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São Paulo, 03 de dezembro de 2021. 

SBPC-194/Dir. 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Senador WELLINGTON FAGUNDES 
Relator Setorial para Educação 
PLN 19/2021 – PLOA 2022 
 
 
Senhor Senador,  
 

É sabido que a ciência brasileira segue enfrentando desafios orçamentários 
extremos, colocando em risco a própria subsistência do Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SNCTI) construído ao longo de décadas pelo esforço da 
comunidade científica nacional e do povo brasileiro. As restrições financeiras progressivas 
colocaram o orçamento de 2021 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações como o 
mais baixo dos últimos 20 anos. A proposta orçamentária para 2022 promete reverter 
esta trajetória de queda, nos deixando otimistas de que a ciência volte a ser valorizadas 
no Brasil. 

 
No entanto, esta interrupção dos cortes ainda não é suficiente para assegurar 

orçamento suficiente para que a ciência vote a progredir em território nacional. Neste 
contexto, saudamos as iniciativas aprovadas nas comissões da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal para aumentar os recursos de programas estratégicos para o 
desenvolvimento da ciência, educação, saúde e meio ambiente. Os acréscimos realizados 
em favor do SNCTI permitirão a recuperação de ações fundamentais para a sociedade 
brasileira, dando tranquilidade para que gestores públicos tenham recursos suficientes 
para dar continuidade a estas ações. 

 
Por isso, vimos por meio desta declarar nosso apoio a emendas listadas em anexo, 

solicitando que vossa excelência aprove em seu relatório setorial estas emendas, com os 
respectivos valores aprovados nas comissões temáticas da Câmara e do Senado. Manter 
os acréscimos a estas programáticas, além de exercer o direito do Congresso Nacional de 
ajustar o orçamento da União a partir de sua sabedoria sobre as necessidades da 
sociedade brasileira, sinalizará que os parlamentares estão conscientes e atuantes em 
defesa da ciência como norte para a construção de uma Nação sadia, soberana e que olha 
para o futuro. 

 
       Atenciosamente,  
 

 
RENATO JANINE RIBEIRO 
      Presidente da SBPC. 
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ANEXO 

Emendas fundamentais para o  
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações – SNCTI 

 
MEC 

• CMULHER/CD – Acréscimo de 50.000.000 para Ação 5013 20GK – Fomento às 
Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão / MEC – 
Fundação Universidade de Brasília  
Valor original 2.120.000  

• CE/CD – Acréscimo de 300.000.000 para Ação 5011 0509 – Apoio ao 
Desenvolvimento da Educação Básica / MEC – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação  
Valor original 664.587.867  

• CE/SF – Acréscimo de 800.000.000 para Ação 5011 0509 – Apoio ao 
Desenvolvimento da Educação Básica / MEC – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação  
Valor original 664.587.867  

• CE/SF – Remanejamento de 100.000.000 para Ação 5011 0509 – Apoio ao 
Desenvolvimento da Educação Básica / MEC – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação  
Valor original 664.587.867  

• CE/CD – Acréscimo de 300.000.000 para Ação 5011 20RP – Apoio à Infraestrutura 
para a Educação Básica / MEC – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Valor original 119.145.964  

• CE/CD – Acréscimo de 300.000.000 para Ação 5012 21B4 – Fomento ao 
Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação 
Profissional e Tecnológica / MEC – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 
Valor original 100.011.000  

• CE/CD – Acréscimo de 300.000.000 para Ação 5013 15R3 – Apoio à Consolidação, 
Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior / 
MEC – Administração Direta 
Valor original 234.796.917  

• CFT/CD – Acréscimo de 100.000.000 para Ação 5013 15R4 – Apoio à Expansão, 
Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Cientifica e Tecnológica / MEC – Administração Direta 
Valor original 131.011.110 

• CE/SF – Remanejamento de 100.000.000 para Ação 5011 20RX – Reestruturação e 
Modernização dos Hospitais Universitários Federais - REHUF / MEC – Complexo 
Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Valor original 10.000.000  

• CMO/CN - Acréscimo de 1.000.000.000 para Ação 5013 219V – Apoio ao 
Funcionamento das Instituições Federais de Educação Superior / MEC – 
Administração Direta 
Valor original 38.102.617  


