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Principais desafios da CT&I

1. Educação de qualidade (em particular educação científica)

2. Recursos adequados para C&T: um momento de crise grave

3. Bolsas. Recomposição da força de trabalho. Emprego para os profissionais formados.

4. Desburocratização e marcos legais adequados

5. Melhoria da qualidade da pesquisa produzida

6. Ampliar muito as inovações tecnológica e social

7. Compartilhar a ciência produzida. Ciência cidadã e para a cidadania.

8. CT&I em um projeto de nação democrática: soberana, mais rica e justa, menos desigual.

“Ciência empobrecida: tecnologia de segunda classe!” ... 

[José Leite Lopes]



• Crescimento da Pós-graduação: 20.000
doutores e 60.000 mestres

• Aumento na produtividade científica. O
Brasil ocupa(va) o 13º lugar.

• Resultado de investimentos continuados
(CNPq, Capes, Finep, FAPs).

Rank Country Papers
% of total papers in the 

world
1 USA 378.625 27,0
2 CHINA 219.281 15,6
3 GERMANY 102.271 7,3
4 ENGLAND 94.660 6,8

5 JAPAN 78.447 5,6
6 FRANCE 70.732 5,0
7 CANADA 62.804 4,5
8 ITALY 61.963 4,4
9 SPAIN 55.096 3,9

10 AUSTRALIA 53.296 3,8
11 INDIA 51.660 3,7
12 SOUTH KOREA 51.051 3,6
13 BRAZIL 38.523 2,7
14 NETHERLANDS 37.570 2,7
15 RUSSIA 29.077 2,1
16 TAIWAN 27.699 2,0
17 SWITZERLAND 27.325 1,9
18 TURKEY 25.510 1,8
19 IRAN 25.415 1,8
20 SWEDEN 24.416 1,7

Produção científica - artigos



Distribuição de programas de pós-graduação (1998 - 2017)



CURSOS 
DE PG
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Ensino superior

Apenas 18% dos adultos no Brasil (entre 25 e 64 anos) têm ensino superior 

completo, menos da metade da média da OCDE (39%). 

O país está próximo ao perfil mexicano, mas muito abaixo de outros países 

da América Latina. A taxa de adultos com ensino superior na Argentina é de 

36%, no Chile é de 25%, e na Colômbia é de 23%.

Na última década houve um aumento no acesso ao ensino superior para os 

mais jovens (25 a 34 anos) que saltou de 11% em 2008 para 21% em 2018. 

Mas muito abaixo da média dos países da OCDE, que é de 44%.

Gastos por estudantes de instituições públicas abaixo da média em 2016, 

com US$ 14.200,10 em comparação com a média da OCDE de US$ 16.100.



Pós-graduação

Entre os jovens (25 a 34 anos) que concluíram o ensino superior, 

a maioria tem apenas o bacharelado. 

Apenas 0,84% desta população tem mestrado, contra 14,33% da 

OCDE e para o nível de doutorado, 0,11% dos jovens entre 25 e 

34 anos, contra 0,84% da OCDE.

Apenas 0,8% dos adultos entre 25 e 64 no Brasil têm um título 

de pós-graduação do tipo mestrado. A média da OCDE é de 13%. 

No nível de doutorado apenas 0,2% dos adultos concluíram esta 

formação, enquanto a média entre os países ricos é de 1,1%.
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Situação extremamente preocupante do CNPq: 84 mil bolsistas de IC, de PG e de Pesquisa.

Recursos orçamentários para 2020 em patamar muito baixo, em especial o fomento

CNPQ

2018 2019

1,2 bi

1,4 bi

2020

Fomento a Projetos, Programas e Redes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

2019: 127.440.470;   2020: 16.582.978 Queda de 87% 





Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT
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Premiados da OBMEP
Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro
Final de 2017

Instituto de 

Matemática 

Pura e Aplicada 

(IMPA) + SBM

Olimpíada Brasileira 

de Matemática das 

Escolas Públicas 

(2005) 

São 6 mil bolsas de 100 reais mês para os medalhistas da OBMEP (os melhores dos melhores)
estudarem matemática durante 1 ano com um professor de universidade. São alunos de escola pública,
a maioria humildes: a bolsa é fundamental para os estudos deles e, em alguns casos, contribui para o
sustento da família. [Marcelo Viana, diretor do IMPA}



Os egressos do PIBIC têm 2,2 vezes mais 

chances de completar suas dissertações de 

mestrado e 1,51 vez maior de concluir as 

teses de doutorado, comparado a alunos 

que não passaram pela experiência dentro 

dos mesmos programas de pós-graduação.

O PIBIC tem mostrado sucesso frente aos principais 
objetivos que se propôs:
•contribuir para a formação de quadros para a 
pesquisa;
•reforçar a demanda pela formação pós-graduada;
•despertando o interesse do estudante de 
graduação pela continuidade na PG;
•e engajar o professor-pesquisador na graduação, 
contribuindo para aumentar a interação entre os 
estudantes de graduação e pós-graduação.
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CNPq RECURSOS

Déficit no início do ano: R$ 330 milhões

Recomposição a partir da transferência entre rubricas, do fomento para bolsas, no fluxo de pagamento, 
em 27/09 :  + R$ 80 milhões

Crédito suplementar para bolsas no PLN 41/2019, em 23/10:  + R$ 93 milhões

Saldo atual do déficit financeiro: - R$ 157 milhões

CNPq BOLSAS – CONGELAMENTO DE BOLSAS

Suspensão do cumprimento do Edital Universal 2018, em 16/04:  - 5.572 bolsas 

Bloqueio de indicações para bolsas em estoque, em 15/08:  - 4.500 bolsas

Saldo do congelamento:  - 10.072 bolsas



Orçamento do CNPq

Ano de 2019:

Bolsas: R$ 784.787.619,00

Fomento: R$ 143.245.993,00 [contingenciado para R$ 62 milhões]

Administração do CNPq: R$ 73.658.201,00 [contingenciado para R$ 65 

milhões]

Total de 2019: R$ 1.001.691.813,00

PLOA para o ano de 2020:

Bolsas: R$ 1.004.827.101,00

Fomento: R$ 18.654.978,00 [redução de 88% aprox.]

Administração do CNPq: 41.755.410,00 [redução de 44%]

Total de 2020: R$ 1.065.237.489,00 [aumento de 4%]



FNDCT – Recursos para Pesquisa e Inovação
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CORTES RECENTES NA CAPES

Em 9 de maio, a Capes comunicou o bloqueio de 3.474 bolsas. 

Em 4 de junho: deixaria de oferecer 2,7 mil bolsas, para cursos com conceito nota 3.

O novo corte de 2 de setembro, atinge 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado 

no Brasil a partir deste mês.  Em outubro foram recompostas mais de 3 mil bolsas.

O total de bolsas que deixaram de ser oferecidas em 2019 chega a cerca de 8 mil.

Ao todo, a Capes possui, 211.784 bolsas atividade em todas as áreas de atuação. Desse total, 

92.680 são da pós-graduação. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/09/capes-diz-que-3474-bolsas-sofreram-bloqueio-preventivo.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/06/04/capes-anuncia-corte-de-27-mil-bolsas-de-mestrado-doutorado-e-pos-doutorado.ghtml


Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES -

PLOA 2020

• O orçamento geral da Capes foi cortado quase pela metade (48%), com dotação 

prevista para 2020 de R$ 2,2 bilhões.

• As bolsas para educação básica : corte de 53%, com orçamento de R$ 376 milhões.

• Os recursos para as bolsas para o ensino superior caíram 54%, com orçamento de R$ 

1,226 bilhão em 2020. 

• Os recursos de fomento também foram reduzidos em 57% (R$ 29 milhões em 2020).

• A verba para o programa de avaliação da educação superior e pós sofreu o maior corte 

percentual, de 63%, contando com apenas R$ 6 milhões em 2020.







PORQUE NÃO CORTAR RECURSOS PARA CT&I



OS RECURSOS 

PARA CT&I NO

ORÇAMENTO 

SÃO MUITO 

BAIXOS



Recursos para educação e CT&I não são gastos. São investimentos.

O retorno econômico e social relevante dos investimentos em CT&I



Retorno que o investimento em C&T já proporcionou ao Brasil 

• Universidades públicas e EMBRAPA: processo de fixação do nitrogênio (por meio de bactérias): 

Eliminação de adubos nitrogenados e aumento grande na produtividade da soja:  R$ 15 bilhões/ano.

• Petrobras e laboratórios em universidades: exploração de petróleo em águas profundas e pelo êxito 

do Pré-Sal (47% da produção).  60 bilhões de reais/ano

• Empresas de forte protagonismo internacional, como a EMBRAER (carteira de  US $ 20 bi) , a 

EMBRACO e a WEG [universidades públicas: formação e inovação]. 

• Saúde pública: melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, com o enfrentamento de epidemias 

emergentes e o aumento da expectativa de vida dos brasileiros (4 anos/década). 

Ligação entre o vírus Zika e a microcefalia: trabalho pioneiro de pesquisadores brasileiros.

• Mas a ciência é muito mais que as ferramentas que produz ou as suas aplicações imediatas!



“Técnicas econométricas permitem avaliar o retorno de investimentos em pesquisa, considerando o 

tempo decorrido para os resultados maturarem.  Um estudo sobre os impactos da pesquisa na 

agricultura paulista, feito em 2017 pelo prof. Paulo Cidade de Araújo da ESALQ, concluiu que para cada 

R$ 1 aplicado pela FAPESP em pesquisa em agricultura e pecuária a produção do estado cresce entre R$ 

10 e R$ 12 (https://bit.ly/2Leuf76).

Uma outra avaliação, feita sobre o programa de financiamento a pequenas empresas da FAPESP, o PIPE, 

mostrou que para cada R$ 1 aplicado pela fundação as empresas mobilizam mais R$ 11 em 

faturamento ou outras fontes.” [Brito Cruz]

18/4/19 - Estudos socioeconômicos e ambientais - Lucro Social da Embrapa foi de R$ 43,52 bi em 2018

Para cada real aplicado na Embrapa em 2018, foram devolvidos R$12,16 para a sociedade. Os dados são 

da última edição do seu Balanço Social, que apontou um lucro social de R$43,52bilhões no ano 

passado. Esse valor foi obtido a partir da análise do impacto econômico de 165 soluções tecnológicas e 

de cerca de 220 cultivares desenvolvidas pela Empresa.

https://bit.ly/2Leuf76


- 26/04/2017

USP produz plástico 100% biodegradável com resíduos 

da agroindústria

Produto é barato, não compete com mercado de 

alimentos e contém antioxidantes, permitindo 

acondicionar hortifrútis

STARTUP UTILIZA LUZ CONTRA A DOR

Ciência na rua | abr 30, 2019

Eduardo Geraque, Pesquisa para Inovação

O doutorado do físico cearense culminou com a 

descoberta do fenômeno da fotoneuromodulação. 

Neste processo, o uso da luz faz com que os neurônios 

passem a conduzir menos a sensação de dor, o que gera 

um efeito analgésico na pessoa, sem efeitos colaterais.

Bright Photomedicine

A menina Luisa, que em dezembro de 2017 se 

tornou a PRIMEIRA CRIANÇA DO MUNDO 

NASCIDA DE UM ÚTERO TRANSPLANTADO DE 

DOADORA MORTA, graças a um procedimento 

pioneiro desenvolvido por uma equipe do 

Hospital das Clínicas (HC), da Faculdade de 

Medicina da USP.

http://ciencianarua.net/author/cristovam/
http://pesquisaparainovacao.fapesp.br/


A área da Saúde Coletiva – SC inclui cerca de 95 programas de pós-graduação, sendo quase metade na 

modalidade profissional. Na SC a produção de conhecimento favorece o desenvolvimento de políticas 

públicas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma extensa produção de 

conhecimento qualificado com interface direta com os serviços de saúde, organizações sociais, buscando a 

melhoria da qualidade de vida da população e o consequente avanço econômico do Brasil.

Para a coordenação do Fórum de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Abrasco, ... , os cortes nos recursos 

financeiros anunciados pelo governo, direcionados aos programas de pós-graduação menores e em fase de 

consolidação, associados à importante redução dos recursos para pesquisa do CNPq, levará ao acirramento 

das desigualdades regionais, aumentando a invisibilidade de problemas de saúde de populações em alta 

vulnerabilidade social.

Esse processo prejudicará o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, assim como impactará a 

formação de recursos humanos qualificados para o SUS: – “Algumas experiências que ilustram a atuação da 

área estão descritas abaixo: longe de retratarem toda a diversidade de trabalhos e êxitos obtidos pelos 

programas existentes, elas ressaltam que a relevância dos produtos não está diretamente relacionada ao 

conceito ou à região na qual o programa se encontra. Todos os Programas contribuem para o SNPG, para a 

manutenção da área no Brasil e para o desenvolvimento do país” explica a coordenação.

Especial Abrasco: o impacto dos cortes na pós-graduação em Saúde Coletiva



ENQUANTO ISTO, NOS PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS ...
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O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA ...



Constituição Federal - Título VIII - Da Ordem Social
CAPÍTULO IV  - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e 
tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem 
público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, 
inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e 
condições especiais de trabalho.

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, 
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que 
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades 
públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto 
públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo.

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e 
inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput.



O QUE DIZ O POVO BRASILEIRO ...



Pergunta sobre recursos 
para C&T na Enquete 

Nacional de Percepção 
Pública da C&T de 2019

Coordenação: CGEE/MCTI



O QUE DISSE, COMO CANDIDATO, O ATUAL PRESIDENTE







• Queremos a recomposição imediata do Orçamento

do CNPq, em 2019, com um aporte suplementar de

recursos da ordem de R$ 330 milhões para que ele

possa cumprir os seus compromissos deste ano, em

particular no pagamento das bolsas.

• Conclamamos as instâncias decisórias do Executivo

e do Legislativo Federal a reverterem

imediatamente este quadro crítico de desmonte do

CNPq e a colocarem também, no Orçamento de

2020, os recursos necessários ao funcionamento

pleno do CNPq.

• Consideramos inaceitável a extinção do CNPq, como

sinaliza este estrangulamento orçamentário e uma

política para a CT&I sem compromisso com o

desenvolvimento científico e econômico do País e

com a soberania nacional.

#somostodosCNPq

1.007.964 
assinaturas







Propostas para o Orçamento de 2020 – ICTP.br

1.Recomposição dos recursos para o MCTIC em 2020 tendo como base a LOA2017. Isto conduziria os 

recursos de investimento do MCTIC ao valor de R$5,5 bi e o orçamento do CNPQ ao valor de R$1,5 bi, o 

que possibilitaria o pagamento das bolsas e um recurso básico e necessário para fomento à pesquisa;

2.Extinção da Reserva de Contingência do FNDCT;

3.Para as Universidades Federais e os Institutos Federais de Ensino Superior: recomposição dos recursos 

de custeio e investimento, em 2020, para os mesmos valores aprovados pelo Congresso na LOA2017.

4.Recomposição dos recursos para a CAPES, em 2020, tendo como base a LOA 2019, o que restauraria o 

orçamento de R$4,2 bi necessário para seu funcionamento regular de apoio à PG e à Educação Básica.

5.Embrapa: recomposição de seus recursos para que o orçamento seja igual ao aprovado pelo 

Congresso Nacional na LOA 2019.



Emendas da CCTIC da Câmara

Emendas da CE da Câmara



Em defesa do 

CNPq, Capes e 

Finep.

Contra a 

extinção do 

MCTIC



EDUCAÇÃO E CT&I: ESSENCIAIS PARA O PAÍS

PROJETO DE NAÇÃO E ESTRATÉGIA NACIONAL DE CT&I

GRANDES PROGRAMAS MOBILIZADORES NACIONAIS: 

AMAZÔNIA, MAR, ENERGIA, REDUÇÃO DE DESIGUALDADES...

BRASIL + 200 

PLANO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO



Muito obrigado!

ildeucastro@gmail.com
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Instituto de Pesquisas da Marinha

60 anos
INMETRO

Aposentadoria recente de 50 
pesquisadores/técnicos. 

Há ainda o pedido de 
aposentadoria de cerca 

de 150 pessoas.

Total de servidores: cerca de 
900 com aproximadamente 
metade fazendo parte do 
corpo técnico-científico.





PROPOSTAS LEGISLATIVAS

Com o objetivo de criar alternativas permanentes para o financiamento adequado para CT&I

trazemos aos parlamentares a solicitação de que sejam aprovadas as seguintes proposições:

i) Destinação de 25% do Fundo Social do Pr é Sal para CT&I PL 5.876/2016, dos deputados Celso

Pansera e Bruna Furlan ou o PLS 181/2016, do senador Lasier Martins;

ii) Que o contingenciamento do FNDCT seja impossibilitado PL 358/2017 do deputado Daniel

Vilela ou o PLS 315/2017, do senador Otto Alencar, que transforma o FNDCT em Fundo Financeiro;

iii) PEC 24/19 da deputada Luisa Canziani, que exclui do Lei do Teto (EC 95) os recursos próprios

das universidades.


