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Atividades do Fórum de C&T – Brasília em 19 e 20 de agosto de 2013. 

 

ENTIDADES PRESENTES: SINDCT, AFINCA, ASSEC-RJ, ASSEC-MG, ASCAPES, 

ASCON-RJ, AFINPI, ASPAN, APOSEN. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 
 

Atendendo a convocatória do Fórum de C&T, os representantes que lá compareceram, 

reuniram-se para discussão, análise e preparação de materiais para implementação, tais como 

nossa resposta ao SRT/MPOG sobre incorporação da GDACT. 

Foi debatido na reunião o atual momento e a necessidade de um seminário com foco 

em mecanismos para dinamizar o FÓRUM de C&T, local a ser definido (Rio, Brasília) com 

indicativo de data para o final de setembro, duração de 3 dias. Aguarda-se manifestações 

sobre estes pontos, bem como o modo de se implementar o seminário.   

Foi apresentado também projeto que a AsCapes está trabalhando para reajuste do 

auxílio-pré-escolar e houve a concordância de todas as entidades em apresentar apoio como 

Fórum de C&T à proposta, por meio de ofício. A AsCapes enviou no mesmo dia modelo que 

as entidades poderiam utilizar como apoio à proposta. 

Discutiu-se e redigiu-se texto base de documento a ser entregue ao MPOG e ao 

Ministro Raupp, tratando de nosso pleito e posição sobre a incorporação total da GDACT, 

como parte de nossa luta salarial 2013, conforme vimos tratando ao longo deste ano.  

Outro ponto, será entregue ao Ministro Raupp, da C&T, documento apresentando 

posição do FÓRUM com relação à distribuição das vagas criadas com o lei 12.823/2013 no 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. 

Os textos serão encaminhados às entidades para que no âmbito destas sejam discutidos 

e encaminhados à secretaria do FÓRUM para compilação e posterior apresentação às 

entidades para análise final, observando-se o tempo limitado para tal. O Texto sobre GDACT, 

sua incorporação total e novos mecanismos de acompanhamento dos servidores já foi 

encaminhado às entidades, aguardando-se os retornos, até 26 de agosto de 2013. 

O segundo documento será encaminhado nesta segunda-feira (26/08) pela manhã às 

entidades, para avaliação e modificações. 

 

Não há, até o momento, convocatória para próxima reunião. 

AGENDA: A ser definida pelos representantes quando necessário. 
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