


































Como se ve, as atividades direcionadas a inclusao social abrangern divulgagao,
educagao e extensao nas areas de C&T das diversas Unidades, e, assim, torn-se dificil
estabelecer-se urea comparagao entre as agoes e UPs . Urna primeira tentativa ja foi
estabelecida junto a Secretaria de Inclusao Social do MCT para uma melhor
representatividade e efetividade deste Indicador, dentro da politica maior estabelecida
pelo Ministerio paraa materia.

Para 2006, gragas ao Eixo Estrategico Ciencia, Tecnologia e Inovagao para a
Inclusao e Desenvolvimento Social, esse indicador estara mais preciso e uniformizado .

Comentarios finais

A analise final dos resultados apresentados pelas Unidades de Pesquisa e
compilados pela SCUP, mais uma vez traduz a dificuldade, como tambem o esforgo,
que os dirigentes e pesquisadores empreenderarn para atingirem as metas pactuadas,
evidenciados nas tabelas constantes no presente documento.

No entanto, nao resta duvida que o TCG representa, tanto para o MCT como
para as Unidades de Pesquisa a ele subordinadas, urn importantissimo instrumento de
acompanhamento e avaliagdo da gestao a que elas sao submetidas, permitindo, assim,
nao so uma maior aproximagao com o Ministerio atraves do melhor conhecimento das
pesquisas e das dificuldades enfrentadas por cada uma, como tambem das tendencias e
rumos a serern reforgados on corrigidos atraves das orientagoes do MCT .

Com isso, o Ministerio tern condigoes de auxiliar os seus Institutos, de maneira
mais rational, na solugao de seus problemas e na condugao de sua missao, ao tempo em
que proporciona a sociedade uma visao transparente dos resultados obtidos com as
aplicagoes de recursos publicos nessas instituigoes .

Em 2005, 03 (tres) Unidades de Pesquisa obtiveram conceito EXCELENTE no
Termo de Compromisso de Gestao, sendo elas : INPA, LNA e MAST. Em uma escala
conceitual abaixo, 05 (cinco) UPs receberam o conceito MUITO BOM, a saber : CBPF,
CenPRA, INPE, MPEG e ON. 0 conceito BOM foi dado para: CETEM, INT e LNCC .

Apenas o IBICT obteve o conceito SATISFATORIO, muito aquem do que se
espera de um Instituto de seu porte . Porem, vale aqui ressaltar algumas justificativas
para o ocorrido, a saber :

0 longo processo de selegao de um novo Diretor do Instituto, feito atraves de um
Comite de Busca formado por especialistas da area, apos quase cinco anos com
Diretores Interinos, de que decorreram novas diretrizes para composig5o e agao a
luz dos indicadores do TCG .

r A greve que paralisou as atividades das principais universidades brasileiras por urn
periodo de tres a quarto meses . Assim, os pedidos de copias de documentos
previstos no ambito do programa COMUT nao foram realizados, portanto nao foram
atendidos. Esse fato teve impacto nos indicadores IDI (Indice de Disseminagao da
Informagao) e no indicador PPACN (Indice de Projetos, Pesquisa e Agoes de
Cooperagao Nacional) ;
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V Algumas agoes plane]adas e iniciadas foram interrompidas devido a desistencia das
instituigoes demandantes . Urn exemplo disso, e o Escritorio Virtual do Fundo
Setorial-da DST/AIDS ; que-havia sido-previsto para-o 2°-semestre e nao foi
desenvolvido por desistencia do nosso parceiro externo ;

V 0 super-dimensionamento no indicador de mobilizagao de instituigoes para o use de
informagao tecnologica, por parte do responsavel pela area, o qual foi substituido e
nao internalizou as suas agoes que poderiam eventualmente alcangar a meta
pactuada .

Em algumas Unidades, alguns indicadores deverao ser ainda revistos para 2006
com o proposito de adequa-los a medir com maior precisao os esforgos empreendidos,
assim como retratar de forma mais precisa o que foi efetivamente realizado . Nesse
sentido, a implantagao dos Pianos Diretores nas UPs devera ajudar nao s6 no
aperfeigoamento come, tambem, na adogao de novos indicadores, balizados nas metas
estabelecidas segundo os Objetivos Estrategicos, as Diretrizes de Agao e os Projetos
Estruturantes anteriormente mencionados .

Na verdade, a partir de 2006, os proprios Termos de Comprornisso de Gestao a
serem assinados terao por base os Pianos Diretores formulados por cada Unidade,
representando, assim, urn avango no TCG, como instrumento de acompanhamento e
avaliagao de gestao dos Institutos e cuja condugao, ate agora, vinha se dando com base
tao somente nas recomendagoes emanadas do "Relatorio da Comissao de Avaliagao das
Unidades de Pesquisa do MCT", elaborado durante, entre 2000 e 2001, por urn grupo de
72 entre os mais eminentes cientistas e tecnologistas do Brasil (e alguns do exterior) .
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APENDICES

Graficos sobre os Indicadores de Cara er Nacional
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Ao se falar em perspectivas para a instituigao, e impossivel dissocia-las do processo
de planejamento estrategico e de elaboragao do Plano Diretor para o proximo quadrienio, os
quail' se encontram em suas etapas fmais . , Como foi mostrado anteriormente, a
reestruturagao das coordenagoes cientificas, concluida em 2005, e parte das agoes
necessanas a expansao da atuagao do CBPF' como instituto do MCT e, portanto,
responsavel por conduzir e consolidar a Fisica Brasileira no cenario international . A
reorganizagao das coordenagoes priorizou a aglutinagao-de pesquisadores e grupos de
pesquisa por areas tematicas . Alem disco, foram criadas duas novas coordenagoes : uma
voltada a fisica aplicada e atividades inter-disciplinares e outra encarregada de gerenciar
colaboragoes institucionais. Essas agoes atestam o franco movimento da instituigao em
diregao ao fortalecimento das atividades de colaboragao nao so com instituigoes de ensino e
pesquisa, mas tambem com empresas visando a transferencia de conhecimentos e
tecnologias que possam reverter em ganhos para a sociedade .

V Com relagao as areas de Nanociencias e Nanotecnologia destaca-se o projeto de
implantagao do Laboratorio multiusuario, em parceria com outras instituigoes de ensino
e pesquisa do Rio, sob a coordenagao do CBPF,' que esta em analise na FINEP e,
aprovado, permitira reforgar as atividades na area, expandindo sua forma de atuagao
enquanto laboratorio estrategico do MCT, dentro do Programa National para a area ;

‚ Na area de formagao cientifica, o CBPF planeja implantar programas tematicos abertos
a comunidade, com participagao expressiva de estudantes, pos-doutores e pesquisadores
de outras instituigoes nacionais, incrementando, assim, a circulagao de pesquisadores
visitantes e pos-doutores na instituigdo . Para implementar essa iniciativa, sera solicitado
o apoio do MCT atraves de um aumento substantial dos recursos do Programa de
Capacitagao Institutional - PCI ;

‚ Outro nicho onde o CBPF pretende reforgar e ampliar substancialmente sua atuagao,
atendendo a demanda da comunidade cientifica, identificada em avaliagao externa e
fazendo use de sua capacidade instalada, e o desenvolvimento de atividades nas areas
de instrumentagao cientifica, computagao de alto desempenho e redes computacionais ;

‚ Finalmente, e importante ressaltar que o processo de reestruturagao preve sua avaliagao
e revisao periodicas, enfatizando tambem a estrutura de funcionamento dos laboratorios
multi-usuarios, com melhor definigao dos seus regulamentos de gestao e utilizagao ; e

‚

	

Pretende-se, tambem, concluir o processo de reorganizagao dos servigos de apoio a
pesquisa, como oficinas e instalagoes de suporte computational .
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ANEXOS

Destaques das Realizagoes das Unidades de Pesquisa



CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Ffsicas

Com a passagem do CBPF para o MCT, e sua avaliagao realizada em 2002 por
Comissao instituida pelo Ministerio, foram feitas varias recomendagoes visando a
reorganizagao do CBPF a frm de ampliar sua atuagao como um instituto nacional de
estrutura agil e corn grande circulagao de cientistas visitantes e pos-doutores . Essas
recomendagoes deram origem a um processo de planejamento estrategico para a instituigao,
que ja vinha sendo executado internamente, desde a gestao anterior . Em fins de 2004, com
o langamento do programa de Planejamento Estrategico do Ministerio, foi possivel agilizar
o processo no CBPF, entao conduzido pela nova diregao . Por essa razao, varias medidas
que deveriam seguir a conclusao do processo de planejamento ja haviam sido
implementadas; uma das principais foi a reestruturagao institucional consolidada durante
2005 .

Destacam-se algumas realizagoes do CBPF em 2005, a saber :

V No sentido de fortalecer sua atuagao em algumas areas de fronteira da Fisica, a
instituigao tern procurado, especialmente atraves da submissao de projetos as agencias
frnanciadoras, obter recursos que permitam minorar as dificuldades impostas pelas
restrigoes orgamentarias. Em 2005, foi apresentada proposta de inclusao de novas agoes
no PPA para o ano de 2006 nas areas de Altas Energias, destinada a apoiar as
atividades de cooperagao ; Fusao, visando a participagao de grupos brasileiros em
experiencias internacionais em Fusao Termonuclear Controlada (Projetos JET e ITER) ;
Cosmologia, Relatividade e Astrofisica, a fim de realizar atividades de pesquisa,
intercambio e divulgagao cientifica e formar recursos humans altamente
especializados nessas areas ; e, Nanociencias c Nanotecnologia, para a implantagao de
laboratorio multiusuario de Litografia . Infelizmente, as agoes propostas nao foram
aprovadas. Entretanto, com relagao a criagao do laboratorio, embora nao tenha sido
incluida uma agao especifrca no PPA, o MCT solicitou ao CBPF a submissao de projeto
a FINEP visando sua consecugao. 0 CBPF tambem apresentou, em conjunto com
outras unidades do MCT (LNCC e ON), projeto destinado a implantagao da uma infra
estrutura computacional, que permitira a comunidade cientifica brasileira desenvolver
simulagoes, armazenamento, processamento, analise de dados para a Cosmologia e a
Astrofisica e a participagao no projeto de colaboragao internacional Dark Energy
Survey;

V 0 CBPF tem desempenhado papel relevante em colaboragoes com instituigoes
nacionais e internacionais de todos os continentes . Parte deste esforgo em estabelecer
novas cooperagoes e fortalecer as ja existentes traduziu-se na criagao da Coordenagao
de Colaboragoes Cientifrcas Institucionais no processo de reestruturagao . Ressalta-se,
entretanto, que, sera o apoio efetivo do MCT, a expansao da atuagao do Centro em
projetos de cooperagao internacional sera dificultada, haja vista que tais projetos
exigem contrapartida frnanceira e atuagao dentro de cronogramas bastante rigidos ; e

r No que concerne a gestao institucional, deu-se continuidade a implementagao de
medidas com objetivo de sanear as dificuldades e restrigoes de diversas ordens
detectadas. Atraves da descentralizagao das verbas entre as coordenagoes, esta-se
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_buscando.realizar .um melhor planejamento dasatividades,_reduzindo,_assim,, custos e
aplicando de forma mais equilibrada os recursos oreamentarios .

Infra-estrutura institucional

‚ No que concern a infra-estrutura fisica, em 2005 foram empregados recursos
orgamentarios para realizagao de obras, tais como a reforma de salas e das instalagoes
do Laboratorio de Raio-X e a substituigao do teihado das instalagoes principais. Com
recursos liberados pela FINEP, foi adquirido novo equipamento de Difragao de Raio-X ;

‚ Destaca-se, tambem, a aprovagao pela FINEP de dois projetos institucionais destinados
a modernizagao da infra-estrutura da unidade, cujos recursos serao utilizados para
recuperagao e modernizagao de equipamentos do laboratorio de criogenia, recuperagao
de equipamentos de ressonancia paramagnetica eletronica, montagern de um novo
cluster computacional, recuperagao de sistema de refrigeragao e elevadores e obras de
recuperagao do edificio sede, incluindo complementagao da nova rede eletrica, sistema
de seguranga e sisterna de estantes deslizantes para a biblioteca ;

‚ 0 Projeto do grupo de pesquisa em Biomateriais do CBPF tambem foi aprovado pela
FINEP e sera desenvolvido em parceria com a empresa Ossea Technology, o Instituto
Nacional de Traurnato-Ortopedia e o Instituto de Ciencias Biomedicas da UFRJ . 0
projeto preve a pesquisa e produgao de bioceramica bioabsorvivel para use medico,
hospitalar e odontologico ; e

‚ Com a liberadoo de recursos no fire de 2005, foi iniciado processo de importacao para
aquisigao de um sistema FTIR acoplado a um microscopio, que sera instalado no
LABIOMAT/CBPF e permitira aprimorar substancialmente a realizagao das atividades
do laboratorio .

Eventos

‚ 0 CBPF tem mantido sua tradigao na promocao de eventos cientificos. Destaca-se, em
2005, a adogao de uma nova sistematica que preve a submissao de propostas ao Comite
Cientifico COCI do CBPF, objetivando melhore planejamento e realizagao desses
eventos. Neste ano foram realizados 04 eventos de maior porte :

r 0 Fourth Workshop on Future Low Energy Neutrino Experiments, em que
foram discutidos os ultimos resultados da fisica de neutrinos e a possibilidade de
realizar urn experimento para detecgao de oscilagoes de neutrinos de curta
distancia no Brasil, junto ao reator nuclear Angra II;

A 2nd IUPAP International Conference on Women in Physics, destinada a
discutir questoes relativas a participagao das mulheres nas ciencias exatas ;
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_OWorkshop de -Bioengenhariada .Estado_do Rio de- Janeiro,_durante-o qual _
foram dicutidos temas relacionados a aplicagoes medicas da pesquisa em
Biomateriais ; e

r A XI International Conference on Hadron Spectroscopy - Hadron 05, topico de
fronteira em Fisica de Altas Energias . Alem dos eventos acima, o CBPF tambem
promoveu diversas atividades relacionadas ao Ano Internaeional da Fisica .

r Na area de popularizacao da ciencia, o CBPF promoveu e participou de diversas
atividades internas e externas na fl' Semana National de Ciencia e Tecnologia,
iniciativa implementada pelo Governo Federal em 2004 . Alem de apresentar projetos'
desenvolvidos na instituigao nos eventos integrados, coordenados pela equipe do
Ministerio no Rio, as atividades internas compreenderam exposigoes, realizagao de
experimentos, palestras voltadas ao publico leigo e visitas guiadas a laboratorios de
pesquisa. Uma das iniciativas do CBPF para a Semana de C&T foi o langamento do
livro Algumas razoes para ser um Cientista, reunindo tradugoes dos depoimentos de
alguns fisicos e matematicos presentes na publicagao ; do Centro International para a
FisicaTeorica - ICTP e os de expoentes brasileiros na pesquisa, em Fisica. Com o
projeto, que alcangou grande repercussao, pretendeu-se levar para mais perto da
populagao as atividadescientificas desenvolvidas nas instituigoes de ensino e pesquisa
do pals e estimular novas vocagoes . Alem de ser distribuido durante a Semana nos

eventos externos e internos, o CBPF ja atendeu a aproximadamente 500 pedidos de
remessa do livro, inclusive do exterior. Entre os solicitantes estao bibliotecas,
estudantes do nivel medio e universitarios, professores e pessoas leigas que se
interessaram pela publicagao .

Recursos Humanos

V Corn a incorporagao ao quadro do CBPF dos pesquisadores aprovados no processo
publico seletivo de 2004, inicio-se um processo de fortalecimento das areas ligadas a
Fisica Experimental : Materiais Nanoestruturados, Sistemas .e Materiais Biologicos e
Magnetismo e Supercondutividade. Os novos servidores integrados ao quadro teenico
permitirao minorar carencias internas de suporte aos laboratorios e as atividades de
informatica. Entretanto, a idade media dos servidores e bastante alta, aproximadamente
48 anos na carreira de gestao, 55 na carreira de pesquisa e 46 na carreira tecnica . Este
quadro e altamente preocupante e representa serio risco para manutengao dos servigos
de apoio e realizagao das atividades-fim da instituigao . Por outro lado, varios
compromissos propostos no Plano Diretor, em processo de elaboragao, exigirao o
aumento de seu quadro de servidores, assim como melhor capacitagao dos quadros
teenico e de gestao . Por esta razao, destaca-se a necessidade de promover a reposigao
dos servidores do CBPF, nas tres carreiras, visando a implantagao e consolidagao de
novas areas de pesquisa, assim como a elevagao dos indices de produtividade
institucionais .
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_Perspectivas
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Ao se falar em perspectivas para a instituigao, e impossivel dissocia-las do processo
de planejamento estrategico e de elaboragao do Plano Diretor para o proximo quadrienio, os
quais se encontram em suas etapas finais . Como foi mostrado anteriormente, a
reestruturagao das coordenagoes cientificas, concluida em 2005, e parte das agoes
necessarias a expansao da atuagaoo do CBPF como instituto do MCT e, portanto,
responsavel por conduzir e consolidar a Fisica Brasileira no cenario internacional . A
reorganizagao das coordenagoes priorizou a aglutinagao de pesquisadores e grupos de
pesquisa por areas tematicas . Alem disso, foram criadas duas novas coordenagoes : uma
voltada a fisica aplicada e atividades inter-disciplinares e outra encarregada de gerenciar
colaboragoes institucionais . Essas agoes atestam o franco movimento da instituigao em
diregao ao fortalecimento das atividades de colaboragao nao so com instituigoes de ensino e
pesquisa, mas tambem com empresas visando a transferencia de conhecimentos e
tecnologias que possarn reverter em ganhos para a sociedade .

r Com relagao as areas de Nanociencias e Nanotecnologia destaca-se o projeto de
implantagao do Laboratorio multiusuario, em parceria com outras instituigoes de ensino
e pesquisa do Rio, sob a coordenagao do CBPF, que esta em analise na FINEP e,
aprovado, permitira reforgar as atividades na area, expandindo sua forma de atuagao
enquanto laboratorio estrategico do MCT, dentro do Programa Nacional para a area ;

‚ Na area de formagao cientifica, o CBPF planeja implantar programas tematicos abertos
a comunidade, corn participagao expressiva de estudantes, pos-doutores e pesquisadores
de outras instituigoes nacionais, incrementando, assim, a circulagao de pesquisadores
visitantes e pos-doutores na instituigao. Para implementar essa iniciativa, sera solicitado
o apoio do MCT atraves de um aumento substancial dos recursos do Programa de
Capacitagao Institucional - PCI;

‚ Outro nicho onde o CBPF pretende reforgar e ampliar substancialmente sua atuagao,
atendendo a demanda da comunidade cientifica, identificada em avaliagao externa e
fazendo use de sua capacidade instalada, e o desenvolvimento de atividades nas areas
de instrumentagao cientifica, computagao de alto desempenho e redes computacionais ;

V Finalmente, e importante ressaltar que o processo de reestruturagao preve sua avaliagao
e revisao periodicas, enfatizando tambem a estrutura de funcionamento dos laboratorios
multi-usuarios, com melhor definigao dos seus regulamentos de gestao e utilizagao ; e

‚

	

Pretende-se, tambem, concluir o processo de reorganizagao dos servigos de apoio a
pesquisa, como oficinas e instalagoes de suporte computacional .
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CenPRA - Centrade Pesquisas Renato Archer -

0 conjunto de agoes desenvolvidas pelo CenPRA em 2005 atendeu as premissas
contidas no TCG Jesse ano, consolidando sua atuagao como instituto national e
contribuindo para a sua melhoria e ampliacao de sua aeao junto as entidades publicas e
privadas. Entre elas, destacam-se a realizaeao do planejamento estrategico e elaboracao do
Plano Diretor para o periodo 2006-2010, de projetos de capacitacao, desenvolvimento
tecnologico e de servicos, a intensificacao das agoes nos projetos estruturantes e a
participacao nos diversos editais dos Fundos Setoriais laneados no periodo. Destaca-se,
tambem, a intensificacao das interag6es corn a SCUP, a SEPIN, a ABDI e outros agentes
em agoes relacionadas corn a implementacao das awes prioritarias da PITCE,
particularmente microeletronica e software . A seguir sao relacionadas as principais
realizacoes do CenPRA no periodo em atendimento aos objetivos estrategicos e diretrizes
de agao do TCG-2005, as quais tiveram origem nas diretrizes do Relatorio da Comissao
Tundisi de 1999 .

Sao relevantes as realizacoes de articulagao national de CT&I em Tecnologia da
Informacao, as quais compreendem o estabelecimento de projetos cooperativos para o
atendimento a necessidades de interesse setorial e national . Essas realizagoes sao produto
da atuagao das redes e projetos estruturantes conduzidos pelo CenPRA, a seguir descritos :

V Rede de Tecnologia a Servicos em Qualificacao e Certificacao em Tecnologias da
Informacao (Rede TSQC) : com aproximadamente 40 participantes, consolidou o
projeto para desenvolvirnento do "Sistema brasileiro para avaliagao da conformidade de
placas de circuito impresso", e o financiamento de projeto para coordenacao e gestao
estrategica da rede ; iniciou a estruturacao de' um prograrna para troca de conhecimentos
e experiencias sobre praticas laboratoriais ; estabeleceu canais de cooperaeao corn a
ANVISA e corn o setor de software ; iniciou entendimentos para a elaborar projeto de
apoio ao processo de compras governamentais ; e, iniciou urn estudo sobre a certificagao
de emissores de cupom fiscal ;

r Rede Brasileira de Mostradores de Informacao - BRDisplay : Corn 100 gropes,
entidades e empresas envolvendo mais de duas centenas de participantes, realizou o III
BRDisplay e o Estudo para o "roadmap" das teenologias de mostradores de informagao ;
promoveu a formacao de 5 empresas (NUMINA e BRDisplay Ltda . em Campinas, LC
Eletronica e Displaytec em Santa Rita do Sapucai, Multividros em Fortaleza); apoiou a
empresa Optanica em Recife, estabelecendo urn projeto FINEP corn a participacao do
SEBRAE e as ernpresas acima referidas e urn projeto FAPESP - PIPE com a empresa
BRDisplay Ltda; promoveu a formagao de recursos humans em todos os niveis
(iniciacao cientifica a pos-doutorado) ; e, realizou-se o I Seminario do Capitulo Latino-
American da Society for Information Display ;

V Rede Tematica de Mostradores de Informacao/CYTED : congrega mais de duas
centenas de especialistas de mais de uma centena de grupos, entidades e empresas de 16
paises da America Latina, EUA e Europa ; realizou o XII InfoDisplay ; e, realizou a VII
DisplayEscola ;
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__r . .O C-enPRA foi incluido. no. do Programa CLBrasil, .daSRPIN,.nomo_entidade_ancora,
tendo sido iniciadas a definieao do modelo de sua participagao e da FacTI,
contribuigoes para a especificacao de ferramentas de software e hardware para projeto
de sistemas e circuitos integrados, visando o apoio a criagao e ao desenvolvimento de
Design Houses privadas;

° Projeto eGOIA - Electronic GOvernment Innovation and Access : visa a
implementagao de demonstradores baseados no desenvolvimento de uma infra-estrutura
de software, para permitir o acesso do cidadao, atraves da Internet, aos servigos
publicos integrados (municipios, govemos estaduais e govern federal) . Foi realizada
uma demonstragao dos resultados do projeto ;

° Consorcio Brasileiro de Honeypots : o CenPRA coordena conjuntamente com o
"Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes'de Seguranga da Internet no
Brasil / Cert.br" e e formado atualmente por trinta e tres instituigoes nacionais, para
operagao de sensores distribuidos que monitoram atividades maliciosas no ciberespago
brasileiro. Foram desenvolvidas tecnologias e atividades de monitoramento sobre o
comportamento de atacantes das'redes digitais e as vulnerabilidades que vem sendo
exploradas por eles ;

r PROJETO OLPC - atendendo a SEPIN e a Casa Civil da Presidencia da Republica,
envolve a avaliagao do programa One Laptop per Child, proposto pelo MediaLab do
MIT. 0 papel do CenPRA e, conjuntamente corn o Laboratorio de Sistemas Integraveis
da USP e corn a Fundagao CERTI, avaliar o programa, principalmente do ponto de vista
da tecnologia dos displays, ergonomia, entre outros. Foram realizados varios estudos e
uma ampla consulta a industria brasileira. Foram elaborados relatorios para a
Presidencia da Republica, alem da participagao em missoes tecnicas ao MIT e ao Forum
Mundial-da Sociedade da Informagao ; -

° Foram atendidas varias entidades que atuam na area de medicina corretiva e apoio a
cirurgias, atraves do Projeto PROMED . Foram ampliadas suas agoes para aplicagoes
em arqueologia e

° Participagao na coordenagao e elaboragao de "roadmap de aplicagoes da
nanotecnologia no setor aeroespacial, por iniciativa da Agencia Espacial Brasileira,
especificamente em satelites e cargas uteis . Foram realizadas reunioes de trabalho e
duas reunioes de mobilizagao da comunidade em 2005 . Foram gerados sete relatorios
descrevendo competencias, demandas, oportunidades, ameagas, entre outros aspectos .
Um subproduto e o estabelecimento de uma metodologia de levantamento de
"roadmaps" para setores de tecnologia . Participantes : CenPRA, CGEE, AEB, CTA,
INPE e FUNDAJ ;

Foram relevantes as realizagoes do CenPRA no desenvolvimento de projetos
cientificos e tecnologicos em Tecnologia da Informagao . Do conjunto de 36 projetos
conduzidos pelo CenPRA em 2005, 13 caracterizam-se como pesquisa e desenvolvimento
exploratorio envolvendo criagao e desenvolvimento de processes, produtos e aplicagoes de
natureza tecnologica, gerenciais e operacionais, visando a produgao de propriedade
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inteleetual -miero-estruturas, mostradores_.de_informagao,_.imagens medicas,_zohotica,_ . .
qualidade de software, entre outras, nove (09), por convenio on contrato e tres (3), de
servigos . Os projetos de pesquisa e desenvolvimento produziram resultados e documentos
acompanhados pelos indicadores IGPUB, ICACT e PcTD no seguinte conjunto de -
tecnologias :

° Tecnologias de componentes e sistemas eletronicos e eletro-mecanicos,
microeletronica, mostradores-de informagao (displays) e componentes micro-eletro-
mecanicos (MEMs);

° Tecnologias para a qualificagao e certificagao de materiais, componentes e sistemas de
hardware ; tecnologias de prototipagern de sistemas, sews componentes, partes e pegas,
circuitos integrados, mostradores de informagao, sistemas eletronicos e mecanicos,
processos, equiparnentos e instrumentos de fabricagao flexivel, arquiteturas de
hardware e software abertas ;

° Tecnologias de sisternas roboticos, robotica e visao computacional, sistemas
controlados atraves da Internet, veiculos roboticos autonomos e de platafonnas corn
padroes abertos, componentes de software para aplicagoes telematicas e ubiquas,
comunicaeao multimedia distribuida, sistemas de apoio a deficientes para interagao corn
computadores;

°

	

Tecnologias de sisternas de software, desenvolvimento de plataformas e arquitetu as de
software distribuidos e de governo eletronico ;

° Tecnologias de qualificagao e certificagao de sisternas de software, qualidade de
produto e do processo de produgao de software, qualidade interna, externa e em use e o
desenvolvimento de metodos de avaliacao ;

°

	

Tecnologias de gestao da engenharia e de sistemas organizacionais ; e

v Seguranga de sisternas de informa9ao .,tecnologias de coleta e analise de atividades
maliciosas em redes de grande porte e na monitoragao destas atividades no ciberespago ;
desenvolvimento de metodos e ferramentas, codificagao e testes de software seguros; e
metodos e procedimentos para a utilizagao eficiente de certificados digitais na iniciativa
publica e privada ;

A seguir, sao listados os principais projetos de pesquisa e desenvolvimento em
andamento on iniciados em 2005 em cooperagao corn outras entidades :

°

	

Desenvolvimento de Tecnologia para Field Emission Displays, CenPRA/Hewlett
Packard;

°

	

Desenvolvimento de tecnologias de qualidade de software, CenPRA/Hewlett Packard ;

°

	

Desenvolvimento de tecnologias de seguranga de sisternas de informagao,
CenPRA/Hewlett Packard ;
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r Projeto-de.aprendizado eletronico-rede para aplicagao_ao-ensino a .__distancia,_com_a__	
participa9ao da UFSCAR, UNICAMP e ITA ;

V Biblioteca compartilhada de componentes para e-Gov ; C.E.S .A.R. da UFPE, UFV,
UFSC, SOFTEX, UFPB - Campina Grande, CI&T, Unicamp e outras institui9oes, one
os polos de TIC de Recife, Campina Grande e Campinas ;

r Projeto Free/Livre/Open Software para Prefeituras - de softwares e solugoes em SL para
a administracao municipal - iniciativa da UFSC, em parceria com a UFCG
(Universidade Federal de Campina Grande), Softex e CenPRA, apoiado pela
FINEP/FNDCT;

V Projeto Multi-institucional GigaBOT, para utiliza9ao da Rede GIGA por Laboratorios
de Acesso Remoto, em conjunto com a FEEC/UNICAMP, IC/UNICAMP, UFRJ, UFU,
PUC/RS e Ignis Comunica9oes Ltda, e com financiamento da RNP ;

Projeto cooperativo com o INPA para coleta de amostras e desenvolvimento de
biosensores ;

V Projeto Multi-institucional TIDIA (Tecnologia da Informa9ao no Desenvolvimento da
Internet Avan9ada); Instituto de Computa9ao da UNICAMP, ITA, FEEC/UNICAMP,
USP (Poli), USP - Sao Carlos, UFSCAR; apoio da FAPESP ;

V Projeto Tropicorr

	

Efeitos dos ambientes tropicais sobre produtos eletro-
eletronicos/CYTED do qual participam entidades da Regiao Ibero-americana ; CYTED;

Contribui9ao para a forma9ao de pessoal de alto nivel interno e externo - Em 2005 o
CenPRA promoveu a orienta9ao cientifica e tecnologica de pessoal externo -atraves da

participa9ao em seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, compreendendo : projetos
de Inicia9ao cientifica PIBIC ; projetos de pos-gradua9ao ; estagios de estudantes
estrangeiros; Bolsas PCI; Bolsas CNPq; Bolsas FAPESP, CAPES e Unicamp . Foram
realizadas as "Manhas da Inova9ad ;

V Foram obtidas as seguintes realiza9oes para a Integra9ao interinstitucional, interna e
externa ao MCT em 2005 : Prosseguimento do Projeto de Implanta9ao do Sistema de
Informa9oes Gerenciais e Tecnologicas - SIGTEC, com instala9ao no INPA, LNA ,
INT, MAST e ON, estando estas entidades estruturando os programas e projetos ; foram
realizadas licita9oes para o desenvolvimento da versao WEB e para o site de
desenvolvimento ;

V Negocia9oes, por iniciativa da Secretaria de Ciencia e Tecnologia do Govern do
Ceara, para a cria9ao, em Fortaleza, de Centro de Pesquisa em Tecnologia da
Informa9ao ligado ao CenPRA e a FacTI ;

V Negocia9oes com a finalidade de estabelecer projeto de incuba9ao de empresas e acesso
a infra-estrutura do CenPRA a empresas diplomadas pelas incubadoras de Campinas :
CIATEC, INCAMP e SOFTEX ;
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r Encaminhamento, de estudos visando umaa possivel integragao_.do_ CEITEC/RS ao =_
CenPRA;

° Contribuigoes para a Propriedade Intelectual : Foram realizados os seguintes Pedidos de
Patentes (Nacionais): Pedido n. P10104845-7 - Tablete transparente para estudo das
respostas motoras, Pedido n. P10001211-4 - Estrutura de placa ernissora para FED e
Certificado de adigao: 010001211-4 - Estrutura de placa emissora para FED . Patentes
Internacionais: Pedido PCT/WO 2003/014672 A3 - " Transparent tablet for evaluation
of motor responses", Patente concedida USPTO 10/257,475 - "Electron emitter
structure for field emission display" ;

° As contribuigoes do CenPRA para o desenvolvimento dos sisternas nacionais de CT&I
concentraram-se no Programa Sociedade da Informagao, Programa para Promogao da
Excelencia do Software Brasileiro - SOFTEX; Rede National de Ensino e Pesquisa -
RNP; Programa National de Microeletronica - PNM Design; Programa CI-Brasil ;
Programa Tecnologia Industrial Basica e Servigos Teenologicos para a Inovagao e
Competitividade (Programa TIB), e participagao em reunioes e comites tematicos da
ISO e ABNT; e

° 0 CenPRA participa da Missao Espacial Brasileira da International Space Station corn
um pro]eto de pesquisa de interagao de proteinas em ambiente sem gravidade, tendo
pro]etado e construido o equipamento experimental a ser operado pelo astronauta
brasileiro na missao de 2006 . 0 equipamento esta em homologagao pela Agencia Russa
e a NASA.

0 CenPRA desenvolveu atividades de atendimento a demandas de entidades
publicas, privadas, governo e da sociedade em geral, num total de 160 entidades e 722
servigos tecnologicos prestados, atraves de : -

°

	

Oferta de cursos de especializagao e treinamentos em varios temas da Teenologia da
Informagdo, atraves das redes e em conjunto com terceiros ;

°

	

Participagao no Projeto Excelencia na Pesquisa Tecnologica da ABIPTI e no Programa
da Qualidade no Servigo Publico - PQGF/MPOG ;

V Prestagao de servigos de analises,testes, ensaios e melhoria de processos associados a
produtos de hardware e software, integrando competencias e capacidades ;

°

	

Servigos de prototipagem, atraves de sinterizagao a laser e servigos diversos
relacionados com empacotamento eletronico ;

° Servigos de caracterizagao e verificagao da conformidade com a legislagao vigente de
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - encontram-se em andamento tendo
sido emitidos laudos para certificagao ; e

°

	

Desenvolvimento de procedimento de certificagao de origem para software
desenvolvido por empresas no Brasil .
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° Premio Dorgival Brandao Junior da Qualidade e Produtividade em Software - 2
Projetos da Divisao de Qualifrcagao em Produtos de Software foram reconhecidos corn
o Premio o projeto "Consolidagao da Metodologia para Avaliagao de Processos de
Software de MPEs baseada na norma ISO/IEC 15504 (SPICE)" e o livro "Aquisigao de
Produtos e Servigos de Software" ;

°

	

VIII Premio de Excelencia em Informatica Aplicada aos Servigos Publicos, concedido
ao projeto "FLO-PREF (FreelLivrelOpen Software para prefeituras) ;

V Premio na categoria "Artigos Tecnicos" no IV Simposio Brasileiro de Qualidade de
Software (SBQS - 2005), concedido ao trabalho "Modelo de Referencia e Metodo de
Avaliagao para Melhoria de Processo de Software - versao 1 .0 (MR-MPS e MA-
NIPS)"; e

V A Society for Information Displays, em decorrencia dos trabalhos das Redes BR-
Display e Ibero-americana de Mostradores de hiformagao, criou o "Capitulo Latino-
American da SID" sob a diregao de participantes dessas redes .

Ate dezembro de 2005, foram conduzidos 25 processos de negociacao de projetos,
sendo 13 concluidos e em diversas fases de implementacao e os demais, em varias fases do
processo. Foram submetidas 11 (onze) propostas aos Fundos Setoriais, das quais foram
aprovadas 07 (sete). Foram estabelecidos os seguintes projetos de inclusao social :

° Protese auditiva de baixo custo - desenvolvido em conjunto corn o ICAO - Instituto de
Ciencias Avangadas em Otorrinolaringologia, visa o desenvolvimento de protese
auditiva de baixo custo, com condigoes suficientes para iniciar um ciclo de
desenvolvimento de produtos com foco em problemas e solugoes nacionais ;

°

	

Projeto CenPRA/REATA - FMUSP/APAE - Sumare; e

° Desenvolvimento de sistemas de software e hardware de baixo custo, aplicados as
capacidades motoras do individuo deficiente : sensores para acoplamento, software de
comunicagao, protocolos para validagao de dispositivos de acessibilidade e
equipamentos de auxilio para pessoas deficientes (CenPRA, USP e APAE) .

Em atendimento as Diretrizes de Agao do TCG-2005, foram tomadas as seguintes
providencias :

°

	

Desenvolvimento de recursos humans do CenPRA atraves do Programa de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH/CenPRA/MCT) ;

° Foi dado andamento a consolidagao de macro-processos destinados ao atendimento as
demandas decorrentes da PITCE, particularmente o ciclo de projetos e a prototipagern
de sistemas, componentes eletronicos e circuitos integrados ;
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-/ -O_estabelecimento de .."roadmaps" das-tecnolagias_chavQ desenvolvidas, tendo sido feito .
estudos para o "̀roadmap" de mostradores de informagao e aplicagoes aeroespaciais da
nanotecnologia;

° Revisao, no ambito da Coordenagao de Aplicagoes da Informatica, dos processor de
selegao e otimizagao de projetos e de seu acompanhamento, inclusive a consolidagao do
calculo de custos de servigos ;

° A Divisao de Qualidade, Planejamento, Acompanhamento e Controle esta divulgando
os valores mensais dos indicadores e esta sendo criada ferramenta do SIGTEC para o
acompanhamento dos indicadores, em tempo de registro ;

V Em 2005, o CenPRA incentivou seus pesquisadores a concorrer pelos recursos
disponibilizados nas chamadas e editais dos Fundos Setoriais operados pela FINEP e
outras agencias de fomento, em decorrencia de diagnostico das necessidades de suas
competencias e areas prioritarias, tendo, em temas de pesquisa e desenvolvimento
cientifico e tecnologico, atuado em conjunto com outras instituigoes ;

r Foi realizada a segunda reuniao do Conselho Tecnico Cientifico - CTC em 05 de maio
de 2005 ;

° Foram realizadas as etapas do Planejamento Estrategico conforme as diretrizes da
SCUP, implantando o Grupo Gestor de Estrategia e nove (09) Grupos de Trabalho,
conforme a metodologia de'Planejamento Estrategico definida pelo MCT, tendo-se
realizado a reuniao de validagao do planejamento no final de novembro e elaborada a
redagao do Plano Diretor do CenPRA para apresentagao a SCUP em 01/2006 ;

° Foi enfatizada a atuagao conjunta CenPRA/SCUP/SEPIN, contribuindo ativamente para -
os programas de semicondutores, software, micro e nanotecnologia, e melhoria da
gestao das Ups, entre outras ;

° 0 Plano Anual de despesas para 2005 foi elaborado durante o 2® semestre,
fimdamentado no processo participativo e integrador das diferentes unidades de
competencia do CenPRA, sendo que o Plan Anual de 2006 contemplara os Objetivos
Especificos defmidos no Plano Diretor do CenPRA para 1006-2010 ;

° 0 CenPRA, em conjunto com a FacTI, tern realizado varias agoes de cooperagao com
empresas e governo visando expandir a captagao de recursos, tendo realizado em 2005,
o total de R$ 5 .528.515,41 em servigos tecnologicos, contratos e convenios ;

° Esforgo de desenvolvimento do sistema de indicadores do CenPRA esta em andamento
sob a responsabilidade da Divisao de Qualidade, Planejamento, Acompanhamento e
Controle ;

° Foi dado prosseguimento as obras de recuperacao da infra-estrutura fisica da area
laboratorial do Centro, com recursos provenientes da SCUP/MCT, no valor global de
R$ 700.000,00 ;
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r. Foi dado prosseguimentos ao projeto .deIntegragao, Expansaa_e.Disponibilizagaa de_
competencias em engenharia de processos em microeletronica e componentes, aprovado
no ambito da chamada Agao Transversal de Modernizagao dos Institutos 03/2004, com
valor total de R$ 1 .300.000,00 ;

0 CenPRA deu andamento aos seguintes projetos estruturantes (mencionados
anteriormente) :

°

	

Rede de Tecnologia e Serv gos de Qualificagao e Certifrcagao em Tecnologia da
Informagao (coordenagao) ;

°

	

Rede Brasileira de Mostradores de Informagao - Rede BRDisplay (coordenagao) ;

°

	

Rede Ibero-americana de Mostradores de Informagao (Rede IX :F - CYTED);

°

	

Projeto eGOIA Inovagao e Acesso em Governo Eletronico (proposigao e
participagao) ;

°

	

Projeto de Prototipagem rapida para aplicagoes industriais e em medicina
(coordenagao) ;

°

	

ConsorcioBrasileiro de Honeypots (coordenagao) ;

°

	

Rede MPS-BR para Melhoria do Processo de Software Brasileiro (e estruturagao) ;

°

	

Constituigao de Laboratorios Virtuais na Rede GIGA, em cooperagao com a RNP
(participagao); e

°

	

Projeto de desenvolvimento de Bibliotecas de componentes de software, dentro das
agoes da PITCE para o setor de software (participagao) .

Em atendimento As Diretrizes Administrativo-Financeiras do TCG - 2005, foram
tomadas as seguintes providencias, de acordo com a disponibilidade de recursos e as
provisoes ocorridas durante o ano :

°

	

Foi esclarecida a situagao do terreno ocupado pelo CenPRA, estando em andamento o
processo de registro ; e

° Encontram-se em andamento as atividades de integragao dos processor e projetos da
entidade com o apoio do SIGTEC e sob a responsabilidade das tres Coordenagoes
Gerais e da Divisao de Qualidade, Planejamento, Acompanhamento e Controle do
CenPRA, inclusive atraves do estabelecimento dos principais macro-processos
tecnologicos .
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CETEM-CentroWeIecnologiaMineral_ _. _

0 CETEM cumpriu parte consideravel das metas do ano. As diretrizes operacionais
constantes do TCG foram observadas em todas as atividades do Centro . As awes da
Programacao Trienal 2003/2005 foram desenvolvidas dentro dos cinco programas
definidos : Agregagao de Valor ao Produto Mineral Brasileiro ; Difusao Tecnologica para
Geragao de Emprego e Renda na Mineragao de Pequena Escala ; Estudos e Tecnologias
Ambientais; Topicos Especiais em Tecnologia Mineral (Recursos Hidricos e Energia na
Mineragao); e Qualidade na Gestao (Planejamento Estrategico, Divulgagao Tecnica e
Certificagao) .

A difusao tecnologica, que vem representando um segmento cada dia mais
importante, teve avangos junto ao setor de rochas ornamentais e aos arranjos produtivos
locais de base mineral. Novos projetos de calcario laminado no Cariri (CE) e de opala em
Pedro II (PI), ambos liderados pelo CETEM e patrocinados pelo CT-Mineral, e o Arranjo
Produtivo Local (APL) de pegmatitos do Nordeste, que conta com a participagao do
Centro, evidenciam este avango . 0 CETEM, contratado, pelo SEBRAE, fez tambem o
levantamento das condigoes de 82 serrarias do APL de Padua (RJ) visando a assinatura dos
TACs -Termos de Ajuste de Conduta com o orgao ambiental do Estado, bem como o inicio
de atendimento a 43 micro e pequenas empresas . Projetos e servigos para grandes empresas
de mineragao tiveram continuidade on foram iniciados (CVRD, ALCOA, Caraiba
Mineragao etc .) .

A modernizagao da infra-estrutura continua sendo uma prioridade . 0 projeto
aprovado em 2004 pelo CT-INFRA (R$ 645 mil), que contou com o apoio da Subsecretaria
de Coordenagao das Unidades de Pesquisa (SCUP/MCT) na sua formulagao, esta
possibilitando uma reforma das instalagoes laboratoriais . Outro projeto aprovado em 2005,
no ambito da Agao Transversal no valor de R$ 1,2 milhoes, visa a aquisigao de novos
equipamentos analiticos . Recursos em torn de R$ 800 mil reais foram utilizados para a
aquisigao de equipamentos para o Campus Avangado de Cachoeiro do Itapemirim .

Do,ponto de vista da gestao, estao em andamento atividades que se complementarn .
0 Planejamento Estrategico do Centro, para um horizonte de 5 anos, sob a supervisao geral
da SCUP, teve inicio no primeiro semestre de 2005 e atualmente encontra-se em fase final .
Dele, origin-se o Plano Diretor do CETEM e servira como diretriz para a Programagao
Trienal 2006-2008, bem como a coordenagao do CETEM do projeto encomendado pelo
CT-Mineral, Tendencias Tecnologicas do Setor Mineral, que visa um estudo prospectivo
para o Brasil, em um horizonte de 10 anon .

Algumas realizagoes devem ser destacadas, a saber :

Em agosto deste ano, foi anunciada a decisao de se criar um Campus Avangado do
CETEM na cidade de Cachoeiro do Itapemirim . A unidade sera dedicada
exclusivamente ao desenvolvimento de tecnologia para o setor de rochas ornamentais,
cuja produgao vem apresentando resultados expressivos a cada ano no Brasil. Ao
mesmo tempo em que leva sua experiencia para fora, o CETEM oferece toda sua
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tradigao_na area mineral e abre os .labQratorios__aos_pesquisadores:interessados_em
aprofundar seus conhecimentos, corn o programa de pos-doutorado ;

° 0 CETEM conquistou o Premio Samarco 2005 e o Premio FINEP de Inovagao
Tecnologica Regional Sudeste 2005, na categoria Inovagao Social . A nivel Nacional
desta premiagao, o CETEM conquistou o segundo lugar, tendo recebido a Mengao
Honrosa, com o projeto "Produgao Limpa e Geragao de Empregos no Setor de Rochas
Ornamentais". Realizou, ainda, a entrega dos Premios Gildo Sa e Juliano Barbosa, em
Natal-RN, em novembro, durante o XXI Encontro Nacional de Tratamento de Minerios
e Metalurgia Extrativa (XXI ENTMME) ;

° 0 CETEM, em parceria com o CETEMAG, organizou em fevereiro, em Guarapari
(ES), o First International Congress on Dimension Stones . Outro grande evento
internacional organizado pelo CETEM, em junho, no Rio de Janeiro, foi a XIII
International Conference on Heavy Metals in the Environment, pela primeira vez
realizado em um pals do Hemisferio Sul ;

° Registra-se tambem a continuidade da profcua interagao com o
CENPES/PETROBRAS . Um novo projeto de R$ 940 mil foi contratado ao CETEM
para desenvolver a determinagao de Silicio em oleo diesel . A PETROBRAS tem sido
urn grande cliente do CETEM ;

° 0 numero de publicagoes (131) superou o pactuado para o ano (105) . Deve-se citar
ainda, a publicagao dos livros "Rochas e,Minerais Industriais : uses e especifrcacoes",
composto de 33 capitulos, e "Rochas e Minerais Industriais do Ceara" . Foram
editorados, no ano de 2005, oito novos titulos das Series do CETEM ;

° A realizagao de projetos integrados, em -cooperagao international e nacional, tambem
tem sido uma das condigoes basicas para a continuidade e implementagdo de novas
agoes, cumprindo as metas estabelecidas no TCG, pelos indicadores de cooperagoes
internacionais e nacionais (PPACI e PPACN) ;

° 0 desenvolvimento de agoes de PD&I e servigos junto aos fundos setoriais, as agencias
de fomento e as empresas de mineragao, em especial as micro, pequenas e medias,
registra-se pelo numero de relatorios tecnicos de processes e tecnicas desenvolvidas no
ano (27), que esteve abaixo do previsto (47), afetando o indicador PcDT. Dos 14
indicadores pontuados na avaliagao de desempenho, apenas 3 nao receberam nota 10, a
saber: PeDT, IER e APME . Todos estao relacionados a Relatorios Tecnicos de
fechamento de agao do Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP) do CETEM,
que esteve, no ano de 2005, sem supervisao direta . Este fato provavelmente afetou a
realizagao de abertura e fechamento de agoes com a geragao de relatorios finais, o que
atingiu negativamente o indice . Para 2006 preve-se a supervisao deltas atividades . Dos
nove indicadores com notas 10, sete superaram as metas ;

°

	

0 indicador ICPC ficou muito proximo do previsto (95% contra 96%) . Atestam a
integradao do Centro com o setor produtivo os valores apresentados pelo indicador
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.__sndiceFinanceiro deAtendimento :aTransferenciade Tecnolagia .(IFATT), que_foibem . : . .
superior a meta (R$ 58 mil contra R$ 30 mil) ;

° No que se refere a propriedade intelectual, houve cinco depositos de pedidos de
privilegio de invengao, em parceria corn outras instituigoes como a EMBRAPA e
PETROBRAS, alcangando o pactuado no ano ;

° 0 comportamento dos indicadores administrativos e fmanceiros foi o seguinte : (a) as
despesas administrativas (DM), incluindo a manutengao do Centro, responderam pbr
83% do orgamento anual e resultando que cerca de 17% puderam ser direcionados a
pesquisa, superando a meta de 15%. A grande maioria dos projetos foi desenvolvida
com recursos extemos de fundos setoriais on de empresas ; (b) a receita propria total
(em valor) superou em muito a prevista, mostrando a tendencia positiva de capacitagao
do Centro para lograr exito nos editais de fundos setoriais, agencias de fomento etc .; e
(c) a execugao orgamentaria ocorreu no ano conforme previsto . Uma importante
modificagao na metodologia de repasse para a aplicagao em financeiro, do MCT para as
Ups, permitiu a adimplencia com fornecedores em todo o exercicio;

° Os indicadores de recursos'humanos espelham que : (a) a aplicagao em treinamento
excedeu o previsto, nao obstante as restrigoes impostas pela edigao das Portarias n . 145,
407 e 559/05; (b) o numero total de servidores totaliza 89, com a cessao de 2 servidores
e a entrada de novo servidor por meio de concurso ; (c) o numero de bolsistas aumentou
de 32 para 53 (incluindo os PCIs) em fungao de novos projetos de fundos setoriais e de
empresas que contemplam recursos para bolsas, e o numero de terceirizados baixou
para 78. 0 numero total de tecnicos de nivel superior envolvidos nas atividades de
pesquisa (TNSE) no ano, com pelo menos 12 meses de casa, foi 58, quatro a menos do
que o previsto no inicio de 2005 ;

° 0 PCI continua sendo essencial as atividades do Centro, pois mantem mais de 30
pesquisadores desenvolvendo suas atividades no CETEM. Em 2005, o PCI
proporcionou treinamentos altamente especializado em renomadas instituigoes
estrangeiras a 5 servidores e em instituigoes brasileiras a 2 pesquisadores da casa ;

V No que se refere, finalmente, ao indicador de inclusao social, o seu comportamento se
den acima da previsao (135 atendimentos verificados contra os 120 previstos), em
fungao de os relatorios (embora em pequeno numero) atenderem on beneficiarem
muitas micro e pequenas empresas . Vale ressaltar que as restrigoes financeiras destas
empresas inibem o atendimento direto a um maior numero delas, cujos atendimentos
sao medidos pelo indicador; e

° As premissas foram cumpridas pelo MCT quanto ao orgamento e ao PCI . Houve
tambem uma complementagao orgamentaria significativa . Entretanto, permaneceu uma
questao recorrente que prejudica o bom andamento da gestao, on seja, a insuficiencia
orgamentaria ao longo do ano . 0 complemento de cerca de 1/3 do orgamento chegou ao
CETEM no inicio do ultimo trimestre. Pelo lado CETEM, a arrecadagao de receita
propria total foi muito acima do pactuado (R$ 5 milhoes versus R$ 4 milhoes), mais um
recorde na historia do Centro .
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IBICT -Institute Brasileiro delnformacdso_em t3encia e_Teenalogia__

0 Instituto Brasileiro de Informagao em Ciencia e Tecnologia (Ibict) teve no ano de
2005 uma melhora significativa em alguns de seus indicadores, apesar de ainda nao ter
obtido a totalidade dos indicadores pactuados . Alguns fatos foram marcantes para o estagio
atual do Ibict . Um deles diz respeito a escolha e posse de um diretor efetivo, o qual passou
foi selecionado e escolhido mediante o estabelecimento de um Comite de Busca composto
por membros pesquisadores de alto nivel intelectual e tecnico, que estabeleceu os criterios e
os procedimentos para selegao da lista triplice . 0 fato e que hoje o Ibict tem um diretor
efetivo .

Algumas realizacoes do Instituto foram :

° 0 ano de 2005 foi marcado pelo desenvolvimento da metodologia e estabelecimento do
planejamento estrategico, em consonancia com as agoes empreendidas pela
Subsecretaria de Coordenagao das Unidades de Pesquisa (SCUP) junto a todas as
unidades de pesquisa do MCT. Esses fatos propiciaram, an Instituto, maior estabilidade
e uma orientagao mais firme e precisa;

°

	

Esse ano foi ainda marcado pelos resultados obtidos a partir de awes empreendedoras
desenvolvidas nos anus de 2003 e 2004, portanto, permitiram colher os frutos em 2005 ;

° A absorgao e_customizagao do pacote de software SEER - Sistema Eletronico de
Editoracao de Revistas . Contabilizamos hoje cerca de 68 (sessenta e oito) revistas
cientificas utilizando esse pacote . Deve-se ressaltar que a adoado dessa tecnologia,
permitiu a varias dessas revistas serem referenciadas em diretorios internacionais como
o DOAJ (Directory of Open Access Journals) ;

° Um outro exemplo e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertagoes, que conta atualmente
como 22 (vinte e duas) instituig6es de ensino superior integradas e com um acervo de
cerca de 16 .800 (dezesseis mil e oitocentas) teses e dissertagoes em textos integrais .
Utilizamos a expressao ". . .cerca de . .", o que denota imprecisao nos numeros, mas isso
reflete a progressao desses nnmeros, pois tiles estao sendo atualizados diariamente e
muitas vezes a cada hora on minuto. Essas awes beneficiaram, especialmente, o
indicador de transferencia de tecnologia da informagdo (ITTI) . No entanto, esse
indicador nao refletiu exatamente esse crescimento apontado pelas duas tecnologias
citadas. Foi identificado que uma das razoes que explicarn essa constatagao e o proprio
conceito e criterio adotado na formulagao desse indicador, o que nos leva a refletir
melhor de maneira a dar uma conceituagdo mais precisa e adequada . Considerou-se o
numero de revistas cientificas efetivamente implantada e nao o numero efetivo de
transferencia dos pacotes de software . De outra forma, os tecnicos do Ibict capacitaram
490 tecnicos e editores cientificos, grande parte desses ainda nab implantararn as suas
revistas por motivos que independem do Instituto, ou seja, estao fora da nossa
governabilidade;

°

	

Ainda, como resultado dessas awes empreendedoras, verificou-se um aumento
signifcativo no indicador de publicacoes (IGPUB). Esse aumento significativo refere-
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._se.agzublicagao.dosresultados_dostrabalhos,desenvolvidos nos .ultimos_tres anos,.o_qua1._ -

	

.
refere-se a absorgao do modelo de Open Archives e das tecnologias que utilizam esse
modelo ;

r Urn outro fator que influiu bastante nas atividades do Instituto foi a greve que paralisou
as atividades das principais universidades brasileiras por urn periodo de,tres a quatro
meses. Assim, os pedidos de copias de documentos previstos no ambito do programa
COMUT nao foram realizados, portanto nao foram atendidos . Esse fato teve impacto
nos indicadores IDI (Indice de Disseminagao da Informacao) e no indicador PPACN -
(Indice de Projetos, Pesquisa e Acoes de Cooperacao Nacional) . Esse fato deve ser
caracterizado como urn acidente, dado a sua imprevisibilidade . A1em disso, algumas
agoes planejadas e iniciadas foram interrompidas devido a desistencia das instituigoes
demandantes. Urn exemplo disso, e o Escritorio Virtual do Fundo Setorial da
DST/AIDS, que havia sido previsto para o 2® semestre e nao foi desenvolvido por
desistencia do nosso parceiro extern ;

V Deve-se ressaltar que houve urn super-dimensionamento no indicador de mobilizagao
de instituigoes papa o use de informagao tecnologica, por parte do responsavel pela
area, o qual foi substituido e nao internalizou as suas agoes que poderiam
eventualmente alcangar a meta pactuada ; e

V Concluindo, entende-se que alguns indicadores deverao ser revistos corn o proposito de
adequa-lo a medir corn maior precisao os esforgos empreendidos, assim como retratar
de forma mais precisa o que foi efetivamente realizado. Nesse sentido, a implantagao do
planejamento estrategico devera ajudar nesse aperfeicoamento, inclusive porque o
Instituto podera contar com mecanismos efetivos de acompanhamento e
aperfeigoamento da gestao do Instituto .
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INPA--.Institute Nacional.de Pesguisas .da Amaz&nia___ _

As dificuldades administrativas apontadas para o primeiro semestre de 2005 foram
aprofundadas no segundo semestre, principalmente pela redugao dos limites de diarias e
passagens, o que ocasionou a interrupgao de atividades de pesquisa que dependiam desses
recursos, bem como das atividades de treinamento e capacitagdo, por terem sido proibidas
neste periodo com use de recursos do orgamento .

Algumas realizagoes do Instituto foram :

° Desde o final de 2004 ate o final de 2005, foi aprovado e internalizado na instituig5o,
atraves de projetos institucionais de infraestrutura, cerca 9,5 milhoes de reais,
provenientes da FINER Somado a isso, houve tambem mais 6,9 milhoes de reais em
recursos para infraestrutura, provenientes da FAPEAM. Estes recursos, pelas
caracteristicas dos editais em que eles foram disponibilizados, deixa descoberto uma
grande demanda por outras necessidades de infraestrutura para seu pleno
funcionamento, tais coma rede logica, telefone, rede eletrica, _agua, climatizagdo,
mobiliario etc. Portanto, uma das tematicas para o ano de2006 sera ainda a
infraestrutura;

° 0 processo de plane]amento estrategico evidenciou novamente que a questao do fluxo,
do armazenamento e do manejo de informagoes, e um aspecto limitante para a
eficiencia e a eficacia do INPA . Embora a implantagao do TCG tenha comegado a
colocar internamente a necessidade de prestagdo de informaeoes, este e um processo
que ainda se mostra lento. Existe necessidade de continuidade do processo de
implantacao dos Criterios de Excelencia do Premio Nacional da Qualidade, para que as
unidades administrativas voltern a ter um dialogo proficuo e a atuar de forma mais
integrada ;

° A implantacao dos requisitos destes Criterios teve novos momentos neste primeiro
semestre de 2005. Ocorreu a implantacAo do Programa de Atendimento ao Cliente do
INPA (Pro-Cliente), cuja gestao ficou a cargo da Divisao de Propriedade Intelectual e
Negocios (DPIN). Em sua primeira fase, que deve se estender ate a metade do segundo
semestre, o Programa iniciou o levantamento das pessoas/organizaeoes que procurarn o
1NPA e quais as demandas que trazem . Esta em andamento tambem uma busca de
parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnologicas (IPT) de Sao Paulo, hoje, um
paradigma de excelencia em atendimento a clientes, para organizar a prestagdo de
servigos,e a transferencia de tecnologia do INPA ;

° Foi iniciada, tambem, a implantagao do Sistema Interno de Indicadores de Desempenho
(SlID), com o qual se pretende come9ar a medicao da produtividade de todas as
atividades do INPA, alem da produgao cientifrca e tecnologica . Com isso passara a ser
possivel a avaliacao continua do desempenho do Institute e a progressiva integragao de
suas variadas atividades, alem de ser iniciada a organizaeao do fluxo de informagoes
interna ;
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-/--A _implantagao_ defmitiva do SIGIEC pelo-Gentro_ _de_P.esquisas Renata _Arches___
(CenPRA/MCT) em 2006, vai permitir uma melhor integragao das atividades destes
dois ambientes e permitir que se inicie a implantagao de praticas de gestao do
conhecimento. Essa integragao sera importante para que o Instituto possa ser mais
eficaz em suas agoes no ambiente externo e para que possa comegar a administrar os
conhecimentos que gera, visando se tornar um provedor de informagao cientifica
confavel e de primeira mao, tanto para a sociedade quanto para setores do governo
responsaveis pela implantagao e execugao de politicas publicas na regiao ; e

r 0 INPA continua gerando conhecimentos importantes para o desenvolvimento
sustentavel da regiao, como mostra a sua producao cientifica ao longo dos ultimos anos .
0 fluxo de informagoes para o ambiente externo, por meio de agoes de comunicagao e
extensao, tambem se mostra consideravel, hem omo suas atividades de formagao de
recursos humans. Torna-se necessaria, entretanto, a integragao entre todas essas
atividades e, para isto, esperava-se que o planejamento estrategico'leve a agoes que

permitam a busca ordenada destes objetivos corn maior participagao da comunidade do
Instituto .

Considera-se uma oportunidade perdida, o MCT nao ter permitido que o resultado
do Planejamento Estrategico do INPA viesse a se constituir, conjuntamente corn o dos
outros institutos da regiao ; parte importante de uma agenda de pesquisa em CT&I para a
Amazonia. A decisao do MCT, de engessar o PE de suas instituigoes na Amazonia,
submetendo e subordinando os Planos Diretores (PDU) ao PPA 2004-2007, e contraria nao
somente a metodologia de planejamento estrategico como'tambem a sua filosofia, que e
proporcionar as instituigoes oportunidade de redirecionar os seas rumos e prioridades de
acordo com esse PE .

Esse resultado deveria ser ampliado em discussoes corn a participagao de todos os
setores da sociedade regional, e o produto, a agenda de C&T&I, transformado num

programa estrategico national para a Amazonia, alocando para isso, os recursos
necessarios, suficientes, constantes e de longo prazo, que poderiam ser provenientes, por
exemplo, dos fmdos setoriais que estao indevidamente contingenciados .

Ainda e tempo.'Mas para isso, e preciso que o MCT promova e coordene uma
ampla discussao regional para construir esta agenda de CT&I para a Amazonia . Essa
necessidade e inadiavel e, se o governo quiser efetivamente transformar a retorica, ate
agora vazia, de que Amazonia e estrategica, deve toma-la uma prioridade, transformando
esta agenda em urn programa prioritario national e nao apenas de governo . 0 INPA pode
contribuir muito na concretizagao desse objetivo e, certamente o fara .
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INPE --Instituto.National de Pesquisas-Espaciais. _

Ao longo de 2005, o INPE conduziu normalmente suas Agoes inseridas
principalmente no Programa National de Atividades Espaciais e no programa Ciencia,
Natureza e Sociedade, e desenvolveu atividades relevantes, resumidas a seguir :

Participag5o Brasileira no Desenvolvimento do Satelite Sino-brasileiro - CBERS - A
Agao 3463 tem como objetivo o desenvolvimento, fabricagao, montagem, integragao,
testes e langamento de satelites de sensoriamento remoto de grande porte em
cooperagao corn a Republica Popular da China . Entre as atividades relativas ao
Programa CBERS, foi realizada a revisao critica do CBERS-2B assim como a
contratadoo de tres empresas para o fornecimento de parte dos subsistemas e
equipamentos que faltavarn para montagem do satelite . Tinham sido previstas
contratagoes para o fornecimento do Gerador Solar e Unidade Computational Remota
(RTU), que sao consideradas criticas . Houve a contratagoo da RTU e dos Modulos
Solares e parte eletrica do Gerador Solar ; No que tange ao projeto CBERS 3 e 4, houve
o desenvolvimento partial dos 5 (cinco) subsistemas e equipamentos contratados em
2004, conforme cronograma previsto no contrato . Houve a contratagoo de 7 (sete) dos 8
(oito) subsistemas e equipamentos, prevista nos objetivos criticos para 2005, restando
apenas a contratadoo do Gerador Solar. A1em disso, foram adquiridos os equipamentos
de suporte eletrico (EGSE) e mecanico (MGSE) ;

V Manutengao da Infra-estrutura de Apoio a Satelites- A Acao 2253 objetiva desenvolver
as atividades de apoio a satelites como montagem, ; integragao e testes, assim como
garantir a operagao, rastreio e controle de satelites . O acordo entre Brasil e China preve
a integragdo dos satelites 2B e 4 no Brasil. Isto implica na necessidade de fazer
melhorias nas instalagoes do Laboratorio e Integragao e Testes - LIT, uma vez,que o
langamento do CBERS-2B esta previsto para 2006 . Com vistas a essas necessidades, -
ocorreu a manutengao da infra-estrutura do LIT e melhorias, entre as quais destacam-se :

°

	

A calibragao da instrumentagao eletronica e sensores de medidas ;

°

	

A retomada do processo de adaptacao do sistema de solo para atender a
operagao do CBERS-2B;

°

	

0 inicio de uma licitagao international para a aquisigao de equipamentos de
banda base para as estagoes terrenas de Cuiaba/MT e Alcantara/MA ;

°

	

0 rastreio do satelite CBERS-2B . Ademais, o Centro de Rastreio e Controle -
CRC, continua operando os satelites SCD-1 e 2 ;

° 0 controle do CBERS 2 esteve sob a responsabilidade do INPE ate 22/03/2005 .
Entre margo e 22/10/2005 a operagao ficou sob a responsabilidade da China .
Neste periodo, o CRC executou atividades rotineiras apenas quando o satelite
estava sobre o Brasil ; e
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_conhecimentos_ tradicionais para . _liderancas.. _das .. s ciedades_ . tradicionais__mais
representativas da Amazonia brasileira : indigenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas ;

V Houve uma atuagao direta tambem dos pesquisadores ligados ao Projeto RENAS
(Recursos Naturais e Antropologia das Sociedades Maritimas, Ribeirinhas e Lacustres da
Amazonia), Fase III - Populagoes Tradicionais Halieuticas - Impactos Antropicos, Uso
e Gestao de Biodiversidade em Comunidades Ribeirinhas, Casteiras e Estuarinas da
Amazonia, no realizagdo do Diagnostico Etno-Ecologico da Reserva Extrativista (Resex)
Mae Grande de Curugk no Litoral do Estado do Para, da qual o Museu Goeldi e
membro titular do Comite Deliberativo ;

° Na area de ciencias da terra, a Rede PIATAM-Mar, integrada pela Universidade Federal
do Para, Centro de Pesquisa da Petrobras, Coppe/Universidade Federal do Rio de
Janeiro e MPEG vem produzindo informagoes_atualizadas sobre recursos naturais e
ecossistemas costeiros com a fmalidade de gerar banco de dados georeferenciados com
informagoes socio-ambientais da zona costeira amazonica (PA/AP/MA) ;

V 0 MPEG tambem participa do projeto integrado "Aproveitamento Economico dos
Residuos de Madeira como Alternativa para Minimizar os Problemas Socioambientais
no Estado do Para" (MPEG/EMBRAPA/1JFPA/UFRA/UEPA), cujos resultados
contribuirao para atender demandas sociais e empresariais do setor madeireiro,
sobretudo do municipio de Tailandia (PA) ;

° 0 MPEG manteve sua participagao em importantes redes de pesquisa voltadas para a
avaliagao dos impactos antropicos sobre os ecossistemas amazonicos e para os efeitos
de mudangas climaticas sobre a biosfera e a atmosfera, atraves dos seguintes programas
e projetos: Experimento de Larga Escala Biosfera Atmosfera/LBA/MCT, LBA-Milenio,
LBA-ECO, e CARBO-Para . Os principais sites dessas pesquisas localizam-se nas-
Florestas Nacionais de Caxiuana e Tapajos, no ecossistema de manguezal da costa
paraense e na vegetagao secundaria de Igarape-Agu, Sao Francisco do Path e Capitao
Pogo ;

°

	

Participa ainda da Rede Tematica de Modelagem Ambiental (Geoma/MCT) nos
componentes de Uso da Terra e Ocupagao Humana e Modelagem da Biodiversidade ;

° Na area de ciencias biologicas, destaca-se a descrigao de nove especies de aranhas,
descobertas por uma equipe do MPEG e do Instituto Butanta (SP) . 0 Projeto
ProVarzea/lbama, em parceria com diversas instituigoes de pesquisa, entre elas o
MPEG, promoveu sete pesquisas voltadas para a conservagao do ecossisterna de varzea .
As pesquisas resultaram em informagoes ineditas sobre a realidade ambiental e
socioeconomica das areas de varzea, e objetivam potencializar politicas publicas
promotoras do desenvolvimento sustentavel das populagoes que habitam a calha central
do rio Solimoes/Amazonas ;

° 0 projeto Avaliagao Ecologica e Selegao de Areas Prioritarias "a Conservagao de
Savanas Amazonicas", Arquipelago do Marajo, Estado do Para (PROBIO Marajo), fez
a caracterizagao ecologica e biogeografica das manchas de savanas do arquipelago do
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Marajo,bem. como a selegao._de areas .prioritarias "a-conservaoo da.biodiversidadedas-
savanas do arquipelago", alem do mapeamento em escala ampliada das areas
prioritarias, com legendas por grau de_importancia, baseadas em analises integradas .
Todas as informagoes relevantes do projeto compoem um banco de dados ;

°

	

Evento de destaque foi a inauguragao do novo predio do Herbario Joao Murga Pires,
com ampla area para consulta e acondicionamento de amostras botanicas ;

° 0 projeto "Avaliacao e Monitoramento das comunidades de Vertebrados na area de
influencia do reservatorio da UHE Tucurul", financiado pela Eletronorte, aponta que as
Zonas de Protegao da Vida Silvestre (ZPVSs) abrigarn grande diversidade de especies,
particularmente nos fragmentos maiores, constituindo assim, importantes unidades para
a conservagao da fauna local ;

° Os estudos sobre a caga na area das duas Reservas de Desenvolvimento Sustentavel
estao em fuse inicial e corroboram a importancia desta atividade para as comunidades
locais. A ocorrencia de atividade de caga, tambem nas duas ZPVSs, indica a
necessidade de maior conscientizagao das comunidades locais e, possivelmente, de urn
reforgo na fiscalizagao destas areas ;

° No ambito do "Programa de Pesquisa em Biodiversidade" (PPBio/ MCT-MPEG),
podemos mencionar os avangos na produgao de documento base com 15 protocolos de
coleta de taxons biologicos, programados por 45 pesquisadores participantes do MPEG
e INPA. Este docurnento foi avaliado por pareceristas "ad hoc", recebendo sugestoes .
Os testes de campo para esses protocolos estarao sendo realizados ao longo de 2006 .
Houve tambem o estabelecimento da "grade" de Caxiuana, com execuedo dos trabalhos
de topografia, demarcagao de trilhas e sinalizagao, fmalizado em outubro de 2005 .
Outros resultados importantes resultaram do projeto-de "Diagnostico do Estado da Arte
dos Conhecimentos sobre a Fauna da Regido de Serra dos Carajas", em parceria com a
Companhia Vale do Rio Doce ;

° 0 georeferenciamento dos pontos de coleta de fauna possibilitou, com razoavel
precisao, o mapeamento do esforgo de coleta aplicado em Carajas, ate o momento, bem
como o estudo das correlagoes com elementos de infra-estrutura e categorias de
vegetagao e zoneamento . A despeito do consideravel esforgo ja empreendido em
Carajas, muito ainda precisa ser feito para alcangar-se um nivel de conhecimento que
permita planejamento satisfatorio da conservagao da fauna naquela regiao ;

° No ambito das colegoes cientifrcas, o Programa de Pesquisa em Biodiversidade da
Amazonia (PPBio/MCT) concentrou suas atividades . 0 MPEG participa de tres agoes
do programa, voltadas para o inventario da biota amazonica, para a criagao de uma
agenda de pesquisa em biodiversidade e para a manutengao, ampliagao e informatizagao
dos acervos biologicos . Nesse ultimo item, o Nucleo de biogeoinformatica finalizou,
com auxilio do MPEG, urn portal eletronico e esta organizando o banco de metadados,
a informatizagao das colegoes e dos inventarios, a integragao de colegoes em rede
eletronica, a recuperagao e repatriagao de informagoes sobre a biodiversidade
amazonica e a disseminagao da informagao para os diversos usuarios . Tambem se
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	destacam .os. .projetos de apoiaa infra-estrutura das_co.legoes,--fmanciados por:VITAE__
(colegoes etnograficas e arquivistica) e BNDES (colegoes biologicas) ;

° Importantes eventos cientificos foram realizados pelo MPEG ou tiveram a participagao
de seus pesquisadores e tecnicos, em diversas cidades . Dentre eles destacam-se: XIII
Congresso Brasileiro de Ornitologia (MPEG/UFPA/CESUPA/SBO) ; Seminario
"Propostas de Politicas Publicas para os municipios da Calha Solimoes/Amazonas no
medio Amazonas" e "Seminario de Resultados dos Estudos Estrategicos do Setor
Florestal e Agricultura e Pecuaria" (ProVarzea/lbama) ; Seminario do Projeto
"Monitoramento de Vertebrados do Lago de Tucurui" (MPEG/Eletronorte) ; curso
"Mamiferos Aquaticos" (PIATAM-mar) ; Seminario Internacional "Protegao aos
Conhecimentos das Sociedades Tradicionais" (MPEG/CESUPAfUniversidade National
da Colombia/Universidade de Buenos Aires) ; III Workshop do Projeto TEAM -
Caxiuana (MPEG/CI-Brasil) ; III Conferencia Regional ;Norte de Ciencia, Tecnologia e
Inovagao (MCT) ; Workshop do Programa de Estudos Costeiros (MPEG) ; e, Simposio
Internacional sobre Linguistica Historica na America do Sul (MPEG/UFPA) ;

° Os cursos de pos-graduagao em Botanica e Zoologia mantidos em parceria corn a
UFRA e UFPA, respectivamente, foram contemplados no Programa de Taxonomia
(MCT) com 2 bolsas de Mestrado (Botanical, 2 de Mestrado e 1 de Doutorado
(Zoologia). A1em das bolsas, o Programa inclui uma ajuda de bancada no valor de 10
mil reais e notebooks. Os cursos contemplam bolsas a novos estudantes na pos-
graduagao. Essa iniciativa esta ligada a uma programagao ampla do PPBio/MCT, em
parceria corn o CNPq, com vistas a capacitagao de taxonomistas no Brasil,
especialmente na Amazonia . Tambem se destaca o evento organizado pelo MPEG e
parceiros, intitulado "Workshop para avaliar pos-graduagao em Zoologia e Botanica" .
0 evento teve o objetivo de colaborar no aprimoramento da produgao academica de
ambos- os programas. No periodo, foi dado inicio a construgao do Centro de
Treinamento e POs-Graduagao do MPEG, com recursos do CT-INFRA ;

° 0 Museu, em parceria com a UFPa e Embrapa, iniciou o programa de Mestrado em
Ciencias Ambientais, que conta com 20 pesquisadores doutores dos tres institutes, alem
do INPA, USP e INPE ;

°

	

Em 2005 o MPEG deu continuidade, juntamente com a UFPa no curso de mestrado e
doutorado em Ciencias Sociais ;

° Na area de comunicagao e extensao, destaca-se a construgao (em andamento) do Centro
de Exposigoes Eduardo Galvao, com fmanciamento da SECIS/MCT e do CT -
Transversal, via FINER 0 Pavilhao Domingos Soares Ferreira Penna (Rocinha) foi
restaurado com apoio do BNDES, Banco da Amazonia e Companhia Vale do Rio Doce .
Nesse predio foram montadas quatro exposigoes temporarias . Em 2006, sera inaugurada
a exposigao de longa duragao, com apoio de VITAE e do CNPq;

°

	

0 Parque Zoobotanico, que em 2005 completou 110 anos, recebeu cerca de 250 mil
visitantes. Uma programagao especial foi montada em parceria com a Sociedade

74



ZeladoraAmigos do _MPEG para_a comemoragao_ da_data, que incluiu_exposicoes,
gincanas, agoes educativas etc ;

° A exposigao "Gente e Ambiente : Identidade de Marapanim" foi montada no municipio
de Marapanim (PA), com apoio do CNPq. Durance a 57a Reuniao Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciencia, o MPEG apresentou a exposigao "AMARzonia -
quando a-floresta encontra o mar", com apoio da Petrobras . A mostra fez parte da
Expociencia;

° 0 MPEG realizou, em parceria com a UFPA, Secretaria Executiva de Educagao do Para
e Prefeitura Municipal de Maraba, a XII Feira de Ciencias do Estado do Path (Feicipa) .
A Feira e um espago para as escolas mostrarem trabalhos relevantes corn destaque
cientifico e valor educacional . 0 MPEG tambem participou da Feira "Canaa Faz",
realizada pela Prefeitura Municipal de Canaa dos Carajas e pela CVRD, na qual
organizou a comercializagao de artesanato inspirado na ceramica arqueologica da
regiao;

° Foi langada a terceira edigao do Premio Jose Marcio Ayres para Jovens Naturalistas
(MPEG/CI-Brasil) . 0 Premio visa incentivar nos estudantes a vontade de descobrir,
atraves da cencia, o que ha de novo e diferente nos diversos ambientes da regiao
amazonica. Tanto os alunos quanto os professores sao capacitados em temas come
biodiversidade, metodos de investigagao cientifica e elaboragao de projetos de
pesquisas ;

° Dentre as publicagoes, foi langado o "Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi", serie
Ciencias Humanas, com apoio da Petrobras. 0 MPEG patrocinou a publicagao da
terceira edigao do livro "Motives Omamentais da Ceramica Marajoara : Modelos para o
Artesanato de Hoje", do Pe . Giovanni Gallo . Outras publicagoes langad-as : "APhysis da
Origem", de Marcos Magalhaes ; "Educagao Patrimonial na Area do Projeto Serra do
Sossego - CanaA dos Carajas (PA)", de Janice Shirley Lima; "Grafismo da Ceramica
Arqueologica de Canaa dos Carajas : proposta de use em produtos contemporaneos", de
Vania Leite Machado ; e, outras publicagoes de divulgagao cientifica ;

° Foi implantado o Sistema Eletronico de Editoragao de Revistas (SEER) . Para isso, foi
realizado treinamento por especialistas do Institute Brasileiro de Informagao em
Ciencia e Tecnologia (IBICT), para profissionais das principais instituigoes e setores de
pesquisa do Para: EMBRAPA, UFRA, UFPA NAEA/UFPA e MPEG, que patrocinou o
treinamento. Houve repasse de recursos no valor de R$ 250 .000,00 para a FIDESA,
para viabilizar a digitalizagao de todos os numeros do Boletim e publicagao dos
Boletins ate abril/2006 ;

° Na area de gestao, foi nomeada em 06/07/2005 a nova diretora do MPEG, Dra . Ima
Celia Guimaraes Vieira. A diretora foi empossada pelo Ministro de C&T, Sergio
Rezende, em cerimonia realizada no MPEG. Tambem foram nomeados o Coordenador
de Pesquisa e Pos-Graduagao, Dr . Nilson Gabas Jr., o Coordenador de Comunicagao e
Extensao, Dr. Nelson Sanjad, e o Coordenador de Administragao, Elias Almeida Jr. A
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Cnordenadorade.Planejamento e Acompanhamento, MSc=Maria-das ._Gragas_Eerxazr foi_ ._ _ .
mantida no cargo ;

° A gestao do MPEG esteve voltada em 2005 para a realizagao do Planejamento
Estrategico . Ao longo do periodo, a participagao se deu diretamente nos subgrupos de
trabalho, no preenchimento de formularios e diretamente nos seminarios . No final de
agosto, houve a entrega do relatorio dos subgrupos aos coordenadores e relatores dos
grupos de trabalho do Ambiente Interno e Ambiente Externo, e a realizagao de
seminario para apresentagao do relatorio preliminar do Ambiente Interno e Ambiente
Externo, com a finalidade de receber novas contribuigoes . Tambem foi realizado o
"Seminario de construgao de cenarios e macro-estrategias" para o MPEG, para os
proximos 5 anos (2006-20 10), que contou corn a participagao da comunidade goeldiana,
convidados do INPA, IDSM, representante do MCT e consultor do MCT . Tambem
houve a contribuigao de consultores externos associados as areas de atuagao do MPEG
(pesquisa, comunicagao e extensao e gestao), cuja tarefa foi contribuir, a partir do seu
conhecimento sobre a Instituigao, na analise de variaveis criticas, elaboragao de
cenarios futuros para o Museu e na formulagao de estrategias ;

° 0 Grupo de Gestao Estrategica do MPEG realizou nos dias 24 e 25 de novembro, o
Seminario Final do Planejamento Estrategico, evento que redefmiu os elementos
conceituais e estrategicos que nortearao a instituigao nos proximos cinco anos .
Participaram diretores, chefias e coordenadores de pesquisa, comunicagao e gestao,
relatores dos ambientes externo e interno e lideres de grupos de trabalho . Participaram
ainda o Dr. Carlos Oiti Berbert (SCUP/MCT) ; Antonio Carlos Guedes (CGEE/MCT) ;
consultor do MCT, Gileno Marcelino ; alem de convidados do INPA-Manaus, IDSM-
Mamiraua e MAST-Rio de Janeiro . 0 conteudo elaborado durante o planejamento
estrategico serviu de base para a composigao do Termo de Compromisso de Gestao
(TCG)-do-MPEG.Os resultados do Planejamentotambem deverao compor o-novo
Plan Diretor da Unidade (PDU), que norteara a instituigao nos proximos cinco anos
(2006 a 2010) ;

° Ressalta-se o apoio da SCUP/MCT para o projeto de modernizagao administrativa do
MPEG, com a liberagao de recursos para a aquisigao de equipamentos de informatica .
0 Servigo de Processamento de Dados (SPD) desenvolveu uma serie de atividades
visando ampliar o controle sobre o parque computacional do MPEG, modernizar a rede
interna, dinamizar o fluxo de informagoes administrativas, etc ; e

° Destaca-se, ainda, o langamento da Rede Metro-Bel, com recursos do MCT, que
interligara 12 instituigoes publicas e privadas por meio de fibra otica . A Metro-Bel
possibilitara o acesso a internet de alta velocidade e de telefonia via IP .

Impacto Positivo

° Foi realizada com sucesso a execugao do orgamento de 2005, tendo em vista o
encerramento do ano. 0 MPEG recebeu do MCT, nos ultimos dois meses, urn credito
suplementar de R$ 744 .441,00, os quais foram usados na aquisigao de uma lista
substancial de mais de 40 itens de equipamentos e material de consumo ;
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Z MPEG_receheu no periodo o . premio_da Fnndacao .Conrado_Wessetl na area de. pesquisa_ __
em ciencias naturais. 0 premio ; no valor de cem mil reais, foi entregue numa cerimonia
ocorrida em maio de 2005, em Sao Paulo ;

V 0 Museu Goeldi foi agraciado com o premio CENPES de Excelencia em Resultados
2004 (Petrobras), categoria Responsabilidade Social, pela atuagao da equipe do
CCTE/Programa de Estudos Costeiros (PEC) no trabalho realizado com a CTPetro
(2003-2004) na consolidagao da metodologia e mapeamento digital da sensibilidade
ambiental costeira aos potenciais impactos por derrame de oleo (baias de Guajara e
Marajo) ;

V 0 Projeto de Educagao Patrimonial na Area do Projeto Sossego, em Canaa dos Carajas
(PA), recebeu da Sociedade de Arqueologia Brasileira o premio "Loureiro Fernandes",
destinado a agoes educativas que ditundam amplamente os conhecimentos sobre a
arqueologia brasileira . A entrega do premio ocorreu durante o XIII Congresso da
Sociedade de Arqueologia Brasileira, realizado em Campo Grande (MS) ;

° 0 MPEG assinou'convenio para elaborar o Plano de Manejo do Parque Estadual de
Monte Alegre, no Baixo Amazonas, em parceria com- a Companhia Paraense de
Turismo Paratur e a Fundagao Instituto para o Desenvolvimento da Amazonia -
Fidesa. 0 MPEG ha anos vem desenvolvendo pesquisas diversas sobre os sitios
arqueologicos, o meio fisico e os recursos biologicos da regiao . A instituigao coordenou
os estudos para implantagao do Parque Estadual, homologado em 2001, e desenvolve,
em conjunto com as comunidades rurais do Erere e Paytuna, projetos de
desenvolvimento sustentavel . 0 projeto no Erere foi vencedor do Premio Chico Mendes
em 2003 ;

°

	

No que diz respeito as colegoes biologicas-(Zoologia e Botanica), parte das metas -
fisicas "Catalogagao de novas pegas" e "Execugao direta de pesquisa" foram
contempladas atraves do langamento oficial do Programa de Pesquisa em
Biodiversidade (PPBio). Por outro lado, a ampliagao dos acervos cientificos do MPEG
esta ocorrendo atraves de recursos advindos de projetos captados de tomes externas ; e

V A Rede Geoma/MCT alocou ao MPEG um servidor Linux para use no armazenamento
de dados e para fazer modelagem nas areas de use da terra e de biodiversidade, o qual,
junto com o servidor previsto pelo PPBio, sera fundamental para alavancar as pesquisas
integradas entre os projetos do MCT .

Impacto Negativo

° Do total do orgamento do Museu, 83% foram utilizados para manutengao da infra-
estrutura das tres bases fisicas : limpeza, seguranga, recepgao, manutengao da fauna e
flora, frota terrestre e fluvial, equipamentos de laboratorio, informatica e demais
servigos necessarios ao suporte operacional da pesquisa . Apenas 17% foram usados
para pesquisa e demais atividades . E imprescindivel que haja folga de recursos para
atualizagao do acervo bibliografico (livros e periodicos) e para capacitagao de seu
quadro funcional . Embora apresentem indicadores favoraveis de crescimento, e
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	necessaria_que os recursos _orgamentarios _crcsgam__ao nivel- das necessidades_
institucionais, ja que, como nos anos anteriores, os mesmos se mostram insuficientes
para as despesas cotidianas da Instituigao, tendo em vista o acrescimo e modernizagao
de atividades que foram implementadas, tais como a reinauguragao da Rocinha, a
construgao do Herbario, entre outros ;

V Outro ponto negativo esta no prazo que o Ibama deu as instituigoes que mantem
parques zoologicos para se adequarem as novas regras do setor . 0 MPEG ja cumpriu
80% das exigencias do Termo de Compromisso . As providencias incluiram melhoria
dos viveiros, retirada de gaiolas velhas, reforma do local de quarentena, redugao dos
exemplares que se reproduzem em excesso (caso dos quelonios), classificagao por sexo
e a implantagao de microchips nos animais ameagados de extingao ; e

V 0 Programa Pro-Varzea, do Ibama, suspendeu subitamente o financiamento de
pesquisas feitas ha vinte anos pelo MPEG . Realizadas pelo ictiologo Ronaldo Barthem,
as pesquisas mantinham seis pessoas no mercado do Ver-o-Peso para levantar,
permanentemente, dados estatisticos de interesse para a pesca na Amazonia, como
origem e tamanho das mais de 10 mil toneladas de peixe comercializado ali anualmente .
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ON -. Observatorio Neuional . .

0 Observatorio National desenvolve um amplo conjunto de projetos de pesquisa
fundamental nas areas de Astronomia e Astrofisica, Geofsica e Metrologia de Tempo e
Fregiiencia. Como instituto national do MCT, ainda possui programa de pos-graduagao e
busca ampliar a sua contribuigao a sociedade por meio de projetos de pesquisa aplicada,
prestagao de servigos de natureza estrategica e atividades de divulgagao cientifica .

No conjunto de resultados apurados pelo Observatorio National no ano de 2005,
podem ser destacados os seguintes :

° Aumento do numero de publicagbes cientificas em revistas indexadas, demonstrando a
plena atividade de seus programas de pesquisa. Dentre elas, cabe ressaltar, como fato
inedito da astronomia brasileira, a publicagao de tres artigos na mesma edigao da
Revista Nature, de autoria do pesquisador Rodney Gomes . Boa parte dessas
publicagoes resulta de intercambio cientifico com outras instituigoes, demonstrando a
importancia das parcerias para o desenvolvirnento cientifico e a visibilidade
institucional ;

° Organizagao de eventos cientificos, com destaque para o Simposio International
"Asteroids, Comets e Meteors" (IAU Symposium n®229), realizado entre 7 e 12 de
agosto, em Buzios. 0 grupo de pesquisadores presentes a reuniao analisou os primeiros
resultados da Missao "Deep Impact", da Nasa. Tambem importante, o "10® Ciclo de
Cursos Especiais",tradicionalmente organizado pela Divisao de Pos-graduagao do ON,
contou neste ano com quatro mini-cursos ministrados por pesquisadores renomados, em
diferentes tematicas, incluindo o Dr . T. Padmanabhan, cosmologo do Inter- University
Center for Astronomy and Astrophysics, India. A riqueza dos temas motivou o convite
do American Institute of Physics para publicagao-de livro com o material produzido .
Seguem tambem os preparativos para a Assembleia Geral da Uniao Astronomica
International, que sera realizada em 2009, no Rio de Janeiro ;

° A continuidade da participagao do ON no Comite National do "Projeto Corot", urna
colaboragao Franca-Brasil e que tem como objetivo principal a busca de planetas
similares a Terra fora do Sisterna Solar ;

° 0 desenvolvimento, com recursos do CT-Infra, do projeto "Iniciativas de mapeamento
e pesquisa de asteroides nas cercanias da Terra" para instalagao e -operagao de um
telescopio robotico de pequeno porte, no valor de R$ 950 mil. 0 equipamento, ja
encomendado, chegara ao Brasil em novembro de 2006 ;

° 0 estabelecimento de um grupo ativo de pesquisas em Cosmologia, contando com um
pesquisador do quadro, um pesquisador visitante, um pos-doutorando, alunos de pos-
graduagao e iniciagao cientifica e colaboragoes internacionais ;

° A colaboragao com o CBPF e o LNCC para captagao de recursos para o projeto "Uma
infra-estrutura para a Cosmologia e Astronomia Modemas", que visa dar suporte a
participagao brasileira em grandes levantamentos de imagens, na geragao de um banco
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de dados brutos,-provenientes de_observagoes indi_viduais .e de outros observatorios, .e
criagao de um acervo de produtos avangados para pesquisas ;

° Assinatura de protocolo de intengoes com oito empresas do setor de petroleo para
utilizagao do Bampetro, banco de dados ambientais sediado no ON, que reune diversas
instituigoes e o maior acervo de informagoes sobre as bacias sedimentares terrestres e
marinhas brasileiras;

° Tambem na area de Geofisica, cabe destacar que a tecnologia de construgao de sensores
e magnetometros dos tipos fluxgate e de precessao nuclear de protons, desenvolvida
desde 1997 pelo LDSMION, esta sendo exportada para um dos maiores centros
cientificos da atualidade, o Instituto Indian de Geomagnetismo ; -

° Ampliagao dos contratos comerciais do Sistema de Sincronismo a Hora Legal Brasileira
(Resinc/HLB) e continuidade de operagao do servigo de Carimbo de Tempo certificado
aHora Legal Brasileira (ReTemp/HLB). Em 2005 foi superada a marca de 2 milhoes de
carimbadas emitidas no sistema; e

°

	

Aumento das agoes institucionais de divulgacao cientffica, com a conquista de um
publico, cada vez maior, que busca informagao correta e diferenciada .

No que diz respeito a infra-estrutura institucional, alem das agoes de gestao que
visaram melhorar o desempenho das atividades do ON, em 2005 devem ser destacadas :

°

	

A obtengao de recursos e execugao de obras de reforma de edificagoes, algumas
tombadas pelo patrimonio historico ;

°

	

A conclusao do projeto do novo predio para instalagao dos laboratorios da area de
Geofisica;

° A conclusao do Plano Diretor do Campus ocupado em conjunto pelo ON e MAST, um
trabalho que contou com a assessoria do IBAM e a parceria dos orgaos de patrimonio
IPHAN e INEPAC;

°

	

A elaboragao do planejamento estrategico, sob a orientagao do MCT; e

°

	

Inicio da implantagao do Sisterna de Gerenciamento SIGTEC, com a parceria do
CenPRA/MCT.
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