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LUCIANA SANTOS É ANUNCIADA COMO NOVA 
TITULAR DO MCTI  

 

A equipe de transição de governo, por meio 
do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, 
anunciou nesta quinta-feira (22) que a vice-
governadora de Pernambuco, Luciana Santos 
(PC do B-PE), será a nova titular do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 
Ela será a primeira mulher a comandar o 
ministério de forma efetiva. 

O MCTI tem entre as áreas de competência 
estabelecer as políticas nacionais de pesquisa 
científica e tecnológica e de incentivo à 
inovação; planejamento, coordenação, 
supervisão e controle das atividades de 
ciência, tecnologia e inovação; política de 
desenvolvimento de informática e 
automação; política nacional de 
biossegurança; política espacial; política 
nuclear; e articulação com os governos dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
com a sociedade e com órgãos do Governo 

federal com vistas ao estabelecimento de 
diretrizes para as políticas nacionais de 
ciência, tecnologia e inovação. 

Natural do Recife, Luciana Santos é 
engenheira eletricista formada pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de 
vice-governadora de Pernambuco, eleita em 
2018. Luciana também presidiu o Instituto de 
Pesos e Medidas de Pernambuco (1995-1996); 
foi deputada estadual de Pernambuco (1997-
2000); prefeita de Olinda por dois mandatos 
consecutivos (2001-2008); secretária de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de 
Pernambuco (2009-2010) e deputada federal 
por dois mandatos consecutivos (2011-2018).  

Leia a matéria em: gov.br/mcti  
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POLO DIGITAL DE MANAUS LANÇA E-BOOK SOBRE A LEI DA 

INFORMÁTICA NA REGIÃO AMAZÔNICA 

O Polo Digital de Manaus lançou o e-book “30 
anos da Lei de Informática da Zona Franca de 
Manaus” que aborda a importância para a região, 
impactos e externalidades deste marco legal. A 
obra foi construída por parte dos atores do 
ecossistema de TIC, e é uma amostra dos 
resultados dos 30 anos da Lei de Informática na 
região amazônica. 

É o início de uma obra que pretende ser revisada 
daqui para frente, acrescentando cada vez mais o 
registro de projetos, competências e avanços 
tecnológicos e científicos, além do 
empreendedorismo na região, com o objetivo de 
contribuir para programas estruturantes, oriundos 
da parceria público-privado, que resultem em 
vetores econômicos com impactos positivos para 
os povos da Amazônia. 

 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
contribuiu no e-book com o texto do Secretário de 
Empreendedorismo e Inovação do MCTI, José 
Gontijo, o Diretor de Ciência, Tecnologia e 
Inovação Digital, Henrique Miguel, e o 
Coordenador Geral de Inovação digital, Hamilton 
Mendes. 

Acesse o e-book no: gov.br/mcti . 

 

FINEP LANÇA NOVO PAINEL DE DADOS COM INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Estreou recentemente, no site da Finep, novo 
painel que permite a visualização de dados de 
contratações e liberações, por intermédio de 
diferentes gráficos em que o usuário pode navegar 
e obter informações. É possível saber sobre 
instrumentos, produtos, período ou região. O 
painel navegável, que usa a ferramenta Tableau 
Public, permite que sejam customizados gráficos e 
tabelas com dados desde 2018. 

Segundo Rodrigo Fonseca, executivo da 
Financiadora, o objetivo do painel é tornar mais 
as informações mais acessíveis para que a 
sociedade possa acompanhar, em tempo real, os 
esforços da Finep no fomento à C,T&I. Para isso, 
a página de transparência foi reformulada. 

Outro importante avanço foi a reestruturação das 
planilhas com dados dos projetos apoiados desde 
2002 - com padronização das informações 
presentes e a incorporação de dados referentes ao 
Finep Startup. 

Rodrigo destaca que os próximos passos 
mapeados para aprimoramento da transparência 
da Finep para a sociedade são a ampliação do 
período abarcado pelo painel navegável e a 

incorporação de dados das operações apoiadas 
através da Subvenção Econômica Descentralizada 
e de Investimento em FIPs Exclusivos Não-
Exclusivos. 

Leia a matéria completa em: gov.br/finep 
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