPC. 
 
Citações à SBPC em discursos no Parlamento 
7 de agosto de 2018 – Deputada Eliziane Gama (PPS/MA), contra os cortes na 
Capes, usando os dados divulgados pela SBPC 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=18
9.4.55.O&nuQuarto=14&nuOrador=1&nuInsercao=43&dtHorarioQuarto=19:40&sgFas
eSessao=OD&Data=07/08/2018 
8 de novembro de 2018 – Deputado Celso Pansera (PT/RJ), sobre audiência pública 
com a comunidade científica sobre os desafios orçamentários na área de CT&I 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=22
8.2018&nuQuarto=33052&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=09:48&sgFas
eSessao=BC&Data=08/11/2018 
21 de novembro de 2018 – Deputada Bruna Furlan (PSDB/SP), sobre os debates da 
MP 851/2018, onde a participação da SBPC é citada 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=23
8.2018&nuQuarto=40079&nuOrador=21&nuInsercao=21&dtHorarioQuarto=17:40&sg
FaseSessao=EN&Data=21/11/2018 
4 de dezembro de 2018 – Deputado Leo de Brito (PT/AC), Resolução do Diretório 
Nacional do PT sobre as eleições presidenciais de 2018. A SBPC é citada como uma 
das instâncias civis com as quais o partido promete articulação 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=25
3.2018&nuQuarto=48501&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=15:24&sgFas
eSessao=PE&Data=04/12/2018 
13 de novembro de 2018 – Deputado Sarney Filho (PV/MA), durante debate sobre a 
Política Nacional de Redução de Agrotóxicos – PNARA, a SBPC é citada como órgão 
técnico contrário a ampliação do uso de agrotóxicos no País 

https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=189.4.55.O&nuQuarto=14&nuOrador=1&nuInsercao=43&dtHorarioQuarto=19:40&sgFaseSessao=OD&Data=07/08/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=189.4.55.O&nuQuarto=14&nuOrador=1&nuInsercao=43&dtHorarioQuarto=19:40&sgFaseSessao=OD&Data=07/08/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=189.4.55.O&nuQuarto=14&nuOrador=1&nuInsercao=43&dtHorarioQuarto=19:40&sgFaseSessao=OD&Data=07/08/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=228.2018&nuQuarto=33052&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=08/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=228.2018&nuQuarto=33052&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=08/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=228.2018&nuQuarto=33052&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=09:48&sgFaseSessao=BC&Data=08/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=238.2018&nuQuarto=40079&nuOrador=21&nuInsercao=21&dtHorarioQuarto=17:40&sgFaseSessao=EN&Data=21/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=238.2018&nuQuarto=40079&nuOrador=21&nuInsercao=21&dtHorarioQuarto=17:40&sgFaseSessao=EN&Data=21/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=238.2018&nuQuarto=40079&nuOrador=21&nuInsercao=21&dtHorarioQuarto=17:40&sgFaseSessao=EN&Data=21/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=253.2018&nuQuarto=48501&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=15:24&sgFaseSessao=PE&Data=04/12/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=253.2018&nuQuarto=48501&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=15:24&sgFaseSessao=PE&Data=04/12/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=253.2018&nuQuarto=48501&nuOrador=3&nuInsercao=3&dtHorarioQuarto=15:24&sgFaseSessao=PE&Data=04/12/2018
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https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=54
009&hrInicio=11:02&dtReuniao=13/11/2018&dtHorarioQuarto=11:02&dtHoraQuarto=1
1:02&Data=13/11/2018 
14 de maio de 2019 – Deputado Leônidas Cristino (PDT/CE), sobre a incorporação da 
Câmara dos Deputados nas comemorações do Centenário do Eclipse de Sobral, 
realizado pela SBPC 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=10
0.2019&nuQuarto=118430&nuOrador=7&nuInsercao=7&dtHorarioQuarto=14:04&sgF
aseSessao=PE&Data=14/05/2019 
2 de abril de 2019 – Deputada Margarida Salomão (PT/MG), contra o 
contingenciamento de recursos do MCTIC, citando a SBPC entre as entidades que 
denunciam os impactos dos cortes 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=54
.2019&nuQuarto=96982&nuOrador=11&nuInsercao=11&dtHorarioQuarto=14:32&sgF
aseSessao=PE&Data=02/04/2019 
7 e 9 de maio de 2019 – Deputado Ivan Valente (PSOL/RJ), sobre o desmonte da 
ciência e da educação brasileiras, divulgando também o lançamento da ICTP.br e a 
#cienciaocupabrasilia 
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=91
.2019&nuQuarto=114379&nuOrador=49&nuInsercao=49&dtHorarioQuarto=18:56&sg
FaseSessao=OD&Data=07/05/2019 
 
ATUAÇÃO NO EXECUTIVO 

Com a mudança de governo após as eleições de 2018, a SBPC manteve o 
diálogo com o Poder Executivo desde o processo de transição, expondo as demandas 
e expectativas da comunidade científica à nova equipe do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Buscando a proteção dos 
interesses do setor, a Diretoria da Sociedade tem mantido contínua discussão sobre 
as políticas públicas necessárias para a valorização da ciência brasileira e atuado em 
conjunto com o Executivo quando oportuno, mas não poupando críticas e propostas 
construtivas para a melhoria do ambiente educacional e científico brasileiro. 

Uma das atuações mais fortes da Sociedade no diálogo com o MCTIC, assim 
como no Poder Legislativo, trata-se da busca por um orçamento adequado para o 
setor, recuperando as perdas dos últimos anos e apontando um caminho para uma 
elevação dos investimentos na ciência, cobrando o cumprimento do plano de governo 
de investimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor. As ações da SBPC 
têm minimizado os impactos dos cortes realizados pela equipe econômica 
governamental, priorizando áreas críticas, como o pagamento de bolsas de pesquisa. 

Nos últimos 12 meses, a SBPC tem mantido a parceria com o Executivo na 
divulgação científica, participando de atividades como a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia – SNCT e auxiliando na emissão de selos comemorativos que 
estimulem o conhecimento da sociedade sobre grandes nomes e eventos da ciência 
brasileira. 

A atuação política da SBPC também se materializou em momentos críticos 
para a sociedade brasileira, como o incêndio no Museu Nacional e o rompimento da 
barragem de Brumadinho/MG. A Sociedade foi ativa na cobrança pela liberação de 
recursos emergenciais para a recuperação do Museu Nacional e na denúncia pela 
urgente adoção de uma política de valorização da ciência. Na tragédia ocorrida em 
Minas Gerais, a SBPC mobilizou suas sociedades afiliadas, estimulando-as a 
colaborar com o processo de revisão da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB) para garantir maior segurança às populações próximas e reforçando a 
necessidade de políticas de proteção ambiental mais rígidas no País. 

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=54009&hrInicio=11:02&dtReuniao=13/11/2018&dtHorarioQuarto=11:02&dtHoraQuarto=11:02&Data=13/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=54009&hrInicio=11:02&dtReuniao=13/11/2018&dtHorarioQuarto=11:02&dtHoraQuarto=11:02&Data=13/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=54009&hrInicio=11:02&dtReuniao=13/11/2018&dtHorarioQuarto=11:02&dtHoraQuarto=11:02&Data=13/11/2018
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=100.2019&nuQuarto=118430&nuOrador=7&nuInsercao=7&dtHorarioQuarto=14:04&sgFaseSessao=PE&Data=14/05/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=100.2019&nuQuarto=118430&nuOrador=7&nuInsercao=7&dtHorarioQuarto=14:04&sgFaseSessao=PE&Data=14/05/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=100.2019&nuQuarto=118430&nuOrador=7&nuInsercao=7&dtHorarioQuarto=14:04&sgFaseSessao=PE&Data=14/05/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=54.2019&nuQuarto=96982&nuOrador=11&nuInsercao=11&dtHorarioQuarto=14:32&sgFaseSessao=PE&Data=02/04/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=54.2019&nuQuarto=96982&nuOrador=11&nuInsercao=11&dtHorarioQuarto=14:32&sgFaseSessao=PE&Data=02/04/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=54.2019&nuQuarto=96982&nuOrador=11&nuInsercao=11&dtHorarioQuarto=14:32&sgFaseSessao=PE&Data=02/04/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=91.2019&nuQuarto=114379&nuOrador=49&nuInsercao=49&dtHorarioQuarto=18:56&sgFaseSessao=OD&Data=07/05/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=91.2019&nuQuarto=114379&nuOrador=49&nuInsercao=49&dtHorarioQuarto=18:56&sgFaseSessao=OD&Data=07/05/2019
https://www.camara.leg.br/internet/SitaqWeb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=91.2019&nuQuarto=114379&nuOrador=49&nuInsercao=49&dtHorarioQuarto=18:56&sgFaseSessao=OD&Data=07/05/2019
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Os principais temas discutidos pela SBPC junto ao Poder Executivo no período 

compreendido por este relatório foram: 
1. Valorização da Ciência 
2. Orçamento  
3. Museu Nacional 
4. Barragens 
5. Lei da Biodiversidade 
6. BNCC do Ensino Médio 
7. Órgãos Colegiados 
8. Selos Comemorativos 
9. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 
 
Descrição das Atividades 
 
1. Valorização da Ciência 

A SBPC tem tido importante papel no estreitamento do diálogo da comunidade 
científica com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). O contínuo debate com o Poder Executivo visa prioritariamente a 
valorização da ciência brasileira, estimulando a construção de planos estratégicos, 
ações focais e reforço dos investimentos no setor. 

A Diretoria da SBPC também tem se posicionado contundentemente em defesa 
da ciência brasileira, contra críticas e companhas de desinformação, que visam 
enfraquecer o conhecimento científico. Em manifestação pública, defendeu as 
ciências humanas e sociais, atacadas por representantes do Poder Executivo. E saiu 
em defesa do qualificado trabalho executado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
sobre os aspectos relacionados ao consumo de drogas no Brasil, peça esta rejeitada 
pelo governo federal na construção de políticas públicas. 

 
Ações Públicas 
6 de dezembro de 2018 – Encontro da comunidade científica com a equipe de 
transição do governo federal. 
26 de abril de 2019 – Nota Pública da SBPC em defesa das ciências humanas e 
sociais. 
9 de maio de 2019 – Encontro da comunidade científica com o Ministro de Ciência e 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. 
30 de maio de 2019 – Manifestação pública da SBPC em defesa da Fiocruz e da 
pesquisa realizada por esta entidade sobre o uso de drogas no Brasil. 
 
2. Orçamento 

Nos últimos 12 meses, a SBPC tem agido com vigor na recuperação dos 
recursos para CT&I e educação contingenciados pelo governo, além de buscado a 
ampliação dos investimentos estratégicos no setor. Este trabalho tem dado 
conhecimento ao Poder Executivo dos gargalos gerados no setor pelo corte de 
recursos e cobrado ações remediadoras. Um dos principais aspectos levados a 
debate com o Executivo é a proteção do sistema de bolsas de pesquisa, com a 
defesa contínua da liberação de recursos tanto para o CNPq/MCTIC quanto para a 
Capes/MEC. 

 
Manifestações Públicas 
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3 de agosto de 2018 – Carta aberta da SBPC e outras 57 entidades representativas 
da ciência ao Presidente da República em defesa da Capes e da manutenção do 
adequado volume de recursos para o cumprimento de suas atividades. 
30 de março de 2019 – Carta de Sobral, em defesa da CT&I nacional e reforço da 
necessidade de adequado orçamento para o estímulo da educação e ciência no 
Brasil. 
1 de abril de 2019 – Manifestação Pública da SBPC e outras cinco entidades 
representativas do setor denunciando os impactos dos cortes orçamentários na 
ciência brasileira. 
 
3. Museu Nacional 

Desde o primeiro momento após o incêndio no Museu Nacional, a Diretoria da 
SBPC tem demonstrado seu pleno apoio ao museu e se colocado nos debates para 
traçar estratégias de recuperação do patrimônio científico e cultura consumido na 
tragédia. A Sociedade apresentou publicamente suas preocupações com o descaso 
da gestão pública no cuidado dos museus científicos e a necessidade de que haja a 
valorização dessas instituições para que novas tragédias não ocorram. 

 
Manifestações Públicas 
4 de setembro de 2018 – Carta Pública da SBPC e da ABC, assinada por 66 
sociedades afiliadas, encaminhada aos ministros da Casa Civil; Cultura; Educação; 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e aos presidentes da Finep, Capes 
e CNPq, lamentando o incêndio no Museu Nacional e exigindo a liberação de 
recursos para sua recuperação. 
 
4. Barragens 

Após o rompimento da barragem da mina do córrego do Feijão, em 
Brumadinho/MG, a Diretoria da SBPC imediatamente abriu debate com suas afiliadas 
sobre os riscos às comunidades próximas de áreas de exploração mineral. O diálogo 
com as diversas entidades estimulou manifestações públicas apontando as graves 
falhas no modelo de gestão de barragens, com imenso impacto humano, ambiental e 
econômico de desastres como o de Brumadinho em 2019 e do rompimento da 
barragem do Fundão, em Mariana/MG, em 2015. 
 
5. Lei da Biodiversidade 

A SBPC tem defendido a revogação do Decreto n° 8.772/2016, que 
regulamenta a Lei da Biodiversidade, desde a sua edição. Uma nova regulamentação 
se faz necessária uma vez que o decreto em vigor possui intransponíveis entraves 
para a ciência brasileira, resultando em graves impactos na evolução das pesquisas 
do País. Esta postura tem sido mantida em todos os debates sobre o tema e 
reforçada nos diálogos com o Poder Executivo. 

Ainda no escopo da regulamentação da Lei da Biodiversidade, a SBPC tem 
defendido a transferência do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) – 
atualmente ligado ao Ministério do Meio Ambiente – para o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A iniciativa visa assegurar que as 
necessidades específicas da comunidade científica sejam atendidas na gestão do 
patrimônio. Nesse contexto, a Diretoria da SBPC também teve que agir para 
suspender o prazo de cadastro do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético do Conhecimento Tradicional (SisGEN) por flagrantes inconsistências na 
ferramenta e solicitado a elaboração de um novo sistema pelo governo. 
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Manifestações Públicas 
18 de setembro de 2018 – Carta da SBPC ao ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, defendendo a revogação do 
Decreto 8.772/2016, que regulamenta a Lei da Biodiversidade. 
18 de outubro de 2018 - Carta da SBPC em conjunto com outras cinco entidades 
representativas do setor enviada aos ministros da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab; e do Meio Ambiente, Edson Duarte, solicitando a 
suspensão do prazo de cadastro no SisGEN1 em vista de falhas no sistema e 
constituição do SisGEN2 atualizado. 
22 de março de 2019 – Carta da SBPC enviada ao ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, em defesa da transferência do Conselho 
de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) para o MCTIC. 
 
6. BNCC do Ensino Médio 

Nos últimos 12 meses, a Diretoria da SBPC acompanhou com atenção os 
debates sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, 
divulgando suas propostas e colocando-se à disposição para o debate da proposta. 
Contra o texto originalmente proposto pelo Poder Executivo, a SBPC solicitou 
publicamente sua inclusão nos debates, o que não foi atendido pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE), que aprovou a BNCC do Ensino Médio sem ouvir a 
comunidade científica. 

 
Manifestações Públicas 
17 de setembro de 2018 – Manifestação pública da SBPC criticando a BNCC do 
Ensino Médio e contribuindo para a melhoria da proposta, elencando os pontos que 
precisam ser revistos pelo governo. 
22 de outubro de 2018 – Carta da SBPC ao presidente do CNE, Luiz Roberto Liza 
Curi, solicitando a ampliação do prazo para manifestações sobre a BNCC do Ensino 
Médio. 
 
7. Órgãos Colegiados 

Desde a publicação do Decreto n° 9.759/2019, que extingue dezenas de 
órgãos colegiados com participação popular, a SBPC tem informado suas afiliadas, 
esclarecendo os impactos da medida e estimulando a defesa da manutenção dessas 
importâncias estâncias de participação civil.  

A Diretoria da SBPC também atuou em casos específicos, que merecem 
especial atenção, como os ataques ao Comitê Orientador do Fundo Amazônia 
(COFA). Para reforçar o papel do comitê, a Sociedade solicitou uma reunião 
extraordinária do COFA às autoridades competentes. 

 
Manifestações Públicas 
22 de maio de 2019 – Carta ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; e ao 
presidente do BNDES, Joaquim Levy, em defesa do COFA. 
 
8. Selos Comemorativos 

Como parte das comemorações do Centenário do Eclipse de Sobral, a Diretoria 
da SBPC iniciou ainda em 2018 tratativas com o Ministério de Ciência e Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) para a emissão de um selo especial celebrando 
a data histórica. O selo comemorativo foi lançando em solenidade oficial do Encontro 
Internacional do Centenário do Eclipse, organizado pela SBPC em parceria com a 
Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado do Ceará, com tiragem de 240 mil 
emissões e valor facial de R$ 2,15. 
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A SBPC também foi curadora dos selos especiais “Cientistas Brasileiros: César 
Lattes e Johanna Döbereiner”, auxiliando na escolha dos nomes a serem celebrados 
e participando da produção e revisão do material de suporte da emissão 
comemorativa. A série foi lançada na sede do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
(CBPF), no Rio de Janeiro, com tiragem de 360 mil selos e valor facial de R$ 1,85 
cada. 

 
Ações Públicas 
14 de dezembro de 2018 – Lançamento dos selos especiais “Cientistas Brasileiros: 
César Lattes e Johanna Döbereiner”. 
29 de maio de 2019 – Lançamento do selo comemorativo “Centenário do Eclipse 
Solar em Sobral/CE”.  
 
9. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 

A SBPC esteve presente na 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT) que em 2018 teve como tema “Ciência para a redução das desigualdades”, 
inspirado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Em sua participação no tradicional evento realizado pelo 
Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo 
Governo do Distrito Federal, a SBPC instalou uma exposição interativa contando a 
história dos 70 anos da instituição, suas conquistas e atuação política e civil em 
defesa da ciência brasileira. 

 
Ações Públicas 
15 de outubro de 2019 – Lançamento da SNCT, com participação da Diretoria da 
SBPC, e inauguração da Mostra Interativa SBPC 70 Anos. 
 
ATUAÇÃO NO JUDICIÁRIO 

A SBPC entrou como amicus curiae, no Supremo Tribunal Federal (STF), na 

ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, contra a 

criminalização do aborto e foi convocada pela Ministra Rosa Weber a participar da 

audiência pública para discutir aspectos interpretativos dos artigos 124 e 126 do 

Decreto-lei nº 2.848/1940 (Código Penal). A audiência foi realizada nos dias 3 e 6 de 

agosto de 2018 e contou com Helena Bonciani Nader, Thomaz Gollop e Olímpio 

Moraes Filho como representantes da SBPC. 

 

ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS DIRETORES 
 
Presidente: Ildeu de Castro Moreira    
04/07/2018: Encontro Nacional dos Coordenadores das Salas de Ciências, realizado 
no Departamento Nacional, Rio de Janeiro, RJ.  
29/07/2018: Sabatina com os candidatos à Presidência da República, organizada pelo 
projeto “Conhecer Eleições 2018”, e realizada em São Paulo. O Presidente sabatinou 
o candidato Fernando Haddad.  
01/08/2018: 3ª Reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), em 
Brasília.  
02/08/2018: Encontro de Medalhistas e Premiação da 13ª Olímpiada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2017), em Brasília. 
07/08/2018: Reunião para elaboração de Documento aos presidenciáveis, pós 
Sabatina. O encontro foi realizado na sede da SBPC, em São Paulo.  
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22/08/2018: Evento “Um projeto para o Brasil” realizado pelo Clube de Engenharia e 
Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação.   
28/08/2018: Reunião entre o Conselho Nacional de Educação (CNE) e diversas 
sociedades científicas, realizada na sede da SBPC, em São Paulo, para debater a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – referente ao Ensino Médio e a Lei nº 
13.415, de 2017, que instituiu, via medida provisória convertida em lei, a Reforma do 
Ensino Médio. Estiveram presentes o presidente do CNE, Eduardo Deschamps, e 
mais quatro de seus membros, inclusive o relator da BNCC do EM, e representantes 
de cerca de dez sociedades científicas, além da SBPC.  
28/08/2018: Reunião com Almir Lopes, Diretor da área de projetos especiais e 
divulgação científica da revista Scientific American Brasil.  
30/08/2018: Palestra no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) com tema: O eclipse 
de Sobral, como parte do programa “Ideias e Tendências”. Palestra: "O eclipse de 
Sobral de 1919 e seu significado para a ciência".   
04/09/2018: Evento de divulgação científica do Instituto Serapilheira, no Museu do 
Amanhã, Rio de Janeiro.  
05/09/2018: Reunião do Comitê do Programa Institutos Nacionais de Ciência e 
Tecnologia – INCTs, em Brasília.  
05/09/2018: Audiência com o Secretário Executivo do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Elton Santa Fé Zacarias.  
11/09/2018: III Encontro da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências, 
Mesa-Redonda sobre o Museu Nacional e os 200 anos de museus de ciências, no Rio 
de Janeiro, RJ.  
12 e 13/09/2018: Reunião da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) sobre Grandes Projetos de 
Colaboração Internacional da Ciência Brasileira.  
18/09/2018: Debate da Comunidade Científica com o candidato à Presidência da 
República, Ciro Ferreira Gomes (Partido Democrático Trabalhista – PDT), realizado 
em São Paulo, na Sede da SBPC.  
20/09/2018: Colóquio conjunto do Instituto de Física + Instituto de Química da UFRJ, 
em homenagem aos 70 anos da SBPC.  
24/09/2018: Palestra de abertura da Reunião Anual de Iniciação Científica da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o tema: “Multidisciplinaridade e 
Democratização do Saber”.  
25/09/2018: Palestra “Desafios da Ciência e Tecnologia no Brasil”, ministrada na 
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de 
Janeiro, RJ.  
01/10/2018: Evento Ascon e AdunB - "A crise da C&T e as Universidades Públicas. O 
que esperar em 2019?”, em Brasília.  
10/10/2018: Reunião com o Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e 
Desenvolvimento do MCTIC, Álvaro Toubes Prata, em Brasília.  
16/10/2018: Cerimônia de abertura da 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
Tema: “Ciência para a redução das desigualdades”.  
17/10/2018: 16º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, em 
Campina Grande, Paraíba. Palestra: “A Ciência do Futuro e o Futuro da Ciência no 
Brasil”.  
18/10/2018: Reunião sobre Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia – INCTs, na 
Casa da Ciência, no Rio de Janeiro, RJ.  
19/10/2018: Debate, organizado pelo Fórum Rio: “Direitos Constitucionais, 30 anos 
depois: para onde vamos?”  
19/10/2018: Encontro com candidato à Presidência da República, Fernando Haddad, 
realizado no Rio de Janeiro, RJ.  
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23/10/2018: Palestra de abertura da 15ª Escola Mato-grossense de Física, na 
Universidade Federal do Mato Grosso.  
24/10/2018: XXXIV Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação 
– Tema: “Conhecimento, Soberania e Desenvolvimento Nacional, em Florianópolis, 
SC. Sessão I: O presente e o futuro da ciência brasileira”.  
25/10/2018: Proferiu a palestra de abertura na “II Conferência da Educação Científica 
Sul da Bahia. Educação Científica e Inclusão Socio científica: ressonâncias com a 
escola e a comunidade”.  
30/10/2018: Evento em celebração dos “100 anos de José Leite Lopes”, realizado no 
Rio de Janeiro, RJ.  
30/10/2018: Audiência com Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kassab, em Brasília.  
31/10/2018: Workshop – “Pesquisa sobre Percepção Pública em CT&I 2019”, 
realizado pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE), em Brasília.  
07/11/2018: Audiência Pública sobre a “situação econômica da área de ciência e 
tecnologia e a crise das universidades brasileiras”, organizada pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, 
realizada em Brasília.  
07/11/2018: Audiência com a Senadora Ana Amélia para discutir a situação da área 
de ciência, tecnologia & inovação na PLOA 2019.  
08/11/2018: Participação na Mesa-Redonda sobre “Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Meio Ambiente, no novo governo. The day after!”, como parte das comemorações dos 
118 anos do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e dentro da programação do VI Encontro do 
IOC, realizada no Rio de Janeiro, RJ.  
08/11/2018: Lançamento do “Sumário para Tomadores de Decisão do 1º Diagnóstico 
Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos”, realizado no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro, RJ.  
09/11/2018: Solenidade de Honra ao Mérito à SBPC, concedida pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), em Sessão Solene por ocasião das 
comemorações dos 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo, realizada em São Paulo. Estiverem presentes os 
diretores Ildeu Moreira, Paulo Hofmann, Lucile Winter, Roseli de Deus e a presidente 
de honra Helena Nader.  
26/11/2018: V Evento From Micro to Macrocosmos - “O Prelúdio do Eclipse”, no IFCE, 
em Fortaleza, Ceará.  
03/12/2018: Encontro – “A SBPC e as Questões Ambientais no novo Governo”, 
realizado na Unidade Administrativa da SBPC, em São Paulo.  
05/12/2018: Cerimônia de Outorga da Ordem Nacional do Mérito Científico (ONMC) – 
aos membros que não compareceram à cerimônia no Palácio do Planalto.  
05/12/2018: Cerimônia de entrega do 29º Prêmio Jovem Cientista – tema: “Inovações 
para conservação da natureza e transformação social”.  
05/12/2018: Encontro com Cristina Russo, Diretora de P&I da EU – Delegação da 
União Europeia no Brasil.  
06/12/2018: Reunião - “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 
Sustentável: Debate para o Futuro”, realizada em Brasília.  
10/12/2018: Reunião com Marcos Lucchesi na Academia Brasileira de Ciências 
(ABC).  
11/12/2018: Encontro do Fórum de Extensão Universitária – Região Sudeste. 
Palestra: “A inclusão social e a popularização da ciência e tecnologia no Brasil.”  
14/12/2018: Lançamento do Selo Comemorativo: “Cientistas Brasileiros – César 
Lattes e Johanna Dobereiner”. 
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19/12/2018: Audiência com o Secretário Executivo do Ministério da Educação e Reitor 
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).  
23/01/2019: Reunião ABC, SBPC, CONSECTI, CONFAP, CONFIES e ANDIFES.  
24/01/2019: Reunião com membros do Centro Alemão de Ciência e Inovação.  
04/02/2019: Reunião com Marcelo Morales – Secretário de Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED), realizada na Sede da SBPC, em São Paulo. 
Participaram: Ildeu Moreira, Lucile Winter e Roseli de Deus Lopes, além de diversos 
representantes das sociedades científicas afiliadas à SBPC.  
18/02/2019: Cerimônia de apresentação do novo presidente da Financiadora de 
Inovação e Pesquisa (Finep), General Waldemar Barroso Magno Neto.  
25/02/2019: Cerimônia de Inauguração da Exposição “Museu Nacional Vive – 
Arqueologia do Resgate”.  
26/02/2019: II Seminário de Pós-Graduação em Geografia, participando da Mesa-
Redonda: “As Associações Científicas e Profissionais diante das Políticas de C&T no 
Brasil”.  
07/03/2019: Reunião com Ministro Marcos Pontes, via videoconferência.  
12/03/2019: Aula Magna para os novos alunos da pós-graduação da PUC-SP: 
“Perspectivas da Política Científica no Brasil”. 
14/03/2019: Reunião com as sociedades científicas afiliadas à SBPC. Participaram: 
Ildeu Moreira, Carlos Jamil Cury, Paulo Hofmann, Ana Bonetti e Lucile Winter.  
01/04/2019: Seminário sobre Segurança de Barragens de Rejeitos, realizado na 
Academia Brasileira de Ciências (ABC).   
09/04/2019: Reunião com Júlio Francisco Semeghini Neto, Secretário-Executivo do 
MCTIC.  
09/04/2019: Audiência com Presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras de Azevedo.  
09/04/2019: Reunião com Deputado Felix Mendonça Jr, Presidente da Comissão de 
C&T na Câmara dos Deputados.  
11/04/2019: Palestra de abertura do ciclo anual de seminários da Coordenação de 
Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional.  
15/04/2019: Reunião com ex-deputado Celso Pansera, Fernando Peregrino e Luiz 
Davidovich – Pauta: preparatória do lançamento Observatório da Ciência 
15/04/2019: 24ª Diálogos da MEI – “O poder da encomenda tecnológica no estímulo à 
inovação”.  
17/04/2019: Encontro “O papel dos INCTs na divulgação científica”.  
18/04/2019: Audiência com presidente da Finep, General Waldemar Barroso Magno 
Neto.  
24/04/2019 Reunião organizada pela Secretária Regional do Rio de Janeiro – Tema: 
“A situação crítica da ciência brasileira”.  
30/04/2019: Seminário do Programa Interunidades em Ensino de Ciências da USP.  
03/05/2019: Bate-papo para o canal de youtube de Ciro Gomes. Na ocasião, falaram 
sobre ciência, tecnologia, inovação, educação e sobre o movimento que a SBPC 
realizou nos dias 8 e 9 de maio, em Brasília. 
08/05/2019: Audiência Pública do Ministro da CTIC, Marcos Pontes, na Comissão de 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI da Câmara 
Federal.   
08/05/2019: Reunião dos representantes da comunidade científica e tecnológica para 
apresentação conjunta da Iniciativa para a C&T no Parlamento (ICTP.br) e discussão 
do cronograma de atividades de 2019. 
08/05/2019: Ato de lançamento da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no 
Parlamento (ICTP.br) e em defesa da ciência brasileira, com a presença de 
parlamentares e representantes das sociedades científicas e acadêmicas e de 
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instituições de pesquisa, universidades, institutos federais, entidades empresariais 
ligadas à CT&I, grupos de pesquisa, INCTs, etc. 
09/05/2019: Reunião do Ministro da CTIC, Marcos Pontes, no MCTIC, com 
representantes das entidades nacionais da comunidade científica e tecnológica (em 
número limitado e entidades previamente definidas).   
09/05/2019: Reunião do Ministro da CTIC, Marcos Pontes, com todos os 
representantes da comunidade científica e tecnológica no MCTIC. 
14/05/2019: Audiência Pública “Universidades e Institutos Federais: desafios e 
perspectivas”, organizada pela Assembleia Legislativo do Rio de Janeiro (ALERJ).  
15/05/2019: Cerimônia de entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e 
Tecnologia – 2019 a Vanderlei Salvador Bagnato.  
21/05/2019: 79ª Reunião do Conselho de Administração do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE).  
21/05/2019: Solenidade de Abertura da Exposição “Centenário do Eclipse de Sobral”, 
no Hall da Taquigrafia da Câmara dos Deputados, em Brasília, DF. 
28a30/05/2019: Encontro Internacional do Centenário do Eclipse de Sobral. 
10/06/2019: Simpósio Internacional sobre Geoengenharia Climática, organizado pela 
Academia Brasileira de Ciências (ABC).  
13/06/2019: Reunião com Secretário-Executivo do MCTIC, Julio Semeghini.  
13/06/2019: Reunião com Ministro de CTIC, Marcos Pontes. 
 
Vice-Presidentes: 
Vanderlan da Silva Bolzani  
07/08/2018: 2º Seminário Internacional de Gestão de Acervos Científicos, João 
Pessoa. Participou proferindo a palestra magna de abertura. 
04/10/2018: Cerimônia de Premiação da 13ª Edição do Programa L’Oréal – Unesco – 
ABC para Mulheres na Ciência.  
05/10/2018: Cerimônia de Posse do novo Presidente da Fapesp, Marco Antônio Zago. 
17/10/2018: Cerimônia de Outorga da Ordem Nacional do Mérito Científico. A 
professora Vanderlan Bolzani foi laureada na cerimônia e representou a SBPC na 
ocasião.   
05/02/2019: Reunião do Júri que elegerá o vencedor do Prêmio Péter Murányi 2019 – 
Ciência &Tecnologia. 
18/03/2019: Reunião do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta.  
28/03/2019: Cerimônia de Posse dos professores Helena Nader e Paulo Herkenhoff, 
novos titulares da Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência.  
29/03/2019: Reunião do Comitê de Líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI).  
10/06/2019: Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Inovação, durante o 8º 
Congresso de Inovação da Indústria.   
Participação em todas as reuniões e nas atividades conjuntas do CAS-ACS.  
Participação nas reuniões mensais da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura, SP). 
 
Carlos Roberto Jamil Cury  
28/11/2018: 1º Encontro da Associação Nacional de Pesquisa em Tecnologia e 
Ciência do Patrimônio (ANTECIPA), realizado na UFMG, em Belo Horizonte, MG.  
Mesa-Temática 3 – “Pesquisa aplicada em Ciência do Patrimônio – Integração 
Universidade e Mercado”. 
14/03/2019: Representou a SBPC na cerimônia de lançamento do livro “BREVE 
HISTÓRIA DA VIDA E MORTE DE ANÍSIO TEIXEIRA desmontada a farsa da queda 
no fosso do elevador”. Também estiveram presentes o Secretário-Geral, Paulo 
Roberto Hofmann, e 1ª Tesoureira, Lucile Maria Floeter Winter. 
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Secretária: Ana Maria Bonetti 
28/11/2018: “Metodologias Alternativas de Ensino”, no Projeto “Caminhando pela 
Bioquímica Celular”, do Programa PROSSIGA/PROGRAD, DIREN, UFU. 
 
Secretária: Claudia Masini d’Ávila-Levy 
2018-2019: Coordenação do GT Estado Laico. 
23/07/2018: Lançamento do Livro: “Embates em torno do Estado Laico”, editado 
pela SBPC e organizado pela secretária e pelo Dr. Luis Antônio Cunha. 
 
Secretário: Sidarta Ribeiro 
27/05/2019: Participação no Programa Polêmicas Contemporâneas, promovido pela 
Faculdade de Educação da UFBA, no debate intitulado: “autonomia universitária e o 
desenvolvimento da ciência brasileira” 
 
1ª Tesoureira: Lucile Maria Floeter Winter  
04/10/2018: Mesa-Redonda sobre temática da Biologia-USP sobre as perspectivas 
que se abrem para a Ciência e Divulgação Científica diante do atual cenário eleitoral. 
07/11/2018: Sessão de Brainstorming da XXXIV Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Protozoologia e da XLV Reunião Anual da Pesquisa Básica em Doença 
de Chagas, para discussão sobre o atual momento político-econômico da ciência 
brasileira. 
25/02/2019: Reunião com o GT da Biodiversidade para discussão sobre CGen. 
26 a 30/03/2019: Participação na Reunião Regional da SBPC em Sobral- CE. 
 
2ª Tesoureira – Roseli de Deus Lopes  
29 a 31/08/2018: Feira de Rondônia Cientifica de Inovação e Tecnologia (FEROCIT), 
em Porto Velho.   
24/09/2018: 23º Diálogos da Mobilização Empresarial pela Inovação, em São Paulo. 
Tema: “Políticas de fomento para inovação”.  
21/11/2018: Conferência de abertura do 30º Congresso de Iniciação Científica (CIC) 
da UNESP, em São Paulo.  
17/04/2019: Cerimônia de Lançamento do Programa Ciência na Escola, realizada em 
Brasília.  
 
SÓCIOS E SOCIEDADES AFILIADAS 

No período de julho de 2018 a junho de 2019 foram admitidos 169 sócios. Os 
sócios novos estão assim distribuídos: 16 da área de representação A (região norte), 
22 da área de representação B (região nordeste), 23 da área de representação C 
(centro-oeste), 29 da área de representação D (Rio de Janeiro e Espirito Santo), 22 da 
área E (São Paulo) e 57 da área F (região sul). 

Estamos trabalhando para aumentar o número de sócios e estabelecer parcerias 
para ampliar os benefícios. Além disso, está prevista a realização de uma campanha 
de novos sócios, com início no segundo semestre de 2019. 

Durante o período, a Secretaria de Sócios implementou um novo sistema de 
sócios, substituindo o anterior – desenvolvido em 2008. Foi realizada uma ampla 
chamada aos sócios para recadastramento. Com base nas informações será possível 
conhecer mais o perfil dos sócios e desenvolver estratégias mais diretas da SBPC com 
seus associados. 
  
AFILIADAS 
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Em relação às Sociedades Afiliadas, tivemos a adesão, neste período, da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). 
  Há, ainda, dois outros pedidos de sociedades que encontram-se em análise: 
Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional (AB³C) e Associação 
Brasileira de Educação Musical (ABEM). 
 
REUNIÕES ANUAIS  

A 70ª Reunião Anual ocorreu no campus da UFAL, com o tema “Ciência, 
Responsabilidade Social e Soberania”, contou com 4.322 inscritos e um total 
de 80 conferências, 71 mesas-redondas, 23 minicursos, entre outras atividades. A 
afluência de público à SBPC Jovem, Dia da Família na Ciência e EXPOT&C foi muito 
significativa. 

A organização da 71ª RA, que ocorrerá em Campo Grande, no campus da 
UFMS, que terá como tema “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da 
Diversidade e do Desenvolvimento Social”, teve que ser dimensionada levando em 
consideração as dificuldades de financiamento junto ao MEC e ao MCTIC. 

Já se iniciaram, também, as tratativas para a organização da 72ª RA, que 
ocorrerá em julho de 2020. 
 
REUNIÃO REGIONAL 

Foi organizada a Reunião Regional (RR) em Sobral, no Centro de Convenções de 
Sobral/CE, com o tema “Educação Básica de Qualidade: currículo, carreira e gestão escolar”, 
que contou com 2.975 inscritos e um total de oito conferências e 10 mesas-redondas, 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. 

A organização da RR, que ocorrerá em Uberlândia, no campus da UFU, em 
outubro de 2019, que terá como tema “A Ciência que nós fazemos é para todos”, está 
trabalhando na montagem das atividades que comporão o programa. 
 
OUTROS EVENTOS DA SBPC 
 
Seminário “SBPC e as Mulheres e Meninas na Ciência” 

Realizado no dia 11 de fevereiro de 2019, na sede da entidade, em São Paulo. 
O evento reuniu especialistas para refletir sobre a evolução da importância da mulher 
na ciência, as dificuldades para as cientistas chegarem aos cargos de liderança, bem 
como iniciativas que incentivam meninas a se interessarem e escolherem as carreiras 
de ciências. 

O evento foi organizado em quatro sessões. A primeira mesa debateu a 
evolução da importância da mulher na ciência, a situação atual no País e quais 
caminhos podem ser tomados para uma plena igualdade de oportunidades. Logo em 
seguida, mulheres que chegaram à liderança em entidades científicas discutiram as 
dificuldades encontradas, como elas “quebraram” o teto de vidro e chegaram a cargos 
ainda majoritariamente ocupados por homens. A terceira mesa abordou projetos como 
a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) – que tem tido uma participação 
cada vez maior e destacada de meninas -, o “Tem meninas no circuito”, do Instituto de 
Física da UFRJ, e os trabalhos desenvolvidos pela professora Joana D’Arc Felix, que 
desenvolve pesquisas de ponta com adolescentes de 14 a 18 anos, na Escola Técnica 
Estadual (ETEC) de Franca (SP). 

Uma sessão especial celebrou mulheres e meninas cientistas com a 
apresentação do selo dos Correios, lançado em dezembro de 2018, em homenagem à 
cientista brasileira Johanna Döbereiner, indicada ao Nobel de Química em 1997 por 
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seu trabalho com fixação biológica do nitrogênio e notável pelos estudos que 
impulsionaram a produção de soja no País. 

O evento foi encerrado com o lançamento do prêmio “Carolina Bori Ciência & 
Mulher”, uma homenagem da SBPC às cientistas e futuras cientistas brasileira de 
destaque, que leva o nome de sua primeira presidente mulher. 
 
Inauguração da exposição “Centenário do Eclipse de Sobral” no Congresso 
Nacional 

No dia 21 de maio de 2019 a SBPC inaugurou, no Congresso Nacional, a 
exposição “Centenário do Eclipse de Sobral”. A mostra, que ficará em exibição até 15 
de junho de 2019 no Corredor de Acesso ao Plenário da Câmara dos Deputados 
(também conhecido como “Túnel do Tempo”), em Brasília, é promovida pela Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em parceria com a Prefeitura de Sobral 
e o Governo do Estado do Ceará. 

A exposição que comemora os 100 anos do Eclipse em Sobral percorre o 
caminho histórico desde a teoria da gravitação universal de Isaac Newton até a Teoria 
da Relatividade Geral de Albert Einstein, exibe belas fotos tiradas na cidade de Sobral 
no dia do eclipse, 29 de maio de 1919, e analisa a repercussão deste importante 
acontecimento na ciência e na transformação de nossa visão sobre o Universo. 
Apresenta, ainda, resultados de descobertas recentes, como a detecção das ondas 
gravitacionais e a primeira imagem de um buraco negro gigante, que demonstram 
porque a teoria de Einstein é aceita até os dias de hoje. 
 
“Encontro Internacional do Centenário do Eclipse de Sobral (International 
Meeting on the Centenary of the Sobral Eclipse (1919-2019)” 

Evento realizado em celebração ao Centenário do Eclipse Solar que confirmou a 
Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. 

O encontro, realizado de 28 a 30 de maio em Sobral, foi organizado pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em parceria com a 
Prefeitura de Sobral e o Governo do Estado do Ceará e contou com palestras, bate-
papos, lançamentos de livros e apresentações culturais. 

Na programação, conferências e debates sobre “O intrigante mundo da luz”, 
“Lentes e ondas gravitacionais: novas janelas para o universo”, “Astronomia em 
atividades de divulgação, educação, desenvolvimento e diplomacia: 100º aniversário da 
IAU e o Dia Internacional da Luz”. 

No dia 29, foram realizadas celebrações simultâneas em Sobral, Ilha do Príncipe 
e Portugal. Entre as atrações, a Global Opera in Science realizou uma apresentação 
em rede, com transmissão simultânea de Sobral, Campos de Goytacazes (RJ), Ilha do 
Príncipe e Noruega. O evento contou ainda com a reinauguração do Museu do Eclipse 
de Sobral, que estava fechado para reforma, e o lançamento de um selo comemorativo 
do Centenário do Eclipse, emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
que contou com a presença de autoridades e sociedades científicas do Brasil e da Ilha 
do Príncipe. Para maiores detalhes, acesse o link: Relatório do Evento Internacional do 
Centenário do Eclipse de Sobral 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
A Comunicação da SBPC tem atuado para fortalecer a imagem da entidade no 

País, promovendo um maior engajamento com a comunidade científica que representa, 
com a mídia, com o público geral, com políticos e com parceiros, nacionais e 
internacionais.  

No período de julho de 2018 a junho de 2019, um novo projeto de comunicação 
foi colocado em prática, como parte das iniciativas relacionadas aos 70 anos da 

http://centenarioeclipse.sbpcnet.org.br/
https://drive.google.com/file/d/1waNeAZehRdiGuZ6LwtUWpSlxSmOKRZJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1waNeAZehRdiGuZ6LwtUWpSlxSmOKRZJb/view?usp=sharing
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fundação da SBPC. O objetivo foi intensificar as atividades de divulgação científica, 
promovendo o papel social e político da entidade e buscando ampliar os canais de 
comunicação para atingir o público não acadêmico. Uma das atividades de maior 
destaque foi o lançamento da série de vídeos #SomosTodosCiência, como forma de 
impulsionar a comunicação audiovisual por meio da TV SBPC, no YouTube, um projeto 
que ganhará mais corpo no segundo semestre de 2019.  Além da comemoração do 70º 
aniversário da SBPC, outros temas que foram bastante trabalhados na comunicação 
por esse período foram os cortes orçamentários e manifestações da entidade, as 
Eleições nacionais, o Centenário do Eclipse de Sobral e a questão das meninas e 
mulheres na ciência. Temos trabalhado bastante em conjunto com a assessora 
parlamentar da SBPC, Mariana Mazza, o que tem colaborado notavelmente para uma 
melhor cobertura dos eventos políticos em Brasília. 

Os resultados de ações voltadas à aproximação da SBPC com jornalistas e 
veículos da grande imprensa, iniciadas no primeiro semestre de 2018, foram 
observados neste período pelo aumento da presença da entidade na mídia 
espontânea.  

Também foi notado um expressivo crescimento do engajamento público por 
meio de nossas redes sociais - Facebook, Twitter e Instagram -, por consequência de 
um plano de ações estratégicas para conquistar mais seguidores e ampliar o alcance 
das publicações nessas plataformas. 
 
STATUS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Abaixo, detalhamos o andamento de todas as atividades relacionadas aos 
nossos objetivos estratégicos: 

 

JORNAL DA CIÊNCIA ONLINE 

• Produção diária de notícias pela equipe, inclusive contando com apoio da 
assessora parlamentar da SBPC, Mariana Mazza, em Brasília, que além de nos 
informar em primeira mão sobre os trâmites no Congresso, também tem 
produzido textos para o Jornal; 

• Todas as notícias são compartilhadas nas redes sociais da SBPC e temos 
acompanhado o impacto delas – os temas e abordagens que geram mais 
engajamento; 

• Observamos ainda que matérias produzidas pela equipe são replicadas por 
outros páginas da Web, como por exemplo, ABC, Confap e Fapeam. As 
publicações também têm sido compartilhadas por jornalistas especializados 
como, por exemplo, Maurício Tuffani, do Blog Direto da Ciência. 
 

JC NOTÍCIAS 

• Além do compartilhamento das notícias produzidas pela equipe, ampliamos o 
escopo de veículos buscados diariamente para uma cobertura nacional e 
internacional, com diversidade de mídias e instituições; 

• Tradução de artigos e notícias (Nature, Science, SiDev.Net, The Guardian, NY 
Times, etc.); 

• Número de assinantes que recebem a newsletter diária aumentou de 9 mil para 
11 mil assinantes (22%). 

 
JORNAL DA CIÊNCIA IMPRESSO 

• A partir da edição 781 (ago-set/2018), o jornal ganhou mais 4 páginas, passando 
de 16 para 20 páginas; 
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• Continuamos produzindo edições temáticas, o que tem tornado as edições do 
jornal mais duradouras, utilizadas, inclusive, como material didático, como 
alguns professores nos informaram; 

• Em fevereiro/2019, lançamos um novo projeto de diagramação, com um layout 
mais atual e mais artístico; 

• No período, foram publicadas seis edições (edição 785 está em andamento e 
quase fechada), entre elas, um especial sobre os 70 anos da SBPC, outro sobre 
meninas na ciência, e um dedicado ao Centenário do Eclipse de Sobral. 

 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

O portal da SBPC, que divulga as atividades cotidianas da entidade, como 
notícias, artigos, manifestos, fotografias, eventos e outros conteúdos, tem tido uma 
média diária de cerca de 900 acessos. O total de visitantes, considerando acessos 
via tablet e desktop, foi de aproximadamente 263 mil no período, o que demonstra sua 
relevância para o público que busca conhecer melhor as atividades da Sociedade. 

Lançamos recursos novos na nossa página na Web, como o “Observatório das 
Eleições 2018”, página que reuniu e divulgou todas as ações da entidade no período 
eleitoral; a página dedicada ao Centenário do Eclipse de Sobral; e a página com a 
exposição virtual dos 70 anos da SBPC. 
 
PÁGINA WEB CIÊNCIA & MULHER 

O portal Ciência & Mulher tem como objetivo estimular a divulgação da produção 
científica de mulheres, seu ingresso e permanência nas carreiras acadêmicas e o 
pensamento crítico a respeito das questões de gênero no País. Voltado para as 
conquistas e descobertas de mulheres das diversas áreas da ciência, replicamos 
reportagens de interesse de outros veículos e publicamos reportagens produzidas pela 
equipe da SBPC. 

O total de visitantes, considerando acessos via tablet e desktop, foi de 4543 no 
período, três vezes maior que no período anterior (1451). Os picos de acessos 
foram em fevereiro e março, impulsionados pelo seminário da SBPC “Mulheres e 
Meninas na Ciência”, o Dia internacional das Mulheres e a publicação do Jornal da 
Ciência impresso especial sobre Meninas na Ciência. Essa página também foi 
destaque em reportagem da Revista Pesquisa Fapesp, de fevereiro, sobre visibilidade 
das mulheres cientistas. 
 
AÇÕES e EVENTOS 
 
SBPC 70 ANOS 

• Organização e divulgação da campanha “A SBPC que eu nunca esqueço”: 
recebemos 18 vídeos e um depoimento escrito. Os vídeos foram publicados no 
canal do YouTube da SBPC e também foram veiculados, em forma de “spots”, 
na TV Cultura; 

• Criação de uma página no portal da SBPC dedicada aos 70 anos, com material 
gráfico, links para vídeos, mostra virtual e notícias; 

• Contato com jornalistas para divulgação dos 70 anos da SBPC (a revista 
Pesquisa Fapesp publicou 4 reportagens especiais; tivemos a publicação no 
blog Ciência & Matemática, do jornal O Globo, de artigos da vice-presidente da 
SBPC, Vanderlan Bolzani, em julho de 2018, e do presidente Ildeu Moreira, em 
19 de janeiro, entre outros);  

• Colaboração na organização, divulgação e cobertura dos eventos de 8 de julho 
(ver abaixo, em Dia Nacional da Ciência); 
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• Produção de uma edição do Jornal da Ciência impresso especial sobre os 70 
anos da SBPC; 

• Produção de um vídeo institucional, que será lançado em 8 de julho de 2019; 

• Cobertura e divulgação de todas as atividades realizadas e homenagens 
recebidas durante o ano. 

 
DIA NACIONAL DA CIÊNCIA (08/07/2018) 

• Ações nas redes sociais: criação de eventos nas redes para cada região, 
chamadas em vídeo para participação, divulgação ao vivo das manifestações; 

• Contato com jornalistas: produção de press-releases, contato com mídias locais, 
organização de entrevistas com organizadores e representantes da SBPC; 

• Agilização dos trâmites burocráticos para autorização junto aos órgãos 
municipais (CET, Bombeiros, Prefeitura e Polícia Militar); 

• Produção de cartazes e da faixa carregada na manifestação; 

• Mobilização junto às entidades; 

• Cobertura para o Jornal da Ciência dos eventos realizados em São Paulo (in 
loco), e, remotamente, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. 

 
70ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC (22-28/07/2018) 

• Organizamos e oferecemos um workshop sobre a SBPC e a cobertura do evento 
para nossos veículos com os voluntários, estagiários e equipe de comunicação 
local: foram realizadas duas sessões de 3 horas de duração, com cerca 30 
participantes em cada; 

• Cobertura: produção, edição e divulgação de textos e imagens (média de 5,5 
textos por dia produzidos somente pela equipe da SBPC durante a semana de 
programação científica, além dos textos da equipe local, que editamos e 
publicamos também); 

• Alimentação ao vivo das redes sociais; 

• Contato e apoio à imprensa: produção de releases e press-kit, reuniões com 
jornais, credenciamento, assessoria para entrevistas e coberturas durante o 
evento; 

• Supervisão das transmissões online ao vivo; 

• Produção de um Jornal da Ciência impresso especial com o balanço do evento. 
 
ELEIÇÕES 2018 

• Criação da página “Observatório das Eleições”, dentro do portal institucional da 
SBPC, onde foram reunidas todas as ações da SBPC no período eleitoral - os 
planos de governo dos candidatos à presidência, as cartas de compromissos 
destes encaminhadas à entidade, os debates com presidenciáveis, as ações 
estaduais, bem como ações de outras entidades relacionadas; 

• Divulgação e cobertura dos Seminários preparatórios dos Grupos Temáticos 
organizados pela SBPC para discutir propostas para políticas públicas nas áreas 
de ciência, tecnologia e inovação, educação básica, educação superior e pós-
graduação, democratização da comunicação, direitos humanos, Amazônia e 
saúde pública a serem levadas aos candidatos; 

• Cartilha "Políticas públicas para o Brasil que queremos": compilação dos 
manifestos produzidos pelos Grupos de Trabalho nos seminários temáticos, 
edição e divulgação do documento; 

• Divulgação dos debates com os presidenciáveis: convite aos jornalistas para 
participarem, cobertura para Jornal da Ciência e transmissão ao vivo pelo 
YouTube e Facebook; 
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• Ações nas redes sociais: divulgação das atividades, elaboração de material 
gráfico, chamadas para participação do público, 
 

EVENTOS NO CONGRESSO (dezembro/2018 e maio/2019) 

• Cobertura do encontro com ministro Marcos Pontes, realizado em Brasília no dia 
06 de dezembro de 2018;  

• Divulgação da mobilização no Congresso Nacional nos dias 8 e 9 de maio de 
2019: uso da #ciênciaocupabrasília para potencializar comunicação nas redes 
sociais, convite a jornalistas e entidades científicas, divulgação prévia do evento, 
cobertura e colaboração em artigo com balanço das manifestações para a 
página internacional March for Science; 

• Lançamento ICTP.br: colaboração na produção de material gráfico, promoção 
com jornalistas, divulgação nas redes sociais e cobertura jornalística. 

 
SEMINÁRIO DAS MENINAS E MULHERES NA CIÊNCIA (11/02/2019) 

• Elaboração do evento: sugerimos a realização do evento na SBPC e a criação 
do Prêmio Carolina Bori; 

• Divulgação na imprensa (contato com jornalistas, press-releases); 

• Ações nas redes sociais: criação de material gráfico para divulgação nas 
diferentes redes sociais e uso da #mulheresnaciencia (com postagens durante 
todo o dia, a hashtag teve grande alcance: até o final da noite do dia 11/02, mais 
de 670 twittes foram contabilizados, de 386 perfis. Com isso, tivemos um 
alcance potencial de 765 mil pessoas e um impacto de mais de 2 milhões de 
usuários da rede); 

• Contato com a equipe do Prêmio L’Oréal Para Mulheres na Ciência 
(conseguimos apoio deles, que além da divulgação, doaram brindes aos 
participantes); 

• Elaboração do cartaz, convite, banner; 

• Supervisão da transmissão online ao vivo; 

• Apoio aos veículos que cobriram o evento (Jornal da TV Cultura fez entrevista ao 
vivo durante o evento; a TV Câmara de SP e a TVT também fizeram reportagens 
do evento, sendo que a TVT filmou no local); 

• Cobertura: produção de texto e fotos; 

• Produção de um Jornal da Ciência especial sobre Meninas na Ciência. 
 
REUNIÃO REGIONAL EM SOBRAL (março/2019) 

• Divulgação prévia do evento nos canais de comunicação da SBPC e nas redes 
sociais; 

• Contato com a imprensa: produção de releases, contato com mídias locais; 

• Cobertura do evento, com produção de textos diários, fotos e publicações nas 
redes sociais em tempo real. 
 

CENTENÁRIO DO ECLIPSE DE SOBRAL (maio/2019) 

• Desenvolvimento da página com informações sobre o Centenário;  

• Divulgação dos eventos relacionados ao longo do ano; 

• Contato e apoio à imprensa para divulgação (BBC, Estadão, Folha, El País, 
Deutsche Welle, etc.); 

• Cobertura do Encontro Internacional em maio de 2019, em Sobral, com 
produção de textos, fotografias e divulgação nas redes sociais das transmissões 
ao vivo; 

• Divulgação da exposição no Congresso Nacional; 
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• Produção de um Jornal da Ciência impresso especial com o tema; 

• Produção do vídeo “Centenário do Eclipse de Sobral” para a TV SBPC, exibido 
na abertura do evento. 

 
MANIFESTAÇÕES DA SBPC 

• Produção de notas para divulgação de cartas e manifestos da SBPC nos canais 
da entidade; 

• Produção de releases e contato com jornalistas para garantir grande 
repercussão dessas atividades entre o público geral; 

• Divulgação nas redes sociais, com monitoramento do impacto de tais 
manifestos. 
 

PROJETO TV SBPC - #SomosTodosCiência 
Produção de vídeos de popularização da ciência para alavancar o canal TV SBPC, 

para o qual criamos a #SomosTodosCiência. A produção dos vídeos foi graças à 
inciativa da professora Vanderlan Bolzani, que conseguiu patrocínio da Natura e da 
Oxiteno para custear as produções (10 vídeos de 3 minutos). Além do YouTube, os 
vídeos são compartilhados também nas páginas da SBPC no Facebook e no 
Instagram. Até o momento temos três vídeos produzidos: 
 

• Centenário do Eclipse de Sobral: lançado em 17 de maio, o vídeo teve mais 
de 7 mil visualizações no YouTube e cerca de 13 mil no Facebook e Instagram, 
com alcance de 50 mil pessoas, aproximadamente. Foi compartilhado por 
dezenas de entidades científicas e universidades e um trecho transmitido em 
reportagem do programa Vitrine da TV Cultura em 30/06; 

• Meninas na Ciência: lançado em 17 de junho, já teve mais de 6 mil 
visualizações entre YouTube, Facebook e Instagram, com alcance de cerca de 
25 mil pessoas, e também foi compartilhado por outras entidades, como a 
Febrace, a ABC, o programa Para Mulheres na Ciência, e universidades de todo 
o País; 

• SBPC 70 anos: será lançado no dia 8 de julho, em comemoração ao aniversário 
de fundação da SBPC e Dia Nacional da Ciência. 
 

REDES SOCIAIS 
Nesse período de julho de 2018 a junho de 2019, foi notado um expressivo 

crescimento do engajamento público por meio de nossas redes sociais - Facebook, 
Twitter e Instagram -, por consequência de um plano de ações estratégicas para 
conquistar mais seguidores e ampliar o alcance das publicações nessas plataformas. O 
padrão de endereço é @SBPCnet. Descrevemos abaixo os dados sobre seguidores, 
impacto das postagens e destaques durante o período: 

 
TWITTER 

Seguidores: 156.740 em junho de 2018 para 173.198 em 2019, sendo 16.458 
novos neste período. Aumento de aproximadamente 10,5%.  

Por ser considerado um microblog e ter um alcance imediato, utilizamos o 
Twitter para ações quando realizamos eventos, com a utilização e/ou criação de 
hashtags (#) para aumentar o alcance das postagens. Além disso, em alguns eventos e 
ações, contamos com o apoio de perfis institucionais parceiros e influenciadores 
ligados à ciência. Em caso de divulgação de posicionamentos da SBPC, 
desmembramos em diversos tweets a manifestação para aumentarmos o impacto. O 
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resultado tem sido bem mais impactante e engajador do que simplesmente colocar 
uma chamada em um único tweet.  

 
FACEBOOK 

Seguidores: 31.031 em julho de 2018 para 42.727 em junho de 2019. Aumento 
de aproximadamente 37%. Alcance médio por post pelo período: 9 mil participantes. 
 

• Nº de posts no período: 686 

• Alcance: Nossas postagens tiveram uma média de alcance, no período, de 9 mil 
usuários. Em 2018, o Facebook alterou os algoritmos para exposição de 
publicações de páginas no feed dos usuários. Desta forma, o impacto de 
alcance das publicações das páginas não consegue ter tanto destaque como 
antes de forma orgânica. 

Algumas ações foram realizadas na página para aumentar o engajamento como a 
postagem de vídeos, criação de “eventos”, imagens históricas da SBPC durante os 70 
anos da Sociedade, peças exclusivas foram criadas para posts com chamadas para 
eventos e atividades como a Marcha Pela Ciência, Observatório das Eleições, entre 
outros. O resultado tem sido significativo e o engajamento do público tem sido maior. 

A média de “reações” em cada publicação teve um aumento de 133% no 
período: de 198 para 463. A média de comentários por post também teve aumento: 
de 7 para 39. E, por fim, a média de compartilhamentos por publicação aumentou 
103%, passando de 51 para 104 no período.  
 
INSTAGRAM 

Atualmente com cerca de 6 mil seguidores, o perfil da SBPC no Instagram 
publica imagens de eventos da SBPC, reuniões, participação da Sociedade em outros 
eventos, entre outras imagens. Além disso, utilizamos a instantaneidade da função 
“stories” para publicarmos chamadas para nossos eventos, cobertura de atividades e 
atuação da SBPC em diversas frentes. No último ano, o número de seguidores 
cresceu 74%.   
 
YOUTUBE 

• Inscritos: de 635 em julho de 2018 para 1250 inscritos no canal em junho de 
2019. Aumento de aproximadamente 95%.  

Esse resultado é consequência de experimentos colocados em prática para a TV 
SBPC, como transmissões online ao vivo de eventos realizados na SBPC - o debate 
com presidenciáveis e o seminário Mulheres e Meninas na Ciência – e os recentes 
vídeos publicados, Centenário do Eclipse de Sobral (que teve mais de 7 mil 
visualizações somente no YouTube) e Meninas na Ciência (até o momento, teve 1.060 
visualizações no YouTube). O canal foi organizado por “playlists” temáticas a fim de 
organizar e agrupar o conteúdo. 

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 18 vídeos desde o lançamento da campanha, 
que até o dia 27 de junho contava com 1015 visualizações. Somado a isso, 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. 
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Além das produções da SBPC, também reproduzimos vídeos de outros veículos 
que contam a participação de nossa diretoria, como participação em programas, 
entrevistas, entre outros. 

 
AÇÕES REALIZADAS JUNTO À IMPRENSA 

A aproximação da SBPC com jornalistas e veículos da grande imprensa, iniciada 
no primeiro semestre de 2018, foi mantida com ligações e atualizações das ações e 
eventos realizados pela SBPC, bem como intermediações de entrevistas. Com o intuito 
de expandir a presença da entidade na grande imprensa, também ampliamos a lista de 
contatos de veículos e jornalistas especializados para envio de press-releases com 
notícias sobre as atividades da SBPC. Também contratamos uma empresa que presta 
serviço de “clipagem", para fazer uma varredura ampla e minuciosa da presença da 
SBPC na mídia. Com isso, pudemos observar a exposição da entidade além dos 
grandes jornais e notar o quanto tais notícias impactam pelas diversas regiões do País 
por meio das mídias menores. 

 

• EXPOSIÇÃO NA MÍDIA 
Entre julho de 2018 a junho de 2019 a SBPC foi citada em mais de 3200 

notícias. Na maioria dessas publicações, sobressai o papel desenvolvido pela entidade 
em todas as frentes como no campo político, repercutindo seu posicionamento em 
defesa de políticas públicas, melhores investimentos às áreas de educação e CT&I, 
quanto na divulgação científica, com a realização e participação em eventos. Veículos 
da grande imprensa, como Folha, Estadão, O Globo e até mesmo telejornais da TV 
aberta estão atentos às suas manifestações e têm procurado a entidade como fonte. 

• Julho 

Alavancado pela repercussão da Reunião Anual, inclusive na mídia regional, o 
mês de julho registra tradicionalmente um número alto de reportagens. Em 2018, a 
SBPC esteve presente em 717 notícias, sendo que 681 delas repercutidas pela 
imprensa e 35 em páginas institucionais. Os dois principais assuntos no decorrer de 
julho foram a 70ª Reunião Anual da SBPC, com 351 publicações, seguida da citação 
do posicionamento da SBPC contrário à flexibilização do uso dos agrotóxicos no País, 
tema que foi abordado em 89 reportagens que abordavam o dossiê divulgado pela 
Abrasco.  

• Agosto 

Em agosto, a SBPC esteve presente em 435 reportagens. Deste total, 146 
repercutiram a “Carta Aberta ao Presidente da República", em defesa da Capes. A 
entidade foi citada ainda de outras 35 matérias sobre o anúncio dos cortes da agência 
naquele período. Em outra frente, a SBPC é mencionada em 46 publicações que 
noticiaram a moção pela revisão da BNCC, a revogação da reforma do ensino médio e 
a garantia do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, entregue no 
início de agosto à Presidência da República, ao MEC e aos presidentes do Senado e 
da Câmara dos Deputados. Uma entrevista pingue-pongue do presidente da SBPC, 
Ildeu de Castro Moreira, para a BBC Brasil foi replicada em outras 26 páginas. 
Enquanto outra entrevista, dessa vez com a vice-presidente da SBPC, Vanderlan da 
Silva Bolzani, para o UOL, foi reproduzida por dez jornais online. 

• Setembro 

Em setembro de 2018, a SBPC foi mencionada em 357 reportagens. A 
participação do então candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, em debate 
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promovido pela SBPC e o incêndio que devastou o Museu Nacional foram os dois 
principais assuntos relacionados à exposição da entidade no período. O debate com o 
presidenciável teve ampla repercussão nos principais veículos do Brasil, atingindo 137 
publicações, dentre elas, Folha de S. Paulo, Estadão, O Globo, Carta Capital, Agência 
EFE, UOL, na televisão aberta, no Jornal Nacional, Jornal da Globo, Jornal do SBT, 
Jornal Gazeta, Jornal da Band, Jornal da Cultura e nas rádios CBN e Jovem Pan. Vale 
lembrar que diversos veículos no País reproduzem textos produzidos pela Folha e 
Estadão, o que aumenta ainda mais a visibilidade nacional do evento. Quanto à 
participação em publicações sobre o incêndio do Museu, a entidade esteve presente 
em 93 matérias, sendo que 34 delas, inclusive uma internacional, repercutiram o 
manifesto “A vida e a morte da ciência e da memória nacionais”, divulgado em 04 de 
setembro pela SBPC, junto a outras entidades científicas.  

• Outubro 

Em outubro, a SBPC ganha menção em 271 reportagens, em assuntos diversos. 
A principal inserção foi em 63 publicações que repercutiram o discurso do então 
presidente Michel Temer durante a entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico. Os 
textos lembraram que a SBPC faz parte da comissão que escolhe os condecorados. 
Em outra frente, o "Manifesto Cientista pela Democracia" foi citado em 54 reportagens 
no período. Páginas como UOL, IstoÉ Dinheiro, A Tarde, Estadão, DGABC, entre 
outros, ressaltaram as adesões ao documento e informaram que "o documento pede 
respeito à democracia e faz um apelo contra qualquer tipo de violência, discriminação e 
intimidação". O manifesto foi publicado na íntegra no final dos textos. A entidade 
também é mencionada em 45 notícias que informam que o astronauta Marcos Pontes 
seria ministro da Ciência do governo Bolsonaro. Os textos lembram que "em resposta a 
questionamentos da SBPC e da ABC, Jair Bolsonaro disse que a provável escolha por 
Pontes se devia à meritocracia, e não ao ‘toma lá, dá cá’”. Além disso, SBPC participou 
também de reportagem na Agência Brasil sobre as expectativas dos cientistas sociais 
com relação ao financiamento para pesquisa. O texto, que foi replicado em outros 41 
veículos, conta com o depoimento de Otávio Velho, presidente de honra da SBPC. 

• Novembro 

Em novembro, 237 publicações citam a SBPC. Do total, 59 delas são 
reportagens sobre o Escola Sem Partido e o pedido da bancada evangélica pelo fim de 
‘ideologia de gênero’ nas escolas. Alguns textos contam com a participação do vice-
presidente da SBPC, Carlos Cury. No campo político, a nomeação de Marcos Pontes 
para o cargo de ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para a 
equipe de Jair Bolsonaro é responsável pelo segundo tema a alavancar a exposição da 
SBPC no período.  

• Dezembro 

No último mês de 2018, a entidade é citada em 114 reportagens. Do total, 43 
repercutem o encontro de Marcos Pontes com a comunidade científica, orquestrado 
pela SBPC, em Brasília. A Sociedade ganha ainda menção em mais de 30 notícias, 
com citações em diferentes temas, dentre eles, reportagens sobre o V Prêmio SBPC de 
Popularização da Ciência, promovido pela Regional da SBPC em Goiás. 

• Janeiro 
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Por ser um mês de férias, o número de inserções em janeiro cai. No primeiro 
mês de 2019, a SBPC esteve presente em 24 publicações, sendo que 13 foram em 
temas institucionais. Do total, quatro foram sobre a 71ª RA da SBPC. 

• Fevereiro 

Em fevereiro, a SBPC participou de 109 notícias. Do total, 58 repercutiram 
eventos promovidos pela entidade: 71ª RA da SBPC (40). O seminário “SBPC e as 
Mulheres e Meninas na Ciência”, realizado pela SBPC, em sua sede, na Maria Antônia, 
e a criação do Prêmio “Carolina Bori Ciência e Mulher”, foram destacados em 14 
veículos, entre eles a TV Cultura, com a participação da vice-presidente da SBPC, 
Vanderlan da Silva Bolzani, entrevistada ao vivo para a primeira edição do Jornal da 
Cultura. Bolzani também deu entrevista sobre o assunto para o jornal da TV Câmara de 
SP e para o Seu Jornal, da TVT. 

E os preparativos para a Reunião Regional da SBPC em Sobral também tiveram 
uma pequena divulgação (04). Vale lembrar que a UFMS lançou oficialmente 71ª 
edição da Reunião Anual em seu campus, com a realização de evento e coletiva, e 
diante disso, diversas entidades repercutiram sua participação no evento de alguma 
forma.  

• Março 

A SBPC é citada em 79 publicações no mês de março, em temas diversos. Do 
total, 15 publicações repercutem a realização da Reunião Regional em Sobral. Os 
textos ressaltam a motivação do evento e a "Carta de Sobral". A entidade foi citada 
ainda em 10 reportagens sobre a inclusão do período de licença maternidade e 
paternidade do currículo Lattes. Segundo os textos, a demanda partiu de um 
movimento que analisa a relação entre a maternidade e a ciência, proposta que foi 
apoiada por 34 entidades científicas, entre elas a SBPC e a ABC. 

• Abril 

Em abril a SBPC foi mencionada em 181 notícias de diversos assuntos. A 
situação crítica da ciência brasileira foi o principal tema associado à exposição da 
SBPC no quarto mês de 2019. A entidade esteve presente em 49 publicações sobre o 
assunto. A notícia veiculada pelo jornal Deutsche Welle Brasil, por exemplo, que contou 
com a participação do presidente da SBPC, foi reproduzida por 14 veículos. A imprensa 
também repercutiu as reuniões realizadas no período para discutir os cortes de bolsas 
e projetos financiados pela Fapemig, em Minas Gerais, em 13 publicações, com 
depoimentos da secretária regional da SBPC, Adelina Reis. Segundo ela, “nunca houve 
tempos tão difíceis” para a educação, ciência e tecnologia no País. O segundo assunto 
a ampliar a visibilidade da entidade foi a repercussão da "Nota pública da SBPC em 
defesa das Ciências Humanas e Sociais", que em 42 publicações. 

• Maio 

No quinto mês de 2019, a entidade foi citada em 523 notícias. A SBPC se 
sobressaiu em 253 publicações que abordaram a difícil situação da área de CT&I e 
educação no Brasil. Deste montante, 114 reportagens informaram o contingenciamento 
de R$ 7,4 bilhões anunciados pelo MEC no começo de maio. A notícia veiculada pelo 
Estadão com declarações do presidente da SBPC teve ampla repercussão, já que 
vários veículos reproduziram os textos do jornal. Folha e Estadão ampliam o tema e 
noticiam crise na ciência, com entrevistas com especialistas, dentre eles, o presidente 
da SBPC, Ildeu de Castro Moreira. Foram 67 notícias sobre o assunto, sendo que 28 
veículos reproduziram o texto do Estadão e nove da Folha. 
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As manifestações da comunidade acadêmica em defesa da ciência no País 
foram publicadas em 45 notícias. Do total, 37 destacavam o apoio da SBPC às 
mobilizações realizadas no Rio de Janeiro, Pernambuco, Natal e Minas Gerais, por 
exemplo. E oito das publicações informaram que a Sociedade, em articulação com 
entidades científicas e acadêmicas nacionais, realizou nos dias 8 e 9 de maio, em 
Brasília, no Congresso Nacional, manifestações em defesa da ciência e tecnologia. 
Inclusive, publicaram a programação das atividades #cienciaocupabrasilia. Outros 27 
textos noticiaram o encontro da comunidade com o ministro Marcos Pontes. 

O Centenário do Eclipse de Sobral também teve grande repercussão no período, 
com 89 reportagens em jornais de todo o País. A maioria (61) reverberou o Encontro 
Internacional do Centenário do Eclipse, promovido pela entidade. A efeméride foi tema 
de reportagem do jornal NY Times, o mais importante dos Estados Unidos, que cita que 
o evento em Sobral foi organizado pela SBPC. No dia 29, aniversário do centenário, 
BBC Brasil e Estadão publicaram textos sobre o assunto com declarações do 
presidente da SBPC. 

Em outra frente, a SBPC ganha menção em 63 matérias sobre a avaliação de 
dirigentes dos principais partidos de oposição sobre a gestão do presidente Jair 
Bolsonaro. Segundo os textos, eles planejavam organizar encontros com 
representantes de diversas entidades civis, dentre elas, a SBPC, para debater a crise 
no País. 

• Junho 

Em junho, a SBPC foi citada em 156 reportagens, em temas diversos. A principal 
exposição da entidade acontece em 86 matérias que citam seu apoio ao Seminário 
Internacional "Cannabis Medicinal, um Olhar para o Futuro", realizado no dia 30 de 
junho. Publicações sobre política são responsáveis por 26 citações da Sociedade no 
período. A SBPC ganha menção em textos que repercutem discussões na Câmara dos 
Deputados sobre o Fundeb, Fundo Amazônia, Fundo Social do Pré-sal e em audiência 
pública cujo tema era "uso de cães beagle como cobaias em teste a pedido da Anvisa". 
Na matéria sobre o Fundeb, o jornalista informa que a entidade será convidada a 
participar de outro debate sobre o assunto na Comissão de Educação. As publicações 
que falam sobre o Fundo Amazônia informam que a SBPC é parte do Comitê 
Orientador do Fundo Amazônia (COFA). Nas matérias que noticiam que a Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) aprovou o projeto 
que destina 20% dos rendimentos do Fundo Social para pesquisa e desenvolvimento 
científico, é citada a leitura de um manifesto assinado por entidades de pesquisa 
científica, dentre elas a SBPC, pedindo a regulamentação da porcentagem de 
investimento do fundo social nessa área.  

A situação crítica da ciência brasileira continua na pauta da imprensa. E de 12 

publicações sobre o tema em junho, seis ressaltam as manifestações que a SBPC 

organizou em maio, em Brasília, em defesa da ciência. 

MÊS NÚMERO DE NOTÍCIAS COM SBPC 

Julho/18 717 

Agosto/18 435 

Setembro/18 357 

Outubro/18 271 

Novembro/18 237 

Dezembro/18 114 

Janeiro/19 24 

Fevereiro/2019 109 

Março/2019 79 

Abril/2019 181 

Maio/2019 523 

Junho/2019 156 

Total 3.203 
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RESUMO DAS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Na tabela abaixo, descrevemos como são distribuídas as atividades entre a 
equipe para o desenvolvimento de cada produto do Departamento de Comunicação: 

Produto Situação 

JC Notícias Seleção de matérias, edição, traduções e expedição 

JC Online Produção diária de textos e reportagens 

JC impresso Produção bimestral com matérias exclusivas 

Redes sociais Facebook, Twitter, Instagram – atualizações diárias 

SBPC institucional Atualizações sempre que há notícias diretamente relacionadas à SBPC; criação de páginas para o 

portal (eventos, 70 anos, SBPC vai à Escola, Observatório das Eleições, Centenário de Sobral, 

etc.) 

Assessoria de imprensa Contato e atendimento diário, produção de releases, encaminhamento das demandas da 

imprensa e acompanhamento das publicações 

Ciência & Mulher Publicação de matérias da grande imprensa relacionadas ao tema e matérias e vídeos exclusivos 

da SBPC 

TV SBPC Elaboração do roteiro; pesquisa de imagens de apoio; revisão de conteúdo; divulgação dos vídeos 

produzidos pela SBPC; organização e supervisão de transmissões online; avaliação e 

compartilhamento de vídeos de outras entidades; organização e monitoramento do canal 

Cobertura de eventos Reunião Anual, Regionais, eventos no Congresso e em outras cidades e de outras entidades 

Organizacional Comunicação com sócios, afiliadas e secretarias regionais; eleições da SBPC 

Miscelânea Produção de materiais gráficos para comunicação: posts para redes sociais; banners, cartazes, 

convites, faixas, etc.; fotografias, chamadas em vídeo; ações pontuais 

 

RELATÓRIO DA REVISTA CIÊNCIA E CULTURA 
A Ciência & Cultura é uma revista de divulgação científica da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), produzida em parceria com o 

Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp). No período referente a este relatório, duas efemérides de 

grande importância tiveram destaque nas páginas da Ciência & Cultura. A primeira 

delas, os 70 anos da SBPC, foi tema de toda a edição do trimestre de julho a setembro 

de 2018, contando com artigos, entrevistas e reportagens que trataram do histórico e 

futuro da instituição. Em janeiro de 2019, foi a vez da própria revista se tornar 

septuagenária, o que foi comemorado com a reprodução do artigo de apresentação 

publicado por José Reis na primeira edição da Ciência & Cultura, em janeiro de 1949. 

De acordo com a trimestralidade da revista, foram publicadas, neste último período, 

quatro edições da Ciência & Cultura, com os seguintes temas: SBPC 70 anos (jul-

set/2018), Caatinga (out-dez/2018), Indicadores de Sustentabilidade (jan-mar/2019) e 

Antropologia Biológica (abr-jun/2019). Atualmente, a Ciência & Cultura conta com mais 

de 6,6 mil citações, o que confere à publicação um índice H de 43 - igual ao da revista 

científica brasileira que ocupa o 2o lugar no ranking das mais citadas em português, de 

acordo com o Google Citations. Nas redes sociais, o número de seguidores da nossa 

revista também não para de crescer - mais de 2,9 mil pessoas já seguem os conteúdos 

da Ciência & Cultura no Facebook. O relatório detalhado pode ser acessado em: 

C&C_2019.   

 
REPOSITÓRIO “ACERVO DIGITAL SBPC” 

https://drive.google.com/file/d/1p4PnIEErgGmgpuii2JG_URLiLb9mPIpW/view?usp=sharing
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O repositório digital da SBPC 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. 

Em 2018, foi contratada uma empresa de consultoria em tecnologia para realizar 
a atualização do software DSpace e fazer modificações no leiaute do repositório, 
tornando a ferramenta mais amigável para a submissão e consulta de documentos. No 
segundo semestre de 2018, foi realizada a revisão da documentação já submetida às 
comunidades, para correção de nomenclatura de títulos, autores e tipologia. 

Desde março de 2019, há uma bibliotecária em tempo integral dedicada ao 
desenvolvimento do acervo do repositório. 

O acervo digital está dividido em seis comunidades, que representam os 
grandes campos de produção de conteúdo da instituição: 1. Governança, 2. Políticas 
de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, 3. Reuniões Anuais, 4. Reuniões 
Regionais e Especiais, 5. Outros Eventos e 6. Comunicação e Publicações SBPC. 

Foram submetidos, até a realização deste relatório, 617 documentos, com 
destaque para todos os Jornais da Ciência, de agosto de 2011 até o número mais 
recente e as cartas de manifestação pública, de 2012 até 2019. O repositório pode ser 
acessado no link http://sbpcacervodigital.org.br 
 

Quadro – Número de documentos por comunidade. 
 

Comunidades Coleções 
Número de 

documentos 

1. Governança Balanços patrimoniais, demonstrações de fluxos, relatórios da 

comissão de finanças e relatórios de atividades da diretoria 
70 

2. Políticas de Educação, Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

Cartas de manifestação pública, Atuação no Legislativo e Moções 
272 

3. Reuniões Anuais Cartazes, fotografias, moções, programações científicas e relatórios 

estatísticos de sessões de pôsteres 
157 

4. Reuniões Regionais e Especiais Programações científicas e cartazes 23 

5. Outros Eventos Cartazes, folders e programações de seminários 22 

6. Comunicação e Publicações da 

SBPC 

Cadernos SBPC, Ciência e Cultura, Jornal da Ciência e livros 

produzidos e/ou apoiados pela SBPC 
156 

 
O repositório pode ser acessado no link http://sbpcacervodigital.org.br e, desde 

junho de 2019, também pelo portal da SBPC. 
 
CENTRO DE MEMÓRIA AMÉLIA IMPÉRIO HAMBURGER 
 

Em meados de março de 2018, completaram quatro anos de tratamento e 
organização do acervo da SBPC e criação do Centro de Memória Amélia Império 
Hamburger (CMAIH). Neste último ano, novos passos foram dados para preservação, 
organização e constituição do acervo. 
 
Infraestrutura 

Acompanhamento da manutenção periódica de telhado e forro na sede (controle 
de infiltrações), elétrica e limpeza das salas de acervos. 

http://sbpcacervodigital.org.br/
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Encaminhamentos de descupinização e dedetização da sede no período de 
recesso do final de 2018: controle preventivo para preservação dos acervos. 

Monitoramento diário das condições ambientais nas salas de acervos: 

• Datalogger: temperatura e umidade relativa do ar.   

• Esterilizados: foram trocados os quatro esterilizadores, sem nenhum custo 
(substituímos os de cor cinza para cor preta). 

• Aparelhos de ar condicionado: limpeza de filtros e eventuais manutenções. 
 
Consultas ao CMAIH 

Até meados de maio de 2019, a equipe do CMAIH totalizou 110 atendimentos de 
consultas presenciais ou por email de pesquisadores, estudantes e interessados em 
geral. 

Além do atendimento externo, a equipe do CMAIH atende as demandas de 
informações de dirigentes e funcionários da SBPC, entre elas documentos e fotos 
sobre a Constituinte, solicitados pela Comunicação para produção de matéria 
comemorativa, imagens de Carolina Bori para produção do evento Prêmio Carolina 
Bori, etc.  
 
Doações ao acervo do CMAIH 

Tivemos três aportes significativos, entre outros, neste último ano. A maioria dos 
documentos doados veio preencher lacunas do acervo. O arquivo digital doado por 
Vera Pinheiro deve ficar hospedado na página da SBPC: 
 

• Christina Tomita, filha da bióloga Noemy Yamaguishi Tomita: 142 itens (exemplares de 
Ciência Hoje, Ciência e Cultura, programas de RAs, Anais/Resumos e outros) – 
fevereiro 2019 

• Prof. Ennio Candotti: uma caixa com cinco pastas suspensas de documentos variados, 
recortes de jornais, cartazes, boletins da SR/Rio de Janeiro, folderes, etc – dezembro 
2018. 

• Vera Pinheiro, jornalista: arquivo digital da série “A Ciência que eu Faço” que 
totalizam 583 vídeos, resultantes de 369 entrevistas realizadas e editadas pela 
realizadora – fevereiro 2019  
 
Parcerias 

Tratativas com o IEB – Instituto de Estudos Brasileiros/USP para digitalização de 
itens do acervo da SBPC que requerem qualificação de profissional de manuseio de 
documentos antigos e equipamentos adequados: livros de atas de reuniões, livros de 
sócios, cartazes, certificados, diplomas, etc. Trabalho de digitalização iniciado em 
12/03/2019. 

Tratativas com a Biblioteca do Instituto de Biociências/USP sobre a massa 
documental do Prof. Paulo Sawaya que foi entregue naquele instituto pelo filho Silvio 
Sawaya. 

A equipe do CMAIH fará o diagnóstico dos documentos em julho/agosto deste 
ano para, posteriormente, acordar doação e/ou compartilhamento digital de 
documentos relacionados à história da SBPC. 
 
Atividades desenvolvidas pela equipe do CM 

a) Processo de seleção e contratação do estagiário Murilo Henrique – agosto/setembro 
2019. 

b) Finalização das tratativas com a Fundação Roberto Marinho de licenciamento e 
copiagem das séries: 
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• “Os Grandes Nomes Da Ciência” (30 episódios) – Globo Ciência. 

• “Um Cientista, Uma História” (24 episódios) – Canal Futura. 
c) Recolhimentos de conjunto de documentos da funcionária Léa Oliveira, Eventos 

(agosto e novembro de 2018) e Vivian Costa, Comunicação (janeiro de 2019). 
d) Organização de toda documentação comemorativa dos 70 Anos da SBPC produzida 

desde novembro de 2017 até a 70ª RA – agosto, setembro, outubro 2018. 
e) Exposição SBPC 70 Anos: trâmites para correções e produção de hotsite, pesquisa de 

trilha branca para sonorizar os módulos e encaminhamento para disponibilização da 
exposição na página da SBPC. 

f) Lançamento, em 07/08/2018, da série SBPC Recordar, composta por oito vídeos com 
depoimentos do Prof. Sergio Mascarenhas, que comemora 90 anos, acompanhado de 
matéria no Jornal da Ciência.  

g) Digitalização de 909 negativos: obtenção de orçamentos, aprovação e 
encaminhamento de execução do trabalho de digitalização. Posteriormente, a 
classificação e organização do arquivo digital. E também as notações, 
acondicionamento e arquivamento dos materiais físicos – agosto, setembro e outubro 
2018.  

h) Produção da Dinâmica de Imersão no Acervo: proposta da Profª Lisbeth Cordani e 
Prof. Paulo Hofmann – Secretário-Geral, voltada para todos os funcionários da SBPC – 
03 e 05 dezembro 2018. 

i) Trâmites para contratação de encadernador para dois trabalhos. 
j) Retomada da organização final dos documentos já higienizados e classificados na 

Diretoria que foram provisoriamente acondicionados e arquivados:  

• Eleições; 

• Atas de Reuniões da Diretoria, Conselho, Assembleias Gerais e de Diretoria com 
Secretários Regionais; 

• Outras Reuniões;  

• Secretarias Regionais. 
k) Integração ao acervo de documentos doados e/ou recolhidos: higienização, 

classificação, indexação, acondicionamento e arquivamento. 
l) Realocação de moções para as Atas das Assembleias Gerais (Diretoria) que estavam 

arquivadas junto com os documentos das Reuniões Anuais (Eventos).   
m) Exposição SBPC 70 Anos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: trâmites com 

MCTIC e a empresa Entrequadra, de Brasília, encarregada da montagem da 
exposição. 

n) Produção, em tamanho grande, de banner e moldura do conjunto de caricaturas dos 
Presidentes da SBPC, afixado na sala 400 da sede da SBPC. 

o) Produção de pôsteres dos cartazes produzidos para eventos no último ano para 
integrar a galeria dos corredores da sede, inclusive o cartaz de homenagem à Carolina 
Bori na 57ª RA, Fortaleza/CE, 2005.  

p) Pesquisa e copiagem de imagens de Carolina Bori em vídeo, trechos extraídos de 
pequena parte do acervo audiovisual que foi anteriormente digitalizado, para 
atendimento de produção de documentário sobre Carolina Bori, que está sendo 
produzido por outra instituição. 

q) Vídeo institucional da SBPC produzido pela produtora Stamina Motion: pesquisa de 
todas as imagens que integram o vídeo, inclusive os trâmites de licenciamento de fotos 
de outros acervos que foram utilizadas no institucional. 

r) Trâmites para aquisição na Estante Virtual: 

• Publicação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais nº15 – volume 8 – ano V, 
autor Darcy Ribeiro, sobre o Simpósio “A Criação da Universidade de Brasília”, 
convocado pela SBPC para os dias 27 e 28/10/1960, Rio de Janeiro/RJ. 
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• Livro “Constituinte, Ciência e Tecnologia” de Crodowaldo Pavan. 
s) Transferência das publicações encadernadas da SBPC da UA para a sede: falta 

somente um lote de aproximadamente 50 volumes, de um total aproximado de 320 
volumes. Todos devidamente higienizados e arquivados na sala do acervo histórico. 

t) Postagem pelos Correios de um conjunto de volumes do livro Humanistas e 
Cientistas do Brasil, para Márcia Rebouças, uma das autoras de 3 capítulos desta 
publicação. 

u) Diagnóstico do estado físico e descrição resumida do conteúdo e documentos 
anexados nos três livros de atas das reuniões – 1948 a 1974. 

v) Produção de planilha Controle de Documentos das Atas de Reuniões - 1974 a 2015. 
w) Livro 70 Anos da SBPC:  

• reunião com José Roberto Ferreira, coordenador da publicação, para tratar do apoio do 
Centro de Memória na produção do livro; 

• pesquisa e levantamento dos sócios fundadores da SBPC; 

• disponibilização, via google drive, do inventário de documentos textuais   existentes no 
acervo para todos autores do livro procederem as pesquisas iniciais de conteúdo; 

• atendimento das consultas presenciais de diversos autores e a produção de xerox e/ou 
digitalização de documentos do acervo; 

• atendimento por email e/ou telefone de demandas dos autores; 

• pesquisa iconográfica para ilustração dos capítulos do livro.  
 
SECRETARIAS REGIONAIS 

Até a conclusão deste Relatório, das 16 Secretarias Regionais da SBPC, apenas 

seis enviaram os relatórios de atividades desenvolvidas no último ano, são elas: Belo 

Horizonte, Ceará, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo - subárea III. Os 

documentos recebidos podem ser acessados em: (CE, GO, MG, PR, SC e SP-subárea 

III). 

https://drive.google.com/file/d/1Uqaia7ej1HZcacnGI0wIhESgqc-tq4ah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VwAlfBySTkny9s87v9RLk1L2RgSxgull/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-007zOrXjd0QG3BzCONdqTL54JHYsvey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcsslkAHKW7OL6ILN7IOsCdSuVLqAjj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WWxdXjqFFw0ny_O9r_ePNWayLqL37aAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JA8aByqc9trPfGpKSi-uDGAEYEzJk0W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JA8aByqc9trPfGpKSi-uDGAEYEzJk0W/view?usp=sharing

