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1.INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o monitoramento e a avaliação de políticas, programas e
projetos assumiu grande relevância no setor público brasileiro, acompanhando a

modernização da Administração Pública, calcada nos princípios de um Estado orientado

para o cidadão, focado em resultados, responsável, eficiente, eficaz e efetivo. Em vários

países, este movimento foi seguido pela adoção dos princípios da gestão pública
empreendedora e por transformações das relações entre Estado e sociedade

A importância do monitoramento e avaliação de políticas públicas reside no fato

de ser um processo sistemático cujo produto (informação confíável, útil e qualificada)

pode subsidiar o planejamento, a implementação das intervenções governamentais,

suas reformulações e ajustes, decisões sobre a manutenção, correção ou interrupção do

curso das ações e, até mesmo, sobre a priorização de esforços e alocação orçamentária.

E um instrumento fundamental para a melhoria da eficiência do gasto público, da
qualidade da gestão e do controle sobre a efetividade da ação do Estado, bem como
para a divulgação de resultados de governo.

E relevante destacar que um fator importante para a institucionalização dos

sistemas de monítoramento e avaliação é a utilização intensiva das informações por ele

geradas, ou seja, é essencial construir os sistemas de monitoramento e avaliação sob a

perspectiva da demanda (dos potenciais usuários de seus produtos), mais que da oferta.

Alguns requisitos para a institucionalização dos sistemas de monitoramento e avaliação
no setor público são a utilidade e credibilidade das informações geradas, a forte
estrutura de incentivos e a capacidade de integração à agenda de planejamento e
orçamento governamentais.

Nesse contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação empreende

esforços para que a sinergia entre monitoramento e avaliação contribua para o
aprímoramento da gestão pública, fornecendo elementos que contribuam para o
aumento da responsabilização, eficiência, eficácia e efetividade das políticas de ciência.

tecnologia e inovação, e para o exercício do controle social sobre as políticas públicas.

Para tanto, foi instituída e regulamentada a Política de Monitoramento e Avaliação do
MCTI (Portaria Ne 397, de 5 de junho de 2012) que criou a Comissão Permanente de

Monitoramento e Avaliação, e que será responsável pela elaboração e execução do
Plano Anual de Monitoramento e Avaliação, o qual é detalhado a seguir.
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2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Esta seção constitui a principal parte deste Plano Anual. Nela estão detalhadas
todas as atividades de monitoramento e avaliação e de produção de indicadores

previstas para o ano de 2013. Essas atividades estão divididas em atividades de

avaliação, atividades de monitoramento, atividades de suporte à avaliação e, por fim,
atividades de capacitação.



r
2.1. Atividades de avaliação

E considerada atividade de avaliação qualquer estudo, pesquisa ou relatório

referente às políticas, programas e ações que contribua para subsidiar o processo

decisório e/ou que gere recomendações e sugestões de aperfeiçoamento de políticas,
programas e ações. As atividades de avaliação compreendem, entre outras:

Análises de implementação e de resultados imediatos de políticas,
programas e ações;

Análise do perfil dos beneficiários das políticas, programas e ações;
Elaboração de diagnósticos e estudos de ''linha de base";

Análises de impactos ou efeitos de políticas, programas e ações;

Análises da eficiência, eficácia e efetividade de políticas, programas e
açoes.

i .

l l .
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A seguir, são detalhadas as atividades de avaliação previstas pelo MCTI para
2013, incluindo tanto as que já estão em andamento quanto as previstas para se
rníciarem no próximo ano.

2.1.1. Avaliação da Infraestrutura de Pesquisa das
Pesquisa e Organizações Sociais vinculadas ao METI

Unidades de

Objetivo

Mapear a situação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no
âmbito das unidades de pesquisa do MCTI, o nível de utilização e o perfil da demanda
por essas infraestruturas.

Justificativa

A política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&l) aditada na última década

teve como uma de suas prioridades a recuperação, consolidação e ampliação da
infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica existente no País.

O Governo Federal - principalmente com a criação dos fundos setoriais, a

reestruturação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (FNDCT) e a
participação das empresas públicas (Petrobras, Embrapa, Fiocruz, etc.) - retomou os

investimentos na infraestrutura física e laboratorial e na compra de equipamentos de
pesquisa para as universidades, institutos e centros públicos de pesquisa.

No entanto, o MCTI não dispõe de um banco de dados que contenha

informações que permitam avaliar e acompanhar as atuais condições dessa
infraestrutura de pesquisa (física e equipamentos).

O mapeamento e estruturação de uma base de dados visa suprir a falta dessas
informações e se constitui numa importante ferramenta que poderá:

e Ajudar a comunidade científica a identificar e conseguir acesso a recursos.

serviços e instalações para a realização de suas pesquisas;
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H
© Fornecer aos gestores de políticas acesso às informações sobre o estado atual

da infraestrutura de pesquisa para identificar ausências e possíveis

duplicidades e direcionar melhor a aplicação de recursos públicos;

e Incentivar a colaboração entre grupos de pesquisa de diferentes áreas e

regiões e o uso mais eficiente dos recursos pela comunidade científica
nacional;

B Apoiar a infraestrutura de pesquisa individual e incentivar um espírito de

colaboração entre os pesquisadores brasileiros. '1 8i J
Metodologia
Revisão B/b//ográ/íca: revisão de literatura sobre as experiências nacionais e

internacionais relacionadas com o objeto da avaliação;

Reun/ões 7-écn/cas: com técnicos do MCTI/CNPq/FINEP; representantes de outras

agências de fomento (CAPES e, eventualmente, FAPsj; representantes da comunidade
científica IComitê Gestor do CT-lnfra, membros dos comitês de avaliação do CNPq, etc.l

l

h
L

L

Co/efa de dados: aplicação de questionário, visitas técnicas e entrevistas com
coordenadores dos laboratórios, solicitando informações sobre a situação e capacidade
atual do laboratório/infraestrutura/equipamento.

Ci'onograma l

Área responsável no METI
Assessoria de Acompanhamento e Avaliação das Ativídades Fínalísticas da

Secretaria Executiva(ASCAV/SEXEC/MCTI).

Instituição realizador'a
ASCAV/SEXEC/MCTI.
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L - Levantamento bibliográfico e definição de

metodologia                  
2 - Estruturação do questionário                      
3 - Aplicação do questionário e visitas técnicas       H              
4 - Recebimento das questionários         B=          
5 lide de consistência e tabulação dos dados            HH       
6 -- Relatório Preliminar                 H     
7 - Validação pelas UPs                   H   
8 - Relatório final              
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Produtos esperctdos

Banco de dados com informações da infraestrutura disponível nas Unidades de
Pesquisa e Organizações Sociais;

Relatório analítico contendo o resultado das tabulações realizadas a partir da
base de dados gerada;
Seminário com apresentação e debate dos resultados obtidos.
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2.1.2. Levantamento de
FundosSetoriais

resultados de projetos financiados pelos

Objetivo

Realizar um levantamento/pesquisa sobre os projetos apoiados pelo FNDCT, no
período de 2005 a 2011, para subsidiar a avaliação das políticas, programas e ações
financiados com recursos dos Fundos Setoriais.

Justificativa

Os Fundos Setoriaís (FS) foram criados, a partir de 1999, para ampliar e
regularizar o financiamento das políticas e programas de Ciência, Tecnologia e Inovação
IC,T&l), contribuir para a consolidação do Sistema Nacional de CT&l e promover a
competitividade das empresas brasileiras. Tornaram-se instrumentos fundamentais da

política nacional de CT&l, pois injetam novos recursos no sistema e promovem o
fortalecimento das parcerias entre os setores público e privado.

Os FS atendem a diversas áreas com recursos próprios, oriundos de
contribuições incidentes sobre o faturamento de empresas ou sobre o resultado da
exploração de recursos naturais pertencentes à União. Os recursos de cada fundo são

alocados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e

administrados pela Financiadora de Estudos e Projetos IFINEP), empresa pública
vinculada ao MCTI e que exerce a função de Secretaria Executiva do FNDCT.

Apesar do elevado volume de investimentos realizados na última década, houve

poucas iniciativas voltadas para a avaliação dos Fundos Setoriais. Sabe-se que a
avaliação das políticas públicas contribui para o seu contínuo aperfeiçoamento e para a

melhoria de seus resultados, além de permitir uma melhor utilização dos recursos
disponíveis e garantir mais transparência sobre seu uso. Por isso, o MCTI precisa

consolidar uma metodologia para o levantamento sistemático de informações que

subsídiem a avaliação dos FS, com vistas ao aprimoramento das politicas, programas e
ações financiados com recursos dos fundos.

r
Metodologia

Em 2008, o Ministério começou a desenvolver um banco de dados sobre os

projetos financiados pelos Fundos Setoriais, consolidado a partir de informações
fornecidas periodicamente pelas agências de fomento (Finep e CNPq). Essa carteira
contempla informações básicas sobre cada projeto, tais como: fonte de financiamento:

instrumento de vinculação (edital, carta-convite ou encomenda); instituição executou;
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coordenador; equipe executou; área do conhecimento; setor económico; valores
contratados e pagos,etc.

Com base nessas informações, em 2011 a Assessoria de Coordenação dos Fundos

Setoriais (ASCOF/SEXEC) realizou uma Pesquisa Amostral com um universo de 9.461

projetos que tiveram 100% de desembolso até dezembro de 2010. A pesquisa foi
concretizada por meio da aplicação de um questionário on /fne com os coordenadores

dos projetos selecionados. foram coletadas informações de identificação, que serviram

para atualízar a base das agências, e indicadores de produtividade técnico-científica dos

projetos.

Após a cometa de dados, realizou-se um processo de expansão estatística para
obter uma visão geral dos resultados em relação ao universo de projetos. No entanto, a

análise dos dados expandidos revelou a existência de altos Coeficientes de Variância

ICV), indicando uma baixa homogeneidade entre os projetos pesquisador. Por outro
lado. as características dos indicadores de produtividade científica adotados na pesquisa
dificultaram o estabelecimento de generalizações estatísticas a partir dos dados

coletados. Essas dificuldades prejudicaram a utilização das estimativas resultantes do

processo de expansão como se correspondessem à realidade do universo investigado.

Este projeto visa retomar a experiência da Pesquisa Amostrar realizada

anteriormente e amplia-la para o conjunto de projetos que compõem a base de dados

do FNDCT. A pesquisa deve aproveitar a metodologia já desenvolvida e, quando

necessário, estabelecer novos métodos e indicadores para dimensionar os resultados

alcançados pelos FS.

A pesquisa pretende avaliar a relevância das aplicações dos FS do ponto de vista
dos beneficiários e dos demais grupos de interesse IMCTI, Ministérios afins, Comitês

Gestores e executores de projetos). Entre outras ações, a pesquisa deve: cotejar os
indicadores obtidos com os resultados esperados declarados nas propostas aprovadas;

avaliar os efeitos dos FS na distribuição regional dos investimentos em C,T&l e na

distribuição dos investimentos por áreas do conhecimento; identificar as inovações

introduzidas e a apropriação de conhecimentos voltados para a melhoria da
competitividade das empresas.

Trata-se, portanto, de um levantamento/pesquisa sobre resultados dos projetos
financiados com recursos dos FS no período 2005 a 2011. Este levantamento deve seguir

uma sistemática pré-definida ljá testada e experimentada na Pesquisa Amostrall,

composta de três fases: â) levantamento de dados por meio da aplicação de

questionários com os coordenadores dos projetos; bl elaboração do plano tabular dos
dados coletados; c) análise estatística dos resultados
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Cronograma

Área responsável no METI

Assessoria de Coordenação dos Fundos Setoriais(ASCOF/SEXEC/MCTI).

Instituiçãoi'ealizadora

ASCOF/SEXEC/MCTI, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos(CGEE).

Produtos esperados

Base de dados contendo informações sobre os resultados dos projetos apoiados
pelo FNDCT no período 2005-2011;

Relatório analítico sobre os principais resultados obtidos pelos projetos;
Seminário com apresentação e debate dos resultados obtidos.

©

8

e

2.1.3. Avaliação do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)

Objetivo

Avaliar a organização, estrutura e produtividade acadêmica da comunidade
científica associada ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e fazer um
diagnóstico sobre as ações de suporte, fomento e gestão do Programa.r

Justificativa

Em 2012, o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) completou 30 anos. Os

objetivos científicos do Programa incluem o desenvolvimento de pesquisas no
continente antártico para ampliar o conhecimento dos fenómenos naturais que ali
ocorrem e sua repercussão sobre o território brasileiro, com destaque para as questões
climáticas, ambientais e relativas à biodiversidade. O PROANTAR também possui um

forte componente político, pois está relacionado com o direito de o Brasil participar das
reuniões consultivas periódicas sobre o continente antártico previstas no artigo 99 do

8
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1 - Elaboração de questionário a ser aplicado aos coordenadores de

projetos apoiados pelo FNDCT l F           
2 - Definição da amostra para a aplicação dos questionários            
3 - Elaboração de sistema online para captação das respostas aos

questionários   T         
4 ntato telefónico com os coordenadores e preenchimento do

questionário     = H     
5 - Crítica e preparação da base de dados resultante da aplicação dos

quesüonáríos         H   
$ - Tabulação dos resultados               H
7 Preparação do relatório              
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BTratado da Antártica, que exige que as partes promovam "substanc/a/ atív/dada de

pesquisa científica" na reg\ão.

O Tratado da Antártica, em seu artigo 3Q, estabelece ainda que ''as observações e

resultados científicos obtidos na Antártica serão permutados e tornados :jívremente
uf///zóve/s". Esta ação é coordenada pelo Sc/enf/ffc Coma/ttee on Ántarct/c Research

rSCHR,l, órgão interdisciplinar do Conselho Internacional para Ciências (ICSU),

responsável por promover, desenvolver e coordenar a investigação..científica na
Antártica e prestar aconselhamento científico independente para o Sistema do Tratado

da Antártíca (STA). Cada vez mais, o status de um país no STA, via ações do SCAR, está

atrelado à qualidade de seu programa científico. Por isso, é fundamental que o Brasil
invista fortemente na qualidade do PROANTAR, permitindo que o país alcance um

protagonismo proporcional à sua relevância no cenário internacional.

O PROANTAR carece de uma avaliação global atualizada, que inclua a análise

crítica dos meios de apoio logístico e científico ao programa. A avaliação dos resultados
científicos associados ao programa e, particularmente, do papel do MCTI no PROANTAR,

deve fornecer subsídios para a elaboração de um plano estratégico que direcione os

novos investimentos em pesquisa científica na Antártica.

Metodologia
O PROANTAR é um programa extremamente relevante para a política

internacional do Brasil. Por isso, é importante fazer um amplo diagnóstico que avalie,

entre outros aspectos: o envolvimento das instituições de ensino e pesquisa no

programa; a relação entre a formação e a fixação de recursos humanos; a produtividade

dos pesquisadores e grupos de pesquisa envolvidos com o programa; o impacto dos

projetos científicos em âmbito nacional; a relevância e o impacto da ciência brasileira no
STA

O projeto deve começar com a definição da metodologia a ser utilizada e com
revisão de literatura sobre o tema. Serão analisados, especialmente, os documentos

relacionados com as políticas públicas de suporte, fomento e gestão do PROANTAR.

Para a avaliação da produtividade e do impacto da ciência antártica brasileira, serão
consultadas diversas bases de dados. Também serão colhidas informações dos

coordenadores de projetos e líderes de grupos de pesquisa nas universidades e

instituições de pesquisa do MCTI. As informações coletadas serão analisadas por
consultores nacionais e internacionais.

Esse conjunto de informações e análises servirá de subsídio para a elaboração de
um relatório preliminar que será avaliado em um workshop com a participação dos
consultores e dos representantes das instituições de ensino e pesquisa, das agências de

fomento e das instituições gestoras. Finalmente, com base nas discussões realizadas,
será elaborado um relatório final com a avaliação do Programa.
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Cronograma

Ai'ea responsável no METI
Coordenação para Mar e Antártica(CMA/SEPED/MCTI)

Instituição realizadora
A definir.

Pt'odutosespei'idos

B Levantamento do número e de índices de impactos dos trabalhos
científicos brasileiros sobre a região antártica;

B Identificação dos grupos e instituições nacionais de maior inserção na
comunidade científica internacional vinculada ao STA;

e Base de dados com informações sobre os resultados do levantamento das
atividades científicas e documentos relacionados;

e Relatório final avaliando a representatividade das pesquisas apoiadas

pelo PROANTAR, bem como diagnóstico das políticas públicas de suporte;
8 Seminário com apresentação e debate dos resultados obtidos.

r' 2.1.4. Atividades de Cooperação Internacional do CNPq

Objetivo

Desenvolver modelo de acompanhamento e avaliação sistemática das aüvidades
de cooperação internacional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

Justificativcl
Há necessidade de se formular um modelo de avaliação dos resultados das

atividades de cooperação internacional. A questão financeira, que envolve milhões de

reais para o financiamento de atividades da área de C,T&l, e a arquitetura complexa de

arranjos e acordos com parceiros internacionais são razões suficientes para exigir dos

10
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1 - Levantamento bibliográfico e definição
de metodologia                

2 - Revisão dos documentos                  
3 Análise das informações                    
4 -- Análise por consultores nacionais e
internacionais                  
5 -- Elaboração de Relatório Preliminar                  
6 -- Realização de workshop de avaliação com as

nstituições executoras, de fomento, gestores
e avaliadores(nacionais e internacionais)                      

7 - Elaboração do Relatório Final                    



gestores da área a realização de avaliações dos programas que gerenciam A avaliação
vai aumentar a eficiência da área de cooperação internacional, levando ao seu
fortalecimento, além de contribuir para a consolidação de uma cultura de avaliação de

projetos e programas no âmbito do CNPq.

Metodologia
A proposta de um modelo de avaliação leva em consideração que o processo a

ser instituído tem como princípio fundamental o envolvimento de todos os atores,
externos e internos Igestores, técnicos, pesquisadores, consultores, comitês gestores), e

em todos os níveis da área de cooperação internacional. A metodologia prevista inclui a

realização de seminários de avaliação nos níveis propostos pelo modelo. Serão adotados

procedimentos de avaliação (quantitativos e qualitativos), a partir da identificação de
indicadores e de ferramentas de avaliação para cada nível durante o curso para se

aüngír a meta-avaliação.

A avaliação dos projetos (nível 1), que tem como responsável o CNPq, será
realizada quando os projetos se encerrarem. Assim, esta avaliação segue um fluxo

contínuo que dependerá do prazo de vigência dos projetos.

A avaliação dos programas (nível 2), realizada pelos comitês gestores, pode ser

feita em períodos de 3 em 3 anos, a partir dos resultados alcançados nos projetos
finalizados e avaliados no nível l.

A avaliação mais ampla das atividades de cooperação(nível 31 pode ser realizada

no ano posterior à avaliação dos programas. Entende-se que os vários projetos e

programas requerem um tempo para que os resultados possam ser consolidados,

principalmente quando se analisa a questão qualitativa.

Ci'onogrctma

W m=A.. i l

  l    l 1:       i .L         : l l

1 - Levantamento bibliográfico e definição de
metodologia                  

2 -- Definições do escapo, q uesüonário ou
formulários e da amostra da avaliação dentre

as cooperações que tenham projetos em fase
de conclusão                    

3 -- Realização da coleta de dados(levantamento
direto, por questionário/formulários)                  

4 - Tratamento e tabulação dos .dados coletados
IRecebimento dos questionários)         H          

5 - Análise de consistência e tabulação dos dados           U         
6 -- Relatório Preliminar                 n   
7 -- Validação pelos envolvidos             L        
8-- Relatório Final            



Ai'ea respons(ivel no MCTI

Coordenação Geral de Cooperação Internacional da Diretoría de Cooperação
Insütucíonal / CNPq

Instituição realizadora
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq)

Produtos esperados

B Relatório analítico sobre os principais resultados obtidos pelos projetos
120131;

e Relatório analítico com os resultados dos Programas (2014);

. Relatório analítico sobre as aüvidades de Cooperação(2014);
8 Seminários com apresentação e debate dos resultados obtidos

2.1.5. Impacto do Programa Espacial no desenvolvimento tecnológico
daindústria nacional

Objetivo

Identificar o perfil das indústrias que atendem ao setor espacial e avaliar o
impacto do Programa Nacional de Aüvidades Espaciais (PNAEI no desenvolvimento
tecnológico da indústria nacional.

justifica uva

A Política Nacional de Desenvolvimento de Aüvidades Espaciais, aprovada pelo

Decreto ng 1.332/94, tem as seguintes díretrízes principais de incentivo à participação
industrial:

e

e

Promover a qualificação da indústria nacional não apenas para o
fornecimento de partes e equipamentos, mas, também para o

desenvolvimento e a manufatura de subsistemas e sistemas completos;

Buscar a integração entre as equipes das instituições de pesquisa e
desenvolvimento e os seus parceiros industriais, através da realização

conjunta de projetos de desenvolvimento tecnológico que incluam a
indústria desde a etapa de concepção; e

Buscar aprovação de planos de longo prazo que permitam às empresas

nacionais decidir, com menor grau de incerteza, sobre sua parücípação no
Programa Espacial Brasileiro.

r ©

Excetuando-se os programas de fomento promovidos pelos Fundos Setoríais, o
incentivo à participação da indústria no Programa Nacional de Aüvidades Espaciais

IPNAE) tem sido feito, tradicionalmente, por meio de contratos firmados com empresas
pelos dois principais órgãos setoriais de execução do Sistema Nacional de

Desenvolvimento de Aüvidades Espaciais (SINDAEI -- o Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

Geralmente, esses contratos envolvem o fornecimento de peças, subsistemas ou
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equipamentos necessários para o desenvolvimento dos projetos de satélites, veículos

lançadores e sistemas de solo.

Indicadores de acompanhamento da Agência Espacial Brasileira IAEB) mostram

que, no período de 2006 até 2011, o índice de participação da indústria nacional no
PNAE atingiu uma média de 35% do total dos dispêndios com o programa.

Os números apresentados reforçam a necessidade de se empreender uma

avaliação em profundidade para verificar a efetivídade e a eficácia da implementação
dos referidos contratos frente às diretrízes estabelecidas, bem como os respectivos

resultados e impactos na construção da cadeia de fornecedores para o programa

espacial.

Metodologia
Os trabalhos terão início com um levantamento de dados e informações dos

contratos industriais do PNAE no Sistema Integrado de Administração Financeira do

Governo Federal (SIAFI). A avaliação deve abranger um período específico, entre os dez

e os cinco últimos anos do Programa, dependendo da complexidade dos dados obtidos.

Posteriormente, os dados levantados serão tratados pela equipe dos órgãos executores

do SINDAE(INPE, DCTA e AEB) e servirão de base para compor o universo da avaliação.

Os dados dos contratos selecionados serão cruzados com outras bases,

especialmente com os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estat:ística (PINTEC/IBGE). Com isso, será possível

estabelecer o perfil das indústrias que atendem ao setor espacial a partir de diversas
variáveis, incluindo: porte das empresas; área de atuação; controle acionário; volume de
contratos; níveis de especialização e capacitação tecnológica; investimentos próprios

em P&D; patentes requeridas e outros registros de propriedade intelectual; e

capacidade de exportação.

Para subsidiar a elaboração de análises e avaliações sobre os impactos e

resultados do PNAE, serão levantadas informações complementares por meio da
tualmente, por meio de entrevistas com empresas eaplicação de questão

entidades de classe

nários e, even

13



Cronogramct

Área i'esponsável no MCTI

Diretoria de Política Espacial e Investimentos Estratégicos da Agência Espacial
Brasileira (DPEI/AEB).

Instituição realizadora
DPEI/AEB, INPE e DCTA.

Produtos esperados

B Relatório analisando o perfil e o desempenho das empresas brasileiras
participantes do Programa Espacial;
Seminário com apresentação e debate dos resultados obtidos.

2.1.6. Avaliação dos impactos da Lei do Bem sobre os investimentos
privados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

r Objetivo

Avaliar os impactos dos incentivos fiscais concedidos por meio da Lei do Bem

sobre os investimentos privados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&DI

Justificativa

A chamada Lei do Bem (Leí n.e 11.196, de 21 de novembro de 20051 estabeleceu
uma série de incentivos ao setor produtivo e representou um importante avanço para a
política nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T&l). A lei instituiu diversos

incentivos fiscais para o investimento empresarial em P&D, incluindo: dedução de
dispêndios em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&l) para apuração do lucro

líquido; redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados jlPI) incidente

14
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sobre máquinas e equipamentos destinados à P, D&l; amortização acelerada de bens

intangíveis destinados a P, D&l.

Desde 2006, cerca de 1.000 empresas tiveram acesso aos incentivos fiscais

previstos na Leí. Nos últimos anos, houve um crescimento expressivo do número de

empresas beneficiadas, que passou de 131 em 2006, para 640 em 2010. Apesar do
número aparentemente reduzido de empresas beneficiadas, estimativas preliminares do

MCTI indicam que as empresas apoiadas são responsáveis por metade dos
investimentos privados em P&D realizados no País.

Uma das críticas feitas pelo setor privado é que, por beneficiar apenas as

empresas que adotam o regime de tributação sobre o lucro real, a lei restringe o
universo de empresas capazes de utilizar os incentivos fiscais. Assim, para dimensionar a

abrangência da Lei do Bem, é importante saber em que medida esse instrumento tem

contribuído para a ampliação dos investimentos privados em P&D na economia
brasileira.

Metodologia
O objetivo central da avaliação é saber até que ponto os incentivos fiscais

concedidos pela Lei do Bem contribuíram para ampliar os investimentos em P&D das

empresas apoiadas ou se, ao contrário, essas empresas mantiveram inalterado o volume
de investimentos em P&D(a despeito dos incentivos fiscais recebidos).

Para responder a essa questão, a avaliação deve empregar métodos

quantitativos para comparar pares de empresas apoiadas v/s-à-v/s empresas que nao
receberam benefícios. Ou seja, deve-se comparar o desempenho das empresas apoiadas

com o de empresas similares que também investiram em P&D e não utilizaram os
incentivos fiscais previstos na Lei. Esse segundo grupo de empresas deve ser o contra

factual da política, necessário para a realização da avaliação. Existem diversas formas de

construir esse contra factual e, a partir dele, estimar os efeitos da política. Este

procedimento requer que seja eliminado o viés de seleção existente e pode ser
realizado de diversas formas: modelos de seleção em dois estágios, propens/ty score

match/ng, entre outros.

Para realizar essa avaliação, será necessário utilizar, conjuntamente, informações

relativas às empresas apoiadas pela Lei do Bem e informações provenientes da Pesquisa

de Inovação Tecnológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(PINTEC/IBGE).

15



r Ci'onograma

At'ea responsável no METI

IASCAV/SEXEC/MCTI) Acompanhamento e Avaliação das Atividades Finalísticas

Instituição realizadora

Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).

Produtos esperados

Relatório analítico sobre os impactos da Lei do Bem no investimento privado em
P&D nas empresas beneficiadas;

Seminário com apresentação e debate dos resultados obtidos.

e

e

2.1.7. Avaliação da Infraestrutura de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Pesquisa Brasileira na área de

C)bjetivo

Mapear a situação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica
disponível para o setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, identificando o nível de
utilização e o perfil da demanda por essas infraestruturas.

r
Justificativa

E necessário que .haja um enfoque específico no setor de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis, em virtude do elevado volume de investimento em P&D realizado no
setor nos últimos anos.

Após a descoberta de grandes reservas de petróleo na camada de pré-sal, as
empresas concessionárias, especialmente a Petrobras, investiram fortemente na

ampliação da infraestrutura de pesquisa de diversas universidades e instituições de
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pesquisa. Com a perspectiva de ampliação dos esforços tecnológicos 'das empresas do

setor, o mapeamento das infraestruturas de pesquisa que atuam..na área de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis pode contribuir para o estabelecimento de parcerias entre

diversas empresas e instituições de pesquisa.

L
L B

Metodologia
Co/eta de dados: aplicação de questionário, visitas técnicas e entrevistas com

coordenadores dos laboratórios, solicitando informações sobre a situação e capacidade
atual do laboratório/infraestrutura/equipamento;

Processamento e aná/fse dos dados: análise de consistência e tabulação dos
dados; constituição de um banco de dados; processamento e análise dos dados
coletados; elaboração de relatório preliminar e realização de debates com instituições
do setor para a crítica e revisão do relatório; elaboração de relatório final.

Ct'onograma

Área responsável no METI
Assessoria de Acompanhamento e Avaliação das Aüvidades Finalísticas

(ASCAy/SEXEC/MCTI) e Assessoria de Coordenação dos Fundos Setoríais

IASCor/SEXEC/wcn).

Instituição realizador'a
ASCAV/SEXEC/MCTI, ASCOF/SEXEC/MCTI e Instituto de Pesquisa Económica

Aplicada (IPEA).
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Produtos esperados

Banco de dados com informações da infraestrutura disponível no
Petróleo e Gás e Biocombustíveis;

Relatório analítico contendo o resultado das tabulações realizadas a
base de dados gerada;

Seminário com apresentação e debate dos resultados obtidos.

r e

e

setor de

partir da
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2.2. Atividades de monitoramento

São consideradas atividades de monitoramento aquelas que se destinam ao

acompanhamento da implementação e execução de políticas, programas e açoes,
visando à obtenção de dados e informações para subsidiar o gerenciamento e a tomada

de decisões, bem como a identificação de eventuais problemas. Estas aüvidades

compreendem, entre outras:

B Definição, produção e análise de indicadores de políticas, programas e
ações de Ciência, Tecnologia e Inovação que devem ser monitorados;

B Acompanhamento sistemático da execução ü'saca e financeira de ações e
possíveis restrições;

e Coleta ou recebimento sistemático dos dados referentes às políticas,

programas e açoes.

A seguir, são detalhadas as atividades de monitoramento previstas pelo MCTI

para 2013.

2.2.1. Monitoramento anual da Estratégia Nacional de Ciência,

Tecnologiaelnovação(ENCTI)

Descrição: Monitoramento anual da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação'(ENCTI) por meio da elaboração, apuração e análise de um conjunto de
indicadores que permitem ao MCTI avaliar o avanço na implementação das ações
propostas para alcançar os objetivos estabelecidos na Estratégia.

Justificativa: A ENCTI apresenta um conjunto de diretrizes, objetivos e

alguns instrumentos, e os resultados e impactos da política de CT&l.

Método: O monitoramento da ENCTI será realizado pela Secretaria-Executiva do
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r
completo, percentual de trabalhadores na indústria com ensino superior completo;
número de pós-graduados ocupados nas empresas industriais; número de bolsas CNPq
de todas as modalidades; número de bolsas de mestrado concedidas pelo CNPq;
número de bolsas de doutorado concedidas pelo CNPq; percentual de concluíntes de
cursos de graduação nas engenharias em relação ao total de graduados em todas as

áreas; número de campa universitários com infraestrutura de comunicação e
colaboração em rede de alto desempenho. ' -'

Periodicidade:Anual.

Responsável: Secreta ria-Executiva ISEXEC/MCTÍ)

2.2.2. Elaboração de Relatório Anual Estatístico de Resultado da Lei de
Informática

Descrição: Análise do conjunto dos Relatórios Demonstrativos Anuais de

Investimentos em Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento apresentados pelas
empresas beneficiárias da Lei de Informática. ''

Justificativa: A Lei de Informática (Leí ng 8.248/91, alterada pelas Leis ng
IO.176/01 e 11.077/04) estabelece que as empresas que investem em atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em tecnologias da informação e comunicação
podem pleltear isenção ou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
para bens de informática e automação por elas produzidos, nos termos do Decreto no
5.906/06. Pela regulamentação vigente, as empresas beneficiárias dos incentivos da Lei

de Informática devem apresentar Relatório Demonstrativo do cumprimento das
obrigações de aplicação em atividades de P&D relativas ao ano-calendário anterior (ano

Método: O Relatório Anual Estatístico de Resultado da Lei de Informática é
elaborado a partir dos dados declarados pelas empresas nos Relatórios Demonstrativos
de cada ano base. O Relatório contempla os dados gerais das empresas apresentados
nos Relatórios Demonstrativos, tais como faturamento bruto total; renúncia fiscal:
compromissos de aplicações em P&D; aplicações totais em P&D; recursos humanos;
patentes e publicações; área de atuação das empresas; total de instituições de ensino e
pesquisa e centros de pesquisa e desenvolvimento que realizaram convênio para
execução de projetos com empresas habilitadas; total de empresas que realizaram
projetos em convênio; total de projetos; valor total dos projetos; total de recursos

l=i=:=.:;,;r: ;::l;:::=.:1:1:1=il:' ":'";- -« ,ó«.i;àil -. -&'; ' "-- ..
Periodicidade:Anual.

r
Responsável: Secretaria de Política de Informática (SEPIN/MCTI)

2.2.3. Elaboração de Relatório Anual da Lei do Bem
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política pública, como setor de atividade económica, unidade da federação, entre
outras. L

Justificativa: O Relatório Anual é elaborado para atender dispositivo da
própria

Lei n9 11.196/2005 e tem por objetivo o acompanhamento da evolução do valor da
renúncia fiscal, do número de empresas apoiadas e do valor dos ..projetos de P&D
amparados pelos incentivos fiscais.

Método: O relatório é elaborado com base nos dados coletados por m.eio dos
"Formulários para Informações sobre as Atividades de Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica", enviados pelas empresas que utilizaram os
incentivosfiscais.

Periodicidade: Anualmente, no segundo semestre do ano subsequente

Responsável: Secretaria de
(SETEC/MCTI).

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

2.2.4. Elaboração de Relatórios sobre programas prioritários do
Governo Federal

Descrição: Produção e sistematização de dados e informações de ações e

:::'": ) lllli:llÉ:lKEll;ilGÊIH: :Ilha
da Presidência.

Maior

í'q

l
justificativa: Subsidiar o acompanhamento das ações e programas prioritários

l
l

H
jsigMCT, SIAFI e SIOP).

Periodicidade: Mensal

Responsável: Secretarias (SEXEC, SEPIN, SETEC, SEPED e SECAS), unidades de

pesquisa e entidades vinculadas ao MCTI(CNPq, FINEP, AEB, CNEN).
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2.2.5. Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015

Descrição: Apresentar os resultados anuais do Plano Plurianual 2012-2015 de

lvIPOG).com as orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

r

Justificativa: Apresentar, ao Congresso Nacional e à sociedade, a execução
orçamentáría anual e os principais resultados das ações e objetivos do MCTI nos
programas temáticos integrantes do PPA 2012-2015.

Processo: Levantamento e sistematização de indicadores e informações sobre
os resultados das ações e objetivos do MCTI integrantes do PPA 2012-2015. O trabalho é

realizado em duas etapas: a primeira compreende a realização de uma avaliação, pelo--. .L l

gestor de cada objetivo, dos principais resultados alcançados no período; a segunda
envolve a realização de uma avaliação setorial, seguindo as orientações metodológicas

Periodicidade: Anual, no l9 semestre do exercício subsequente.

SE'lS' "- ' ável: ASCAV/SEXEC/MCTI, Secretarias (SEXEC, SEPIN, SETEC, SEPED e
CEITEC) does ae t'esqui.sa e entidades vinculadas ao MCTI (CNPq, FINEP, AEB, CNEN,

2.2.6. Relatório de Acompanhamento da execução física e financeira do
Plano Plurianual (PPA)

Descrição: Apresentar a execução física e financeira das ações do MCTI.
agregadas por objetivo e programa temático do Plano Plurianual do Governo Federal ll

u. - ' Justificativa: Fornecer informações consolidadas, especialmente à alta direção
do Ministério, sobre o andamento da execução física e financeira das ações e objeüvos
sob a responsabilidade do MCTI. '''' ' --'

Método: O escopo do relatório é o conjunto de ações finalísticas do MCTI que
compõem os objetivos e programas temáticos do PPA. A alocação de recursos nessas
ações viabiliza a implementação das políticas e programas do Ministério. Os dados da
execução orçamentário-financeira têm como fonte o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), que alimenta o Sistema de

nformações Gerenciais do Ministério (SigMCT). As informações sobre a execução física
das ações, e sobre as restrições associadas à sua execução, são lançadas diretamente
pelos coordenadores de ação no SigMCT. Os dados e informações são consolidados e

mZg:; J'=.;;==!=:1='1,J'l.=liH==::1.':'T=1::;; .â:'1::5il=ã::
Periodicidade: Trimestral.

r

:=s:Í::Z=::=T:''s. ';.=;:n=. ='mn; =:q:.::=:::
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2.2.7. Monitoramento do Plano de Trabalho Institucional da Comissão
Nacional de Energia Nuclear(CNEN)

i:dB E Tl:illl 11i:ll:: ;:i: :'=\=i:
justificativa: Prestar contas ao MCTI e à sociedade brasileira dos resultados

alcançados pela CNEN

níveis de coordenação e gerência da CNEN.

Periodicidade: Anual.

Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear(CNEN)

2.2.8. Monitoramento Anual das Unidades de Pesquisa do MCTI
Termos de Compromisso de Gestão (TCGs)

===E:HK:;l:LIED : illH llElll
UPs no período.

metas e indicadores acordados no respectivo TCG.

máximo de transparenctarS
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ISCUP/SEXECo=tsavel: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa

2.2.9. Acompanhamento dos Planos Diretores das Unidades de
Pesquisa (UPs)

". e'' "m===m==..m :' r::::':::':::=.:==ã:::

Método: O mesmo descrito no item anterior (2.2.8). uma vez que as metas anu
ais estabelecidas nesses planos também estão incluídas nos TCGs. - 'w a--u'

mesesdefevereiroe março nooramebse semeetral' no mês de agosto, e anual, nos

ISCUP/SEXECo:sável: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa

2.2.10. Monitoramento Anual das Organizações Sociais (oss)
supervisionadas pelo MCTI - Contratos de Gestão (CGs)

m $ilUHl$=:'::: : n :$:
r
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Sociais, com o acompanhamento da CGOS/SCUP, para avaliação das metas e indicadores
pactuados no CG e discussão dos resultados alcançados nos projétos cclntratados pelo
Ministério. Ao final das discussões, a comissão apresenta sugestões e recomendações à

respectiva OS e consolida um Relatório de Gestão com as notas alcançadas em cada
meta. O referido relatório é remetido ao MCTI e submetido a uma análise técnica,
integrante de um processo disponibilizado na internet lwBoK:!nç!:gQy:bliZgçUÊ). Cada
organização disponibiliza o seu Relatório de Gestão em sua página eletrõnica.

Periodicidade: Monitoramento semestral. Avaliação anual, por meios.da
realização de reuniões das comissões de avaliação, geralmente nos meses de março..e
abrindo ano subsequente

Responsável: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa
jscuP/SEXEC/mcTI).

2.2.11. Relatório dos Investimentos Governamentais em C,T&l nas
microempresas e empresas de pequeno porte

Descrição: Relatório analítico sobre os investimentos em Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&l) destinados às microempresas e empresas de pequeno porte por órgãos
e entidades da administração pública federal, estadual e municipal que atuam nessa
área

Justificativa: Atender às disposições do Capítulo X da Lei Complementar n9
123/2006, e da Portaria MCTI n' 589/2010, que estabelecem a obrigatoriedade do
fornedmento dessas informações pelas instituições de fomento que atuam na área de
c.T&l. bem como de sua divulgação, de forma consolidada, pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI).

Método: Relatório gerado a partir das informações enviadas pelas instituiçõé.s
de fomento federais, estaduais e municipais por meio do "Formulário de Programas $1

Projetos de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SPMP . l.

Periodicidade:Anual.

nl

l

Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(SE'rEC/MC'ri).

2.2.12. Relatório Anual sobre a Política de Propriedade Intelectual
das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs)

Descrição: Relatório analítico sobre a política de propriedade intelectual das
Instituições Científicas e Tecnológicas jlCTs) brasileiras.

justificativa: O relatório é elaborado para atender ao disposto no art
17 da Lei

'iigBliili:H:UamiE.Üai!:l:::ii
e concedidas; os contratos de licenciamento ou tecnologia firmados.

Método: Relatório gerado a partir das informações enviadas pelas ICTs por meio
do "Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das
Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil - FORMICT". O relatório analisa
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informações detalhadas sobre: as características das ICTs; o estágio de implementação
de suas políticas de inovação e dos Núcleos de Inovação Tecnológicas(NITs» os recursos

il:lÜililB=;1;g=li=:1:;11111g%ÊI TllH
em anos anteriores.

r
rr

Periodicidade: Anual.

(SETECResponsável: Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inova:.o
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2.3. Atividades de suporte à política de monitoramento e avaliação

2.3.1. Revisão metodológica dos Indicadores Nacionais de C,T&l

:: ;:l :ll:l$':ÊR:ll : :Ê:gB:i
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Justificativa: Necessidade de melhoria e constante aperfeiçoamento do escopo
e da qualidade dos Indicadores Nacionais de C,T&l.

Método: Elaboração de estudos e realização de discussões com a Comissão
Permanente de Indicadores do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e
com a Coordenação de Contas Nacionais do IBGE

Responsável: Assessoria de Acompanhamento e Avaliação das Atividades
finalísticas(ASCAV/SEXEC/MCTI).

Periodicidade: Contínua.

2.3.2. Consolidação da Rede de Indicadores Estaduais de C&T

estaduais de C&T.

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Método: Realização de estudos, discussões, reuniões e treinamentos com
técnicos e dirigentes dos órgãos estaduais responsáveis pela elaboração dos indicadores
de C&T.

Responsável: Assessoria de Acompanhamento e Avaliação das Atividades
Finalísticas(ASCAV/SEXEC/MCTI).

Periodicidade:Contínua.

2.3.3. Elaboração de estatísticas orçamentárias

orcam
Descrição: Elaborar séries históricas com demonstrativos das estatísticas

pntáriâs e financeiras dos programas, objetivos, iniciativas e ações do MCTI.
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r
:::ÜF.':;=.T=unto de dados estatísticos que permitam

cursos que o MCTI dispõe para implementarr

g:lllg:Bl:ii l $:u::'=:zu= :r:
Periodicidade: Contínua.

: HH:llF:il ;Sl:'.X=1=
2.3.4. Consolidação e atualização de base de dados de projetos

apoiados pelo FNDCT ' '

das a-'-- do: Aprimoramento da interface/metodologia de importação dos dados
MCTI. ids {t,lvrq e t'imEP) e de exportação dos mesmos para a base/servidor do

Periodicidade: Contínua

iÊ:ç:;:l=-....;=-::';;. i:,;. ='n;r:;
dos Fundos Setoríais

Tecnologia da Informação

28



l
L

L

L Ü
2.3.5 Produção de Indicadores de Monitoramento sobre as políticas,

programas e ações do MCTI

Descrição: Produzir indicadores de monitoramento focados .no público
beneficiado pelas políticas, programas e ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI).

justificativa: A efetivação da Política de Monitoramento e Avaliação do MCTI

. : :

programas, ações e políticas do Ministério.

Método: Consulta, extração, organização e cruzamento de informações e dados

disponíveis em vários sistemas e bancos de dados (SIAFI, SIOP, RAIS/MTE, pINTEC e
PNAD/IBGE, INPI/MDIC etc.).

Periodicidade: Contínua, com os resultados disponíveis na página do MCTl:

www.mcti.gQy:b11ZlDgDllgt.

L

Responsável: Assessoria de Acompanhamento e Avaliação das Atividaqes

H&i:lhli$BE#$1hi
de Energia Nuclear (CNEN).

l l
l

l
l

2.3.6. Criação do Portal dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs)

demandas de desenvolvimento local e regional etc.

instrumentosstr

. N

nçpnvnlvimento tecnológico, económico e social.
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r
safes e fontes secund'-:-- nto das informações dos convênios dos CVTs; pesquisa em
realização de entrevistas. vislt8s ae campo aos CVTs; aplicação de questionários e

r

Periodicidade:Contínua

ISECIS/MCTI). sável: Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social

2.3.7. Mapeamento de políticas de Inclusão Digital do Governo Federal

Descrição: Mapeamento e elaboração de um quadro comparativo sobre as

iiis:x :i:::p;u:%BÇ'i nl: ii l
políticas.

Método: A metodologia para a realização do levantamento será definida meio
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). ' '''''''-- r

Periodicidade: Contínua, após a realização do primeiro mapeamento pelor
ISECIS/MCTI)onsável: Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social

2.3.8. Suporte ao Monitoramento e Avaliação das. Atividades de
Fomento do CNpq

IEl$B$=E'l::lilHlh=E.=LliHB:l
30



prestação de contas; entre outras facilidades.

Ihn Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resp

(CNPq).

onsável Conse

Periodicidade: Contínua.
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2.3.9. Implantação do Pryuv '" - - uiç'u uc i"uuei nlzaçao ae Processos e Sistemas

de Informação da FINEP - Modernize

3;.H31El:u:f

finalízaPerem ;cidade: O projeto encontra-se em curso (fase v), com estimativa de

Responsável: Financíadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Revisão da metodologia de avaliação do Programa de SubvençãoEconómica '

esnecializadosde c--- ''uturação de proposta para contratação de serviços
Subvenção Económica.uitona para revisão da metodologia de avaliação do Programa de

::d115:Hiillil:;':.'=chorar a metodologia de avaliação do
am capazes de demonstrar os resultados e

l

l

n:S;lál: ll:g ERIGE:l:H :$s:r
Periodicidade:Anual.

:

Responsável: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

2.3.10. Plataforma Aquarius

:: HÊERH llT'=m.= =E==f='=::i::rl:
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:::;Ê l:llÇTgHI)i:lHll: Hli :
investimentos públicos. Nesse sentido, a Plataforma deve:

Justificativa:

e Aumentar a transparência para o Governo e para â sociedade na
elaboração e execução de políticas, programas e ações estratégicas em
Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&l);

8 Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia na administração,
alinhada com as principais políticas de CT&l;

Permitir maior controle social e facilitar modelos de gestão

compartilhada.

e

Método: Desenvolvimento de uma plataforma on//ne de integração de dados e
sistemas existentes no MCTI, a partir do uso intensivo de tecnologias da informação e da
comunicação (TICs).

Periodicidade: Contínua.
fSEXEC/MCTI) e Centro de Gestão e EstudosResponsáve

Estratégicos (CGEE).

Secretaria Executival r

\

\
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2.4 Atividades de capacitação

r'

i$1ia:'yililllHfil$$1;
2.4.1.Curso básico de avaliação

Ementa: Apresentar as principais teorias, conceitos e métodos relacionados ao
monítoramento e avaliação de políticas públicas e programas governamentais.

Formato: curso presencial.

Carga Hora ria: 40h

Público-alvo: servidores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ne de participantes: até 30 pessoas

Data estimada: lg trimestre/2013

2.4.2 Curso de avaliação em CTI

Ementa: Apresentar as principais teorias, conceitos e métodos relacionados ao
monítoramento e avaliação de políticas públicas e programas governamentais de CT&l.

Formato: curso presencial.

Carga Horária: 40h.

Público-alvo: servidores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
N9 de participantes: até 30 pessoas.

Data estimada: 2Q trimestre/2013

2.4.3 Curso Básico de Contas Nacionais (Kangaré)

l!$HRÊli! il#: : i:=
Formato: Curso presencial.

Carga Horária: 28h.r
Público-alvo: servidores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
N9 de participantes: até 30 pessoas.

Data estimada: l9 trimestre/2013.

!
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3. RECURSOS PREVISTOS

Avaliação .
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