Circular nº 091/2015

Brasília, 22 de abril de 2015

Às Seções Sindicais, Secretarias Regionais e aos Diretores do ANDES-SN

Companheiros,

Encaminhamos o relatório da reunião do Grupo de Trabalho
Ciência e Tecnologia – GTC&T do ANDES-SN, realizada em Brasília, nos dias
18 e 19 de abril do corrente ano.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais
saudações sindicais e universitárias.

Prof. Alexandre Galvão Carvalho
3º Secretário

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CIÊNCIA &
TECNOLOGIA DO ANDES-SN
Data: 18 e 19 de abril de 2015 (sábado e domingo)
Local: Sede do ANDES-SN (SCS, Quadra 2, Bl. C, Ed. Cedro II, 3º andar,
Brasília/DF)
Horário: Início às 9h do dia 18/4 - Término previsto para 17h do dia 19/4
Presentes:
Coordenação do GTC&T: Fausto de Camargo Junior e Epitácio Macário
Moura
Seções Sindicais: ADUR-RJ (Heitor Fernandes Molthi Filho) e ADUSP (Lilian
Gregory)
1. Pauta:
Informes: da diretoria, da coordenação do GT e das seções sindicais
As deliberações do 34º Congresso, conforme abaixo:
• Organização de seminário sobre a inovação tecnológica e a EMBRAPII;
• Políticas de C&T, orçamentos, critérios e mecanismos de distribuição de
recursos da União e dos estados para a produção científica e
tecnológica;
• Pesquisa, pós-graduação, e políticas produtivistas, e seu impacto sobre
o trabalho docente e a inserção subserviente e acrítica dos Programas
de Pós-graduação às políticas implementadas pela CAPES e pelo
CNPq;
• Produção do conhecimento, direito bioético e a exploração destrutiva da
natureza, e políticas oficiais.
Outros assuntos
Encaminhamentos
2. Materiais distribuídos:
• Pauta da reunião de conformidade com as deliberações do 34º
Congresso do Andes-SN
• Cópia de matéria publicada no site Consultor Jurídico com o título
“Serviços essenciais podem ser executados por meio de convênios,
decide Supremo”, que trata da rejeição da ADIN movida pelo PT e
PDT contra as Organizações Sociais
• Matéria do site Câmara Notícias “Projeto institui Código Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação” expondo síntese do Projeto de Lei
(PL) 2177/2011;

•
•

Texto integral do PL 2177/2011 – Código Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 290) e Emenda
Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015, que altera a
Constituição Federal no que diz respeito à Ciência, Tecnologia e
Inovação.

3. Abertura dos trabalhos
O diretor Fausto de Camargo iniciou a reunião solicitando uma apresentação
dos presentes e assumiu a coordenação da mesa. Assumiu a relatoria o diretor
Epitácio Macário.
Após a apresentação, o coordenador expôs a proposta de pauta e indagou se
os dois representantes de ADs gostariam de incluir outros assuntos. Não tendo
outras sugestões, deu-se início à discussão da pauta.
4. Síntese da discussão dos pontos de pauta
Os informes dados pelos diretores do Andes-SN giraram em torno dos
instrumentos legais aprovados ou em tramitação no Congresso Nacional que
alteram a Constituição Federal no que se refere à Ciência, Tecnologia e
Inovação, bem como instituem o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Procedeu-se a leitura de matérias que apresentam síntese dos
instrumentos legais em epígrafe e abriu-se a discussão no grupo.
Observou-se que a PEC 290/2013 foi proposta depois que o PL 2177/2011 já
estava em tramitação. O objetivo da PEC foi, portanto, adequar o arcabouço
constitucional às mudanças conceituais e operacionais preceituadas no dito
Projeto de Lei que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Na justificativa da PEC de autoria da Deputada Margarida Salomão
(PT/MG) lê-se logo no primeiro parágrafo: “A Comissão Especial formada para
apreciar o Projeto de Lei no 2.177, de 2011, que propõe mudanças no
arcabouço legal para a ciência, tecnologia e inovação no País, constatou a
necessidade de atualizar as disposições constitucionais relativas ao tema, em
vista de processos em andamento na sociedade e claramente manifestados
nas audiências públicas, pelas entidades que atuam nessa área”.
Optou-se, então, por discutir a PEC 290/2013 que se tornou Emenda
Constitucional de número 85 em 26 de fevereiro de 2015. O objetivo foi
entender a profundidade das mudanças operadas na Constituição Federal (CF)
com o fim de adequá-la, como supõe a justificativa da referida PEC, às
urgências da sociedade brasileira que “enfrenta um esgotamento das
estratégias convencionais de estímulo ao desenvolvimento econômico e social.
Em especial, críticas ao esforço de substituição de importações praticado até o
final da década de 1980 e ao modelo que o sucedeu...”.

A leitura do texto da PEC e de alguns artigos do Código Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação nos deu base para sintetizar as mudanças propostas
nos seguintes pontos:
1º) A mudança do conceito de Ciência e Tecnologia para Ciência, Tecnologia e
Inovação;
2º) A competência comum da União, dos Estados e dos Municípios de
desenvolver e proporcionar o acesso à cultura, à educação e à ciência foi
acrescida dos termos tecnologia, pesquisa e inovação, consoante com a
mudança conceitual referida no ponto anterior;
3º) A prioridade para os investimentos em pesquisa básica foi acrescida da
pesquisa tecnológica e da inovação;
4º) Inclui o incentivo e promoção das instituições públicas brasileiras que lidam
com CT&I no exterior;
5º) Faculta à União o remanejamento de verbas de uma função prevista no
orçamento para outra quando se tratar da ciência, tecnologia e inovação;
6º) A mudança no tratamento do público: as parcerias dos entes públicos
(União, Estados e Municípios) com as empresas privadas transpassa todo o
arcabouço conceitual da PEC 290/2013 e da EC 85/2015. Criam-se as bases
constitucionais para as ditas parcerias, inclusive com investimento direto do
fundo público e cessão de recursos materiais e humanos em favor das
empresas privadas.
Estas mudanças conceituais e operacionais foram feitas para albergar o
arcabouço conceitual do Projeto de Lei 2177/2011 que institui o Código
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ainda em tramitação no
Congresso Nacional.
Discutiu-se que, por si mesmos, a EC e o PL, em epígrafe colocam na ordem
do dia demandas a que o Sindicato Nacional Andes tem de enfrentar. O
arcabouço legal examinado fornece o suporte para, por exemplo, o
funcionamento da Organização Social denominada Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII).
A EMBRAPII é a materialização da conhecida Lei das Organizações Sociais –
OS (Lei 9637/98) cujos preceitos foram reiterados pela Lei das Organizações
Sociais de Interesse Público - OSIPs (Lei 9790/1999). Nestas leis ficam
instituídas as possibilidades de utilização do fundo e dos suportes materiais e
humanos públicos em parcerias com entidades privadas. A recente decisão do
Supremo Tribunal Federal contrária à Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin 1923) movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT) em 1999 fornece o suporte jurídico para o
incremento do que preceitua o PL 2177/2011 que trata da ciência, tecnologia e
inovação. Juntando com o PL das terceirizações (PL 4330), temos o desenho
jurídico, político e institucional das nefastas mudanças operadas no âmbito da
ciência e tecnologia.

No seu conjunto, as mudanças ideológicas, jurídicas e institucionais em curso
põem demandas urgentes à atuação política do Andes-SN. Para responder a
tais demandas são necessárias ações de ordem formativa, jurídica e de
mobilização política. Por esta razão, o grupo indicou a urgência de
aprofundamento do conhecimento sobre tal contexto político, os arranjos
jurídicos e institucionais que incidem negativamente sobre a produção e
socialização do conhecimento, bem como sua instrumentalização tecnológica a
serviço do capital. Indicou-se, pois, a necessidade de o GTC&T promover
reuniões de trabalho com o fim de produzir material teórico e de agitação
política, em conjunto com outros GTs que tratam de temas relacionados, como
é o caso do GTPAUA e do GTPE.
5. ENCAMINHAMENTOS
a) Discutir com a diretoria do Andes-SN a viabilização de reuniões de trabalho
da coordenação do GT C&T com o fim de estudo e análise dos impactos
conceituais, jurídicos e políticos dos documentos: 1. Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação; 2. Projeto de Lei 2177/2011 que institui o
Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (em tramitação na
Câmara Federal); 3. Emenda Constitucional 85/2015 que altera o arcabouço
constitucional para albergar as mudanças propostas no PL 2177/2011; 4.
Estrutura, funcionamento e financiamento da EMBRAPII; 5. Lei das OSs
(Lei 9637/98) e Lei das OSIPs (Lei 9790/98); 6. Acórdão do STF sobre
constitucionalidade da Lei das OSs; 7. Projeto de Lei da terceirização (PL
4330).
b) Produção de documentos analisando politicamente as mudanças
conceituais, legais e institucionais propugnadas nos instrumentos legais
acima.
c) Mobilização das Seções Sindicais e realização de encontros inter-regionais
no segundo semestre de 2015 com o objetivo de refletir sobre a política de
ciência, tecnologia e inovação, gerando conhecimentos e mobilizando
estratégias de luta por um sistema de C&T voltado para os problemas do
País e da maioria da população;
d) Realização de Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia no primeiro
semestre de 2016, como culminância dos encontros inter-regionais,
gerando estudos e análise da política de C&T com vistas a
instrumentalização da luta política do Sindicato Nacional nessa seara.
e) Encaminhar a produção de texto a ser produzido pela coordenação do GT
C&T sobre a EC 85/2015 abordando os seguintes aspectos:
• Cotejo com o texto original da CF, identificando as principais
mudanças operadas pela EC
• Fazer análise política da EC com realce para os pontos críticos:
mudanças conceituais; enfraquecimento da pesquisa básica em prol

da pesquisa tecnológica e da inovação; ênfase na vinculação do
conhecimento científico às demandas do mercado; Parcerias
Público-Privado (PPPs); transferência de fundos públicos para
OS/OSIPs e empresas privadas;
f) Realização de debates e ações políticas em conjunto com o GTPAUA sobre
o PL 7735/2014 que trata da diversidade biológica e do acesso ao
patrimônio genético nacional, solicitando inclusive uma análise no campo
jurídico a Assessoria Jurídica do Andes-SN e fazendo analise política do
mesmo, no sentido de identificar suas consequências para a universidade e
sociedade, sujeitos envolvidos, e possíveis ações para o seu
enfrentamento.
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