
 

 
São Paulo, 19 de agosto de 2022 

SBPC-187/ carta conjunta 
 
Excelentíssimo Senhor 
Ministro PAULO ALVIM 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
Brasília, DF 
  
Senhor Ministro, 
  

A Academia Brasileira de Ciências – ABC e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
– SBPC, responsáveis pela indicação de representantes da comunidade científica para a colaboração 
junto aos Comitês Gestores dos Fundos Setoriais, vêm solicitar à Vossa Excelência, que providencie 
junto ao CGEE a suspensão das “consultas públicas” que estão sendo realizadas com o objetivo de 
elaborar diretrizes para os Fundos Setoriais.   
  

Reforçando a relevância da transparência na gestão dos recursos do FNDCT e as atribuições 
delegadas pela IN CD-FNDCT nº 02/2010 aos Comitês Gestores dos Fundos Setoriais, que visam 
promover a gestão compartilhada dos recursos, defendemos a necessidade de uma discussão mais 
ampla e aprofundada, e se possível presencial, com os membros dos comitês gestores, mas também 
com as diferentes entidades do setor acadêmico e do setor produtivo.  Sem esse debate e a partir, 
predominantemente, de respostas individuais a instrumentos de pesquisas em plataformas digitais, 
não se obtém o consenso adequado viabilizado com a presença de variadas instâncias colegiadas 
para se definir diretrizes estratégicas atualizadas e efetivas visando um melhor funcionamento do 
FNDCT.  É ainda oportuno ressaltar o impacto do descontingenciamento orçamentário sobre as 
atividades do FNDCT, que deverá viabilizar a retomada da execução de projetos verticais relacionados 
aos Fundos Setoriais temáticos. 
  

Além desse fato, cabe registar que estamos no final de um governo e como o processo de 
elaboração deve durar até perto do final do ano, chamamos a atenção para a não conveniência desse 
processo no momento atual, embora tenhamos conhecimento da necessidade de responder ao 
relatório de avaliação do FNDCT elaborado pela Controladoria Geral da União em 2019, em razão da 
Decisão Normativa TCU nº 170, de 19 de dezembro de 2018. 
  

Adicionalmente, considerando a necessária transparência e alocação competitiva dos 
recursos do FNDCT, solicitamos também, que seja potencializado o uso de Editais ao invés de 
Encomendas. 
  

A ABC e a SBPC esperam que esse pleito seja atendido, já que se apoia em nossa preocupação 
com o futuro do país, para o qual o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e os Fundos 
Setoriais são da maior importância 

 
Atenciosamente,  

     
 
 

RENATO JANINE RIBEIRO       HELENA BONCIANI NADER 
                      Presidente da SBPC                          Presidente da ABC 


