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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE CIÊNCIA & 

TECNOLOGIA DO ANDES-SN 

 

Cícero Monteiro de Souza 

Juvenal T. L. Fonseca 

 

Data: 27 e 28 de maio de 2017 (Sábado e Domingo) 

Local: Sede do Andes-SN -  Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Edifício Cedro II, 3º 

andar – Brasília/DF 

Horário: Início às 9h do dia 27/05/2017 – Término: 13h do dia 28/05/2017 

 

DISCUSSÃO DA PAUTA 

 

1) Atividade a ser desenvolvida na SBPC 

O GTC&T discutiu a intervenção na Reunião da SBPC como atividade paralela, com 

ênfase em três aspectos: a) estrutura (duas ou três mesas dentro do evento, aluguel ou 

não do estande R$ 6.000,00 ou fazer estande paralelo; estrutura de auditório, faixas); 

montar uma tenda ou alugar o stand? Houve sugestão de usar uma tenda ou o próprio 

auditório ao invés do stand; b) intervenção política no seminário da SBPC buscando 

fala na abertura do evento, panfletagem e atividades durante o evento; e c) conteúdos do 

seminário (orçamento e financiamento de C&T no Brasil: quem financia?, que projetos 

são financiados?, como tem atuado as agências de fomento?; qual agenda de pesquisa em 

curso e qual defendemos?; como se caracteriza a razão acadêmica e quais críticas 

fazemos?; como tem evoluído a política de desenvolvimento industrial e quais impactos 

na produção de C&T no Brasil?; quais impactos da política industrial nas questões 

urbanas, agrárias, e ambientais?).  

1) Articular atividade cultural no evento paralelo, inclusive uma homenagem a 

Antônio Cândido. 

2) Incorporar no seminário o tema dos crimes ambientais com foco no caso da 

SAMARCO. 

 

Encaminhamentos: a) montar uma tenda para toda a programação ou o estande e 

auditório; b) conteúdo a ser abordado (orçamento e financiamento de C&T no Brasil: 

quem financia?, que projetos são financiados?, como tem atuado as agências de 

fomento?; qual agenda de pesquisa em curso e qual defendemos?; como se caracteriza a 

razão acadêmica e quais críticas fazemos?; como tem evoluído a política de 

desenvolvimento industrial e quais impactos na produção de C&T no Brasil?; quais 

impactos da política industrial nas questões urbanas, agrárias, e ambientais – com foco no 

crime da SAMARCO?).; c) dentro da programação, organizar homenagem a Antônio 

Candido. d) Sugestão de nomes para palestras: Marilena Chauí, Roberto Leher, Nildo 

Ouriques, Theotônio dos Santos, José Luís Fiori; d) por ser a principal atividade do ano, 

do ANDES-SN, no campo da Ciência e Tecnologia e pela natureza da disputa por uma 

ciência voltada aos interesses da maioria da sociedade, que o ANDES estimule a 

participação do maior número de representações das seções sindicais. 

 

 

2) ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE LUTAS APROVADO NO 36º 

CONGRESSO: CONJUNTURA RECENTE E POLÍTICA DE C&T NO 

BRASIL 
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Houve um bom debate sobre a conjuntura nacional e específica sobre ciência e 

Tecnologia e, a seguir, a revisão das deliberações do 36º Congresso para o CONAD.  

Encaminhamentos: O GTC&T a) reiterou a premência da realização do levantamento 

sobre a regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação nas 

universidades, e o elenco das seções sindicais que tem GTC&T locais, com prazo de 

envio a ser definido pela diretoria; b) reafirmou a necessidade de debates nas diretorias 

regionais e SSind referentes à Ciência e Tecnologia que defendemos (Caderno 2) e 

destinação de recursos conforme estabelecido no último Congresso; c) divulgação da 

agenda de reuniões/seminários/eventos já estabelecida para o MCTP; d) destaques feitos 

nos itens 1, 3.1 e 3.3, 6, 7. e) dirimidas as dúvidas, foram reafirmados os TR e o item 7 e 

a recomendação foram consideradas matéria vencida. 

 

 

3) PRODUÇÃO DO CADERNO DE C&T 

 

Sobre a produção dos textos para o caderno, foram apreciados e complementados os 

textos apresentados por: 

 Alexandre Náder (e Diogo Rios): O ensino de ciências em nosso país: a 

produção ‘à brasileira’ de uma mitologia/mistificação.  

 José Domingues Filho: Política Industrial, tecnológica e comércio exterior e 

política de C&T. 

 Epitácio Macário (e Maurício Alves da Silva): A Emenda Constitucional 85 e a 

política de C&T no Brasil: preliminares 

Os textos de José Domingues Filho e Epitácio Macário (e Maurício Alves da Silva) 

ficaram para ser aprofundados na próxima reunião do GTC&T, para além do que já foi 

apresentado até aqui.  

Os textos sob responsabilidade de Arley Costa e Henrique Mendonça (Produtivismo e 

empreendedorismo acadêmico), Cesar Minto (Financiamento público de C&T no 

Brasil), bem como os textos de abertura e finalização do caderno não foram apresentados 

ainda. 

Recomendação: que os companheiros responsáveis por escrever textos sobre os eixos 

que constarão do Caderno apresentem as elaborações na próxima reunião, que ocorrerá 

por ocasião da SBPC na UFMG. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS FINAIS DA REUNIÃO 

 

Colaboradores das SSind para atividades na SBPC: 

 

Epitácio Macário – ANDES SN 

Alexandre Náder – ADUFPB 

Marcia Marzagão Ribeiro – APUFPR 

Waldir Ferreira de Abreu – ADUFPA 

José Domingues de Godoi Filho – ADUFMAT 

Paulo Cesar Centoducatte – ADUNICAMP 

 

Próxima reunião do GTC&T:  durante o Seminário da SBPC em Belo Horizonte, em 

dia, local e horário a definir. 
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O horizonte para a lançamento do Caderno de C&T é o próximo Congresso. 

Portanto, deverão ocorrer reuniões do GTC&T com maior frequência para dar conta da 

tarefa. A coordenação do GT deve propor e publicizar uma agenda de reuniões a partir da 

que será realizada na SBPC (16 a 22 de julho/2017) com vistas a concluir a produção do 

Caderno de C&T. 

 

 

Recife, 30 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 


