Ata da Reunião de Diretoria da Academia Brasileira de Ciências
Data: 15 de dezembro de 2016
Local: Sede da ABC, Rio de Janeiro
Às 10 horas do 15 dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na Sede da
ABC, à Rua Anfilófio de Carvalho, 29, 3º andar, no Rio de Janeiro, os Acadêmicos Elibio Leopoldo Rech Filho, Hilário Alencar da Silva, João Fernando Gomes de Oliveira, José Murilo de
Carvalho, Lucia Mendonça Previato, Luiz Davidovich, Marcia Cristina Bernardes Barbosa,
Oswaldo Luiz Alves, todos Membros da Diretoria da Academia Brasileira de Ciências, além
do Fernando Verissimo, Chefe de Gabinete.
O Presidente iniciou lembrando que na parte da tarde aconteceria a primeira reunião do
Conselho Consultivo de 2016, e chamou a atenção sobre a importância deste Conselho para
a ABC. Continuando, ele relatou as reuniões do Conselho Nacional de Ciências e Tecnologia,
conselho este que é presidido pelo Presidente da República, e como os conselheiros foram
divididos em grupos de trabalho, tais como o que vai estudar o Capital Humano empregado
em pesquisa, Comunicações e TI, e a Infraestrutura para Pesquisa, entre outros. Essa conversa seguiu por alguns minutos, quando os Diretores relataram dificuldades para se realizar
a pesquisa científica e a educação no país nestes momentos de crise, que o Brasil vem passando. A falta de reparo de equipamentos de pesquisa, a diminuição do número de bolsas, o
atraso no pagamento delas, vêm diminuindo o ritmo das pesquisas no país.
Seguindo a pauta, previamente divulgada, a Diretoria analisou a solicitação para indicar um
nome forte para concorrer ao Prêmio Volvo sobre Meio Ambiente, concedido pela Volvo
Environment Prize Foundation. O nome do Prof. Paulo Artaxo Netto foi aprovado pela unanimidade dos presentes, e será indicado até 10 de janeiro. Quanto à solicitação para indicar
candidatos para os prêmios da Accademia Dei Lincei, ficou acordado que num prazo de sete
dias o Prof. Hilário e a Profa. Marcia iriam tentar sugerir um candidato para o prêmio de
Mecânica Pura e Aplicada ou Física Matemática e o Prof. José Murilo iria tentar sugerir um
candidato para o prêmio de História.
O Prof. Luiz Davidovich passou a palavra ao Prof. João Fernando, a quem tinha solicitado
que coordenasse, juntamente com o acadêmico Jorge Guimarães, uma série de encontros
Academia-Empresa, com um formato diferente do anterior. O Prof. João Fernando comentou que há uma pressão mundial no sentido de se estabelecer ligações mais claras entre
ciência e inovação. Os eventos devem focar nas principais formas de se obter mais interação
entre academia e empresas, com diagnósticos e propostas de ações para que se obtenha
mais aproximação em cada setor. Os eventos serão feitos em parceria com a EMBRAPII. A
Profa. Márcia alertou que os temas devem ser escolhidos entre as áreas da Ciência Aplicada
que possuam aderência com as demandas do mercado hoje ou que possam ser demandadas
no futuro próximo. Ficou definido que faremos quatro eventos, em datas a combinar: Fármacos, com a coordenação do Prof. João Calixto, Química Industrial, com a coordenação do
Prof. Fernando Galembeck, Agronegócio, com a coordenação do Prof. Paulo Arruda e Manufatura Avançada, com a coordenação do Prof. João Fernando Gomes de Oliveira. O Prof.
João Fernando e o Prof. Jorge Almeida Guimarães farão a supervisão geral dos encontros. O
Prof. Oswaldo alertou sobre a necessidade de trazer as industrias que fazem inovação de
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verdade, o que todos concordaram. O Prof. José Murilo ficou de procurar um estudo antigo,
feito talvez há 35 anos, encomendado pelo Prof. José Pelúcio com demanda do Canadá, sobre a interação Academia Indústria. Também lembrou que a revista Ciência Hoje fez uma
publicação especial sobre casos de êxito em indústrias brasileiras que inovaram a partir da
ciência.
O Prof. Davidovich, em seguida, apresentou o resultado das eleições para novos Acadêmicos, resultada da Assembleia Geral Ordinária do dia 5 de dezembro último. Há descontentamento de alguns cientistas no que tange a concentração regional do resultado da eleição.
O Prof. Davidovich apresentou um gráfico que mostrou que a concentração regional da ABC
reflete a concentração regional da ciência no Brasil. O número de Acadêmicos em SP e o
número de Cientistas bolsistas 1A do CNPq, ambos representam 45% do seus respectivos
totais. A Profa. Marcia solicitou, se possível, um gráfico que mostre a evolução da distribuição regional dos eleitos a Membros Titulares nos últimos 10 anos, para uma melhor análise.
A Diretoria passou a avaliar as sugestões da Comissão de Seleção, enviadas em 31 de outubro último, a saber: a) Um Membro Titular pode indicar até dois candidatos a Membros Titulares; b) Um formulário de indicação de candidato a Membro Titular pode se assinado por
no máximo dois Membros Titulares; c) Só haverá apoios para indicações de candidatos a
Membros Correspondentes, não podendo-se mais apoiar candidaturas a Membros Titulares.
As três sugestões foram aprovadas com louvor pela Diretoria e passam a vigorar já a partir
do processo eleitoral de 2017.
A Profa. Lucia relatou a reunião que teve com o Diretor de Pesquisa e Cooperação Internacional do CNRS, na Sede da ABC no final de novembro último. O CNRS quer cooperar com a
ABC, no sentido de aumentar a interação científica entre pesquisadores brasileiros e franceses. Por isso, propôs um encontro temático entre cientistas dos dois países em 2017. A Diretoria da ABC decidiu pensar em um tema, que seja de uma área incipiente nos dois países,
de modo que esse encontro Brasil-França proposto possa fortalecer a pesquisa nesta área.
A Diretoria, unanimemente, decidiu conceder a medalha Henrique Morize à Profa. Helena
Bonciani Nader pela contribuição que tem dado ao desenvolvimento científico e tecnológico
do país. A premiação acontecerá no dia 9 de maio de 2017, durante a Posse dos novos Acadêmicos.
O novo Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços, que receberá o número 1/2016, foi
aprovado pela Diretoria, depois de ter sido sugerido pelo Escritório Décio Freire, em face ao
início da vigência do Marco Legal das ONGs, e aprovado pelo Comitê Executivo. Também foi
aprovado o Código de Conduta da ABC.
A Diretoria passou a discutir as relações com os Membros Institucionais. O Prof. Luiz Davidovich mostrou um relatório dos pagamentos das anuidades à ABC. A Faperj não paga anuidade desde 2014, outras instituições deixaram de pagar a anuidade este ano. O Prof. Luiz
Davidovich vai entrar em contato com as entidades que não pagaram as anuidade, de modo
a verificar o interesse em continuarem como membros institucionais, e eventualmente negociar um prazo para que o pagamento das anuidades seja retomado. O prof. João Fernando
redigirá uma carta convidando os Membros em falta a quitarem suas anuidades atrasadas.
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O Prof. Oswaldo ficou de consultar empresas como a Telebrás e o CNPEM sobre a possibilidade de integrarem o rol de Membros Institucionais.
O Prof. José Murilo relatou o andamento do Projeto Arquitetônico para desenvolver o Arquivo da Academia Brasileira de Ciências. Ao final do projeto, será conhecido da Diretoria o
custo da obra.
O Prof. Luiz Davidovich relatou que o Comitê Executivo fez uma análise qualitativa do quadro de funcionários e promoveu um reajuste nos cargos e salários do Pessoal. O resultado
do trabalho, longo e cuidadoso, trouxe um aumento real, descontado a inflação, de menos
de 5% na folha de pagamento.
Por fim, a Profa. Marcia relatou o andamento do projeto de visibilidade da ABC. O alvo do
trabalho tem sido o site da ABC e os perfis da entidade nas mídias sociais, tais como facebook e twitter. A Diretoria aprovou a contratação dois estagiários: um para cuidar do levantamento de métricas de acompanhamento da ABC nas mídias sociais e um para auxiliar a edição de notícias geradas pelos grupos de estudo da ABC. O custo de cada estagiário é de R$
980,00 mais os benefícios da ABC (VT e TR). Esse custo será pago com a Contribuição do
MCTI. Complementando, a Diretoria aprovou a comissão de seleção dos dois estagiários
supracitados composta na forma a seguir: Profa. Marcia Barbosa (Diretora da ABC), Elisa
Oswaldo-Cruz Marinho (Chefe da Assessoria de Comunicação) e Fernando C. A. Verissimo
(Chefe de Gabinete). Compete a esta comissão, aprovar os perfis dos candidatos às duas
vagas para a divulgação, selecionar os currículos, fazer as entrevistas, e declarar os selecionados.
A reunião terminou às 12:40.
Luiz Davidovich
Presidente
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