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  RELATÓRIO 10/2019                      24/10/2019  

  

Local: ASCT  

Data: 23 e 24 de outubro de 2019  

ENTIDADES PRESENTES: ASCON-RJ, ASSEC-MG, SINDCT e SindGCT   

O Fórum de C&T realizou reunião com o Secretário Executivo Júlio Semeghini, com 

quem tratou as questões descritas na sequência. Esta reunião foi articulada e realizada por 

intermediação do Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG), que tem sido um grande aliado deste 

Fórum de C&T, merecendo da comunidade científica a máxima deferência. 

Presentes à reunião estavam: o Deputado Eduardo Barbosa, cinco representantes do 

Fórum de C&T. Pelo MCTIC, o Secretário Júlio Semeghini, o Sr. Johnny Ferreira dos Santos, 

Diretor de Gestão Estratégica e Tarcila Peres Santos, acessora. 

 

1- Controle de ponto eletrônico 

O secretário acolheu às sugestões apresentadas, apresentou-as ao Sr. Johnny e afirmou 

que avaliará as sugestões. Afirmou entender as necessidades de correções e adaptações no 

processo de implantação. 

 

2- Reintegração do Servidor Jorge Luiz Ramos Lobato ao INPA  

Foi informada a transferência sumária do servidor Jorge Lobato e solicitada a sua 

reintegração no INPA, nas suas funções originais, sob a alegação de que o servidor não é inimigo 

do INPA, mas um entusiasta defensor da instituição, pela qual tem lutado como aliado da sua 

direção nas ações que conduz juntamente com este Fórum de C&T. Também foi informado que 

esta solicitação já foi encaminhada ao ministro Marcos Pontes e à Corregedora do MCTIC, Dra. 

Aline Cavalcante dos Reis Silva.  

Ele afirmou tomaria conhecimento da questão. 

3- Gestão do Mast  

Informamos que a Área Técnica do MAST tem sistemática, expressa e 

insistentemente alertado a direção do MAST sobre questões que impactam negativamente a 

execução da missão institucional, resvalando inclusive em limitações legais. Ao não discutir com 

o corpo técnico, a diretora põe em risco a instituição. 

 

4- Reestruturação da CNEN 

Foi informado ao Secretário Semeghini que a ausência de informações à respeito da 

criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear e da reestruturação da CNEN tem trazido 

intranquilidade à comunidade e provocado pedidos de aposentadorias, o que agrava a escassez 

de RH da instituição.  

Ele prometeu informar sobre o andamento da questão. Questionado sobre a possibilidade 

de inclusão de um representante dos servidores no comitê que avalia a questão, informouque tal 

não é possível, que no momento apropriado será apresentada a proposta para debate com a 

comunidade. 
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5- Defesa das Carreiras de C&T 

Foi exposta a preocupação da comunidade com a possível extinção das carreiras de C&T, 

face a reforma administrativa ampla ora gestada no Ministério da Economia. Foram 

argumentadas as razões pelas quais isto pode prejudicar a C&T brasileira, ao se desmontar um 

desenho administrativo adequado às necessidades e específicas quanto às capacitações dos 

candidatos a servidores dos institutos públicos de pesquisa. Ele confirmou que o MCTIC não tem 

participado das discussões, mas expôs sua percepção de que no momento oportuno o ministério 

será chamado à discussão. 

Pendências 

A secretaria do Fórum de C&T encaminhará à Srª Tarcila Peres Santos, acessora, cópias 

dos documentos protocolizados no MCTIC que solicitaram a reintegração do Servidor Jorge 

Lobato aos quadros do INPA. 

 

Deliberações 

Foi aprovado que seja enviado à ASFOC um convite para que participe das reuniões do 

Fórum de C&T, em resposta ao desejo já exposto pela entidade. Também foi discutida a 

possibilidade de convidar outras entidades como forma de iniciar talvez uma frente em defesa 

das instituições de pesquisa e de fomento ou ao Sistema de C&T brasileiros. 

 

  

Ivanil Elisiário Barbosa – Relator  

Anexos:   

- Convocatória de próxima reunião – Seminário Anual do Fórum de C&T em Manaus 

- Carta entregue ao Secretário Executivo referente aos pontos apresentados nessa reunião 
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ANEXO 1 – Convocatória de próxima reunião  
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Brasília, 09 de outubro de 2019  

  

CONVOCATÓRIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T  

 O Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para o Seminário Anual do Fórum 

de C&T, em Manaus, nos dias 12, 13 e 14 de novembro.  

  

  

 

Presidente do SindCT – Secretaria do Fórum de C&T   
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ANEXO 2 – Carta ao Secretário Júlio Semeghini – Pauta da reunião 
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Brasília, 24 de outubro de 2019 
 

Excelentíssimo Senhor 

Júlio Semeghini 

MD. Secretário Executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
 

Prezado Senhor 

O Fórum de C&T representa os servidores das Carreiras de C&T que laboram 

nos institutos públicos de pesquisa brasileiros, espraiados em oito ministérios, tendo como maior 

lotação as unidades de pesquisa do MCTIC. Esta realidade torna o Ministro de Estado da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações o principal responsável pelas demandas destes 

servidores. Este fórum de entidades atua em defesa da valorização das instituições e atividades 

de promoção do desenvolvimento científico-tecnológico nacional, base do enriquecimento e da 

promoção sustentável do povo brasileiro.  
 

1- Ponto Eletrônico 

Tendo tomado conhecimento da Portaria MCTIC 4.420/2019, que trata do 

controle de frequência, da jornada de trabalho e do horário de funcionamento desse Ministério e 

de suas UP, e considerando que a mesma, na maneira como hoje está formatada, não dá conta 

das múltiplas realidades afetadas, vimos sugerir algumas alterações, a fim de minorar possíveis 

problemas. Eis aqui as sugestões deste Fórum: 
 

Art.3º - Tendo em vista que há especificidades no funcionamento das UP, os diretores deveriam ter 

autonomia para definir seus horários máximos de funcionamento, obedecido o horário mínimo 

na portaria. 

Art. 4º - Idem. Lembrando que a maioria dos órgãos funciona até às 17 h. 

Art. 10º - É preciso garantir a dispensa do registro eletrônico de Pesquisadores, Tecnologistas e Técnicos 

que desenvolvam atividades de suas carreiras, desde que estejam em funções do cargo; 

Art. 15º - Garantir que o comparecimento às consultas médicas, odontológicas e tratamentos afins (como 

fisioterapias e terapias) não sejam compensadas; 

Art.16º - Ficar a cargo de cada Unidade a determinação de horários e compensações dos trabalhos 

realizados a título de plantão, de acordo com suas peculiaridades, ficando as mesmas UP 

responsáveis pelos registros dos atos dessa natureza e suas justificativas; 

Art. 38 - Em vez de "poderá haver liberação" sugerimos garantir a participação dos servidores em 

atividades sindicais. Sugerimos a seguinte redação "o servidor será liberado para participar de 

atividades sindicais." 

Sugerimos ainda que não sejam incluídos na regulamentação contratados 

temporários, estagiários, prestadores de serviço e outros não regulamentados pela Lei 8.112/90; 

Por fim, sugerimos o estabelecimento de um prazo de seis meses, a partir da 

alteração da Portaria em tela e do efetivo funcionamento do sistema remoto de controle de 

frequência (por exemplo, a normalização dos IP usados nesse processo), a título de teste, para 

que cada Unidade possa avaliar o sistema e apontar eventuais incorreções e incoerências. Esta 

previsão, está prevista em portaria do próprio Ministério da Economia, nº 231, de 23 de julho de 

2019: 
 

Art. 22, inciso II: estabelecer diretrizes para o uso do controle eletrônico de 

frequência e promover o início de sua implementação pelas unidades 

integrantes da estrutura deste Ministério, no prazo máximo de 6 (seis) meses a 

contar da data de publicação desta Portaria; e 
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Este Fórum de C&T observa que a publicação desta normativa o toma de 

surpresa, visto que o assunto vinha sendo diálogado com a SEXEC do MCTIC, nas reuniões que 

têm ocorrido com o secretário adjunto. A data da publicação da norma é dois dias antes de reunião 

agendada que trataria deste ponto. 
 

2- Reintegração do Servidor Jorge Luiz Ramos Lobato ao INPA 

Referimo-nos à missiva deste Fórum de C&T protocolizada no dia 12 de 

setembro de 2019, ao Exmo. Ministro Marcos Pontes, em que relatamos o ato de transferência 

sumária do servidor Jorge Luiz Ramos Lobato, servidor do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – INPA, para o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, 

emanada da portaria institucional nº 170/2019, de 12 de setembro de 2019.  

Denunciamos este ato como retaliação à realização de uma manifestação em 

defesa do INPA, ocorrida na semana anterior, de iniciativa da comunidade, apoiada pelo 

SINDSEP-AM, em atendimento a deliberação deste Fórum de C&T. Na oportunidade, 

solicitamos interferência do Ministro para cancelar a injustiça cometida, de forma a possibilitar 

que o servidor continue servido ao INPA, reintegrado às suas funções originais. Reiteramos a 

necessidade de reverter a transferência do servidor, acima de tudo um defensor do INPA e um 

dedicado lutador em prol da revitalização da instituição. Também foi acionada a corregedoria do 

MCTIC solicitando a reversão do ato. 

 

3- Gestão do Mast 

Informamos que a Área Técnica do MAST tem sistemática, expressa e 

insistentemente alertado a direção do instituto sobre questões que impactam negativamente a 

execução da missão institucional, resvalando inclusive em limitações legais. Ao não discutir com 

o corpo técnico, a diretora põe em risco a instituição. 

Subsidiando as questões colocadas em carta dos servidores do MAST, de 7 

de outubro de 2019, apresentamos cópias de carta das áreas finalísticas do museu e Nota técnica 

de seus servidores dirigidas à direção da instituição, que reforçam a preocupação desses 

servidores com a desatenção técnica por parte da direção quanto a questões que afetam 

diretamente o funcionamento do MAST. 

 

4- Reestruturação da CNEN 

A falta de informação aos servidores quanto à possível divisão da CNEN e 

criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - ANSN, tem causado turbulências na 

comunidade, que tem levado servidores a pedir aposentadoria, agravando a escassez de RH. 

Na elaboração da proposta de criação da ANSN e reestruturação da CNEN, 

conduzido pela autarquia, não houve canal de diálogo com os servidores. Esta comunicação só 

foi aberta, por via de e-mail diretamente com os servidores, ao final do processo. Pelo menos até 

o momento, os servidores não têm acesso à forma final, já encaminhada ao MCTIC, para saber 

se as contribuições enviadas foram incorporadas à proposta. Por outro lado, os servidores já 

tiveram acesso à íntegra da proposta elaborada pelo Núcleo de implantação da ANSN, publicada 

no site do CBPF e já entregue ao MCTIC. 

Visto que o comitê de gerenciamento da criação da ANSN e Reestruturação 

da CNEN, criado pela portaria 5.248, de 4 de outubro de 2019, responde diretamente ao Ministro 

Pontes, solicitamos seja aberto diálogo com este Fórum de C&T. 
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5- Defesa das Carreiras de C&T 

As Carreiras de C&T são três: de Pesquisa Ciência e Tecnologia; de 

Desenvolvimento Tecnológico; e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e 

Tecnologia. A sua constituição leva em conta as especificidades que ditam as necessidades de 

formação dos servidores, especializações e pós-graduações. 

A reforma administrativa, ora em gestação pelo Ministério da Economia, põe 

em risco a estrutura de carreiras da C&T, que podem inclusive, serem extintas, com 

consequências negativas à condução das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Preocupa-nos que estas discussões estejam prosseguindo sem a participação 

do MCTIC, que tem as argumentações para defesa das Carreiras de C&T. Preocupa também a 

forma como já estão acontecendo ingresso de servidores nas UP por movimentação de servidores, 

sem considerar as necessárias formações inerentes ao desenvolvimento de atividades tão 

exigentes, no limiar do conhecimento.  

Solicitamos informações sobre os encaminhamentos deste MCTIC em defesa 

das Carreiras de C&T, face à reforma administrativa do governo. Solicitamos empenho do 

ministério nesta defesa.  

. 

 

 

 

Atenciosamente 

 
Ivanil Elisiário Barbosa 

Secretaria Executiva do Fórum de C&T 
 


