
 
Brasilia, DF, 23 de julho de 2013 

65ª. Reunião Anual da SBPC, Encontro dos Coordenadores de INCT (I 5+) 

Prezado Professor Dr. Glaucius Oliva 

Presidente do CNPq 

Primeiramente agradecemos a V.Sa pela participação e esclarecimentos dados durante o 

encontro com INCT no dia 23 de julho pp, junto ao congresso da SBPC em Recife e, em 

especial, os comentários positivos sobre a Carta de Brasília, o novo edital e a possibilidade 

real dos INCT já poderem solicitar, através da Plataforma Carlos Chagas, a prorrogação dos 

respectivos convênios.  

No momento, destacamos que muitos dos INCT externaram preocupação com a possível 

descontinuidade das bolsas CNPq para o ano de 2014 por falta de recursos disponíveis, 

durante o período de prorrogação necessário para os projetos. Ampliamos a discussão com 

mais INCT que subscrevem esta Carta de Recife, com as seguintes considerações e 

solicitações. 

Considerando que: 

 A prorrogação dos INCT por motivo de não sincronismo entre o novo edital e o término 

previsto para os atuais projetos resultará em economia no orçamento do MCTI/CNPq 

referente ao não dispêndio de recursos no programa em 2014; 

 Nem todos, mas vários INCT não terão mais recursos no seu orçamento para cobrir a 

continuidade das bolsas hoje implementadas, resultando assim em grave prejuízo para a 

continuidade dos trabalhos; 

 A opção de transformar recursos de custeio em recurso de bolsas não é uma solução 

viável para a maioria dos INCT, pois as despesas de custeio residuais serão necessárias 

para cobrir o período de prorrogação, considerando que não haverá recurso adicional; e 

 A não liberação de bolsas pela CAPES para o programa nos anos 4 e 5 do programa 

resultou num gasto maior das bolsas CNPq durante estes anos. 

Solicitamos: 

 A alocação de recurso extra de cota de bolsas CNPq para os INCT que apresentarem 

demanda com justificativa apropriada e que tenha sido bem avaliado; 

 Que o recurso alocado seja proporcional ao gasto em bolsas nos anos anteriores; 

 Uma ação junto a CAPES para que esta também libere, o mais breve possível, recursos 

para implementação de bolsas de formação e de pós doc.  

Ressaltamos que as solicitações acima listadas, visam apenas manter os recursos humanos 

necessários para a continuidade dos trabalhos, em um programa declarado, por consenso, de 

exitoso e da maior importância para o sistema de C&T no país. 

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 Metrópoles; 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&Inovação 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; INCT Violência, Democracia e Segurança Cidadã; 

 INCT de Reatores Nucleares Inovadores-INCTRNI, INCT de Educação, 

Desenvolvimento Economico e Inserção Social; INCT sobre Comportamento, 

Cognição e Ensino (INCT-ECCE); Coordenadora do INCT de Nanodispositivos 

Semicondutores – DISSE. 


