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INTRODUcA0 

0 Banco Nacional do Desenvolvimento 
Economic° recebeu, desde sua fundacao, 
juntamente corn a tarefa de promover a 
execucao dos principais projetos de desen-
volvimento do Pals — comecando pelos dei• 
xados pela Comissao Mista Brasil-Estados 
Unidos, prosseguindo corn os constitutivos 
da medula do Programa de Metas e por 
numerosos outros, subsequentes, que o pro-
prio desenvolvimento is suscitando — a in-
cumbencia de organizar o acesso a tecno-
logia universal de vanguarda, assim como 
de aclimati-la ao nosso solo nacional na-
tural e socio-economic°. 

Os chamados projetos de desenvolvi-
mento, geralmente destinados a romper os  

engarrafamentos da economia nacional, im-
plicam, ordinariamente, na implantacao de 
indOstrias e servicos basicos para a opera-
cao e o crescimento de uma economia na-
cional hodierna, das dimensoes e caracteris-
ticas da nossa, e que, por alguma razao, 
prOpria economia, atraves da iniciativa pri-
vada ou da administracao publica conven-
tional, nao havia podido suscitar. Ora, se 
bem que nao em todos os casos, essa omis-
sao da economia em criar espontaneamente 
as industrias e os servicos em causa pren-
de-se menos a defidencias da constelacao 
natural de recursos ou a escassez de capital, 
do que a dificuldades tecnologicas, a come-
car pelo nosso explicavel despreparo no 
campo da ciencia pura e a terminar pelos 
problemas de acesso a patentes e know-how, 
cristalizadores da experi'encia universal de 
vanguarda. 
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Assim, independentemente de saber se a 
missao de organizar o acesso a ciencia e 
tecnica era especificamente sua, os tecnicos 
do BNDE viram-se a brace's corn essa tarefa, 
a principio individual e apenas implicita-
mente e, mais recentemente, sob forma or-
ganizada e explicita, atraves do FUNTEC, 

que representa a ponte afinal lancada en-
tre a atividade economica pratica e a Uni-
versidade. Noutros termos, aquela conexao 
que, noutros paises, se estabelece direta-
mente, ou quase, entre a empresa e os 
centros de preparacao de pessoal de nivel 
superior e de pesquisa, tende, no Brasil, a 
fazer-se pela intermediacao de organismos 
como o BNDE e os outros bancos de inves-
timento. 

Corn efeito, em nossas condicoes, quando 
a atividade produtiva comum assenta ain-
da nurna experiencia tecnolOgica já do do-
minio public° — nem sequer explorando 
devidamente esse manancial — os projetos 
de desenvolvimento apresentam-se, muitas 
vezes, como exigentes, nessa materia. Ate 
mesmo porque as nossas condicoes econo-
micas e naturais nao correspondem aquelas 
para as quais a tecnica de vanguarda foi 
criada, nao é raro que nosso potencial deva 
aguardar, para sua valorizacao, a solucao 
de graves e abstrusos problemas de ciencia 
pura e de pratica operational. Dal resulta 
que nossa economia nao pode contentar-se 
corn a ciencia e a tecnica que informaram 
a operacao e o desenvolvimento das econo-
mias mais desenvolvidas ccntemporaneas, a 
um tempo em que setts desempenhos me-
dios ou moda:s cram comparaveis aos flos-
ses de hoje. 

Segue-se que o problema de uma adequa-
da autude para corn a ciencia e a tecnica 
era e continuani a ser um dos mais graves 
corn os quais devera confrontar-se o pro-
motor do desenvolvimento de urn pais co-
mo o nosso. Entre a subserviencia beata 
perante a tecnologia universal de vanguar-
da — traduzida, tantas vezes, na pratica, nos 
vicios do preciosismo tecnologico — que 
nao consulta nossas condicoes concretas de 
operacao e acaba pondo-se na dependencia 
dos prospectos dos fabricantes estrangeiros 
de equipamento, condenando a subutiliza-
cao a capacidade ja criada no parque na-
cional, e o xenofobismo tecnologico que, 
entregue a si mesmo, levar-nos-ia de volta  

ao arco e flecha pre-cabralinos, é mister es- 
colher uma linha de born senso e equilibrio. 

Sobretudo, trata-se de educar quadros ca-
pazes de aliar o conhecimento das necessi-
dades reais da economia nacional, em ma-
teria de tecnologia, corn o conhecimento do 
que a ciencia universal tern, ou esta em vias 
de ter, para atender a essas necessidades. 
Esse pequeno destacamento de vanguarda 
deve ser educado de modo a conhecer nossos 
problemas basicos, porque, sem isso, seu 
trabalho se frustrara na aquisicao de co-
nhecimentos intiteis; e, tambem, na cons-
ciencia de que a ciencia e a tecnica sao, 
em nossos dias, produtos de urn trabalho 
universal, quanto ao fundo — mesmo quan-
do nacional quanto a forma —, de modo 
que nada seria mais tolo do que nos iso-
larmos, para criar aqui uma tecnica e uma 
ciencia nossas. 

O FUNTEC, ao lancar uma ponte entre o 
BNDE - lugar onde se estudam os principais 
projetos de desenvolvimento do Pais — e 
a Universidade, devera, afinal, contribuir 
para essa tarefa de formar e educar o corpo 
tecnico nacional nesse espirito. 

Nas presentes notas procura-se reunir, 
tanto quanto possivel, de forma ampla e 
sistematica, a experiencia vivida e incorpo-
rada pelo BNDE nos campos da ativacao de 
pesquisas  •  tecnolOgicas e da formacao e 
aperfeicoamento de pessoal tecnico-cienti-
fico no Pais, resultado que expressa a massa 
de resposta a preocupacao fundamental in-
dicada nas linhas anteriores. 

Os resultados alcancados nesta faixa de 
operacocs sugerem seja a questao encarada 
de urn ponto de vista expositivo — critico, 
dado que de um lado ja se dispOe de re-
gistros relativamente bons para exame, e 
de outro, em razao da ampla faixa de acao 
contemplada pelo instrumento manipulado 
pelo BNDE. 

Esta linha de analise induz a que sejam 
buscadas as origens mais remotas do 
I UNTEC, procurando-se corn isso identificat 
no tempo o ponto em que o instrumento 
detinha dimensoes e concepcoes relativa-
mente reduzidas, para, a partir dai, it-se 
incorporando as modificaceies, adaptacOes e 
aperfeicoamentos que permitiram ao Fun-
do atingir a confoimacao que hoje detem. 

Iniciar-se-d o presente trabalho, por-
tanto, pela discussao das razoes que leva- 
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rani 0 BNDE a ingressar no campo da pes-
quisa tecnico-cientifica e da formacao e 
aperfeicoamento de pessoal — inicialmente 
pela instituicao da chamada COTA DE EDU-
CACAO E TREINAMENTO TECNICO dos pri-
meiros resultados obtidos, e a passagem 
forma mais elaborada e atual do FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-CIENTIFICO - 
FUNTEC, nao sem antes sintetizar o enten-
climento de posicao assumido pelo Banco 
Nacional do Desenvolvimerito Economic° 
nesta area, afinal extraido de uma racio-
nalizagtio do model° mais adequado de 
rompimento de graves impasses que impe-
dem urn crescimento mais acelerado da eco-
nomia nacional. 

II — CIENCIA, TECNOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

I . CONS:DERAOES GERAIS 

Entende o lINDE qua, no context() presen-
te da economia brasileira, a conclucao do 
progress° tecnico-cientifico merece uma 
compreenslo mais profunda e detida das 
fOrcas que governam o ritmo e a estrutura 
da capitalizacao do sistema, assim como que 
este prOprio depende, para sua expansao a 
taxas compativeis corn o clesejo. nacional, 
de que se ativem iniciativas e invers5es 
tendentes a imprimir maior aceleracao 
composicao de uma tecnologia facilmente 
incorporavel no processo produtivo, por-
que forjada para atender a constelacao de 
recursos naturais do Pais. Esse entendimen-
to, por sua vez, parte da indicacao de que 
a reducao do gap entre a economia nacio-
nal e as mais desenvolvidas, a integracao 
da economia brasileira e a conseqiiente re-
duca'o dos desequilibrios regionais no Pais 
so sera conseguido na medida em que se 
promovam encurtamentos no processo de 
atingir fases mais elevadas de desenvolvi-
mento, ou seja, atraves da pratica de saltos, 
processo este atingivel em boa parte pela 
via da metodica organizacao do acesso a 
tecnologia de vanguarda. 

Corn efeito, paralelamente a_ problemas 
estruturais agudos, cuja solucao dependera 
de uma consciencia nacional muito mais 
acentuada — porque nao sao mensuraveis 
economicamente — surgem aspectos de na- 

tureza tecnico-econOmica que, embora nao 
referidos a valores diretamente aferiveis no 
calculo economic° corrente, ligam-se siste-
maticamente as decis5es de investir e na 
forma de promover o investimento; portan-
to, ao proprio model° global de formacao 
de capital. 

Ora, estando, como esti, praticamente es-
gotado o processo preliminar de substitui-
cao de importacOes como elemento dina-
mico do desenvolvimento economic°, as 
modificacoes quantitativas do mecanismo 
do desenvolvimento industrial passam a 
depender, corn intensidade cada vez mais 
acentuada, de fatores de natureza qualita-
tiva. Tais fatores qualitativos dizem respei-
to, sobretudo, as inovacoes tecnologicas in-
( orporadas pelo aparelho produtivo da eco-
nomia nacional. Corn efeito, a renovac5o 
do parque industrial dcvera processar-se 
mediante a inc3rporacao do tecnologia mo-
derna, assm como a implantacao dos seto-
res novos, cujos produtos ainda figuram na 
pinta de importacoes. Do mesmo modo, 
obras e services cuja demanda se relaciona 
ao crescimento da urbanizacale tendem a 
ser implantadas e supridos segundo pro-
cessos que envolvam solucoes tecnolOgicas 
avancadas. 

Este entendimento do problema resulta 
ein reconhecer, por outra parte, que o Co-

nhecimento tecnico-cientifico, na sua di-
mensao mais ampla, passa a ser, tamWrii, 
e por via de conseqiiencia, parte operacio-
nal importante da chamada pinch-0 de pro- 

A funcao de producao, por isso mesmo 
e no caso em tela, nao é urn conceito 
abstrato da Ciencia EconOmica; ao con-
trario, surge clefinida como sendo a sintese 
objetiva da combinacao de urn conjunto 
balanceado de fatores — bens de capital, 
mao-de-obra, recursos naturais etc., — atra-
ves da utilizacilo de urn determinado nivel 
de conhecimento tecnico. 0 conhecimento 
tecnico-cientifico passa a ser entendido, 
portanto, como elemento aglutinador, vei-
culo mesmo corn o qual é viabilizada a 
producao de bens e servicos. A eficiencia 
do sistema, em Ultima instancia, medida 
pelo custo social de cada unidade gerada 
de produto, estara dessa forma condicio-
nada aos avancos que se promovam em 
termos de tecnologia. 
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Assim, e possivel identificar em qualquer 
sistema econOmico quatro condicionantes 
basicos: 

i) — o nivel de conhecimento tecnico, 
o qual determina os diferentes 
tipos de processos produtivos; 

ii) — a eclucacao, o treinamento e a 
experiencia da forca de trabalho, 
que atuam sob a forma tie catali-
zadcres do c-onhecimento tecnico; 

iii) — o acervo de capital fisico e a cons-
telacao e disponibilidade de recur-
sos naturais; e 

iv) — a estrutura das relacties entre as 
varias unidades produtoras do sis-
tema economic°, que governa 
extensao e profundidade da apli-
cacao efetiva da tecnica. 

Demais disso, parece claro que, subja-
centes aos pontos anteriormente indicados, 
o impacto social das inova95es tecnologicas 
so se torna possivel corn o avanco cienti-
fico, sendo exemplo tipico do resultado da 
funcao da ciencia e da tecnica a producao 
em massa das economias modernas. A pro-
ducao moderna, mais precisamente, passa a 
ser o resultado de urn processo complexo, 
dependente primordialmente do progresso 
cientifico, tecnico e economic°, os quais 
promovem, por sua vez e pelas suas trans-
formacoes, o impulso de tocla a estrutura 
social. 

Na ordem econermica, a medida que 
avanca a tecnica, diversifica-se a necessidade 
crescente de materias-primas, insumos e de-
mais recursos. 

No campo estrito da ciencia pura as 
pesquisas caminham em dois rumos basicos: 
como critica objetiva dos limites do conhe-
cimento, buscando sempre alarga-los, o que 
significa negar o prOprio limite, e como 
condicao necessaria a integragao permanen-
ce das aquisicOes novas, proporcionando 
uma dimensao mais elevada entre o pensa-
memo e a realidade. Como exemplo mar-
cante desse tipo de acontecimento tem-se 
a revo/uciio provocada pela teoria da rela-
tividade no inicio do seculo. 

2. 0 SENTIDO EcoNomico DO PROGRESSO 
TECNICO-CiENTIFICO 

0 exemplo americano permite uma ra-
zoavel avaliacao dos impactos provocados 
pelo progresso tecnico-cientifico. Senao, ve-
jamos: 

i) — do incremento total do produto 
por homem-hora obtido pela eco-
nomia americana nos 50 anos mais 
recentes, sbmente 12% foram de-
vidos ao acrescimo do estoque de 
capital; 

ii) — os 88% restantes resultaram de 
inovaceies tecnologicas, por sua 
vez provocados pela intensa inves-
tigacao no campo das ciencias 
sicas e aplicadas e pelo dinamico 
aparelho responsavel pela forma-
cao e aperfeicoamento de pessoal; 

iii) imputam-se a conta dos 88% an- 
teriormente referidos os seguintes 
fatOres principais: progresso tecni-
co; maior eficiencia e intensidade 
do trabalho, resultantes da auto-
macao e mecanizacao do transpor-
te interno e do processo de pro-
ducao, da padronizacao dos bens 
e da organizacao planejada do 
processo tecnico de producao. (1) 

Demais disso, encontra-se perfeitamente 
comprovado que em todos os paises indus-
trializados os maiores ganhos relativos re-
vertem em beneficio de setores novos (exa-
tamente aqueles que incorporem elevado 
nivel de tecnologia e de capacitacao de 
mao-de-obra) , tais como a inddstria eletro-
nica, a de antibiOticos, a de plasticos, a 
de fibras sinteticas, a aeronautica, etc. Sao 
atividades que exigem urn crescente esfOrco 
de recursos — humanos, materiais e finan-
ceiros — para colocar em prova as pesquisas 
realizadas. 

Esse esfOrco pode ser ainda ilustrado to-
mando o caso americano, para o qual dis-
poem de registros mais atuais e represen-
tativos. De acOrdo corn a literatura especia-
lizada, a demanda de tais recursos evoluiu, 

(1) Vela-se, a tsse respeito, Henry H. Villard, 
"Technical Change and Aggregate Production 
Function", Review of Economic and Statistics, 
1957. 
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can numeros redondos, conforme apresen- 	tado a seguir: 

ESTADOS UNIDOS — ESFORc0 DIRIGIDO A PESQUISA EM 
ANOS SELECIONADOS 

ANOS 
Pessoal 

Ocupado 
(N.°) 

LaboratOrio 
de Pesquisa 

Industrial 

Dispendio 
em Pesquisa 	I 

(US$ 	milhoes) 

Participacao 
do Govern° 

nos dispendios 

Participacao 
dos dispendios 

no PNB 
(N.°) (%) (%) 

1921 20.000 307 150 	 16,5 0.2 
1940 80.000 570 21.0 0,6 
1960 800.000 5.400 13.890 65,0 2,8 
1965 22.000 3,2 

FONTE: Richard R. Nelson e outros, "Technology, Economic Growth and Public 
Policy", p. 46, para os dados do periodo 1921/60. 

O quadro anterior permite extrair algu-
mas considera95es em torn° do que tem 
permitido a economia americana o esfOrco 
dirigido as atividades de pesquisa, para as 
quais as informacoes estatistico-economicas 
sac) disponiveis. 

Primeiramente, cumpre salientar a rapi-
da expansao do contingente de pessaal di-
retamente dedicado as atividades de pes-
quisa, passando de apenas 20.000 para 
80.000 em 1940 e 800.000 em 1960, estiman-
do-se em mais de 1 milhao para 1965, pelos 
indicadores de que se dispae, sendo opor-
tuno observar que exatamente no periodo 
em que aquela economia acusou a sua "me-
lhor" taxa de expansao materializou-se o 
mais intenso process° de emprego em pes-
quisa — periodo 1940/60, no qual se passou 
de 80.000 para 800.000 pessoas empregadas 
diretamente em atividades de pesquisa in-
dustrial. 

O flamer° de laboratOrios de pesquisa in-
dustrial em operacdo, por sua vez, em ape-
nas 40 anos elevou-se de 307 para 5.400. 

Os gastos em pesquisa realizados nos Es-
tados Unidos, por outro lado, que se situa-
vam no nivel de US$ 150 milhoes por ano, 
em 1921, rapidamente se elevam para US$ 
570 milhOes em 1940 e para US$ 13,9 bi-
lhOes em 1960, para logo atingir a desta-
cada cifra de US$ 22 bilhoes em 1965. 
Considerando-se que os valOres foram to-
mados a precos constantes, tem-se urn subs-
tancial aumento real do volume de recur-
sos canalizados para a realizacao de pesqui-
sas industriais na sociedade americana, o 
que se confirma e se enfatiza pela verifi-
cacao de que tais dispendios, calculados  

como parcela do PNB, este tambem a pre-
cos constantes, passam de 0,2% em 1921 
para 2,8% em 1960 e 3,2% em 1965. 

Completando este quadro, observa-se que 
a participacao direta do Governo no finan-
ciamento de tais gastos de pesquisas safreu 
no mesmo periodo urn substancial acresci-
mo, passando de apenas 16,5% em 1921 
para 65,0% em 1960, havendo indicadores 
fortissimos de que teria atingido 80% em 
1965. Trata-se, portanto, de uma responsa-
bilidacle assumida pelo Estado americano, 
concentrando esforcos na pesquisa indus-
trial, para em seguida oferecer os resulta-
dos a todo o sistema produtivo e corn isso 
ativar investimentos privados para colocar 
em linha de producao as inovacoes geradas. 

Note-se, por oportuno, que os dados re-
feridos apenas expressam a dimensao das 
pesquisas tecnologicas americanas enquanto 
atividade independente. Nao se encontram 
computados na tabela sob exame as ativi-
dades de pesquisas desenvolvidas como par-
cela rotineira do programa global de pro-
duck) das diversas unidades que compaem 
o parque produtivo americano, por isso que 
nao sac, contabilizadas sob esse titulo espe-
cifico. 

Os numeros apontados anteriormente re-
sultam da interacao dos seguintes elemen-
tos: 

a) das estruturas de organizacalo e de co-
ordenacao; 

b) da necessidade estrategica de prover 
recursos financeiros firmes as investi-
gacoes tecnologicas; 

c) da formacAo "economica" de quadros 
superiores e de apoio as investigaceies. 
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Relativamente ao Ultimo elemento, sub-
entende-se que "a capacidade dos Estados 
Unidos para titilizar a tecnologia moderna 
nao reside num pequeno grupo de indivi-
duos formados pelas escolas tecnicas e co-
merciais, mas esti antes difundida atraves 
de tOda a cultura" (2) . 

Essa constatacao assume importancia sig-
nificativa para as areas subdesenvolvidas, 
elas mesmas devendo promover constantes 
avaliacties criticas do progresso tecnologico 
e de suas diferentes e variadas formas de 
atuar sobre o aparelho socio-economic°, so-
bretudo pelas duas seguintes razoes princi-
pais: 

i) trata-se da absorcao de uma tecnolo-
gia sempre criada nos centros indus-
trializados, portanto nas economias 
lideres. A natureza do progresso tec-
nologico nao ve fronteiras, existindo 
por isso mesmo a disposicao das zo-
nas atrasadas urn estoque crescente 
de processos, patentes, desenhos tec-
nicos etc. Tal estoque pode ser ad-
quirido, grosso modo, como qual-
quer mercadoria ou servico. No en-
tanto, a inexistencia de urn "mer-
cado" adequadamente estruturado 
para a transmissao do conhecimento 
tecnico provoca pelo menos dois gra-
ves inconvenientes aos paises recep-
tores, quais sejam: o primeiro, de na-
tureza juridico-economica, diz res-
peito aos elevados custos oriundos do 
pagamento de royalties e a rigidez 
contratual; o segundo manifesta-se 
sob a forma de servilismo tecno16- 
gico — ao mesmo tempo e por isso 
mesmo corn a concomitante subser-
viencia politica e econOmica o 
que é decididamente indesejavel. 
A despeito disso permanece a inda-
gacao fundamental, que pode ser 
assim expressa: a simples incorpora-
ccio de tecnologia criada nas areas 
desenvolvidas e cornpativel corn urn 
model() national de desenvolvimen-
to? 

(2) Conforme Charles P. Sindleberger, "Desenvolv1- 
mento Economleo". 

Em outras palavras, a dotacao de 
recursos naturais das areas menos 
desenvolvidas raramente coincide 
corn a constelacao de recursos natu-
rais existentes nas areas onde é cria-
da a tecnologia (paises desenvolvi-
dos) , surgindo assim urn conflito fla-
grante de interesses. Vale dizer, a tec-
nologia, como e obvio, é criada para 
solucionar problemas de paises de-
senvolvidos (e so residualmente, do 
resto do mundo) , dal nao poder-se 
esperar "milagres" provocados por 
ela quando simplesmente importada 
pelas regities de menor desenvolvi-
mento relativo, as quais, adicional-
mente, tern dimensoes globais e se-
toriais de mercado distintas das pri-
meiras. Do ponto de vista econOmi-
co, é facil reconhecer que a migra-
cab tecnologica implica no problema 
de selecao de tecnica, sendo o custo 
alternativo o elemento decisivo a 
considerar. Ha que se estar prepara-
do para adaptar e enriquecer essa 
tecnologia importada, para obter-se 
resultados otimos; 

ii) dependendo das peculiaridadcs pr6- 
prias das regioes econOmicamente 
atrasadas, a incorporacao de know-
how externo nao se resume na simples 
formaclo de capital mediante ma-
quinas e equipamento de tecnologia 
intensiva ou nao. Sua adequada ab-
sorcao se efetua sob a forma de urn 
processo de sucessivas e crescentes 
"ondas" de mucl2ncas, vale rti7er, de 
disrupcao dos padrOes e niveis insti-
tucionais vigentes; de conveniente e 
intensiva adequacao de recursos hu-
manos; e da reorganizacao e reorien-
tack) dos valOres condicionantes do 
comportamento empresarial — o de-
sejo de inovar e de aceitar inova-
cOes, por exemplo. facil observar, 
portanto, que um tal processo, na 
maioria dos casos doloroso para as 
elites, pois que rompe todo ou boa 
parcela do edificio institutional vi-
gente, s6 a muito custo se torna efe-
tivo nas economias subdesenvolvidas, 
e mesmo assim mediante duas uni-
cas modalidades, quais sejam: no 
bOjo de urn processo intenso e rapi- 
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do de mudancas, ou muito morosa-
mente; nao se conhecem exemplos 
intermediarios. 

Nessa ordem da raciocinio, sendo uma 
variavel "discreta" para os paises subdesen-
volvidos, paradoxalmente podera atuar 
como instrumento de dois efeitos contradi-
tOrios, se nao for urn instrumento preciso 
de politica de fomento, conduzido pelo Go-
verno. 

No caso brasileiro a expansao da indus-
tria parece ter sido espontaneamente diri-
gida para a opcao tecnica — capital-using 
ou labor-saving. As comparaceies a seguir 
indicadas, apesar da fragilidade dos dados, 
evidenciam uma ordem de grandeza capaz 
de indicar a utilizacao de fatOres produ-
tivos. 

BRASIL — PERCENTAGEM DE 
EMPREGO DA POPULAcA0 

ATIVA NA INDUSTRIA 
DE TRANSFORMACAO 

Anos 

1950 	  9,8 
1960 	  9,1 
1964 	  8,3 

FONTE: Dos dados brutos, IBGE 

A perda de importancia relativa da in-
dUstria de transformacao como fornecedora 
de empregos a populacao ativa sugere pelo 
menos surpresa num Pais que mal ingres-
sou na fase de industrializacao. 

0 confronto,mesmo isolado, asses mime-
ros, os quais refletem a resultante de urn 
complexo processo de crescimento indus-
trial nos anos 50, revela a incompatibilida-
de da liberacao de mao-de-obra pela 
tria corn o crescimento da fOrca de traba-
lho (cerca de 35% da populacao total) da 
economia. Tal contradicao poderia ser ex-
plicada, pelo menos em parte, pela exigen-
cia de qualidade e nao de quantidade da 
mao-de-obra; mas se isso e verdade, e ainda 
admitindo que no mesmo periodo o de-
semprego nao foi igual a essa parcela libe-
rada, e de concluir ter havido uma ex-
pansao de empregos nao qualificados em 
outros setores da economia, sendo o mes- 

mo que dizer que a relativa eficiencia da 
zndUstria (no que respeita ao favor mao-
de-obra) e em boa medida obtida pela re-
lativa ineficiencia dos demais setores. 

Demais disso e de fato, a intensificacao 
e quase esgotamento do chamado processo 
de substituicao de importacOes resultou em 
que o crescimento industrial brasileiro —
dada a pequena dimensao do mercado in-
terno, isto 6, do poder de compra da po-
pulacao — passou a ser extraordinaria e 
particularmente dependente do volume de 
inovaceies tecnologicas que se venham a in-
troduzir na economia. 

Tais inovacoes tecnologicas passam a ser 
urn dos mais importantes elementos dina-
micos, dependendo delas, corn grande in-
tensidade, maiores ganhos de produtivida-
de e melhor posicao competitiva da indUs-
tria. 

No periodo curto, portanto, a questao 
fundamental se situa em termos de eleva-
cao dos niveis de produtividade do sistema, 
o que, afinal, para ser econOrnico e social-
mente significativo, devera resultar, basica-
mente, da combinacao do proprio progres-
so tecnologico corn a dotacao de fatores 
(3) , nao significando isso, naturalmente, 
uma opcao em favor de tecnologias "ve-
lhas". 

0 raciocinio sugere que no atual estagio 
da economia nacional as perspectivas de 
longo prazo devem ser nao mais no sentido 
exclusivo da incorporacao de tecnologia ex-
terna, ja que agora aparece uma variavel 
nova, de grande peso no model°, resultan-
te de urn ato nitidamente politico, isto 6, 
a criacao de tecnologia propria e a capaci-
dade de adaptar e transformar tecnologia 
importada. Em consequencia, o conheci-
mento tecnico-cientifico passa a figurar 
como variavel "endogena" do sistema; sim-
plificando, a descoberta de novos proces-
sos, a capacidade de detalhamento e proje-
tamento de instalacoes para os novos pro- 

(3) E tste um dos pontos particularmente arduos. 
Quando se tome o estoque potencialmente dis-
ponivel de mto-de-obra qualificada que a in-
dOstria devera absorver ern futuro proximo, a 
situagto torna-se mats ainda problematica. 
Veja-se o caso do ensino media (cursos medios 
de formaeto industrial) para ter-se uma !dela 
da limitagdo de oferta, tomando o nnmero de 
matriculas, no inlet° do ano: 1964 — 68.819; 
1965 — 79.230; 1966 — 91.621. 0 peso percentual 
desses nUmeros na estrutura do ensino medio 
em geral foi de, respectivamente, 3.62, 3.65 e 3.70. 
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cessos, a operacao das unidades, e mais ain-
da o conhecimento apropriado de novos 
materiais, tudo em acOrdo corn as caracte-
risticas, necessidades e conveniendas do sis-
tema economic°, exigira, necessariamente, 
urn quadro de cientistas, engenheiros, su-
pervisores, gerentes etc., ern quantidade e 
corn dotacifies qualitativas que o Pais ainda 
nao pode oferecer nas dimensfies requeri-
das. A cadeia, nesta ordem de ideias, pode 
ser amnentada ate atingir os niveis mais 
elementares de formacao. 0 quadro ainda 
mais se torna complexo e angustiante se 
se recorda as contradicOes identificadas no 
sistema nacional de formacao de recursos 
humanos, referido por Ignacio Rangel: 
"De nada adiantard formar cientistas e tec-
nicos que o sistema nao deseja, porque 
serao repelidos, dado que o mercado nao os 
requer; insistir seria o mesmo que sofisti-
car o contingente de desempregados, "me-
Ihorando a sua qualificacao", ou, na alter-
nativa, forma-los para remete-los ao exte-
rior, o que evidentemente nao melhora a 
nossa posicao na balanca comercial. Tao 
grave quanto isto sr-id deixar de formar os 
quadros exigidos para o desenvolvimento 
nacional". 

Levan tamentos promovidos pela Funda-
cao Get -6lio Vargas em 1963/64 revelaram 
que, do total do pessoal ocupado nas 461 
empresas investigadas (note-se que tais em-
presas concorriam corn 15% para a ocupa-
cao industrial do Pais) , 1,1% e 5,4% cor-
respondiam, respectivamente, a engenhei-
ros e quimicos, e tecnicos de nivel medio. 
Outro estudo veio revelar a necessidade de 
serem criadas 150.000 matriculas nas esco-
las tecnico-cientificas de nivel superior (em 
1966 a matricula no inicio do ano nessas 
escolas foi de apenas 51.000, e mesmo assim 
corn 50% destinados a Engenharia e Me-
dicina) . 

No caso brasileiro as pesquisas tecno1O-
gicas no setor privado tendem a concen-
trar-se em urn ntimero muito reduzido de 
empresas. No levantamento da FGV, ante-
riormente aludido, pode-se constatar que 
apenas uma Unica empresa era responsavel 
pela absorcao de aproximadamente 33% 
dos engenheiros referidos no levantamento 
e nada menos que 80% do total do pessoal 
de nivel medio. 

Assim, independentemente de a economia 
dispor da presenca de numero expressivo 
de empresas estrangeiras operando os seto-
res de vanguarda (quimica, petroquimica, 
metalurgia, equipamentos pesados etc.) —
e neste caso, ate mesmo por simples como-
dismo buscavam em sua matriz no exterior 
os processos, know-how, desenhos, e tudo 
o mais certamente que a transmissao das 
inovacoes tecnologicas e mesmo a pesquisa 
cientifica pura e aplicada tornam-se bem 
mais dificeis e morosas em razdo das pro-
prias condicoes estruturais da economia. 

III — A AgAo DO FUNTEC: 
EvoLugAo E PERSPECTIVAS 

1 . COTA DE EnucAcilo E TREINAMENTO 

TtCNICO: INSTRUMENTO EXPERIMENTAL 

A par de compreender, na forma exposta 
anteriormente, o papel do desenvolvimento 
tecnico-cientifico como instrumento dina-
1-i-tic° do processo de desenvolvimento eco-
ntimico, Ode o BNDE, aptis pouco mais de 
5 anos de operacao como principal ag'encia 
governamental voltada especificamente pa-
ra o fomento da economia nacional (e so-
bretudo num period° em que sua acao 
estava grandemente representada pelo fi• 
nanciamento do Programa de Metas que 
ajudou a elaborar) , e ainda mediante ava-
liacao critica dos pontos de estrangulamen-
to mais flagrantes, concluir que os resulta-
dos de sua acao estariam fortemente preju-
dicados se nao praticasse medidas capazes 
de garantir a eficiente operacao das unida-
des produtivas implantadas corn o seu apOio 
financeiro. 

Dos pontos criticos identificados nesse 
balanco de resultados, urn merecia acao 
imediata para fins de sua remocao do bojo 
da problematica nacional, ja que estava 
nao so a retardar a implantacao de setores 
de vanguarda no aparelho produtivo, como 
tambem a amortecer a eficiencia operacio.- 
nal do parque existente, qual seja a ca-
rencia de pessoal tecnico qualificado, cuja 
demanda se ampliava cada dia, na medida 
de cada ndvo investimento realizado, em 
confronto corn uma oferta incremental re-
lativan2ente escassa desses mesmos tecnicos. 
De outra parte, et pour cause, a incipiente 
tecnologia nacional nao apresentava os 
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avancos que era de desejar, tanto porque 
nao se formavam os pesquisadores necessa-
rios, como porque os setores de vanguarda 
ainda nao haviam sido instalados interna-
mente; alguns setores lideres ja existentes, 
ainda como consequencia, tinham seus pro-
jetos tecnicos adquiridos no exterior, corn 
pequena ou nenhuma contribuicao de uma 
concepeao tecnologica capaz de dar plena 
soluedo aos problemas identificados na eco-
nomia brasileira. 

A importacao de know -how e engineering 
apresentava, assim, forte correlaeao corn ca-
da investimento adicional executado na eco-
nomia brasileira, caminho que conduzia, 
nao raras vezes, a buscar solueties tecno16- 
gicas nao compativeis corn as dotacoes e 
vocaeoes nacionais. 

O sistema de ensino tecnico entao vigen-
te, medio e superior, diante de um tal 
quadro, nao se mostrava capaz de alterar 
as condicOes estabelecidas, dado que nao 
dispunha de estrutura institucional expe-
dita e compativel corn a dimensao do pro-
blema, nem tampouco recursos financeiros 
nas dimensoes requeridas para impulsionar 
o desenvolvimento tecnico-cientifico do 
Pais. 

Ao BNDE, portanto, restou, como Unica 
solueao pronta, o seu ingresso nessa area, 
iniciando por instituir em 1958 a chamada 
COTA DE EDUCAcX0 E TREINAMENTO TEC- 

NICO, como instrumento experimental da 
acao do Banco no campo do fomento ao 
progresso tecnico-cientifico. Os atos de re-
gulaeao da referida COTA permitiam que 
as empresas assistidas financeiramente pelo 
BNDE, caso desejassem tambem aplicar re-
cursos na formaedo e aprimoramento do 
nivel tecnico de seu corpo de funcionarios, 
recebessem do Banco urn emprestimo adi-
cional de ate 3% do montante de finan-
ciamento que lhes houvesse sido concedido 
para a materializaedo de seus projetos de 
inversao. 

Os saques contra a parcela relativa 
COTA DE EDUCAcX0 E TREINAMENTO TEC- 

' NICO, segundo os termos dos atos normati-
vos da epoca, poderiam ser promovidos de 
duas formas, a saber: 

"i) — Mediante comprovacao das despe-
sas efetuadas diretamente corn a 
educaeao tecnico-cientifico-profis- 

sional, que diga mais de perto 
corn o processo de desenvolvimen-
to agricola e industrial do Pais, 
atraves de instalaelo ou amplia-
edo de cursos de treinamento den-
tro da industria (T.W.I.), conces-
sao de bOlsas, contribuieties para 
remodelaedo, ampliaedo ou reapa-
relhamento de escolas existentes 
ou construed° de novas escolas, 
ampliaedo ou construcao de labo-
ratorios de treinamento profissio-
nal, de pds-graduaeao e outras 
formas de educaeao e treinamento 
tecnico; 

ii) — mediante acordo, aprovado pelo 
BNDE, e acompanhado de progra-
mas de trabalho, corn instituieao 
de educaeao, treinamento e pes-
quisa tecnico-cientifico-profissio-
nal, como por exemplo, o SENAI, 

o Instituto de Pesquisas Tecnole-
gicas de Sao Paulo, o Instituto 
Nacional de Tecnologia e outras 
instituieoes cong'eneres, caso em 
que a "cota de educaeao e trei-
namento" podera ser sacada de 
uma so vez, diretamente pela en-
tidade beneficiaria. 

O campo aberto pela Resolueao 46 a 
atuaeao do Banco no terreno da educacao 
e pesquisa era, portanto, bastante amplo, 
ja que podia abranger todos os graus e mo-
dalidades de ensino tecnico, desde os cur-
sos de treinamento dentro da empresa ate 
o aperfeicoamento de pessoal de nivel su-
perior, atraves de cursos de pos-graduacao; 
a pesquisa tecnico-cientifica, por sua vez, 
tambem poderia beneficiar-se do esquema, 
mediante acOrdos corn instituieoes especia-
lizadas. De sua parte, os recursos forneci-
dos pelo BNDE poderiam assumir diversas 
modalidades de aplicacao, como sejam o 
custeio de cursos e bOlsas, investimentos na 
remodelacd'o, reaparelhamento ou constru-
ea° de escolas e laboratorios. 

O exame dos termos da Reso'ilea° 46 
permitia visualizar pelo menos tres obices 
serios a que pudesse alcanear objetivos mais 
profundos e duradouros, quais sejam: 

i) 0 esquema so se aplicava aos casos 
de financiamento do tipo convencio- 
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nal (reembolsavel) , no se estenden-
do as operacoes de underwriting, 
participacao societaria e prestacao 
de garantia (aval) a creditos obti-
dos no exterior; 

ii) dado que a aplicacao da COTA foi 
deixada a criterio dos seus benefici-
arios, nao permitia o esquema que 
se aplicassem os recursos segundo 
uma visa° programatica; 

iii) pela mesma razao, e ainda em de-
correncia da amplitude do campo de 
aplicacao, a COTA tendia a frag-
mentar-se em dispendios de pequeno 
valor relativo. 

A Administracao do Banco, numa ten-
tativa de melhor dotar de operacionalidade 
racional o sistema concebido para a apli-
cacao da COTA, introduziu nele algumas 
alteracoes, mas sem alcancar os resultados 
desejados. Conn efeito, das operacOes apro-
vadas ate agosto de 1963, apenas 15 haviam 
sido contratadas, beneficiando 11 empresas 
industriais, 3 de energia eletrica e 1 ferro-
via; destas, apenas 3 efetuaram saques a 
conta da COTA DE EDUCAc710, sendo que 
somente 1 esgotou o credits:, que the fora 
outorgado. 

Em razao do nao alcance dos objetivos 
que se propunha na area de ensino e pes-
quisa, atraves da COTA DE EDUCACX0 E TREI-
NAMENTO TECNICO, a qual entretanto serviu 
como teste de experiencia, resolveu a Ad-
ministracao Superior recomendar ao Depar-
tamento Economic° o estudo de sistema 
alternativo, no qual estivessem eliminadas 
as deficiencias que a pratica demonstrara 
estarem contidas no instrumento anterior. 
Surgiu, assim, o chamado FUNDO DE DESEN-
VOLVIMENTO TECNICO-CIENTiFICO — FUNTEC. 

2. 0 FUNTEC: CONCEPCX0 E BALANCO DE 
RESULTADOS 

A concepcao atribuida ao FUNTEC estava 
destinada a evitar as deficiencias operacio-
nais identificadas no caso da COTA DE 
EDUCACAO E TREINAMENTO TECNICO; e mais 
ainda, pela experiencia acumulada, a in-
corporar tipos de aplicacao expeditos que 
atribuissem impulso satisfatorio a ciencia, 
tecnologia e treinamento tecnico no Pais. 

Sua acao normativa, que passou por dife-
rentes aperfeicoamentos desde 1964, quail-
do implantado, assumiu a sua forma mais 
elaborada em setembro de 1967, atraves da 
Resolucao 297/67 do Conselho de Admi-
nistracao, na qual se acham inseridos todos 
os lineamentos da acao do FUNTEC, e ainda 
atraves da qual se ampliaram as dimensoes 
do Fundo, tanto no que respeita aos seus 
campos de atuaca'o, como no que tange as 
fontes de recursos. 

Assim, pela referida Resolucao, o FUNTEC 
passava a contar corn recursos cuja origern 
poderia ser: 

a) contribuicoes do BNDE, mediante do-
tacao orcamentaria anual, equivalen-
te, no minim°, a 3% do total do 
Orcamento de Investimentos; 

b) dotacoes orcamentarias ou creditos 
especiais da Uniao, Estados e Muni-
cipios; 

c) contribuicoes, auxilios e doacoes: 
i) de bancos e instituiceies oficiais; 

ii) de sociedades e empresas de que 
a Uniao, os Estados e os Muni-
cipios participem ou tenham o 
controle acionario; 

iii) de quaisquer outras entidades e 
pessoas fisicas ou juridicas, nacio-
nais ou estrangeiras; 

iv) de organizacoes de carater inter-
nacional; 

d) legados. 

Alern do mais, a referida Resolucao es-
tabelece que a dotacao orcamentaria do 
BNDE em favor do FUNTEC Bab seria infe-
rior a: 

No exercicio de 
	

NCr$ milheies 
1968 
	

20 
1969 
	

25 
1970 
	

30 
1971 e seguintes 
	

35 

Verifica-se, portanto, que houve a preo-
cupacao de atribuir ao Fundo uma gams 
relativamente ampla de fontes nas quais 
poderiam ser buscados os recursos para o 
financiamento dos programas estabelecidos, 
ao mesmo tempo em que se fixavam mon-
tantes minimos para a partidpacao anual 
do BNDE no orcamento do FUNTEC, a qual 
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nao corre o risco de situar-se em niveis 
inferiores as dotaceies explicitadas, mesmo 
quando tais montantes sejam inferiores ao 
que resultaria de aplicar o criterio de per-
centual sObre o Orcamento de Investimen-
tos do Banco (3%) . 

Cuidou-se, assim, de garantir ao Fundo 
uma massa de recursos firm.es que permi-
tisse implantar certo 'Tamer° de projetos e 
programas basicos, sem correr o risco de 
atrasos indesejaveis. 

Tais recursos destinados ao Fundo, por 
outra parte, segundo o estabelecido na Re-
solucao 279/67 deverao destinar-se ao apoio 
de projetos e programas localizados nos 
seguintes campos: 

I — Cursos de pOs-graduacao para a 
formacao de Mestres e Doutores 
em Ciencias nos seguintes campos, 
entre outros: 
a) Ciencias Bdsicas: Matematica, 

Fisica, Quimica e Biologia; 
b) Ciencias Aplicadas: Agronomia 

e Veterinaria, Engenharia Ci-
vil, Quimica, Metalurgica e 
Ciencia dos Materiais, Mecani-
ca, Eletrica e EletrOnica, e de 
Minas e Geologia; 

c) Ciencias Economicas. 
d) Ciencia da Administragtio. 

II — Estudos e pesquisas relacionados 
corn as atividades do Fundo. 

III — Planejamento, organizacao de ser-
vicos e respectiva assistencia tec-
nica de empreendimentos ligados 
ao programa tecnico-cientifico do 
BNDE. 

IV — Elaboracao de normas tecnicas pa- 
ra as indtistrias basicas. 

V — Centros de documentacao para sis-
tematizar e divulgar conhecimen-
tos tecnico-cientificos, estudos e 
debates. 

VI — Aperfeicoamen to de tecnicos in-
dustriais de nivel medio e de en-
genheiros de operacoes, estes 61ti-
mos mediante cursos caracterizada-
mente finais e nao intermediarios. 

Observa-se, assim, ter havido a preocupa-
cao de colocar o FUNTEC a servico da for-
macao e aperfeicoamento de tecnicos nas 
principais areas de conhecimento de inte- 

rase do desenvolvimento brasileiro; assim 
e que o apoio aos cursos de pos-graduacao, 
nos niveis de mestrado e doutorado, tern 
em mira incrementar a formacao de qua-
dros capazes nao so de renovar o corpo 
docente das universidades brasileiras, como 
tambem de ampliar o contingente de pes-
quisadores, tanto para trabalho na area de 
ensino como na indristria. 

De outra parte, destaque especial tam-
ben' foi conferido, no cainpo de atuacao 
do FUNTEC, ao custeio da realizacao de pes-
quisas fundamentais e aplicadas voltadas 
para a descoberta, adaptacao ou aperfeicoa-
mento de processos tecnologicos capazes de 
dar aproveitamento economic° aos recursos 
naturais existentes no Pais. 

Foi observado, de outro lado, que muitas 
vezes as entidades dotadas de condicOes bd-
sicas para empreender urn programa de pes-
quisa e/ou ensino (notadamente aquelas 
que dependam de recursos orcamentarios 
federais ou estaduais) nao contain corn o 
necessario e suficiente volume de recursos 
financeiros para materializar tais programas. 

Para cumprir esses objetivos pode o 
FUNTEC fornecer apoio financeiro (ate 50% 
do orcamento global do projeto ou pro-
grama) segundo as seguintes modalidades: 
emprestimo; participacao societaria; custeio 
de despesa corn a manutencao de cursos, 
pesquisas eiou programas, expedidas as res-
pectivas quitacoes em nome do BNDE; como-
dato de equipamentos, livros, material de 
biblioteca, aparelhos e utensilios destinados 
aos cursos ou programas de estudos e pes-
quisas; e outras modalidades previstas em 
Lei ou Regulamento. 

Verifica-se, entao, que ha pelo menos dois 
grupos de modalidades de operacao pelos 
quais o FUNTEC nao preve o reembOlso das 
despesas efetuadas, o que caracteriza, ao 
final, uma forma de cloaca°. Tal pratica, 
que tern constituido a grande parte das ope-
racOes do Fundo, fundamenta-se na obser-
vacao de dois graves problemas que cercam 
as entidades de ensino e pesquisa do Pais, 
quais sejam: 

i) instituicOes corn excelentes vocacOes 
para o ensino p6s-graduado e a pes-
quisa cientifica nao dispoem (porque 
funcionam sob o custeio de recursos 
orcamentarios, sujeitos a cortes de 
economia) dos fundos necessarios pa- 
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ra impulsionar seus programas, ten-
do muitas vezes que paralisar pro-
jetos importantes em raid() do nab 
suprimento firme de tais recursos; 

ii) pessoal tecnico (docentes e pesquisa-
dores) , submetido a um regime sa-
larial nao compativel com suas vo-
tacks e experiencia, é obrigado mui-
tas vezes a abandonar tais atividades, 
ou ainda transferir-se para o exte-
rior, onde encontra condicties de tra-
balho e remuneracao compativeis 
corn seu desejo de progresso pessoal. 

0 FUNTEC, diante de tal constatacAo e 
para eliminar tais problemas, nao so corn-
plementa salarios de professOres e pesqui-
sadores, ate urn teto considerado satisfatd-
rio, como a tribui dotacoes para a aquisicao  

de materiais e equipamentos de ensino e 
pesquisa necessarios ao born desempenho 
dos projetos e programas considerados 
prioritarios, sendo que, nesta Ultima hi-
potese, sal° adquiridos em nome do BNDE 

e cedidos em comodato as entidades, pelo 
prazo em que desenvolvem programas ou 
projetos semelhantes ao aprovado. 

Os resultados de tal concepcdo operatio-
nal do FUNTEC ja demonstram expressivo 
volume de aplicacoes, contemplando pro-
gramas de importincia destacada para o 
desenvolvimento tecnico-cientifico do Pais, 
conforme relacao apresentada em anexo, na 
qual se relacionam os projetos aprovados 
e contratados ate 31.12.68. 

A agregacao dos valtires ali referidos in-
dica o seguinte volume de operacoes apro-
vadas ate a referida data. 

DIMENSAO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS APROVADOS E 
CONTRATADOS PELO FUNTEC — 1964/68 

ANOS 

EM NCR$ CORRENTES 	 EQUIVALENTE EM US$ (*) 

Orcamento 
Global 

Colaboracao 
do  FUNTEC 

ColaboracSo 
de outras 

fontes 

Orcamento 
Global 

Colaborac5o 
do 

FUNTEC 

Colaboracao 
de outras 

fontes 

1964 128.836 65.000 63.836 101.872 54.400 50.472 
1965 3.074.444 1.071.332 2.003.112 1.608.250 560.417 1.047.833 
1966 7.332.260 3.034.415 4.297.845 3.302.820 1.366.854 1.935.966 
1967 45.997.515 23.961.872 22.035.643 17.203.370 8.961.900 8.241.470 
1968 112.590.085 48.595.410 63.994.675 32.801.190 14.157.440 18.643.750 

Total no 
period() 
1964/68 169.123.140 	76.728.019 92.395.111 55.017.502 25.101.011 29.919.491 

Adotando para conversdo a taxa media anual do Mar, 
estabelecida pelo Banco do Brasil S. A. 

pela cotagio para venda 

Observa-se no quadro anterior que o 
FUNTEC ja destinou ao ensino e pesquisa, 
em apenas 5 anos de operacao, a expressiva 
soma de NCr$ 76 milhoes correntes; con-
sidere-se, akin do mais, que o quadro 
acima apenas reflete a posicao de projetos 
e programas contratados, sem tomar em 
conta as operacoes aprovadas e que por 
qualquer questio ainda nap haviam sido 
contratadas. Tais cifras, transformadas em 
seu equivalente em &dares americanos, in-
dicam uma aplicacdo no periodo de US$ 25 
milhoes, contemplando programas cujos or-
camentos globais se estimavam em US$ 55 
milhoes. 

Por fim, cumpre salientar que a presenca 
do FUNTEC como instituicao supridora de 
recursos ao ensino e pesquisa no Pais foi 
a responsavel pela introducao neste campo 
da idea da programacao. Corn efeito, para 
beneficiar-se do apoio do FUNTEC a entida-
de postulante deve, alem de estar enqua-
drada (institutional e organizacionalmente) 
nas premissas do Fundo, apresentar suas 
pretensoes segundo urn programa bem defi-
nido, construido sob a forma de projeto de 
ensino e I ou pesquisa, no qual fiquem ca-
racterizados todos os aspectos julgados re-
levantes pelo BNDE, segundo constam dos 
roteiros pp:Trios. 
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Tais projetos devem conter uma gama 
de informacoes a partir das quais seja pos-
sivel avaliar da viabilidade do programa 
em toda a linha, e cuja sintese pode ser 
assim expressa: 

i) — a Postulante: busca-se, sob esse ti-
tulo, conhecer tliclas as caracteristicas ba.- 
sicas da Entidade que esteja postulando o 
apoio do FUNTEC, como sejam a sua estru-
tura organizational, a qualificacao tecnico-
profissional dos seus principais dirigentes, 
a sua forma e metodos administrativos, etc. 

ii) — o programa de ensino e/ou  pes-
quisa: aqui deverao ser indicados, no deta-
lhe, as atuais atividades desenvolvidas pela 
Entidade postulante, estagio em que se en-
contram e resultados parciais alcancados, 
bem assim a evolucalo historica de seu fun-
cionamento. Demais e principalmente, de-
vem ser prestadas minudentes informacoes 
acerca do programa de ensino e/ou pesqui-
sa cujo apoio se deseja do FUNTEC, indi-
cando: objetivos a perseguir, qualitativa e 
quantitativamente, metodologia de traba-
lho (teorico e pratico), etc. 

iii) — corpo docente e/ou pesquisadores: 
solicita-se nesse item o relacionamento do 
corpo tecnico (docentes e pesquisadores) 
integrado permanente ou parcialmente nas 
atividades da Postulante, fornecendo ainda 
os seus curricula vitae no detalhamento 
mais preciso, e indicando o regime de tra-
balho de cada urn e de todos. 

iv) — corpo discente e/ou  de pesquisa-
dores auxiliares: busca-se aqui saber do 
regime de trabalho do pessoal a quem apro-
veitara diretamente o desenvolvimento do 
programa proposto enquanto atividade de 
formacao e adestramento. 

v) — instalagOes e equipamentos: tem 
esse item o objetivo de conhecer as insta-
laceles e equipamentos existentes e a dis-
posicao da Entidade para o desenvolvimen-
to de suas atividades correntes, bem assim 
a sua atual alocacaio especifica. Por outro 
lado, aqui devem ser descritos, detalhada-
mente, os itens de instalacao e equipamen-
tos novos cuja incorporacdo se apresente 
indispensavel para o born desempenho do 
programa proposto. 

vi) — orcamento: na composicao orca-
mentaria deve a Postulante relacionar todos 
os itens de dispendio necessarios para cum-
prir a sua programacao de ensino e/ou pes 
quisa, indicando o seu custo unitario c 
global e a periodicidade dos desembolsos. 

vii) — recursos disponiveis: trata-se de 
relacionar as fontes de recursos e o seu 
volume corn as quais pode contar a Pos-
tulante para, no periodo previsto, financiar 
gastos incluidos no programa proposto, in-
dicando a natureza dos dispendios passiveis 
de apoio por essas mesmas fontes (inclusive 
os recursos proprios, quando for o caso) , e 
a partir dai cotejar-se corn o volume de 
gastos necessarios, tendo-se, ao final, o de-
ficit cuja cobertura se solicita ao FUNTEC. 

viii) - repercussao do programa: sob 
este item deseja-se conhecer as possiveis 
repercussoes do programa proposto, seja 
quanto a ensino, seja em relacto a pesqui-
sas, caso os objetivos fixados sejam alcan-
cados. Nall se trata de medir a repercussao, 
mas, isto sim, de tentar qualifica-la. 

Os roteiros fornecidos pela unidade ad-
ministrativa encarregada de cuidar dos as-
suntos do FUNTEC (Departamento de Ope-
racoes Especiais, Nitcleo de Programas Es-
peciais) , cuja sintese se explicitou anterior-
mente, representam, como se pode observar, 
uma introducao neste campo da idea da 
programacao, formalizada mediante a exi-
gencia de elaboractio de projeto bem di-
mensionado. Trata-se, portanto, de levar 
ate as operac5es de credito para ensino e 
pesquisa a experiencia que no SNDE se 
acumulou em relacao a outras areas por 
ele assistidas financeiramente (servicos 
sicos, agricultura, industria, etc.) . 

Tal caracteristica do apoio do FUNTEC, 

alem do mais facilita ao Banco e as pro-
prias Entidades beneficiarias a institucio-
nalizacao e ordenacao de indicadores que 
permitem, ao longo da execucao e ap6s a 
conclusao dos programas, ter-se expedita 
avaliacao dos resultados alcancados e pron-
ta identificacao de falhas porventura ocor-
ridas, fornecendo, assim, um mecanismo 
atraves do qual aperfeicoamentos sistemati-
cos possam ser incorporados e operados 
pelo chamado "Sistema FUNTEC". 

84 	 REVISTA DO 13NDE 



FUNTEC — RELAcAO DOS PROJETOS AP'ROVADOS E 
CONTRATADOS — 1964/68 

— Contrato n.° 1 de 21.12.64 e aditivo n.° 
1/1 de 23.02.65 

Beneficiario: UFRJ (Div. de Engenharia 
Quimica do Inst. de Quimica) 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Pos-graduacao em Eng.a Qui-
mica, em nivel de mestrado e dou-
torado. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 128.836,12 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 65.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 63.836,12 
— Contrato n.° 2 de 12.03.65 e aditivo n.° 

2/1 de 24.09.65 
Beneficiario: Faculdades Catolicas 
Tipo de colaboracao: Financiamento e 

comodato 
Objetivos: Pos-graduacao em Eng.a 

canica, em nivel de mestrado e dou-
torado. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 178.529,00 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 78.440,00 

Outras fontes: 	NCr$ 100.089,00 
— Contrato n.° 3 de 01.07.65 

Beneficiario: Centro Brasileiro de Pes-
quisas Fisicas 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Pos-graduacao em Fisica, em 
nivel de mestrado e doutorado 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 606.875,00 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 245.995,00 

Outras fontes: 	NCr$ 360.880,00 
Contrato n.0  4 de 19.08.65 
Beneficiario: UFRJ (Divisao de Eng.a 

Quimica do Instituto de Quimica). 
Tipo de colaboracao: Financiamento e 

comodato 
Objetivos: Pos-graduacdo, em nivel de 

mestrado e doutorado, em Eng.a Qui-
mica. 

Valor total do 
programa: 
	

NCr$ 280.900,00 
Colaboracao do 

BNDE-FUNTEC: 
	

NCr$ 58.596,00 
Outras fontes: 	NCr$ 222.304,00 

— Contrato n.° 5 de 19.08.65 
Beneficiario: UFRJ (Institute de Qui-

mica) 
Objetivos: Pesquisas no campo da Qui-

mica visando preparar as bases tecno-
logicas para a implantacao da indits-
tria quimica. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 133.750,00 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 63.200,00 

Outras fontes: 	NCr$ 70.550,00 
— Contrato n.° 6 de 19.08.65 

• Beneficiario: UFRJ (Escola de Enge-
nharia) 

Tipo da colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Pos-graduacao, em nivel de 
mestrado e doutorado 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 120.440,00 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 60.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 60.440,00 
— Contrato n.° 7 de 15.09.65 

Beneficiario: Agro-Tecnica Turani S.A. 
— Agr. e Inst. Industriais 

Tipo de colaboracdo: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Pesquisa em laboratorio para 
verificacao da viabilidade de aprovei-
tamento do eucalipto para fabricaciio 
de papel de jornal. 

Valor total do 
programa: 	 NCr$ 6.200,94 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 6.200,94 

— Contrato n.° 8 de 24.09.65 e aditivo n.° 
8/1 de 17.08.66 

Beneficiario: Faculdades Catelicas (Ins-
titute de Fisica) 
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Objetivos: Pos-graduad'o em nivel de 
mestrado e doutorado em Ciencias 
aplicadas, Eng.a Quimica, Mednica, 
MetalUrgica e Eletrica. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 1.751.170,00 

Colaboracao do 

	

' ANDE-FuNTEc: 	NCr$ 719.570,00 

	

Outras fontes: 	NCr$ 1.031.600,00 
— Contrato n.0  13 de 17.06.66 

Beneficiario: Faculdades Catalicas (Cen- 
tro Estadual de Telecomunicapfies) 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato. 

Objetivos: Pesquisa no campo das tele-
comunicacoes 

Valor total da 

	

' Colaborado: 	NCr$ 640.000,00 
•(''Contribuido do 

BNDE-FUNTEC: 

Outras fontes: 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: P6s-graduacao em Fisica Nu-
clear, em nivel de mestrado. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 1.747.750,00 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 558.901,00 

Ontras fontes: 	NCr$ 1.188.849,00 
— Contrato n.° 9 de 26.01.66 e aditivo n.° 

9/1 de 05.07.68 
Beneficiario: untj (Instituto de Qui-

mica) 
Tipo de colaborado: Financiamento e 

comodato 
Objetivos: Aquisic5.o de equipamento 

(espectegrafo de massas) para o cur- 
so de p6s-graduacao em Quimica, em 
nivel de mestrado e doutorado. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 540.040,00 

Colaboracao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 162.500,00 

Outras fontes: 	NCr$ 377.54,0,00 

— Contrato n.° 10 de 11.02.66 e aditivo no 
11 de 22.05.67 

Beneficiario: Fundacao Gorceix 
Tipo de colaborad'o: Financiamento e 

comodato 
Objetivos: Preparado de pesquisadores 

dos problemas de tecnologia indus- 
trial no campo Metalargico e C. Mat. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 294.156,83 

Colaboracao do 
BNDE-FirmrEc: 	NCr$ 141.956,83 

Outras fontes: 	NCr$ 152.200,00 
— Contrato n.° 11 de 04.04.66 

Beneficiario: Escola Tecnica Federal da 
GB. 

Tipo de colaborado: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Formado de tecnicos indus-
triais de nivel medic). 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 640.796,00 

Colaborado do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 138.796,00 

Outras fontes: 	NCr$ 502.000,00 
— Contrato n.° 12 de 06.04.66 

Beneficiario: UFRJ (COPPE) 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato. 

NCr$ 320.000,00 
NCr$ 320.000,00 

— Contrato n.° 14 de 17.08.66 
Beneficiario: Faculdades Catolicas 
Tipo da colaboracao: Financiamento e 

comodato 
'Objetivos: Pos-graduacao em nivel de 

mestrado em Eng.a Mednica e Ele-
trica 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 1.536.450,00 

Contribuicao do 
, BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 765.200,00 

Outras fontes: 	NCr$ 771.250,00 
— Contrato n.° 15 de 08.11.66 

Beneficiario: MA (Centro Tecnico de 
Aeronantica) 

Tipo de Colaborac5o: Financiamento e 
comodato. 

Objetivos: Pesquisa tecnico-cientifica vi-
sando desenvolver tecnologia para 
produdo de tianio &ail corn mine-
rio nacional. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 342.500,00 

Contribuido do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 141.500,00 

Outras fontes: 	NCr$ 201.000,00 

— Contrato n.° 16 de 02.12.66 
Beneficiario: USP - Escola Politecnica 

(Laboratorio de Hidraulica) 
Tipo de colaboracao: Financiamento e 

comodato 
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Objetivos: Expansao do laboratorio de 
hidraulica no setor de ensaio de ma- 
quinas e equipamentos hidraulicos. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 1.587.148,14 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 644.893,10 

Outras fontes: 	NCr$ 942.255,04 
— Contrato n.° 17 de 15.02.67 e aditivo 

17/1 de 24.07.68 
Beneficiario: Faculdades Catolicas 

(HAG) 
Tipo de colaboracao: Financiamento e 

comodato 
Objetivos: Pos-graduacao em nivel de 

mestrado em Ciencias Adm. 
Valor total do 

programa: 	NCr$ 494.082,50 
Contribuicao do 

BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 254.747,50 
Outras fontes: 	NCr$ 239.335,00 

— Contrato n.0  18 de 05.04.67 
Beneficiario: CNPq — Instituto de Ma-

tematica Pura e Aplicada 
Tipo de colaboracao: Financiamento e 

comodato. 
Objetivos: P6s-graduacao em Matemati-

ca em nivel de mestrado e doutorado. 
Valor total do 

programa: 	NCr$ 1.039.740,00 
Contribuicao do 

BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 503.325,00 
Outras fontes: 	NCr$ 586.415,00 

— Contrato n. 0  19 de 07.04.67 
Beneficiario: Centro Brasileiro de Pes-

quisas Fisicas 
Tipo de colaboracao: Financiamento c 

comodato 
Objetivos: Pos-graduacao em nivel de 

mestrado e doutorado, sendo que a 
execucao do programa permitira a 
graduacao de 50 fisicos por ano, been 
como manutencao de bolsistas. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 1.769.304,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 725.400,00 

Outras fontes: 	NCr$ 1.043.904,00 
— Contrato n. 0  20 de 12.05.67 

Beneficiario: Centro das . Ind(Isaias do 
Estado de S. Paulo. 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: 1. 0  convenio realizado entre 
ersrqusP e a Universidade de Delft, 
da Holanda, visando a formacao de 
consultores especializados de peque-
nas e medias empresas. 0 n. 0  de va-
gas é de 30. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 575.500,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 200.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 375.500,00 
— Contrato n.0  21 de 18.05.67 

Beneficiario: UFRJ (Institute de Qui-
mica) 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Realizacao das atividades do 
ano de 1967, relativas a forMicao de 
mestres e doutores nos campos de 
Eng.a Quimica, Mecanica, Eletrica, 
Metahlrgica e Civil. Estarao candi-
datando-se ao grau de doutor em ci-
encias 15 estudantes, enquanto serao 
candidatos ao grau de mestres em 
ciencias 150 estudantes assim distri-
buidos nos diversos cursos: 
Engenharia Quimica — 	35 
Engenharia Mecanica — 	35 
Engenharia Eletrica — 	35 
Engenharia MetalUrgica — 	15 
Engenharia Civil — 	30 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 2.649.870,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 1.555.500,00 

Outras fontes: 	NCr$ 1.094.370,00 
— Contrato n.° 22 de 11.07.67 

Beneficiario: Associacao Brasileira de 
Normas Tecnicas. 

Tipo de colaboracao: Financiamento e 
comodato 

Objetivos: Elaboracao de normas rela-
cionadas corn a producao siderurgica 
e equipamentos industriais. 

Valor total do 
programa: 
	

NCr$ 75.370,00 
Colaboracao do 

BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 36.296,90 
Outras fontes: 	NCr$ 39.073,10 

— Contrato n.0  23 de 22.09.67 
Beneficiario: Faculdades Catolicas 
Tipo da colaboracao: Financiamento e 

comodato 
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Objetivos: Programa quadrienal de pos-
graduado em ciencias aplicadas (Eng. 
Civil, Mecanica, Eletrica e Indus-
trial), em ciencias basicas (Fisica, 
Quimica e Maternatica) e de pesqui-
sa no campo das telecomunicaceies e 
das ciencias dos Materiais. 
Espera-se receber anualmente cerca 
de 200 candidatos a mestres nas se-
guintes ciencias: 
Fisica 
Matematica 
Eng. Civil 
Eng. Mecanica 
Eng. Eletrica 
Eng. Industrial 
Quimica 
Ciencia dos Materiais 
Administrado 
O ruimero de bolsas a serem conce-
didas  é  estimado nos 4 anos em 880. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 24.337.265,40 

Colaborado do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 12.090.900,00 

Outras fontes: 	NCr$ 12.246.365,40 
— Contrato n.° 24 de 02.10.67 

Beneficiario: Escola Tecnica Federal 
"Cello S. Fonseca". 

Tipo da colaborado: Comodato. 
Objetivo: Complementado de recursos 

visando ampliar em mais 120 vagas 
o curso de formado de engenharia 
industrial, no nivel de Engenheiro 
Operational, permitindo seu funcio-
namento por urn semestre. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 200.490,00 

Contribuido do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 101.808,00 

Outras fontes: 	NCr$ 98.592,00 
— Contrato n.° 25 de 13.11.67 

Beneficiario: Secretaria da Agricultura 
do Estado de Sao Paulo (Instituto 
Agronomic° de Campinas) 

Tipo de colaborado: Comodato. 
Objetivos: Pesquisa agronOmica referen-

te a fatOres ecologicos e climaticos na 
cultura do feijoeiro, visando urn au-
mento da produdo por hectare no 
Estado de S. Paulo. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 1.259.230,00  

Participado do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 329.350,00 

Outras fontes: 	NCr$ 929.880,00 
— Contrato n. 0  26 de 13.11.67 

Beneficiario: Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

Tipo de colaborado: Comodato 
Objetivo: Pesquisa tecnolOgica no cam- 

po da separacao de gases por permea- 
do de membranas plasticas, corn apli- 
cacOes praticas na inchistria do Pe- 
troleo. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 392.480,00 

Contribuido do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 178.520,00 

Outras fontes: 	NCr$ 213.960,00 
— Contrato n.° 27 de 16.11.67 

Beneficiario: Institute de Fisica Teorica 
Tipo de colaborado: Comodato. 
Objetivos: Pesquisa em Fisica pura de- 

senvolvendo diversas linhas de traba- 
lho em Teoria das Particulas Elemen- 
tares, Fisica Nuclear de Baixa Ener- 
gia, Teoria Fundamental e Fisica Ma- 
tematica. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 310.266,40 

Contribuido do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 120.000,00 
Outras fontes: 	NCr$ 190.266,40 

— Contrato n.° 28 de 30.11.67 
Beneficiario: USP -  Faculdade de Filo-

sofia, Ciencias e Letras. 
Tipo de colaborado: Comodato. 
Objetivo: Implantado de Laboratorio 

tie Fisica Nuclear para cursos de pds-
graduado em nivel de mestrado e 
doutorado. (Aquisido de urn acele-
rador TANDEM de 15 Mev e aces-
sorios) . 

Valor total do 
programa: . 	NCr$ 11.286.790,00 

Contribuido do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 7.033.130, 

Outras fontes: 	NCr$ 4.253.660,0 
Posteriormente, devido a variado ca 

bial, elevou-se a NCr$ 8.169.345,9 
— Contrato n.° 29 de 05.12.67 

Beneficiario: usP — Faculdade de Cie 
cias Economicas e Administrativas. 

Tipo de Operado: Comodato. 
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Objetivos: Programa a ser aplicado em 
conjunto corn a Universidade de Delft 
(Holanda) corn os seguintes objetivos: 
1.0) Curso de Formacao de Consulto- 

res Especializados em Pequenas 
e Medias Empresas (6 meses) 

2.°) Desenvolvimento de Sistemas 
Uniformes de Gestao Programa- 
da para Pequenas e Medias In- 
clustrias (6 meses) 

3.°) Pesquisas setoriais. 
4.0) Formacao de Institutos de As-

sistencia a Pequenas e Medias 
Inclustrias. 

0 rnimero total de vagas para os 
cursos é de 30. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 848.556,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 410.956,00 

Outras fontes: 	NCr$ 437.600,00 
— Contrato n.0  30 de 08.12.67 e aditivo 

30/1 de 12.09.68 
Beneficiario: upit,j — Instituto de Qui-

mica 
Tipo de Operacao: Comodato. 
Objetivos: Pesquisa corn o fim de de-

senvolver processos para a industria-
lizacao do xisto brasileiro. Abrange 
as seguintes ramos: 
a) Estudos dos processos de pirolise. 
b) Analise dos produtos. 
c) Estudo mineralogico. 
d) Teoria do processo de piralise. 

As pesquisas poderao ser utiliza- 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 377.600,00 

Outras fontes: 	NCr$ 356.427,48 
Contrato n.° 32 de 01.02.68 
Beneficiario: Universidade Federal de 

Minas Gerais (IDEPLAR) 

Tipo de operacao: Comodato. 
Objetivo: Curso de pds-graduacao em 

desenvolvimento e planejamento re-
gional. 0 IDEPLAR fornece 15 bolsas 
de estudo no valor de NCr$ 400,00 
cada. E esperado que outras entidades 
governamentais e privadas enviem 
candidatos. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 338.430,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 139.430,00 

Outras fontes: 	NCr$ 199.000,00 

— Contrato n.° 33 de 14.02.68 
Beneficiario: UFRJ-COPPE 

Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Plano qiiinqiienal de forma-

ciio de mestres e doutores nos campos 
de Eng.a Quimica, Eletrica, Mecanica 
Civil, Metalurgica, da Producao e da 
Navegacao (1968/72) . 

E esperado urn numero de 185 can-
didatos aos titulos de mestre e doutor 
em 1968. 

A previsao para o qiiinqiienio é a 
seguinte: 

N.° total 
	

Detalhamento por titulo 

Anos 	de alunos 
	

Mestres 	Doutores 

das no aproveitamento das jazidas 
da PETROBRAS. 

1968 
1969 

185 
202 

170 
185 

15 
17 

Valor total do 1970 220 202 18 
programa: 	NCr$ 758.662,00 1971 240 220 20 

Contribuicao do 1972 262 240 22 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 421.940,80 

Ontras fontes: 	NCr$ 336.721,20 1.109 1.017 92 
— Contrato n.° 31 de 31.01.68 e aditivo 

31/1 de 11.10.68 
Beneficiario: USP — Faculdade de Me-

dicina e Veterinaria. 
Tipo de operacao: Comodato. 
Objetivo: Pas-graduacao em nivel de 

mestrado. 
Valor total do 

programa: 	NCr$ 734.027,48  

Valor total do 
programa: 	NCr$ 41.568.480,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 20.584.400,00 

Outras fontes: 	NCr$ 20.984.080,00 

— Contrato n.° 34 de 13.03.68 
Beneficiario: usp — Fac. de Ciencias 

Econtimicas e Administrativas. (IPE) 
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Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Pos-graduacao em Ciencias 

EconOrnicas (1968/9) em nivel de 
mestrado, com concessao de 20 bOlsas 
de estudo em tempo integral. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 3.628.290,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 696.230,00 

Outras fontes: 	NCr$ 2.932.060,00 
— Contrato n.° 34-A de 13.03.68 

Beneficiario: Centro Brasileiro de Pes-
quisas Fisicas. 

Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Programa qiiinqiienal de Os-

graduacao e pesquisas fisicas visando 
formar fisicos de alto nivel. Preve-se 
a formacao nos 3 primeiros anos de 
cerca de 50 alunos e a partir de 1970 
este total poder-se-a elevar ate 80 
alunos. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 33.014.500,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 13.828.700,00 

Outras fontes: 	NCr$ 19:185.800,00 
— Contrato S/N. 0  de 13.04.65 

Beneficiario: Fundacto Getidio Vargas 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Financiamento do 2.° progra- 

ma de treinamento de Pessoal Tec- 
nico para o Mercado de Capitais. 

Valor total do 
programa: 	 NCr$ 39.000,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 39.000,00 

— Contrato n.° 35, de 05.05.68 
Beneficiario: Laboratorio de Acdstica e 

&mica Soc. Civil Ltda. 
Tipo de colaboracao: Financiamento. 
Objetivo: Financiamento a projeto de 

ampliacao de laboratorio corn vistas 
ao desenvolvimento da tecnologia ul-
tra-sonica aplicada a analise e con-
trole de qualidade por ensaios nao 
destrutivos atraves de: 

condicoes das propriedades da es-
trutura interna dos materiais. 

ii. inspecoes em instalacoes prontas 
de concreto. 

iii. aperfeicoamento das medicCies de 
dureza Rockewell. 

iv. contrOle de espessura, permitindo 
medicoes em metais de espessura 
inferior a 2 mm. e medicoes de 
peliculas. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 194.954,62 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 
	

NCr$ 81.100,00 
Outras fontes: 	NCr$ 113.854,62 

— Contrato n.° 36 de 18.06.68 
Beneficiario: UFMG - Escola de Veteri-

nada 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Realizacao de curso de Os-

graduacao em veterinaria, em nivel de 
mestrado, no periodo marco/68 a fe-
vereiro de 69. 0 ntimero de vagas 
fixado para 'este periodo é de 10. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 301.416,80 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 140.442,00 

Outras fontes: 	NCr$ 160.974,80 

— Contrato n.° 37 de 19.06.68 

Beneficiario: Escola Politecnica da Uni-
versidade de S. Paulo. 

Tipo de colaboracao: Comodato (Labo-
ratorio de Hidraulica) . 

Objetivo: Execucao do piano de expan-
sao do Laboratorio de Hidraulica no 
setor de ensaios de Maquinas e Equi-
pamentos Hidraulicos. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 3.300.844,24 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 1.722.465,25 

Outras fontes: 	NCr$ 1.578.378,99 

— Contrato n.° 38 de 18.07.68 
Beneficiario: Poliplan — Planejamentos 

e Projetos Industrials S.C. Ltda. 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivos: Pesquisa visando estudo da 

viabilidade de instalacao-piloto de 
processamento eletrotecnico da pro-
ducao de fosforo elementar e trans-
formacao deste em acid° fosforico de 
85% food-grade. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 620.000,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 500.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 120.000,00 
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— Contrato n.° 39 de 18.07.68 
BenefiCiario: BDMG — Banco de Desen-

volvimento de Minas Gerais/uFmc 
Tipo de colaboracao: AcOrdo. 
Objetivo: AcOrdo de cooperacao tecnico-

econornica para os fins do contrato 
38. 

— Contrato n.° 40 de 17.07.68 
Beneficiario: UFRGS — Instituto de Es-

tudos e Pesquisas Economicas. 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Curso de pos-graduacao em 

Economia Rural no Instituto de Pes- 
quisas EconOmicas da UFRGS para 10 
(dez) alunos. 

Valor total do 
projeto: 	 NCr$ 566.000,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 90.400,00 

Outras fontes: 	NCr$ 475.600,00 

— Contrato n.° 41 de 18.07.68 
Beneficiario: UFRJ — Instituto de Geo-

ciencias — Escola de Geologia. 
Tipo de colaborac5o: Comodato. 
Objetivo: Pos-graduacao em Geologia, 

em nivel de mestrado corn 8 alunos 
bolsistas. 

Valor total do 
projeto: 	 NCr$ 539.653,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 222.816,00 

Outras fontes: 	NCr$ 316.827,00 

— Contrato n.° 42 de 06.08.68 
Beneficiario: UFRGS — Instituto de Fisica 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: POs-graduacao em Fisica em 

nivel de mestrado e doutorado no 
periodo 68/72. 0 BNDE financiou ini-
cialmente o bienio 68/69. 0 numero 
de alunos matriculados em 68 é de 30 
e o ntImero esperado de matriculas 
para 69 é de 35. Todos os candidatos 
aos graus de mestre e doutor bolsis-
tas, estudando em regime de tempo 
integral. 

Valor total do 
programa: 
	

NCr$ 1.499.400,00 
Con tri bui (do do 

BNDE-FUNTEC: 
	

NCr$ 610.000,00 
Outras fontes: 
	

NCr$ 889.400,00  

— Contrato n.° 43 de 20.08.68 
Beneficiario: Conselho Nacional de Pes-

quisas (Instituto de Maternatica Pura 
e Aplicada) . 

Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivos: Pos-graduacao em matemati-

ca em nivel de mestrado e doutorado. 

O nirmero de alunos esperados para 
o bienio 68/69 esta assim relacionado: 

Alunos de ink. 

Ano 	 Bolsistas 	 cientifica 

1969 	26 	 30 
1970 	28 	 40 

Note-se que em 68 o ninnero esperado 
de matriculas p/o curso de Iniciacao Ci-
entifica era de 25; entretanto, foram ma-
triculados 100 alunos. 0 curso de Inicia-
cab Cientifica compreende varios cursos 
elementares para alunos que se pro-
poem a obter o mestrado e se encon-
tram corn deficiencias em algumas ma-
terias. Sao frequentados principalmente 
por alunos egressos das Faculdades de 
Filosofia e Engenharia. 

O prbgrama envolve ainda compra de 
livros para a Biblioteca, melhora das 
instalacoes, etc. 
Valor total do 

programa: 	NCr$ 4.728.500,00 
Contribuicao do 

BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 1.500.000,00 
Outras fontes: 	NCr$ 3.228.500,00 

— Contrato n. 0  44 de 22.08.68 
Beneficiario: Instituto de Laticinios 

"Candido Tostes" 
Tipo de contribuicao: Comodato. 
Objetivos: Formacao de tecnicos latici- 

nistas de grau medico, no periodo de 
7/68 a 12/69. 
Atualmente o Instituto mantem os 
seguintes cursos: 
a) Curso de tecnico em laticinios (3 

anos) . 
b) Curso Pratico (1 ano) 
c) Curso de especializaclo (1 ano) 
d) Cursos avulsos (quatro meses) 
e) Cursos especiais intensivos. 

Nos tiltimos 3 anos mais de 300 alu-
nos passaram pelo Instituto. Para o 
atual periodo estao inscritos 125 alu-
nos.. 
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Esta planejada para 69 uma amplia-
cdo das instalacCies (dormitorios) para 
ate 210 alunos. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 795.735,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 191.508,00 

Outras fontes: 	NCr$ 604.227,00 

— Contrato n.° 45 de 27.08.68 
Beneficiario: Instituto de Pesquisa da 

Marinha 
Tipo da colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Implantacao de laboratorio 

para ampliacao de programa de pes-
quisas no campo da Quimica Bioko-
gica. 

O Programa de Pesquisa compreende 
os seguintes projetos: 
1) Procura, isolamento, determina-

cdo da estrutura molecular do 
produto natural e obtencao de 
derivados corn ativiclade antican-
cerigena. 

2) ContrOle de doencas parasiticas. 
3) Isolamento de substancias de acao 

hormonal. 
4) Estudo de substancias toxicas pre-

sentes em animais ou vegetais ma-
rinhos. 

Valor total do 
projeto: 	 NCr$ 342.500,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 140.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 202.500,00 

— Contrato n.° 46 de 29.08.68 
Beneficiario: UFRGS - Instituto de Pes-

quisas Hidraulicas. 
Tipo de colaboracao: Comodato. 

Objetivos: 0 projeto visa a criacao e 
implantacao em 3 anos, no Instituto 
de Pesquisas Hidraulicas, de urn Cen-
tro de Hidrologia Aplicada que se 
ocupard: 
a) Da especializacao de pessoal uni-

versitario em nivel de pos-gradua-
cao, corn formacao de Mestres em 
Ciencias no campo da Engenharia 
Civil, corn especialidade em Hi-
drologia Aplicada. 

b) A formacao de tecnicos de nivel 
medio — Hidrotecnicos. 

c) A promocao de pesquisas em todos 
os campos ligados ao aproveita-
mento de recursos hidricos. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 4.320.600,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 1.024.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 3.296.600,00 
— Contrato n.° 47 de 04.09.68 

Beneficiario: UFRJ/Faculdade de Far-
macia. 

Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Cobrir parte dos gastos a se-

rem efetuados corn a realizacao de um 
programa de pesquisas no campo da 
quimica de produtos naturais, rela-
cionados corn o combate a pragas de 
lavouras e de endemias rurais. 

programa de pesquisas compreende 
os seguintes projetos: 
1) Insetos daninhos a lavoura. 
2) Atraentes de pragas. 
3) Doenca de Chagas e Malaria. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 544.846,87 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 186.832,00 

Outras fontes: 	NCr$ 358.014,87 
— Contrato n.° 48 de 07.10.68 

s Beneficiario: URMG - Escola de Ns-
Graduacao 

Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Pos-graduacao em Ciencias 

Agronomicas em nivel de mestrado. 
Valor total do 

programa: 	NCr$ 1.096.524,00 
Contribuicao do 

BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 489.886,00 
Outras fontes: 	NCr$ 606.638,00 

— Contrato n.° 49 de 10.10.68 
Beneficiario: M. Aeronautica — Centro 

Tecnico de Aeronautica. 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Programa de pesquisas — in-

cluindo-se compra de equipamentos 
visando o desenvolvimento de tec-

nologia da metalurgia a vacuo, pro-
ducao de niquel metalico e producao 
do zirconio nuclearmente puro. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 4.188.380,00 

Contribuicao do 
BND•-FUNTEC: 	NCr$ 1.860.000,00 

Outras fontes: 	NCr$ 2.328.380,00 
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Contrato n.° 50 de 25.10.68 
Beneficiario: UFRGS - Escola de Geo-

logia. 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: P6s-graduacao em geologia 

em nivel de mestrado. Compreende 
o programa, alem de despesas corn 
pagamento de pessoal, a compra de 
livros e equipamentos. Estan inscritos 
24 alunos dos quais 12 geOlogos e 12 
licenciados em HistOria Natural, sen-
do 9 bolsistas (7 do CNPq) . 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 347.650,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 84.350,00 

Outras fontes: 	NCr$ 263.300,00 

— Contrato n.° 51 de 28.10.68 
Beneficiario: UFRJ - Instituto de Qui-

mica. 
Tipo de colaboracao: Comodato. 

Objetivo: Pesquisa sObre modificacao 
quimica de polimeros organicos. As 
experiencias visam introduzir-se nos 
principais grupos de polimeros (por 
exemplo: resinas vinilicas, resinas 
acrilicas, resinas alquidicas, polipropi-
leno, etc.) modificac6es importantes 
de grau controlavel, promovendo a 
alteracao da molecula polimerica ja 
formada, na tentativa de se obter po-
limeros novos e de novas caracteris-
ticas. Os resultados finais poderao ser 
entre outros a descoberta de produtos 
plasticos de novas propriedades. Alem 
disso, o projeto complementary um 
outro ja financiado pelo FUNTEC qual 
seja o da investigacao de membranas 
plasticas para separacao de gases, 
alem de proporcionar experiencia 
pratica aos p6s-graduados no Institu-
to de Quimica. 
O programa compreende, outrossim, 
a compra de alguns equipamentos in-
dispensiveis. 

Valor total do 
programa: 
BNDE-FUNTEC: 

Outras fontes: 

pical de Pesquisa e Tecnologia de 
Alimentos) . 

Tipo de colaboracao: Comodato. 

Objetivo: Pesquisa tecnologica para 
aproveitamento industrial da banana 
sob a modalidade de pure asseptico 
recentemente lancado no mercado in-
ternacional. Como o projeto se de-
senvolvera a partir da banana, que 
vem sendo objeto de estudos para 
outras linhas de industrializacao, tem-
se que as etapas preliminares já fo-
ram cumpridas, restando, contudo, 
por serem melhor definidos, aspectos 
de scaleup relacionados corn o pro-
cessamento industrial, a embalagem 
e, mais remotamente, corn a prOpria 
materia-prima. 

Valor total do 
programa: 
	

NCr$ 1.431.170,00 
Contribuicao do 

BNDE-FUNTEC: 
	NCr$ 622.300,00 

Outras fontes: 
	NCr$ 808.870,00 

— Contrato n.° 53 de 11.11.68 
Beneficiario: USP - Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz". 
Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivos: Aprimorar o programa de 

pos-graduacao ja existente na Escola, 
preparando docentes, pesquisadores e 
extensionistas em ciencias agricolas, 
mediante o oferecimento dos seguin-
tes cursos, em nivel de mestrado: 

1 — Ciencias Sociais Rurais. 
2 — Entomologia. 
3 — Experimentacao e Estatistica. 
4 — Fitopatologia. 
5 — Fitotecnia. 
6 — Genetica e Melhoramento de 

Plantas. 
7 — Mecanica, motores e maquinas 

agricolas. 
8 — Nutricao animal e pastagens. 
9 — Nutricao de plantas. 

10 — Solos. 

0 programa envolve ainda compra de 
equipamentos e livros. 0 atual mime-
ro de alunos freqilentando os diversos 
cursos é de 171, sendo 121 da cate-
goria regular — alunos que ja pos-
suem graduacao e 50 como ouvintes — 
quintanistas da ESALQ que sao as- 

NCr$ 1.000.540,00 
NCr$ 457.180,00 
NCr$ 543.360,00 

— Contrato n.° 52 de 11.11.68 
Beneficiario: Secretaria de Agricultura 

do Estado de S. Paulo. (Centro Tro- 
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sim motivados a prosseguirem nos es-
tudos. Pretende-se matricular 150 alu-
nos efetivos e 50 ouvintes ate o final 
do programa. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 2.548.721,44 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	NCr$ 1.018.271,44 

Outras fontes: 	NCr$ 1.530.450,00 

— Contrato n.° 54 de 03.12.68 
Beneficiario: USP - Faculdade de Filo-

sofia, Ciencias e Letras (Departamen-
to de Fisica) . 

Tipo de colaboracao: Comodato. 

Objetivo: Programa de pos-graduacan 
em Fisica no nivel de mestrado. 0 
Banco financiara a aquisicao de di-
versos equipamentos (maquinas de 
calcular e instalacOes e laboratorio 
para o acelerador linear) alem de 
livros e assinaturas de revistas. 0 pe-
riodo coberto pelo financiamento do 
FUNTEC é o do 2.0  semestre de 68 e 

o ano de 69, sendo que beneficiary 
50 alunos dos cursos de peos-gradua-
cao. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 4.725.000,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 
	

NCr$ 1.910.600,00 
Outras fontes: 	NCr$ 2.814.400,00 

— Contrato n.° 55 de 16.12.68 
Beneficiario: USP - Departamento de 

Matematica da Faculdade de Filoso-
fia, Cie'ncias e Letras. 

Tipo de colaboracao: Comodato. 
Objetivo: Ampliacao dos cursos de pos. 

graduacao em Matematica, sendo ofe-
recidos 8 cursos de pOs-graduacao no 
1.0  semestre: 3 de algebra, 3 em ana-
lise e dois em geometria. 0 numero 
de alunos no Departamento é de 70. 

Valor total do 
programa: 	NCr$ 246.925,00 

Contribuicao do 
BNDE-FUNTEC: 	 NCr$ 77.900,00 

Outras fontes: 	NCr$ 187.025,00 
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