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Uma parceria para atuação conjunta foi formalizada hoje, 21, pelos ministérios da Educação e da 
Ciência e Tecnologia. O objetivo dos ministros Cristovam Buarque e Roberto Amaral é reavaliar 
todo o sistema de pós-graduação do País e preparar o 4º Plano Nacional de Pós-Graduação, que 
deveria ter sido feito em 1996.  
 
Os ministros formalizaram a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Pós-Graduação 
e da Ciência e Tecnologia, destinada a realizar a tarefa, durante reunião ocorrida no MCT. “Este 
ato marca a visão do País pelo novo governo que é da iniciativa conjunta, colaboração entre as 
instituições e racionalização do uso dos recursos públicos”, afirmou o ministro da Ciência e 
Tecnologia.  
 
Roberto Amaral reiterou a necessidade de promover mudanças nas áreas de ciências, tecnologia e 
educação. Como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o 
CNPq têm missões similares – são os executores na concessão e avaliação de bolsas de pós-
graduação dos dois ministérios – os ministros resolveram unir forças. “Precisamos projetar que 
tipo de cientista o Brasil vai precisar daqui a dez anos. Aproximar a pesquisa universitária do 
investimento empresarial e, principalmente, investir em educação, ciência e tecnologia”, 
acrescentou Amaral.  
 
“A comissão é o primeiro passo para encaminhar o sistema das universidades no País”, declarou 
Cristovam Buarque. As duas instituições, observou, são responsáveis pelo treinamento nacional 
da produção tecnológica. Segundo Buarque, a missão dos dois ministérios é construir projetos 
para conhecimento da humanidade.  
 
Os presidentes da Capes, Carlos Roberto Jamil Cury, e do CNPq, Erney Felício Plessmann de 
Camargo, serão os coordenadores do grupo. A comissão não é permanente, mas também não tem 
um prazo determinado. Além de definir uma política para o setor, a comissão – formada por 15 
integrantes – também vai avaliar as áreas prioritárias para concessão de bolsas, seus valores e 
quantidade.  
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