
Relato da segunda reunião do GT CHSSA instituído pela Presidência do CNPq para a 

elaboração de uma Política de C&TI para as Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas. 

Local: Sede do CNPq – Brasília 

Data: 13 de março de 2015 

Participantes: 

Ângela Cúnico, Carmen Rial (Coordenadora), Eduardo Morettin (Relator), Fernanda 

Sobral, José Gondra, José Ricardo, Luciano Mendes, Selma Leitão, Virgínia Pontual. 

 

A reunião contou com a presença de todos os membros do GT e, na abertura dos 

trabalhos, a profa. Carmen Rial passou a palavra à profa. Selma Leitão e ao prof. José 

Ricardo, que relataram o encontro ocorrido na UFRJ, organizado pelo Fórum de CHSSA  

para examinar as medidas necessárias ao encaminhamento da discussão da ética na 

pesquisa em CHSSA. 

Após o relato, os participantes retomaram questões relativas aos documentos 

produzidos pelas duplas responsáveis pela elaboração de um texto preliminar sobre 

cada um dos eixos estruturantes (ética, formação, internacionalização, financiamento 

e publicação). Foi pensada também uma agenda para as futuras reuniões (com o 

Ministério de CTI, o CNPq e demais agentes envolvidos), a dinâmica envolvendo os 

próximos encontros do GT e, por fim, os pontos mais importantes a serem trazidos 

para a reunião com o presidente do CNPq, Hernan Chaimovich, que ocorreu às 10h. 

Esteve presente também o seu assessor Daniel Natalizi. 

O presidente do CNPq recebeu o grupo e apresentou em linhas gerais suas 

expectativas em relação ao desenvolvimento dos trabalhos. Dentre outras questões, 

chamou atenção para a importância do estabelecimento de metas, indicadores e dos 

métodos necessários para atingir os objetivos da política que está sendo elaborada. 

Delineou aspectos importantes para a consolidação da ciência, tecnologia e inovação 

em sua gestão. Passando a palavra à coordenadora do grupo, a profa. Carmen Rial fez 

um breve relato do histórico das atividades do Fórum de CHSSA e dos trabalhos 

desenvolvidos pelo GT instituído pelo CNPq. Explicou ao presidente as linhas gerais 

que nortearam a estruturação da proposta (os eixos estruturantes acima 

mencionados), o estágio atual dos trabalhos e o cronograma futuro. A seguir, cada um 

dos participantes apresentou de forma sucinta os principais pontos dos referidos eixos 

estruturantes, aspectos sobre os quais o presidente do CNPq se posicionou, 

permitindo que houvesse um produtivo debate sobre as idéias em curso. A reunião, 



que teve duração de uma hora, terminou com o renovado compromisso do presidente 

do CNPq de apoiar as atividades do grupo. 

Em seguida, o GT se reuniu e fez uma avaliação, positiva, da reunião com o presidente 

do CNPq, identificando também a necessidade de reformular e aprofundar os textos 

preliminares já redigidos, fato que teve como implicação imediata uma revisão do 

cronograma inicial de circulação desse texto entre as associações científicas. 

Por último, houve uma discussão dos textos produzidos, apontando-se a importância 

de padronizá-los e de conferir a cada um deles objetividade e maior vínculo com as 

especificidades da área. 

Terminada a reunião, estabeleceu novo cronograma de atividades para o mês de 

março, calendário indicado ao final deste relato, e os participantes agradeceram mais 

uma vez o apoio dado pelo CNPq e a excelente acolhida oferecida.  


