
 

 

 
São Paulo, 18 de agosto de 2022 

SBPC-186/carta conjunta 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Ministro PAULO ALVIM 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 
Brasília, DF 
 
Senhor Ministro, 
 

Acusamos o recebimento do documento preparado pelo CGEE referente à Política Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, PNCTI, bem como a minuta de texto para o Projeto de Lei que dispõe 
sobre as normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.  Conforme informado, 
ambos os documentos já se encontram em consulta pública. 
 

Em carta dirigida a V.Exa. datada de 14 de junho próximo passado e assinada pelos presidentes 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências e da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, reconhecemos o esforço que está 
sendo feito pelo MCTI para termos um texto balizador sobre a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, mas apontamos a necessidade de ampliar o debate sobre o tema que, neste momento, carece 
de um aprofundamento maior. 
 

Reiteramos nossa posição de que os documentos disponibilizados não constituem base adequada 
para se implementar a Política Nacional de CTI, e o projeto de lei que crie o Sistema Nacional de CTI.  
Reafirmamos a necessidade de promover uma discussão ampla e detalhada antes que tais propostas 
sejam consideradas.  Mantemos a convicção de que os documentos apresentados são superficiais e de 
que falta, em especial, um projeto de país que associe ciência, educação, tecnologia e inclusão social.  
Falta a visão do meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento social.  Falta a visão de que as 
sociedades do conhecimento devem se basear na liberdade de expressão, no acesso universal à 
informação e ao conhecimento, no respeito à diversidade étnica, cultural e linguística, bem como numa 
educação de qualidade para todos.  É necessário explorar as questões do financiamento público para a 
pesquisa científica básica e aplicada, e a igualdade de oportunidades no acesso a todos os níveis de 
educação, de emprego e de renda. Na presente forma, os documentos apresentados são incompletos e 
não refletem o amplo debate realizado pela comunidade científica brasileira. 

 
Respeitosamente, 

 
 

RENATO JANINE RIBEIRO 
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

 
 
 

HELENA BONCIANI NADER 
Presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

 
 
 
 
 
 

REITOR RICARDO MARCELO FONSECA 
Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 


