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Excelentíssimo Senhor 
Ministro MARCOS PONTES  
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
Brasília, DF 
 
Senhor Ministro, 
 
 Localizado na cidade do Recife/PE, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste 

(CETENE) é uma das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), na forma do disposto no Decreto nº 8.877, de 18 de outubro de 2016. 

De acordo com o seu Regimento Interno, o CETENE é dirigido por um Diretor, cujo cargo, em 

comissão, é provido pelo Ministro do MCTIC. 

 

 A Diretoria do CETENE é nomeada a partir de lista tríplice elaborada por um Comitê de 

Busca, designado pelo MCTIC. Neste sentido, foi publicado no Diário Oficial da União nº 243, de 

19 de dezembro de 2018, o Edital nº 316/2018/SEI-MCTIC, com o objetivo de iniciar o processo 

seletivo para o novo(a) Diretor(a) do CETENE. 

 

 Conforme previsto no referido Edital, o processo de seleção foi composto por análise 

dos currículos, documentos e propostas dos interessados, exposições orais públicas dos 

projetos de gestão, entrevistas individuais perante o Comitê de Busca e indicação da lista 

tríplice ao MCTIC, visando à escolha e nomeação do(a) novo(a) Diretor(a). 

 

 O Comitê de Busca para o CETENE foi presidido pela Dra. Débora Foguel, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além dos seguintes componentes: Dr. Antônio 

Gomes de Souza Filho, da Universidade Federal do Ceará (UFC); Dra. Mercedes Maria da Cunha 

Bustamante, da Universidade de Brasília (UnB); Dr. Oswaldo Luiz Alves, da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP); e Dra. Vanderlan da Silva Bolzani, da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). 

 

 No dia 22 de fevereiro de 2019, concluídos os trabalhos do Comitê de Busca, o envelope 

contendo os nomes indicados foi devidamente entregue ao então Subsecretário de Unidades 

Vinculadas do MCTIC, Sr. Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Junior, acompanhado em 

comissão pelo Coordenador-Geral das Unidades de Pesquisa do MCTIC, Sr. Cesar Augusto 

Rodrigues do Carmo.    



 

              

 

  

 Diante do exposto, e considerando que já se passaram mais de 08 (oito) meses da 

entrega da lista tríplice, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 

Pernambucana de Ciências (APC), solicitam de Vossa Excelência que seja nomeado(a) com 

urgência o(a) Diretor(a) do CETENE, respeitando-se a lista tríplice elaborada pelo Comitê de 

Busca, a fim de que o CETENE possa dar o devido cumprimento a sua missão institucional, 

apoiando o desenvolvimento tecnológico e econômico da região Nordeste, além de promover a 

integração entre a sociedade, a inovação e o conhecimento, ações estas impactadas pela 

ausência de uma Diretoria respaldada por uma nomeação oficial para tal responsabilidade. 

Ressalte-se, ainda, a necessidade de se iniciar o processo de planejamento institucional do 

CETENE para médio e longo prazos e se realizarem ações em consonância com as diretrizes da 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em vigor por este MCTIC. 

 

 Na certeza de termos nosso pleito atendido, reiteramos protestos de estima e 

consideração. 

 

Recife, 07 de novembro de 2019. 
 
 
    MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SOARES           JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO DA SILVA 
Secretária-Regional da SBPC em Pernambuco                                 Presidente da APC 
 

 
 

          ILDEU DE CASTRO MOREIRA 
        Presidente da SBPC 

 
 

 


