
a r
MOVIMENTO PELA CIÊNCIA
E TECNOLOGIAPÚBLICA

CTPUBLICA.WORDPRESS.COM



MOVIMENTO PELA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA PÚBLICA

A importância de um sistema público de
ensino e de pesquisa que de fato esteja
comprometido com a produção de conhe¬
cimento voltado ao interesse social é fun¬
damental para o país.
O Movimento pela Ciência e Tecnologia Pú¬
blica surgiu a partir da mobilização de en¬
tidades preocupadas com as articulações
feitas, sob o discurso da inovação e do de¬
senvolvimento científico e tecnológico, que
põem em risco a ciência e a tecnologia de
interesse público por meio do enfraqueci¬
mento e descaracterização das atividades
desenvolvidas nas instituições de ensino e
pesquisa públicas.
O chamado Marco Legal da Ciência, Tec¬
nologia e Inovação (Lei N9 13.243, de 11
de janeiro de 2016) representa uma evi¬
dente privatização da produção do co¬
nhecimento ao colocar a infraestrutura,
os recursos humanos e os recursos finan¬
ceiros públicos a serviço dos interesses
de empresas e indústrias.
Dentre os aspectos da Lei N9 13.243/16
que chamam a atenção e despertam gran¬
de preocupação estão:
- aumento da transferência do fundo pú¬
blico para empresas privadas e a substi¬
tuição de instituições públicas (estatais)
de pesquisa por Organizações Sociais (OS),
apontando para a diminuição de concursos
públicos para a carreira de professores uni¬
versitários e pesquisadores;

- docentes e pesquisadores das instituições
públicas (estatais) poderão assumir funções
de diretores/presidentes de OS que desen¬
volvam atividades de pesquisa e inovação
tecnológica, auferindo rendimentos por ativi¬
dades realizadas nos setores público e priva¬
do. Isso impactará negativamente o trabalho
de docência e de pesquisa, principalmente o
regime de Dedicação Exclusiva (DE);
- professores e pesquisadores pagos com
recursos públicos poderão atuar em empre¬
sas, podendo resultar num aparente cresci¬
mento das atividades de Pesquisa e Desen¬
volvimento (P&D) como "inovação", porém
tendo em vista interesses privados;
- o Estado poderá até ampliar seus gastos,
ao passo que as empresas tenderão a dimi¬
nuí-los, uma vez que terão acesso a recur¬
sos estatais (financeiros e de pessoal);
- o número de patentes registradas pelas
instituições públicas tende a cair, pois o
registro passará a ser feito em nome dos
envolvidos no processo e das OS a que eles
estarão ligados. A fonte de recursos para
a manutenção dos registros continuará
a mesma, os cofres públicos, enquanto a
apropriação dos benefícios será privada.
- a produção científica e tecnológica pú¬
blica será direcionada por demandas do
mercado, com prejuízos das atividades de
C&T em áreas não rentáveis e fundamen¬
talmente nas de ciências básicas e de ciên¬
cias humanas.

Conheça o Manifesto do Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública, disponível
no endereço eletrónico https://ctpublica.wordpress.com/2016/05/31/manifesto-do-

movimento-pela-ciencia-e-tecnologia-publica/



O MARCO NÃO É CONSENSO
O assunto não foi ampiamente tratado com entidades e sociedade como deveria,
diante dos fortes impactos para universidades, institutos de pesquisa e para a geração
de conhecimento no país. A adoção do chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MLCT&I) não é consenso na comunidade científica e a divergência de
opiniões, bem como questionamentos, não aparecem no noticiário, dando a impressão
à sociedade em geral de que essa nova legislação tem apoio de cientistas, pesquisadores,
docentes e trabalhadores.

Para ampliar os espaços de debate, o Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública se
propôs a realizar eventos abertos, com transmissão ao vivo pela internet, para discutir o
Marco a partir de diferentes perspectivas. Em 2016 foi realizada uma série de três eventos.

Ciência e Tecnologia Pública: Caminho para uma sociedade igualitária, em junho, na
sede da ADunicamp (Campinas/SP)- link https://ctpublica.wordpress.com/2016/06/15/
ciencia-e-tecnologia-publica-caminho-para-uma-sociedade-igualitaria-2/

Ciência e Tecnologia Pública: Retrocessos impostos pelo Marco (i)Legal da CT&I,
em agosto, na sede da ADunicamp (Campinas/SP) - link https://ctpublica.wordpress.
com/2016/08/17/marco-da-cti-suprime-o-direito-do-conhecimento-como-um-bem-
publico/

Ciência e Tecnologia Pública: Desmonte do Estado e o futuro das cidades, em setembro,
na sede do SASP (São Paulo/SP) - link https://ctpublica.wordpress.com/2016/09/30/
ciencia-e-tecnologia-publica-desmonte-do-estado-e-o-futuro-das-cidades/
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MOBILIZAÇÃO DE ENTIDADES
E A ORIGEM DO MOVIMENTO

A iniciativa de lutar em defesa de uma C&T pública surgiu a partir da mobilização de
entidades que se posicionaram contrárias ao PLC 77/2015, que trata do Código Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação.

03/11/2015-Debate As ameaças do Projeto de Lei 77/2015 às instituições públicas de
ensino e de pesquisa-Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL/Unicamp)

12/11/2015-Carta de Campinas: em defesa da Ciência e Tecnologia Pública no Brasil-
documento resultante do debate e assinado pelas entidades proponentes: ADunicamp,
APqC, Sinpaf Seção Sindical Campinas e Jaguariúna, STU

24/11/2015-Moçãodo Fórum das Seis pela NÃO aprovaçãoda PLC77/15-documento
contra a privatização da ciência e da tecnologia no país assinado pelo Fórum das Seis,
integrado pelas entidades sindicais e estudantis da Unesp, Unicamp, USP e do Centro
Paula Souza (Ceetesp)

21/12/2015-Carta enviada à Presidência da República, com mais de uma centena de
signatários representantes de entidades ligadas a universidades, instituições públicas de
pesquisa e organizações sociais, solicitando veto integral ao PLC 77/15

19/04/2016- Manifesto pela Ciência e Tecnologia Pública

Todos os documentos estão disponíveis na íntegra no blog do Movimento pela Ciência
e Tecnologia Pública.

Participe dessa luta!
www.ctpublica.wordpress.com
e-mail - ctpublica@openmailbox.org
Facebook - https://www.facebook.com/CTpublica/
Twitter - https://twitter.com/CtPublica
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