
  

 

 

 
 

 

 
Brasília, 18 de setembro de 2017  

 
 
Excelentíssimo Senhor 
Ministro GILBERTO KASSAB 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
Brasília, DF 
 
 
Assunto: Convocação de reunião do CCT  
 
 
Senhor Ministro,  
 

As entidades de caráter nacional representativas dos setores de ensino, pesquisa, 
ciência e tecnologia, e membros do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT, 
agradecem a resposta de V. Ex.ª ao Ofício SBPC – 180/2017, encaminhado no dia 23/08/2017. 
Agradecemos igualmente a convocação, para o próximo dia 27, da 4ª Reunião das Comissões 
Temáticas do CCT e da 3ª Reunião do Conselho Consultivo do MCTIC, nas quais os temas 
mencionados em nosso Oficio poderão ser discutidos. 

 No entanto, reiteramos a importância da convocação de uma reunião do Conselho 
Nacional de Ciência e Tecnologia para que este Conselho possa analisar a situação dos 
recursos para CT&I em 2017, bem como as perspectivas orçamentárias para 2018. 
Entendemos que as atribuições do CCT, que constam do Artigo 1o, itens II, III e IV, do Decreto 
nº 8.898, de 9 de novembro de 2016, o fato dele ser presidido pelo Presidente da República, 
e a sua composição, da qual participam diversos ministros de áreas ligadas à C&T, bem como 
o Ministro da Fazenda e do Planejamento aos quais competem decisões importantes 
referentes à liberação dos recursos públicos federais, fazem com que este Conselho tenha 
importância crucial na definição das decisões a serem adotadas para o enfrentamento deste 
momento muito crítico para o Sistema Nacional de CT&I do país. 
  
  



  

 

 

 
 

 

Certos de contar com a compreensão e a ação de V. Ex.ª diante desta importante questão, 

despedimo-nos, 

 

Atenciosamente, 

 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), Luiz Davidovich 
 
Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino (Andifes), Emmanuel 

Zagury Tourinho 

 
Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap), Maria Zaira Turchi,  
 
Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia (Consecti), 
Francilene Procopio Garcia 
 
Presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais da Área de Ciência e Tecnologia, 
Andre Gomyde Porto 
 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ildeu de Castro Moreira. 

 
 




