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Objetivos do GT de Transição
§Proposta com subsídios para reestruturação organizacional do Ministério, até o nível de Diretoria, incluindo suas
competências principais (Data 30 de novembro);
Alertas especialmente identificados pelo TCU e outros órgãos de controle;

Avaliação preliminar das estruturas da administração direta e indireta;

Emergências orçamentárias;

Recomendações para eventuais revogações de atos normativos

§Lista preliminar com sugestões de atos normativos que devem ser revogados nos primeiros dias de governo (Data 11 de
dezembro).
Avaliação dos programas e ações estratégicos para CTI;

Avaliação das questões relativas à máquina administrativa do Ministério;

Proposta de estrutura organizacional; 

Lista de eventuais atos normativos;

Sugestão de ações e medidas prioritárias para os primeiros cem dias de governo



14 GRUPOS DE TRABALHO

1.   Governança, gestão e planejamento (estrutura do MCTI, normas, procedimentos, portarias e 
relações internacionais)

2. Orçamento, financiamento e fomento

3. CNPq e formação de recursos humanos 

4. Finep e fomento à Inovação 

5. Análise e recomendações sobre a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ENCTI e SNCTI,
PNI e acompanhamento da Conferência Nacional de CTI

6. Marco Legal (3535) e políticas de incentivo - Lei do Bem. Lei de TICs, PADIS, Rota 2030  



7. Unidades e organizações sociais de pesquisa

8. Programa Espacial Brasileiro (AEB)

9. Programa Nuclear Brasileiro (CNEN)

10. CTI para desenvolvimento social (tecnologias sociais e assistivas, inclusão digital, popularização da ciência,
entre outros)

11. Desenvolvimento Regional, sistemas de CTI estaduais, FAPs e Amazônia

12. Programas e ações implementadas em áreas estratégicas (energia, defesa, saúde, agricultura, educação,
indústria, meio ambiente e clima)

13. CEITEC

14.TICs e Transformação Digital



Contribuições
ctcti2022@gmail.com

Obrigado!
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