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Como Conselheiro Consultivo, que contribuição você espera dar à SBQ? 

A atuação por quase 10 anos em comitês de agência de fomento possibilita trazer à SBQ 
experiência em política científica baseada em ciência (science-based science policy). 
Esta é importante para o debate de valores acadêmicos para a formação de 
pesquisadores na área de química, o fortalecimento e internacionalização da pesquisa 
em química no Brasil, e a atração de jovens pesquisadores (inclusive de PG e IC) para a 
Sociedade. Também para contribuir para o aumento da visibilidade e atuação da SBQ 
junto aos órgãos de fomento estaduais (São Paulo) e federais, fortalecendo a 
importância da Sociedade para a comunidade acadêmica brasileira. Fomentar o debate 
sobre o momento da ciência brasileira, não somente sobre a crítica falta de recursos, 
mas também para a melhoria da qualidade da ciência, em particular de química. Assim, 
estimular jovens pesquisadores a melhor conhecer o estado-da-arte em que atuam e 
contribuir para a pesquisa em química no contexto nacional. 


