
Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM  

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional e o Papel da Pós-
Graduação na Correção das Assimetrias

Evaldo F. Vilela, Ph.D.
Presidente do CO N FAP

Presidente da FAPEMIG
Reitor da Universidade Federal de Viçosa (2000-2004)

Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências



FIZEMOS MUITO NA PÓS -GRADUAÇÃO!

 DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO



FIZEMOS MUITO NA PÓS -GRADUAÇÃO!

? ECONÔMICO SÓCIO ECONÔMICO DO PAÍS

 O caso da Agricultura 



A PÓS-G RADUAÇÃO  CO MO  FATO R DE CO MBATE ÀS 

DESIGUALDADES E ASSIMETRIAS

O maior problema do Brasil 

CO MBATE CO M 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA



EDUCAÇÃO E CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

PLANO NACIONAL E PLANOS ESTADUAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO COM BASE EM CONHECIMENTO 



Desigualdades individuais

Desigualdades e Assimetrias entre países e regiões

EDUCAÇÃ O

CIÊNCIA E TECNOLOGIA



1. Desenvolvimento = Crescimento = Competências (skills)

Acerto fiscal e acerto político NÃO PODEM negligenciar o FUTURO

E o futuro já chegou!

2.  O  valor da melhoria da educação, da escola,  da ciência é enorme!

Educação e Ciência
Recusa do Fatalismo



A ciência como base para uma vida em comum

uma linguagem em comum a partir de diferentes pontos de 
vista

• comunicação • confiança • credibilidade



A ciência parte do problema e não da solução!

a ciência

tem dúvidas...
...investiga...

...experimenta...
...e usa estatística!

É a melhor verdade disponível para a sociedade! 



O perigoso crescimento da “indústria da crença”

A “fábrica de certezas” (vacinas,  mudanças climáticas,  
terraplanismo) trabalha contra a dúvida.. .

. . .contra a razão.. .
contra a ciência ! 



A Universidade é o locus da a ciência como um valor da 

sociedade ,  um bem comum



Se espera da Universidade que ela se organize para a Era 

Digital com estrutura diferente da tradicional de centros e 

departamentos.

Valorizar a pesquisa sobre os grandes desafios 

da humanidade e que busca respostas globais.  Seja 

plana e valorize o protagonismo individual no coletivo.



Uma universidade que avalia seus cientistas com critérios 

diferentes daqueles que se popularizaram na era do 

produtivismo acadêmico.



PODEMOS SER OUTRA COISA! 

OBRIGADO!

presidencia@fapemig.br
(31) 3280-2151
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