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Local: Sala dos Conselhos do MCTIC 

Data: 03 e 04 de setembro de 2019 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCON-RJ, ASCT, ASSEC-MG, ASSEC-PC-GO e 

SINDCT 

Reunião com o Secretário Executivo Adjunto do MCTIC  

O Secretário Carlos Alberto Batistucci se fazia acompanhar da Sra. Flávia Duarte 

Nascimento, Diretora de Administração e do Senhor Ezequiel da Silva Teixeira, da 

Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoas. Foram discutidos os seguintes assuntos  

1 – ON-4 

O Secretário disponibilizou o parecer da CNEN quanto à revisão da ON 4 antes de 

encaminhar ao Ministério da Economia, como forma de trabalha-lo numa forma mais 

palatável. Informou que solicitou, no dia 3 de setembro, uma análise da CONJUR, que tem 15 

dias para se pronunciar. Ficou combinado que o Fórum de C&T avaliará criticamente o 

documento e retornará suas demandas.  

2 - Dissolução do MCTIC e das Carreiras de C&T 

Afirmando que, à despeito do que o ministro Marcos Pontes afirmou desconhecer, a 

representação do Fórum de C&T reafirmou ter indicativos de que está sendo gestada uma 

reforma administrativa que implicará redução de ministérios, o que põe em risco tanto a 

estrutura do MCTIC quanto as Carreiras de C&T.  

O Secretário admitiu a existência de um trabalho de composição de uma reforma, mas 

que todas as informações são oficiosas, carecendo de confirmação sobre o tamanho e detalhes. 

Segundo ele, restariam remanescentes 15 ministérios e que o MCTIC será mantido. Quanto à 

reestruturação de carreiras, afirmou não saber de nada, mas admitindo a possibilidade de que 

haja extinção de muitas, assim como redução de cargos. Afirmou que a CAPES será absorvida 

pelo CNPq e que este continuará vinculado ao MCTIC; que “o ministro Marcos Pontes tem 

conversado bastante com o presidente da república para evitar prejuízos”. 

Ezequiel Teixeira afirmou que existem mais de 12 mil cargos na estrutura de carreiras e 

que a tendência é diminuição. 

O Fórum de C&T defendeu a manutenção das Carreiras de C&T, argumentando as 

peculiaridades das atividades de pesquisa, desenvolvimento e gestão em C&T, que impõem 

requisitos e critérios específicos de formação, não compatíveis com uma política facilitadora 

de movimentação de servidores. O Secretário solicitou que o Fórum de C&T envie 

argumentações e sugestões que ajudem nesta sustentação quando da eventual oportunidade. 

3 – Bolsas CNPq 

O Secretário afirmou que estão avançadas as tratativas para se conseguir os recursos 

suplementares para que o CNPq possa honrar os pagamentos das bolsas até o final do presente 

exercício. Foi afirmado que não há previsão orçamentária para contratações de servidores 

permanentes (concursos públicos) na LDO de 2020 e que a única possibilidade seria a de 

contratar temporários. 
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4 – FNDCT 

O Fórum de C&T questionou quais as ações que o MCTIC tem usado no sentido de 

restabelecer a disponibilidade dos recursos do Fundo, uma vez que mais de 90% destes têm 

sido contingenciados e não chegam à finalidade de sua captação. Outrossim cobrou que a 

representação de servidores da C&T no Conselho Diretor seja direcionado ao Fórum de C&T. 

Reforçando a petição o Fórum argumentou que a crise do CNPq não é propriamente da 

instituição, mas do próprio FNDCT, que é o principal fundo financiador da C&T.  

Batistucci afirmou que está sendo feita uma análise da lei constitutiva do FNDCT para 

ver o que pode ser feito. Solicitou que o Fórum de C&T envie proposta. 

5 – PLOA não cita as Unidades de Pesquisa 

O Fórum questionou a ausência das UP e suas correspondentes dotações orçamentárias 

na PLOA para o próximo ano.  

Batistucci afirmou que partiu dele a decisão de apresentar o orçamento das UP de 

forma aglutinada, por entender que esta forma facilita gestão. Afirmou que esta decisão foi 

dialogada com as UP. Afirmou que a totalidade dos recursos necessários estão preservados, que 

o ministro se preocupa com a manutenção da viabilidade das UP, que foram as únicas que seus 

recursos contingenciados no presente exercício, o que buscará manter no próximo. 

6 – Reestruturação da CNEN 

O Secretário confirmou que será criada a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, 

vinculada ao MCTIC. Segundo ele, será pinçada da estrutura da CNEN os órgãos que hoje 

fazem a regulação do setor bem como a fiscalização da atividade, para constituir esta entidade. 

Ao ser solicitado que não seja executada a mudança sem que haja diálogo com o Fórum 

de C&T, o Secretário declarou que esta reestruturação não está sendo conduzida pelo MCTIC. 

A Diretora de Administração do MCTIC, Flávia Nascimento, afirmou que se trata de um 

desmembramento, sem que haja outras mudanças nas atribuições e missões dos órgãos.  

O Fórum de C&T demonstrou preocupação com a forma como este assunto está sendo 

tratado, uma vez que não é o MCTIC quem o está coordenando. O Secretário afirmou que o 

MCTIC está participando do processo e que o Secretário de Entidades Vinculadas está à par 

das ações. Solicitou que o Fórum de C&T envie suas dúvidas e colaborações. 

Outros:  

A secretaria do Fórum de C&T deverá participar das manifestações em defesa da C&T 

e de outras atividades que acontecerão no Rio de Janeiro no dia 9 de setembro. 

Anexo:  

Convocatória das próximas reuniões – ATENÇÃO: alterada para os dias 8 e 9 de outubro. 

 

 
Ivanil Elisiário Barbosa – Relator 
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ANEXO 1 – Convocatória de próximas reuniões 
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São José dos Campos, 05 de setembro de 2019 

 

 

CONVOCATÓRIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T 

 O Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para reunião do coletivo 

nos dias: 

08 e 09 de outubro de 2019 

Local: MCTIC 

1. Informes das entidades; 

2. Diligências ao Congresso Nacional em busca de apoio parlamentar; 

3. IN 2 e ON 4; 

4. Outras matérias apresentadas pelas entidades. 

 

12, 13 e 14 de novembro de 2019 

Local: INPA - Manaus 

Pauta: Seminário Anual do Fórum de C&T  

 

 

 

 

Presidente do SindCT – Secretaria do Fórum de C&T 
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