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Reitores discutem Cooperação e Inovação Tecnológica. 
 
A discussão em torno do projeto de lei enviado ao Congresso no último mês de outubro foi 
tema do segundo painel desta terça-feira durante a 76ª Reunião Plenária do Crub (Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras), realizada em Brasília. Para os reitores presentes, a 
iniciativa representa um grande benefício para o desenvolvimento tecnológico do País, no 
entanto, possui questões que poderiam ser revistas na intenção de melhorar a contribuição 
para a aproximação entre universidade-empresa.  
 
Tais questões foram amplamente discutidas entre os reitores das principais IES (Instituições 
de Ensino Superior) brasileiras, o resultado disso foi a criação de um anteprojeto de lei a fim 
de atender com maior amplitude as necessidades das instituições e da Educação Superior. 
Entre elas, a dedução de impostos para pessoa física além de pessoa jurídica - como propõe o 
projeto de lei - no intuito e ampliar as condições de fomento ao Ensino Superior. 
 
Fomento à pesquisa e políticas públicas em debate 
 
A apresentação de indicadores sobre investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação pelo 
MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia) esteve em pauta no primeiro painel realizado na 
manhã desta quinta-feira durante a 76ª Reunião Plenária do Crub (Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras), em Brasília.  
 
Com o tema "Inovação Tecnológica como Política do Estado", o representante do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, Reinaldo Dias Ferraz de Souza, abordou o crescimento dos investimentos 
em no setor, destacando a criação da Lei de Inovação e a Lei do Bem, além do ovo projeto de 
lei enviado ao Congresso no mês de outubro sobre o incentivo à produção tecnológica, tema 
do evento.  
 
Segundo o palestrante, os esforços dispostos pelo governo a fim de reforçar o setor de Ciência 
e Inovação no país por meio da criação de políticas públicas são exponenciais. Neste aspecto, 
ele ressaltou o aumento do dispêndio de recursos entre os anos de 2002 e 2006, primeiro 
mandato do governo do presidente da república Luis Inácio Lula da Silva, em detrimento dos 
governos passados. Entre os destaques, os recursos destinados aos parques tecnológicos, da 
ordem de R$ 51,5 milhões recursos destinados à Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), e 
os editais de bolsas RHAE e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico), da ordem de R$ 380 milhões. Clique para ler a matéria na íntegra 
 
Cerimônia de Abertura da 76ª Reunião Plenária do Crub 
 
A apresentação do presidente da Capes (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior), Jorge Guimarães, durante a cerimônia de abertura da 76ª Reunião Plenária do 
Crub (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras), realizada na noite desta quarta-
feira, na UnB (Universidade de Brasília), foi o grande destaque da noite.  
 
Representando o ministro da Educação Fernando Haddad, ausente por ter comparecido ao III 
Fórum Educacional do Mercosul, Guimarães iniciou seu discurso falando sobre o papel da 
Ciência e Inovação Tecnológica do Brasil dentro de um contexto internacional. O presidente da 
Capes apontou importantes indicadores sobre a atuação produção científica brasileira e seu 
crescimento em um contexto internacional expondo desafios e estratégias para que o Brasil 
continue crescendo neste aspecto e assumindo um papel cada vez mais competitivo em 
relação a outros países.  
 
Em sua apresentação, Guimarães destacou as principais áreas de estudo em que o Brasil tem 
potencial de crescimento e, portanto, precisa de investimentos em P&D, bem como atenção 
das universidades brasileiras para o desenvolvimento e fomento de cursos de pós-graduação a 
fim de formar recursos humanos em quantidade e qualidade.  



 
Acompanhando uma curvatura internacional, as principais áreas que precisam de 
investimentos no país são justamente aquelas que apresentam incrível potencial de 
crescimento, como Biotecnologia, Microbiologia, Biomedicina e, é claro, as Engenharias. Esta 
última, segundo Guimarães, grande responsável pelo desenvolvimento industrial de uma 
nação.  
 
"Os cursos de pós-graduação em Engenharia representam 11,5% do total do país. Isso é muito 
pouco. Para se ter uma idéia, a Petrobras precisará de 60 mil doutores em Petróleo e Gás até 
2010. Hoje, não temos essa mão-de-obra. Firmamos um convênio para cumprir tal 
necessidade, mas não há dúvida que nas engenharias em geral, além de outras áreas 
importantes, há um déficit de profissionais qualificados para colocar o Brasil no caminho do 
desenvolvimento", diz.  
 
Outro destaque da apresentação de Guimarães foi o discurso sobre "A nova Capes", por conta 
do projeto de lei enviado na semana passada ao Congresso pelo Presidente da República, Luis 
Inácio Lula da Silva, atribuindo à instituição a missão de fiscalizar e regular a Educação Básica 
brasileira além de assumir a UAB (Universidade Aberta do Brasil). Clique para ler a matéria na 
íntegra 
 
Inovação tecnológica: desafios e possibilidades 
 
Um projeto de lei para o incentivo à produção tecnológica promete ser para o desenvolvimento 
e fomento da Ciência o que a Lei Rouanet é para a Cultura. Além de complementar à Lei de 
Inovação, do ano de 2005, o projeto, criado em outubro último, pretende estreitar os laços 
entre Universidade-Empresa, a fim de promover uma maior cooperação entre os setores para 
o desenvolvimento do País. Discutir como isso será feito é um dos temas centrais da 76ª 
Reunião Plenária do CRUB (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras), que acontece 
na UnB (Universidade de Brasília), até o próximo dia 24 de novembro.  
 
Segundo o presidente do conselho, o reitor da UERJ (Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro), Nival Nunes de Almeida, o último governo levantou questões importantes referentes 
ao tema Educação Superior, como a produção científica do País, que precisam ser discutidas e 
refletidas a fim de entender seus desafios e possibilidades. "Esta é uma oportunidade de 
debater as reais condições que as universidades e as empresas têm de se unir em prol deste 
objetivo, além de discutir outras temas de extrema relevância que estiveram em pauta no 
último governo, como a Reforma do Ensino Superior e suas implicações e o Sinaes (Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior)", explica. 
 
Enquanto a proposta final da Reforma Universitária continua em trâmite no governo e o 
projeto de lei de incentivo à produção tecnológica ainda permanece em estado de avaliação, 
cabe a comunidade científica do País, juntamente com representantes do Ensino Superior 
discutir sua viabilidade e suas conseqüências. É o que acontece durante todo o evento 
organizado pelo CRUB. 
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