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• • crise económica e política em que se encontra o Brasil rebaixou 
ciência, tecnologia e inovação como elementos secundários ao processo de 
desenvolvimento, incitando o entendimento sobre essas áreas apenas como 
áreas de gasto público. Enquanto os países mais desenvolvidos elevaram o in -
vestimento em P&D e compreenderam esses setores como estratégicos para 
a promoção da riqueza das nações, o atual governo federa insiste em estabe
lecer políticas que estrangulam o Sistema Nacional de C,T&I e empurram 
nossos pesquisadores e empresas a um lugar inóspito, sem as mínimas con 
dições de promoverem a Inovação tão necessária para o fortalecimento da 
indústria, agricultura, segurança pública, bem-estar social, defesa nacional e 
desenvolvimento ambientalmente consciente. 

No momento em que se comemora os 70 anos da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência, instituição que dedica sua existência para elevar a 
pesquisa e do desenvolvimento como fatores estratégicos para Soberania Na -
cional, a Fundação Maurício Grabois - FMG - e a Associação Nacional de 
Pós-Graduandos - ANPG - convidam os pesquisadores e pesquisadoras pre
sentes nessa Reunião Anual, a comunidade local e todos os amigos e amigas 
da Ciência para a debater o urgente reposicionamento das políticas de C,T&I 
para a superação da crise e a retomada do desenvolvimento nacional. 

DEBATED0RE5: 

Prof. Jhonatan Almada - Reitor do Instituto de Educação, 
Ciência e Tecnologia do MA (lema) e ex-secretário de C&T 
do estado do MA 

Prof. Dr. Fábio Guedes Gomes - Diretor Presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas -
FAPEAL; Professor da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). 

Prof. Dr. Fábio Palácio de Azevedo - Professor da 
Universidade Federal do Maranhão; Diretor da Fundação 
Maurício Grabois - FMG. 

Coordenação: Flávia Galé - Presidenta da ANPG 


