
 

Brasilia, DF, 04 de julho de 2013 

Encontro dos Coordenadores de INCT (I 5+) 

 

Prezado Professor Dr. Glaucius Oliva 

Presidente do CNPq 

 

Na ocasião do II Seminário de Avaliação dos INCT ocorreram encontros envolvendo os 25 

INCT listados ao final desta correspondência que, após ampla discussão sobre o programa, 

decidiram enviar esta correspondência a V.Sa. com o objetivo de apresentar algumas 

sugestões no sentido de garantir a continuidade do Programa e o bom funcionamento dos 

Institutos. 

Ratificamos o reconhecimento que Ciência brasileira vem crescendo com vigor nos últimos 

20 anos e já tem contribuído com soluções para muitos dos problemas sociais (de saúde, de 

educação, de habitação, da tecnologia, etc.), inserindo-se efetivamente no processo de 

desenvolvimento industrial, social e ambiental e, portanto, ajudando o desenvolvimento do 

Brasil e a melhora das condições de vida da população brasileira. Nesse sentido, uma das 

importantes ações do MCT foi a criação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os 

INCTs, abrangendo programas de pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Essas redes 

vêm operando com sucesso e desempenhando um papel integrador em C&T em todo o 

território nacional.  

A maioria dos 126 INCT é formada por grupos de pesquisa de diversas regiões do país e em 

seus projetos, trabalham em conjunto tanto grupos já bem estabelecidos como emergentes. Os 

emergentes, em geral, estão localizados nas novas universidades que estão sendo criadas ou 

estabelecidas, mas afastadas dos centros mais desenvolvidos. Esse efeito integrador contribui 

para difundir e fomentar a pesquisa científica em todas as regiões do país ajudando, assim, a 

diminuir assimetrias e desequilíbrios no desenvolvimento do Brasil. Nesse sentido, 

destacamos alguns aspectos ligados ao Programa que a nosso ver merecem atenção especial, 

ao tempo em que apresentamos sugestões para o aprimoramento do sistema: 

i) Recentemente, V.Sa. e o Excelentíssimo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

têm se manifestado favoravelmente à continuidade do Programa através do 

lançamento de um novo Edital. Consideramos a notícia auspiciosa, mas 

reafirmamos a convicção de que o processo deva ser feito sem que haja qualquer 

solução de continuidade; 

ii) Consideramos relevante o CNPq autorizar imediatamente a prorrogação dos INCT por, 

pelo menos mais doze meses. Isto permitirá um planejamento adequado dos 

recursos e bolsas ainda existentes, além de prazo hábil para cumprimento de metas 

prejudicadas pelo atraso na liberação dos recursos adicionais relativos aos dois 

anos finais dos projetos. Destacamos, que, no momento, a Plataforma Carlos 

Chagas só permite a implementação de bolsas até dezembro de 2013; 

iii) As bolsas alocadas pelo CNPq e, posteriormente pela CAPES, foram de grande 

relevância para dar partida no Programa. Entretanto, a demanda dos INCT vem 

aumentando consideravelmente, sem contar com a prorrogação durante o ano 

de 2014. O CNPq já realizou um novo aporte de bolsas. Mas, no caso da 



CAPES, as bolsas concedidas inicialmente estão com os respectivos prazos 

sendo encerrados e ainda não ocorreu um novo aporte.  É importante que 

CNPq e CAPES reavaliem as cotas de bolsas já concedidas e ampliem o 

número.   

iv) Os recursos alocados pelo CNPq representaram uma previsão até dezembro de 

2013. Considerando a prorrogação por mais 12 meses, é fundamental, se 

necessário, alocar novos recursos aos INCT bem avaliados e que apresentem 

uma demanda justificada para estes recursos extraordinários; 

v) As bolsas do Programa Ciência sem Fronteiras alocadas aos INCT têm sido 

utilizadas de forma rápida e consequente. Nesse sentido, sugerimos que o 

procedimento não seja encerrado em Julho de 2013, mas sim, que tenha 

continuidade até, pelo menos dezembro de 2014; 

vi) Acreditamos que o novo Edital, em fase de elaboração, deverá contemplar a 

possibilidade continuidade e/ou reorganização dos INCT atuais, bem como a 

inclusão de novos Institutos no Programa. A experiência dos Coordenadores 

atuais pode configurar-se numa boa colaboração durante a confecção do Edital. 

Ressaltamos que este comentário/sugestão não tem qualquer pretensão de 

privilégio dos atuais INCT com relação ao Edital, mas sim a possibilidade de 

ajudar o CNPq a elaborar um Edital que contemple o presente e o futuro. 

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar V.Sa., pela conduta pró-ativa, ouvindo 

quando necessário os Coordenadores, bem como pelo grande sucesso do Programa. 

Também, temos a satisfação de convidar V.Sa. para a próxima reunião de Coordenadores 

de INCT que ocorrerá durante a 65ª. Reunião Anual da SBPC, em Recife, PE, às 18h do 

dia 23 de Julho de 2013.  

Cordiais saudações, 

 

Dr. Jailson Bittencourt de Andrade* 

Professor Titular, UFBA 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia e Ambiente, INCT-E&A 

 

*Assina em nome dos Coordenadores dos seguintes INCT: 

INCT de Energia e Ambiente; INCT de Fármacos e Medicamentos; INCT Observatório 

das Metrópolis; INCT-- Instituto de Estudos Comparados em Administração 

Institucional de Conflitos; INCT de Geofísica e Petróleo; INCT de Eletrônica Orgânica; 

 INCT de Sistemas Micro e Nanoeletrônicos; INCT de Geociências da Amazônia - 

GEOCIAM; INCT de Estruturas Inteligentes em Engenharia - INCT-EIE; INCT de 

Investigações em Imunologia; INCT de Adaptação de Biota Aquática da Amazônia;  

INCT de Inovação em Doenças Negligenciadas; INCT de Transferência de Materiais 

Continente-Oceano (INCT-TMCOcean); INCT de Estudos sobre os Estados Unidos 

(INCT-INEU);  INCT do Bioetanol;  INCT sobre Comportamento, Cognição e Ensino; 

INCT de Energia Elétrica – INERGE; INCT de Comunicação Sem Fio – INCT-CS; 

INCT de Estudos do Espaço – INEspaço; INCT em Materiais Complexos Funcionais – 

Inomat; INCT de Técnicas Analíticas Aplicadas à Exploração de Óleo e Gás; INCT de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - CITECS; INCT de Engenharia de 

Superfícies. 
 

http://www.inomat.iqm.unicamp.br/institute/institute_problems_justifications.html

