Relato da reunião especial de associações cientificas realizada na segunda feira 12 de junho
das 14 às 16hs na 25ª RBA.
Estiveram presentes Enio Candotti representando a SBPC, Ana Maria Fernandes,
representando a SBS e Marcelo Ridenti, representando a ANPOCS. Compareceram
também a reunião Ruben Oliven, candidato a presidência da ANPOCS e Luis Roberto
Cardoso de Oliveira, presidente da ABA gestão 2006/2008, Heloisa Domingues do Museu
de Ciência e Jane Beltrão da UFPA, além de alguns alunos ouvintes.
A reunião teve como objetivo dar continuidade as discussões iniciadas em 2005 durante a
reunião da SBS em Belo Horizonte sobre as reivindicações e o papel da área de Humanas
no campo cientifico brasileiro.
Em grandes linhas os tópicos abordados pelos participantes foram:
1. A falta de recursos de pesquisa para a área de Humanas: baixo numero de bolsas de
produtividade em pesquisa e poucos recursos nos editais de Humanas e Universal
que contemplem a imensa demanda por recursos para pesquisa na área.
2. Avaliou-se que há recursos para pesquisa social em vários ministérios mas eles
estão sendo absorvidos por ONGs e não por equipes universitárias de excelência,
como em outras áreas de conhecimento. Considerou-se que este é um ponto
nevrálgico no financiamento de pesquisas em áreas estratégicas para as politicas
publicas.
3. Sugeriu-se que a área de Humanas produza mais estudos sobre a produção cientifica
na área para o fortalecimento dos argumentos de demandas por recursos.
4. A necessidade de ajuste no sistema de pontuação de produtividade no CNPq e na
avaliação da CAPES que inclua e valorize as atividades de representação cientifica,
uma vez que se constata a pouca disposição dos jovens a atuarem em atividades
desta ordem.
5. Organizou-se calendário de discussões nas próximas reuniões cientificas de ciências
sociais e na SBPC.
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