
 

 Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T 

 

RELATÓRIO 02 do FÓRUM de C&T. REUNIÃO DE BH 2023. 

                     29 de janeiro de 2023 

Entidades presentes: ASSEC-MG, ASSEC-RJ, ASCON-RJ, ASCON Belém, AFINPI, 

Núcleo Sindical INPA/SINDSEP-Am, Depto C&T-SINDSEP-Mg. SINDCT, ASCT. 

Este relatório procura fazer o relato resumido do encontro de BH 2023, onde os 

representantes das entidades debateram as questões de grande interesse das 3 

carreiras que compõe nossa carreira de C&T. 

Acompanha este relatório o “DOCUMENTO DE BH 2023”, documento este que 

mostra com mais detalhes o que foi discutido e deliberado neste encontro. 

Acompanha também a pauta de reivindicações que serão levadas ás bases e 

após, às autoridades do atual governo federal, e a estas faremos nossas cobranças, 

reivindicações e apresentações de nossa visão e entendimento do que deve ser 

implementado para a C&T, enquanto ministério, Institutos de Pesquisas (UP’s) 

servidores e orçamentos. 

 

PONTOS DEBATIDOS EM PLENÁRIO DO ENCONTRO DO FÓRUM. 

             1 – ANÁLISE DA CONJUNTURA ATUAL  E AÇÕES DO FÓRUM. 

Conjuntura e Formação Política;   Expectativas acerca do novo governo;   Desmilitarização; 

Popularização da C&T;   Fuga de Cérebros;  Recomposição salarial;  Fortalecimento dos 

sindicatos e associações de representação dos servidores;  Diagnóstico da força de trabalho das 

Carreiras de C&T;  Teletrabalho/Trabalho Remoto;  Reforma Administrativa;  A reforma da 

previdência de 2017 e a destruição de benefícios e direitos dos trabalhadores;  Contratações 

temporárias como ferramenta de desmanche do estado; Incorporação da gratificação GDACT 

ao vencimento básico, uma luta antiga e justa;  Desigualdade de gênero, que com o atual 

teletrabalho aumentou a jornada total das mulheres, mais que dos homens;  Tentativas de 

agendamento com a Ministra de C&T Luciana Santos;  Mecanismos de comunicação do FÓRUM 

de C&T com as bases e com a sociedade;  Calendário anual das reuniões mensais presenciais do 

FÓRUM de C&T. 

2 – Elaboração da Pauta de Reivindicações das Carreiras de C&T 

Face ao enorme represamento de nossas pautas, em virtude da opção pelo não diálogo tanto 

pelo governo golpista de Temer, como pelo governo fascista e anti-servidores de Bolsonaro, os 

participantes do Fórum reunidos em Belo Horizonte entenderam que há uma grande 

quantidade de temas que devem ser trabalhados. Porém, há um núcleo central e emergencial 

de reivindicações, cujo atendimento é fundamental para a recuperação e manutenção do 

sistema público de ciência e tecnologia, hoje a beira do colapso por conta da falta de recursos 

humanos e financeiros. Assim, essa ampla pauta deverá ter como pilares a recomposição 

salarial, a realização de concursos públicos urgentes para todas as carreiras de C&T, tanto no 

nível superior quanto no nível intermediário, e a recomposição orçamentária das instituições 

do sistema. A fim de melhor estruturar tal pauta, foram solicitados os seguintes estudos, a 

serem conduzidos pelo Fórum com a cooperação técnica do DIEESE: 



 

 Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T 

 Estudo técnico acerca das perdas salariais da categoria até dezembro de 2022; 

 Estudo sobre as necessidades de pessoal das instituições de C&T, em todos os níveis 
(assistentes, técnicos, analistas, pesquisadores e tecnologistas); 

 Estudo acerca do mecanismo de reposição de servidores dos IF´s (abertura automática 
de concurso); 

 Histórico do Orçamento das UP´s. 

Após amplos debates, levando em consideração as questões e as necessidades acima 

levantadas, foi acordada a pauta do fórum das entidades representativas de C&T, a ser 

apresentada ao governo e aos demais parceiros do movimento sindical, após  aprovação da 

mesma em assembleias de base das instituições que compõem o fórum. 

OBS: Vale ressaltar que o Fórum respeita a soberania das bases, atuando por acordo das 

instituições que representam as mesmas. Se a pauta, em parte ou no todo, for objeto de 

obstrução de uma ou mais entidades, será preciso construir um novo acordo sobre a mesma. 

 

                       Fernando Morais Santos, Secretaria Executiva do Fórum de C&T 

Telefone: (12) 99719-9320; WhatsApp (12) 99746-5317  

e-mail fernando.sindct@gmail.com e fernando.forum.ct@gmail.com  
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