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MOÇÃO DE PROTESTO

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, manifesta
protesto quanto à indisponibilidade e instabilidade das plataformas digitais do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cujos bancos de dados e de
informações são essenciais para a existência, o desenvolvimento e aprimoramento da
pesquisa e da pós-graduação no Brasil e constituem um patrimônio nacional não apenas do
Estado, mas de toda a sociedade brasileira.

Em 23 de julho de 2021, as plataformas do CNPq, incluindo a Plataforma Lattes,
ficaram indisponíveis, situação que durou 10 dias até o início do restabelecimento parcial de
alguns sistemas, em 4 de agosto, e do restabelecimento da plataforma, em 07 de agosto. A
comunidade acadêmica preocupou-se com a possibilidade de inexistência de banco de
informações de reserva (backup) das plataformas.

Até o dia 07 de agosto, quinze dias após a queda dos sistemas, nove informes
haviam sido publicados na página do CNPq relatando as medidas tomadas pela agência
para o restabelecimento de todo o sistema. O acesso à Plataforma Carlos Chagas, utilizada
para a gestão de projetos de pesquisa e solicitação de novas propostas, só foi normalizado
em 16 de agosto.

Apesar dos esforços e explicações das autoridades diretamente responsáveis pela
gestão do CNPq, causa espanto e indignação que uma das principais agências de
desenvolvimento científico e tecnológico da América Latina enfrente tal nível de dificuldade,
revelando a fragilidade crescente dos órgãos de Estado vinculados à ciência e à tecnologia
no Brasil. Não é novidade, nem segredo, que os recursos para a ciência e tecnologia vem
sendo drasticamente reduzidos e cortados, gerando um desmonte progressivo da
capacidade soberana do país em produzir ciência e tecnologia.

Por essas razões, o ConsEPE da UFABC protesta contra as condições dos sistemas
do CNPq e exorta à Presidência do CNPq e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
que as plataformas do CNPq e seus bancos de dados e informações sejam preservados e
retornem com a máxima brevidade à sua normalidade. Demanda, igualmente, que o CNPq
confira o máximo de transparência à real condição de segurança das plataformas da agência
e de seus bancos de dados e informações, reforçando a sua preservação para o pleno
benefício e usufruto da sociedade brasileira.
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