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Caríssimos associados,

Neste segundo boletim, apresentamos as atividades desenvolvidas nos três
últimos meses, dando destaque à participação da ABRAPEC em âmbito acadêmico e
político, dos quais listamos: a ABRAPEC (i) participou de uma reunião convocada pela
Presidência da SBPC, na qual agradecemos à professora Rosana Louro Ferreira Silva
(IB/USP) por representar a ABRAPEC; (ii) foi responsável pela avaliação dos trabalhos
submetidos à 66a Reunião Anual da SBPC, trabalho coordenado pela professora Edenia
Ribeiro do Amaral; (iii) indicou representantes para o Comitê de Assessoramento da
Área de Educação (CA-Ed) do CNPq e (iv) para a coordenação da Área de Ensino na
CAPES.
Agradecemos a todos os associados que, respondendo aos pedidos da
ABRAPEC, fizeram suas indicações, reforçando o papel político de nossa associação no
cenário acadêmico do país.

Saudações,

Presidente da ABRAPEC
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1. REUNIÃO SBPC – 17/04/2014
Nesta reunião, realizada na sede da SBPC, na cidade de São Paulo, houve a
apresentação do novo Ministro do MCTI, Prof. Dr. Clélio Campolina Diniz, Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tomou posse em 17/03/2014.
Rosana Louro Ferreira Silva (USP) representou a ABRAPEC e enumerou, de forma
sucinta, os pontos tratados na reunião de apresentação do Ministro:
- Missão de elevar os padrões da ciência e tecnologia no Brasil
- Destaque da Ciência e Tecnologia a serviço da humanidade.
Sem entrar em detalhamento, o Ministro destacou a necessidade de pensar da
Educação Básica.
O Ministro enumerou, ainda, um conjunto de ações em andamento:
1. Edital Universal será lançado no dia 23, no aniversário do CNPq;
2. Edital INCT – previsto para final de maio e início de junho - núcleos de ciência para
transformação da sociedade; muitos estão virando centros tecnológicos. É preciso
construir interfaces entre as áreas;
3. Edital do PROINFRA - um edital em associação com o MEC para as instituições
federais e outro geral. A ideia é construir grandes núcleos de pesquisa de uso
compartilhado;
4. Nova proposta: edital que conjugue grandes desafios sociais. Ex. Saúde - somando
esforços científicos , empresariais e governamentais; desafio energético ; novos
materiais; questão agrária ; questão ambiental. Deseja-se uma proposta robusta e
audaciosa, apesar das limitações - conjunto de grandes plataformas. Projeto com
fundamento científico, viabilidade econômica e audacioso a curto, médio e longo
prazo;
5. Trabalho conjunto com o MEC. O Ministro reitera que o Brasil avançou muito na
ciência nos últimos anos.
Seguiram-se algumas intervenções:
A Dra Helena Nader, presidente da SBPC destacou os resultados da IV Conferência
Nacional de Ciência e Tecnologia, que foram importantes em termos de diagnóstico
(Livro Azul)
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Carmen Silvia Rial (UFSC) – representante da Associação Brasileira de Antropologia e
do Fórum de Ciências Humanas - mencionou a ética na pesquisa, a desburocratizarão
e ressaltou a especificidade da Área de Ciências Humanas, pois hoje a ênfase está na
saúde e, na sua visão, deveria estar no MCTI. Ressaltou a demanda pelo programa
ciência sem fronteiras para as Humanidades.
Benedito H. Machado (FMRP-USP) - Sociedade. Brasileira de Fisiologia - espera-se uma
política de estado para a ciência e tecnologia. Definir os desafios e as estratégias
atuais. Ciência sem fronteiras com problemas. Clareza do que o MCTI - planejamentos
de médio e longo prazo
Dra. Vanderlan Bolzani - Agência de Inovação da UNESP e Sociedade de Farmagnosia .
Edital Universal não representa a robustez necessária . Cabe pensar em como fazer
inovação para que possamos ser competitivos
Vice-presidente da SBPC e de uma instituição de pesquisa em Manaus - MCTI controla
menos da metade dos recurso da ciência e tecnologia , pois a maior parte está nos
outros ministérios
Moacir Wajner - Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - UFRGS – Há
problemas com a importação, proibição de importar animais transgênicos. Francis
Collins está vindo para o Brasil para participar do congresso de Bioquímica – a convite
para uma conferência. Está sendo traduzido um material de ciência para crianças a
partir dos 4 anos que ficará na plataforma da Sociedade Brasileira de Bioquímica e
Biologia Molecular e do CNPq.
Fórum de ciências humanas - GT dentro da comissão de ética em pesquisa. Apelo para
que o MCTI acompanhe o trabalho do GT que trabalha com a concepção de ética em
pesquisa, pois atualmente é preciso pensar a ética em pesquisa em Ciências Humanas.
Associação Nacional de Pós-graduados - BNDS e FINEP têm papel importante.
Moradias e bolsas. Papel das Ciências Humanas. Pacto Nacional pela Ciência e
Tecnologia.
Carlos Menck - Sociedade Brasileira de Genética – ressalta a demanda por aumento da
verba para ciência e tecnologia. O programa “Ciência sem fronteiras” é ótimo, mas não
pode tirar dinheiro das outras áreas .
Sociedade de Biologia Experimental – demanda de recursos para pesquisa e reitera os
problemas de importação
Ao final, o Ministro afirmou que é preciso incrementar o que já existe. O orçamento é
pequeno perto de vários outros. O problema do uso de animais é bastante complexo,
mas a indústria farmacêutica é também uma prioridade. Será necessária uma
audiência pública sobre experimentação animal. Reunião conjunta para decidir o que
fazer com a Base de Alcântara. A comunidade científica tem força e capilaridade. O
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trabalho é contínuo e permanente. Educação das crianças como base da inovação
sociais.

2. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS SUBMETIDOS À 66A REUNIÃO ANUAL DA SBPC
A ABRAPEC recebeu a solicitação de avaliar os resumos da área de Ensino de
Ciências, submetidos à 66A Reunião Anual da SBPC, a ser realizada na Universidade
Federal do Acre, na cidade de Rio Branco, estado do Acre.
A coordenação do trabalho de avaliação ficou a cargo da professora Edenia
Ribeiro do Amaral e os 50 resumos enviados para essa área foram avaliados, entre os
dias 13 e 18 de abril.
3. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA O COMITÊ DE ASSESSORAMENTO DA ÁREA
DE EDUCAÇÃO (CA-Ed) DO CNPq
Respondendo à convocação do CNPq, no mês de abril, a ABRAPEC indicou
representantes para compor o CA-Ed do CNPq. A composição do CA-Ed tem enorme
importância para a comunidade educacional em geral, e a de educadores em ciências,
em especial, pois este comitê não apenas julga todas propostas de apoio à pesquisa e
de formação de recursos humanos, bolsas e projetos, como também expressa a
representatividade dos membros da comunidade, dando visibilidade às pesquisas
realizadas.
Agradecemos aos associados que responderam ao pedido para fazer suas
indicações. O processo de indicação se dá em articulação com outras sociedades
científicas, uma vez que ampliam as possibilidades de que a representação no CNPq
expresse não apenas os projetos da comunidade de educadores em ciências, mas
também nos permita fortalecer relações entre as sociedades.
Deste modo, foram indicados pela ABRAPEC os professores Charbel Niño ElHani, Antonio Vicente Marafioti Garnica (UNESP) e Antonio Carlos Rodrigues de
Amorim (UNICAMP).
Temos a satisfação de informar que a indicação do professor Charbel Niño ElHani, feita não apenas pela ABRAPEC, foi acolhida pelo CNPq e passa a integrar o CAEd.
Parabenizamos o professor Charbel pela indicação e desejamos sucesso nesta
tarefa.

5

ABRAPEC
Boletim Informativo 04-05-06/2014

4. INDICAÇÃO PARA A COORDENAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO NA CAPES
A ABRAPEC também foi solicitada, no mês de maio, a indicar 3 nomes de
docentes vinculados a Programas da Área de Ensino da CAPES para a coordenação
desta Área.
Após a solicitação aos associados, foram indicados pela ABRAPEC os
professores Isabel Gomes Martins, Charbel Niño El-Hani e Eduardo Adolfo Terrazzan.
Agradecemos, mais uma vez, aos associados que fizeram suas indicações,
fortalecendo politicamente nossa associação.
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Divulgando
EVENTOS
IV ENECiências
De 13 a 16 de maio de 2014, no Campus da Praia Vermelha/UFF.
Maiores informações:
http://www.eneciencias.uff.br/
66a Reunião Anual da SBPC
De 22 a 27 de julho de 2014 na Universidade Federal do Acre, Rio Branco,
Estado do Acre
Maiores informações: http://www.sbpcnet.org.br/riobranco/home/
V ENEBIO/II EREBIO-Regional 1 (Encontro Nacional de Ensino de
Biologia/II Encontro Regional de Ensino de Biologia)
De 8 a 11 de setembro de 2014 no Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo – São Paulo/SP.
Maiores informações:
http://enebio5.webnode.com/news/nota-aos-visitantes/

XII Evento de Educação em Química - EVEQ
Tema: "Formação de professores de química e Políticas Públicas:
impactos na qualidade da educação"
17, 18 e 19 de setembro de 2014
Instituto de Química de Araraquara – UNESP
Mais informações no site: http://eveq.iq.unesp.br
XI Jornadas Nacionales y VI Congreso Internacional de Enseñanza de la
Biología
9,10 y 11 de Octubre de 2014
Evento a ser realizado na cidade de General Roca, Provincia de Río Negro,
Argentina
Maiores informações: http://congresosadbia.com/
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ANPED-Sudeste – 11o Encontro de Pesquisa em Educação da Região
Sudeste 2014
De 12 a 15 de outubro (São João Del-Rei)
Maiores informações:
http://www.anped.org.br/news/11o-encontro-de-pesquisa-em-educacaoda-regiao-sudeste-2014-12-a-15-10-sao-joao-del-rei
5ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DU RÉSEAU UNIRÉS
« Educations, santé et mutations sociales: nouveaux enjeux, nouveaux
défis ? »
16- 17 outubro de 2014 – MGEN, Paris.
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