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Ofício n.º 1288 IQ/UFRJ 

 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2016. 

 

 

Prezado Prof. Aldo, 

 
O Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IQ-UFRJ) vem, por intermédio 

deste, manifestar a sua discordância acerca da Reestruturação Regimental do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), determinada pelo Decreto n° 8.877, de 18 de 

outubro do presente ano, bem como externar a Moção de Repúdio abaixo transcrita, cuja aprovação 

pela Congregação do IQ-UFRJ, órgão deliberativo máximo de nossa Instituição, foi realizada em 

Reunião Ordinária ocorrida no dia 08/11/2016: 

 

“MOÇÃO DE REPÚDIO À REESTRUTURAÇÃO DO MCTIC 

 

A Congregação do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IQ-UFRJ) 

aprovou, em Reunião Ordinária realizada no dia 08/11/2016, Moção de Repúdio manifestando sua 

forte indignação com a reestruturação administrativa do MCTIC que coloca o CNPq, a Finep, a AEB 

e a CNEN subordinados a uma “Coordenação Geral de Serviços Postais e de Governança e 

Acompanhamento de Empresas Estatais e Entidades Vinculadas”. Caso tal reestruturação não seja 

revertida, será evidenciado um desprezo sem precedentes ao trabalho realizado pela comunidade 

científica brasileira nos mais amplos setores e ao longo de várias décadas. É impossível não 

considerar que tal reestruturação obedece a interesses completamente afastados de uma política de 

Estado duradoura que tem procurado fazer com que o Brasil desempenhe um papel relevante no 

cenário científico internacional. Trata-se de um evidente retrocesso que exigirá das gerações futuras 

do nosso país um enorme esforço para revertê-lo.” 

 

Posto isto, por derradeiro, reiteramos os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 Cordialmente,  

 

Cássia Curan Turci 

Diretora do IQ-UFRJ 


