
Meta 1: Reuniões Científicas Multidisciplinares Internacionais 

Atividade: Conferência Avanços e Perspectivas da Ciência no Brasil, América Latina e Caribe 

Relatório Sintético 

Avanços e Perspectivas da Ciência no Brasil, América Latina e Caribe 

Rio de Janeiro, 5 a 8 de novembro de 2012 

 

 A Conferência “Avanços e Perspectivas da Ciência no Brasil, América Latina e Caribe”, 
em sua sétima edição, ocorreu conforme planejado (ver programação anexa), no período de 5 
a 8 de novembro de 2012. Os objetivos estabelecidos para a referida reunião foram:  reunir 
representantes das dez áreas do conhecimento que compõem a Academia Brasileira de 
Ciências em simpósios que avaliem os recentes avanços da ciência no Brasil, América Latina e 
Caribe; viabilizar a presença, num mesmo período e em um mesmo espaço físico, de 
pesquisadores de várias áreas e de vários países, estimulando assim a interdisciplinaridade e a 
internacionalização; estimular a convivência entre cientistas seniores e jovens talentos, 
possibilitando o intercâmbio entre a experiência dos primeiros e o natural vigor dos segundos; 
promover o encontro de autoridades brasileiras de ciência, tecnologia e inovação (C, T & I) 
com alguns dos mais renomados membros da comunidade científica brasileira, bem como com 
representantes de outros países da região; envolver os jovens Afiliados da ABC e promissores 
talentos indicados por membros da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento 
(TWAS) no encaminhamento do debate positivo e pró-ativo das questões relacionadas às 
políticas de C, T & I no Brasil e na região; contribuir para o debate dos grandes projetos do 
Governo Federal, para que suas metas sejam alcançadas com sucesso. 

 Com relação à abrangência temática, a avaliação do progresso da ciência e inovação no 
país incluiu as 10 áreas da Academia Brasileira de Ciências. Quanto aos participantes, o evento 
contou com cerca de 210 pesquisadores entre membros titulares, institucionais e afiliados da 
ABC, bem como estudantes de pós-graduação, que discutiram com os palestrantes (ver perfis 
em anexo) os rumos da ciência, tecnologia e inovação no país. 

 
Sessão de Ciências Sociais 



 O evento contou também com a participação de jovens cientistas de talento da 
América Latina e Caribe, que apresentaram suas pesquisas numa sessão de pôsteres de 
variados temas. A ciência da América Latina foi abordada, numa visão geral, por expoentes da 
ciência de países como Chile (Mary Kalin Arroyo), México (Silvia Torres de Peimbert) e 
Argentina (Juan Tirao). 

 Como já é tradicional, a ABC convida autoridades de instituições relacionadas às 
políticas de C, T e I e ao financiamento da pesquisa no Brasil para fazerem, com o auxílio dos 
representantes da comunidade científica, um balanço geral dos resultados alcançados no ano. 
Este ano, nessa sessão, a ABC contou com a presença de: Ruy Marques, presidente da Faperj; 
Jorge Guimarães, presidente da CAPES; Luciano Coutinho, presidente do BNDES; Luiz Elias, 
secretário-executivo do MCT; José Raimundo Braga Coelho, presidente da AEB; José Policarpo 
de Abreu, diretor-científico da Fapemig; Manoel Barral Netto, vice-presidente do CNPq. 

 

 

Sessão: “Um olhar do Governo brasileiro sobre ciência, tecnologia e inovação 

 

 O evento incluiu também a diplomação dos novos membros afiliados da ABC (Rio de 
Janeiro) para o período de 2012 a 2016 (ver relatório anexo). 

 

 



 

Novos membros afiliados ABC Rio de Janeiro 

 

 O número 234 do “Notícias da ABC”, juntamente com a matéria publicada no jornal “O 
Globo” (disponível em http://oglobo.globo.com/ciencia/conferencia-vai-debater-avancos-de-
diferentes-areas-de-conhecimento-6621557) enriquecem este relatório. As palestras 
ministradas têm seus “power-points” no site: www.abc.org.br. 
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