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            O FÓRUM DE C&T formado por 32 entidades de representação dos servidores 

das carreiras de C&T, apresenta contribuição para o governo  LULA-ALKMIN, 

especificamente para a C&T.  

 

RECUPERAÇÃO DA C&T. 

Proposta deste Fórum para o governo Lula-Alckmin 2023-2026 

 

Desde o governo Temer e aprofundado pelo atual governo, temos assistido ao 

desmonte progressivo do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, dos Institutos de C&T do 

governo federal, das agências de fomento, dos laboratórios e das organizações sociais. O 

desmonte aumentou no governo Bolsonaro, que trata a C&T com posições negacionistas e 

retrógadas. A continuar este processo se concretizarão perdas irreparáveis para a sociedade 

brasileira e para a autonomia e soberania nacionais.  

Destacamos junto ao futuro governo Lula-Alckmin, se eleita no próximo pleito, a 

necessidade de se dar maior ênfase ao desenvolvimento científico e tecnológico do país e, em 

particular, com os órgãos públicos que constroem e implementam as políticas públicas para o 

setor. Além do discurso favorável à Ciência e Tecnologia, é imprescindível o envolvimento, 

clara0e efetivo, com a reconstrução e o fortalecimento de nossas instituições e de todas e 

todos que nelas atuam, ou seja, as servidoras e servidores das carreiras de C&T do setor 

público federal. 

Nós, do Fórum de C&T, entendemos que este processo deve começar mesmo antes da 

posse, no intervalo de transição entre eleição e posse. Assim, o novo governo, legitimado pelo 

apoio popular, poderá adiantar-se começando com medidas preliminares concretas como parte 

de um plano pactuado com as entidades das Carreiras de C&T do governo federal. Para esse 

fim, apresentamos pontos essenciais identificados pela vivência nos Centros e Institutos de 

Pesquisa, nas Agências de Fomento e no Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação. 

Nossas propostas demandam um Plano de Recuperação das Instituições de C&T a 

ser elaborado por um Grupo de Trabalho composto por representantes do FÓRUM DE 

C&T e por representantes do próximo governo para ser implementado ao longo dos próximos 

anos, constituindo-se em um pacto entre trabalhadores de C&T e governo.  

A seguir apresentamos alguns pontos a serem tratados por este grupo. 

1. Reposição de pessoal 

Planificação para recuperação da mão de obra com novas contratações, com criação de novas 

vagas e realização de concursos públicos; 

2. Proposição de Lei do Concurso 

Propor ao Congresso Nacional a criação de legislação que permita reposição automática de 

vagas por ocorrência de transferências definitivas, aposentadorias ou mortes, similar ao que já 

existe para as Universidades. 

3. Reposição de orçamento 

Reajuste anual do orçamento, mediante as perdas acumuladas, até que atinja patamar aceitável 

para o desenvolvimento das atividades das instituições com qualidade e em maior quantidade. 

4. Reposição salarial 

As perdas salariais dos servidores das Carreiras de C&T ultrapassam 70%. É fundamental que 

se promova a recuperação salarial com planejamento de recuperação nos próximos anos.  

5. MCTI 

Elevar o patamar de importância do MCTI. 

 



 Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T 

______________________________________________________________________________________________________ 

Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T        
CEL12 99719-9320, ZAP 12 99746-5317  fernando.sindct@gmail.com,  fernando.forum.ct@gmail.com 

Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655 

 

6. FNDCT 

Atualizar a missão do FNDCT retornando à missão de financiador da C&T, com revisão dos 

atuais percentuais de distribuição e aplicação dos recursos, hoje completamente 

desbalanceado e injusto. Deve ser reavaliado e melhorado por meio da recomposição 

orçamentária da C&T de amplo alcance, do MCTI e seus órgãos vinculados, das Agências e 

dos seus Institutos. Os pontos que entendemos serem fundamentais, em um primeiro 

momento, são: 

7.  Fundo Amazônia que necessita ser rapidamente reativado pela busca de novos parceiros e 

doadores, segundo metas de conservação estabelecidas pelo governo com a participação da 

sociedade. Vale ressaltar que este é um Fundo que dota financeiramente instituições de C&T, 

como INPE, IEPA etc. Convém ainda enfatizar a importância da segurança e continuidade de 

projetos e avanços científicos por meio de mecanismos e legislação que isente a Ciência e 

Tecnologia de cortes e contingenciamento arbitrários de governos futuros. 

8. Recursos da área de C&T sem cortes por meio do não contingenciamento dos recursos 

orçamentários atribuídos às instituições de C&T,  das agências de fomento como CAPES e 

CNPq, pois com contingenciamento não há segurança financeira nem planejamento para 

projetos plurianuais. 

 

São José dos Campos, 29 de setembro de 2022 
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