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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA-EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE PESQUISA

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Aos 02 dias do mês maio de 2008, de um lado, o MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, doravante denominado MCT, representado pelo seu Ministro, e do
outro lado, o INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, doravante denominado IBICT, representado por seu Diretor,
resolvem assinar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO - TCG,
com vistas a estabelecer, formalmente, metas de desempenho a serem alcançadas em
2008, cujo detalhamento encontra-se explicitado nos seguintes anexos, que são parte
integrante do presente instrumento: Anexo 1 - PREMISSAS, Anexo 2 - OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS, DIRETRIZES DE AÇÃO E PROJETOS ESTRUTURANTES;
Anexo 3 –QUADRO DE INDICADORES; e Anexo 4 - PROCEDIMENTOS DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO, complementados pelo Apêndice –
CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DOS INDICADORES.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este TCG tem por objeto o ajuste de condições específicas no relacionamento entre o
MCT, por meio de sua Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa,
doravante denominada SCUP, e o IBICT, visando assegurar a essa Unidade as
condições necessárias ao cumprimento de sua missão e de seu Plano Diretor – PDU
2006 – 2010,  com excelência científica e tecnológica em sua área de atuação.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVOS

São objetivos a serem alcançados com a execução deste TCG:

1. Proporcionar maior autonomia de gestão ao IBICT simplificando o processo de
tomada de decisões e de avaliação de resultados;

2. Atingir metas e resultados, fixados de comum acordo pelas partes convenentes, para
cada exercício, aferidos por meio de indicadores específicos e quantificados de
acordo com o Anexo 3, em consonância com o PDU 2006 - 2010;
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3. Fornecer ao IBICT orientação básica e apoio para execução das suas atividades
prioritárias definidas no PDU 2006-2010;

4. Consolidar o papel do IBICT como Instituto Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREMISSAS PARA EXECUÇÃO DO TCG

Este TCG será regido pelas premissas contidas no Anexo 1 e pelo PDU 2006-2010.

CLÁUSULA QUARTA - COMPROMISSOS DO MCT/SCUP

1. Assegurar o cumprimento do PDU 2006-2010 do IBICT e avaliá-lo anualmente por
meio deste TCG;

2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos
programas, projetos e atividades do IBICT, concorrendo para sua liberação nos
prazos requeridos;

3. Articular-se com as demais Secretarias do MCT e Agências envolvidas direta ou
indiretamente nos programas, projetos e atividades do IBICT, com vistas a assegurar
os meios para o cumprimento deste TCG;

4. Auxiliar, quando necessário, o cumprimento das atividades do IBICT na articulação
interinstitucional com unidades internas ou externas ao MCT;

5. Modernizar, sempre que possível, o sistema de controle, eliminando empecilhos
burocráticos ao processo decisório da gestão do IBICT;

6. Auxiliar na busca de fontes externas de recursos financeiros e, quando apropriado,
no encaminhamento e negociação de pedidos de créditos extra-orçamentários;

7. Assegurar o cumprimento das exigências legais, estatutárias e organizacionais
necessárias ao funcionamento planejado para o IBICT;

8. Organizar, pelo menos, um workshop envolvendo o IBICT, as Secretarias de
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social – SECIS, de Políticas e Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento – SEPED e de Política de Informática – SEPIN,
objetivando a integração mútua na realização de programas, projetos e atividades de
interesse da política de C,T&I do Ministério.

CLÁUSULA QUINTA – COMPROMISSOS DO IBICT

1. Atingir as metas e resultados que forem acordados para cada exercício, na forma dos
Anexos 2 e 3, considerando que:
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a. as premissas de planejamento estabelecidas no Anexo 1 para cada exercício, e o
glossário dos conceitos constantes do Apêndice deste Termo, condicionam e
definem as metas e os indicadores referidos na Cláusula Segunda;

b. compatibilizados os princípios de transparência nas ações do Governo e de
interesse público, aquelas metas e indicadores de desempenho que constituírem
informações confidenciais, incluindo as questões relacionadas à propriedade
intelectual, devem ser preservadas como tal, respondendo pelos danos causados
à parte direta ou indiretamente responsável por sua divulgação não autorizada.

2. Consolidar no IBICT as medidas necessárias ao cumprimento do seu PDU 2006-
2010 e conseqüente TCG, assegurando o aprimoramento dos métodos de
gerenciamento, a qualidade de suas atividades, a pesquisa científica e tecnológica, a
introdução de inovações em processos técnicos e eventuais produtos e a
racionalização dos custos de execução e gestão;

3. Observar, na condução dos processos, trabalhos técnicos e de pesquisa, os Objetivos
Estratégicos, as Diretrizes de Ação e os Projetos Estruturantes estabelecidos no
PDU 2006-2010, bem como os Programas e Ações do Plano Plurianual – PPA 2004-
2007 do Governo Federal;

4. Apresentar, até o dia 30 do mês subseqüente ao encerramento de cada semestre
civil, relatório de desempenho, de acordo com modelo fornecido pela SCUP/MCT e
com parecer emitido pelo Conselho Técnico-Científico – CTC do IBICT;

5. Fornecer informações detalhadas adicionais quando necessárias à correta avaliação
de desempenho;

6. Fazer gestões, com o apoio da SCUP/MCT, para superação de eventuais obstáculos
externos;

7. Articular-se, no que couber, com as Secretarias de Ciência e Tecnologia para
Inclusão Social – SECIS, de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento –
SEPED e de Política de Informática - SEPIN, na execução de programas, projetos e
atividades inseridos na política de C,T&I do Ministério.

CLÁUSULA SEXTA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

O desempenho de gestão do IBICT, diante dos compromissos assumidos no presente
TCG, será acompanhado semestralmente e avaliado anualmente através da verificação
objetiva do cumprimento das metas acordadas para os indicadores explicitados no
Anexo 3.

1. Caberá à SCUP a convocação de reuniões semestral de acompanhamento e anual de
avaliação, com a finalidade de análise dos correspondentes relatórios, com a
participação mínima de:
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a. dois representantes da SCUP;

b. dois representantes do IBICT;

c. um membro do CTC externo ao IBICT.

2. Os relatórios mencionados no item 1 desta Cláusula deverão ser encaminhados à
SCUP, com antecedência  mínima de 15 dias às reuniões respectivas;

3. Do relatório semestral de acompanhamento e do relatório anual de avaliação,
mencionados no inciso anterior, resultarão recomendações à administração do
IBICT, balizadas nos procedimentos definidos no Anexo 4;

4. As reuniões semestrais de acompanhamento poderão ser, eventualmente, suspensas,
caso seja considerado oportuno pela SCUP;

5. As reuniões anuais de avaliação incluirão, sempre que possível, discussões sobre os
indicadores e metas a serem pactuados no próximo TCG.

CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO, SUSPENSÃO E RESCISÃO

1. O presente TCG poderá ser revisto, por meio de aditivos de comum acordo com o
IBICT, suspenso ou rescindido a qualquer tempo pelas partes, na ocorrência de:

a. mudança relevante nas premissas técnicas e econômicas (Anexo 1),
consideradas quando da elaboração das metas e indicadores que inviabilizem seu
cumprimento;

b. resultado de avaliação técnica com irreversível tendência a descumprimento
parcial de metas anuais (Anexo 3), por razões imputáveis à administração do
IBICT;

c. infringência às leis ou demais normas jurídicas, incluindo-se o Regimento
Interno do IBICT, por parte de seus administradores, na modalidade dolosa ou
culposa;

d. não ocorrência das Premissas estabelecidas no Anexo 1.

2. Recomendações do CTC do IBICT poderão resultar na criação de Termos Aditivos
a este TCG.
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CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

1. Este TCG terá vigência até 31 de dezembro de 2008;

2. O presente TCG será renovado anualmente a contar do dia seguinte ao do termo
final de vigência previsto no inciso anterior.

Brasília, DF, 02 de maio de 2008.

Sergio Machado Rezende
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Emir José Suaiden
Diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Testemunhas:

Secretário-Executivo do MCT Subsecretário da SCUP/MCT
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ANEXOS

1. Premissas

2. Objetivos Estratégicos, Diretrizes  de Ação e Projetos Estruturantes

3. Quadro de Indicadores

3.1 - Objetivos Estratégicos
3.2 - Diretrizes de Ação
3.3 - Projetos Estruturantes

4. Procedimentos de Avaliação de Desempenho de Gestão

APÊNDICE

 Conceituação dos Indicadores
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Anexo 1

Premissas

Constituem-se Premissas do presente Termo de Compromisso de Gestão:

1. O recebimento, com fluxo adequado, dos recursos aprovados na Lei Orçamentária
Anual de 2008 - LOA nº 11.647, de 24/03/2008, da ordem de R$ 6.750.000,00 (seis
milhões, setecentos e cinquenta mil reais), para as despesas de Custeio e Capital,
correspondentes aos limites de empenho determinados pelo Decreto nº 6.439, de
22/04/2008 e Portaria Interministerial MP/MF nº88, de 29/04/2008, dos quais a
arrecadação de receita própria (Fonte 150) corresponde a R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais).

 ITENS LOA LIMITE DE EMPENHO
Fonte 100
Gestão Administrativa 3.700.000,00 3.700.000,00
1. Custeio 3.669.000,00 3.669.000,00
2. Capital 31.000,00 31.000,00
Ações Finalísticas 2.750.000,00 2.750.000,00
1. Custeio 2.600.000,00 2.600.000,00
2. Capital 150.000,00 150.000,00
Fonte 150 300.000,00 300.000,00
1. Custeio 270.000,00 270.000,00
2. Capital 30.000,00 30.000,00
TOTAL GERAL 6.750.000,00 6.750.000,00

2. O teto máximo mensal de bolsas do Programa de Capacitação Institucional - PCI,
concedidas pelo MCT/SCUP, no valor de R$ 43.333,33 (quarenta e três mil,
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

3. As receitas estimadas provenientes de convênios, contratos, serviços e outros da
ordem de R$  3.481.930,67, segundo discriminação a seguir:

 
Fundos Setoriais, Fundações, Agências e Programas de Fomento à Pesquisa
(FINEP / FUNCATE/BDB)

6.053,93

Convênio FINEP para a modernização do COMUT (FUNCATE) - CT INFRA
08

121.570,09

Convênio FINEP/FUNCATE/IBICT para reforma do Laboratório de Tecnologia
da Informação - CT INFRA 09

Encerrado

Convênio FINEP/FUNCATE/IBICT para Aquisição de Periódicos - MCT - CT
INFRA 12

Encerrado

Convênio FINEP/FUNCATE/IBICT - FVA/PER - para aquisição de periódicos
- MCT/MPEG/INPA

Encerrado

Convênio FUNCATE/FINEP/PLDE 1.204.097,71
Convênio FUNCATE/FINEP/PCAL 1.124.599,96
Convênio FUNCATE/FINEP – CT-INFRA – PRO-INFRA 1031/06 153.792,80
Convênio FINEP 2378/06 XBDB 518.301,00
Convênio FUNCATE/FINEP – 2379/06 REDE GIGA 112.393,72
Convênio FUNCAT/FINEP 2983/06 241.121,46
TOTAL 3.481.930,67
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Anexo 2

Objetivos Estratégicos, Diretrizes de Ação e Projetos Estruturantes

Introdução

Este anexo contém um resumo dos Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos e
Diretrizes de Ação para o período de 2006 a 2010.

Missão

Promover a competência e o desenvolvimento de recursos e infra-estrutura de ICT para
a produção, a socialização e a integração do conhecimento científico-tecnológico.

Visão de Futuro

Tornar-se um centro de excelência e alcançar as condições político-institucionais,
intraestruturais e de competência científico-tecnológica para atender às demandas e aos
novos desafios sobre a informação em ciência, tecnologia e inovação, colocadas pela
sociedade do conhecimento.

Objetivos Estratégicos

O IBICT, com o intuito de cumprir sua missão institucional, em consonância com as
macrodiretrizes definidas pelo governo federal priorizou objetivos compatíveis com os
Grandes Eixos do Planejamento Estratégico do MCT. A adoção dessa aderência deve
assegurar o conhecimento do Instituto como órgão nacional de informação em C&T e,
conseqüentemente, sua sustentabilidade como instituição pública atuante, não apenas
juntamente à comunidade científica e tecnológica, mas principalmente junto a toda a
sociedade brasileira, por meio da valorização social e científica de seus produtos e
serviços de informação.

Seguem, portanto, os objetivos estratégicos com a discriminação dos objetivos
específicos do IBICT referentes a cada subeixo.

Objetivo Estratégico 1: Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior.

Subeixo: Apoio à Política Industrial

Objetivo Específico 1: Desenvolver ações de integração entre provedores de
informação tecnológica;

Objetivo Específico 2: Contribuir para o estabelecimento de políticas de informação
tecnológica para disseminação e transferência de tecnologias aos empresários e
empreendedores e estimular o uso de padrões e metodologias entre provedores de
informação tecnológica.
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Objetivo Específico 3; Contribuir para o registro e a disseminação de informações
tecnológicas para absorção e transferência de tecnologias ao setor produtivo.

Objetivo Estratégico II: Objetivos Estratégicos Nacionais

Subeixo: Cooperação Internacional

Objetivo Específico 1: Fortalecer e ampliar a cooperação internacional, visando ao
estabelecimento de parcerias estratégicas para dar suporte aos programas prioritários do
IBICT.

Objetivo Estratégico III: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e
Desenvolvimento Social

Subeixo: Difusão e Popularização da Ciência

Objetivo Específico 1: Promover o registro e disseminação da produção científica e
tecnológica brasileira.

Objetivo Específico 2: Desenvolver um programa editorial com vista à difusão do
conhecimento gerado na área de ciência da informação, das tecnologias da informação e
da comunicação e da inclusão social.

Objetivo Específico 3: Promover a popularização da Ciência por meio da divulgação
de vídeos e programas.

Objetivo Específico 4 –objetivo excluído: Promover a popularização da ciência por
meio da divulgação das pesquisas científicas em linguagem apropriada ao cidadão não-
especializado.

Objetivo Específico 5: Promover ações visando à aprendizagem informacional e digital
em ambiente de ensino.

Objetivo Específico 6 - objetivo excluído: Promover o acesso ao documento primário,
impresso ou eletrônico, por meio da comutação bibliográfica empréstimo bibliográfico e
outras formas de obtenção de cópias de documentos.

Objetivo Específico 7: Promover o registro das publicações periódicas brasileiras no
sistema internacional de identificação de publicações seriadas.

Objetivo Específico 8 - objetivo excluído: Facilitar o acesso à ICT por meio de
integração das fontes de informação existentes no país e daquelas nas quais o Brasil
participa no exterior.

Subeixo: Tecnologias Apropriadas/ Tecnologias Sociais

Objetivo Específico 1: Promover o acesso livre às soluções tecnológicas aos
empreendedores, micro e pequenos empresários por meio de repositórios digitais.
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Subeixo: Inclusão Digital

Objetivo Específico 1: Contribuir para a inserção de comunidades excluídas na
sociedade da informação.

Objetivo Estratégico IV: Consolidação. Expansão e Integração do Sistema
Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação

Subeixo: Fomento à Tecnologia da Informação e Comunicação

Objetivo Específico 1: Promover a prospecção, absorção, desenvolvimento e
transferência de tecnologias da informação e da comunicação aplicadas ao tratamento e
disseminação da informação científica e tecnológica.

Subeixo: Capacitação de RH para Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação

Objetivo Específico 1: Desenvolver e consolidar redes, grupos e projetos de pesquisa
na área de ciência da informação e tecnologias de informação e comunicação aplicadas
à ICT, assim como desenvolver novas estruturas de gestão da pesquisa e de P&D, como
laboratórios e observatórios, desdobrando-os em linhas e áreas de pesquisa
correspondentes à missão e objetivos do IBICT.

Objetivo Específico 2: Formação de competências, em nível nacional e regional, no
uso e desenvolvimento de metodologias e tecnologias da informação e da comunicação
para o tratamento e disseminação da informação científica e tecnológica.

Objetivo Específico 3 - objetivo excluído: Realização de estudos e pesquisas na área
de ciência de Informação e das tecnologias da informação e da comunicação aplicadas
ao tratamento e disseminação da informação.

Objetivo Específico 4 - objetivo excluído: Promover a transferência do conhecimento
em CI e TICs, a realização de eventos de alcance nacional e internacional e da educação
continuada.

Subeixo: Gestão Política e Administração dos Programas de Ciência e Tecnologia

Objetivo Específico 1: Organizar e disseminar informações para auxiliar a gestão de
ciência, tecnologia e inovação.

Diretrizes de Ação

Diretrizes Administrativo-Financeiras e Metas

Recursos Humanos

Diretriz 1: Promover a capacitação de RH do Instituto
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Diretriz 2: Realizar ações conjugadas com o governo para atender à demanda de RH no
IBICT.
Recursos Financeiros

Diretriz 1: Aprimorar o planejamento orçamentário do IBICT.

Gestão Organizacional

Diretriz 1: Implantar a nova estrutura e fortalecer a gestão interna do IBICT.

Diretriz 2: Implantar o escritório de gerenciamento de projetos do IBICT.

Diretriz 3: Estabelecer um programa de divulgação das atividades do Instituto em nível
nacional e internacional.

Diretriz 4: Implantar e operacionalizar o Programa Qualidade de Vida e Saúde no
Trabalho.

Diretriz 5: Implantação de novas tecnologias para manipulação de bases de dados.

Infra-Estrutura

Diretriz 1: Fortalecimento da Infra-estrutura de TI.

Diretriz 2: Implantação da MDS (Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas).

Diretriz 3: Organização e métodos para regulamentar os processos/demandas por
serviços de informática no âmbito do IBICT.

Diretriz 4: Instalação da Área de Produção.

Diretriz 5: Atualização e ampliação do acervo da biblioteca.

Diretriz 6 - diretriz excluída: Promover melhores condições físicas de trabalho para o
IBICT.

Projetos Estruturantes

Projetos Estruturantes Institucionais

Projeto Estruturante 1: criar a Biblioteca Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Inclusão Social e Digital.

Projeto Estruturante 2: Construção do Portal de Repositórios e Periódicos de Acesso
Livre.

Projeto Estruturante 3: Construção do Portal do Livro Didático eletrônico.
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Projetos Estruturantes inter-institucionais

Projeto Estruturante 1: Ampliar, geograficamente, a atuação do IBICT por meio da
fixação de laboratórios em pontos estratégicos do país.

Projeto Estruturante 2: Construção da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
(BDTD).
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Anexo 3

Quadro de Indicadores

3.1 – Objetivos Estratégicos

Legenda das Metas

PDU PDU + Plano de Ação Excluídas Concluídas

Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Objetivo Estratégico I: Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
Subeixo: Apoio a Política
Industrial

1 Desenvolver ações de
integração entre provedores de
informação tecnológica

1
MR

Desenvolver, até 2008, um portal contendo o sistema de
banco de dados de inventários (o sistema de banco de
dados) que possibilite a organização, a integração e a
disseminação de inventários de produtos, serviços e
atividades, em setor específico da indústria nacional,
utilizando como base a metodologia de Avaliação do Ciclo
de Vida de Produto (ACV), bem como disponibilizá-lo na
internet

% 3 20 30 50 - - 100

2 Desenvolver, até junho de 2006, da complementação do
Sistema de Informação, versão 2.0, do Serviço Brasileiro de
Respostas Técnicas – SBRT.

% 1 100 - - - - 100

3 Implantar, até dezembro de 2006 (até início de 2007), a
versão 2.0 do Sistema de Informação do SBRT e a
capacitação das instituições membros da rede (SBRT).

% 1 95 5 - - - 100

4
MS

Desenvolver, até dezembro de 2006 (2007), o Sistema de
Informação do SBRT da Intranet.

% 1 10 90 - - - 100

5
MS

Aprimorar, até dezembro de 2007, as metodologias, os
padrões e as tecnologias da informação e comunicação
utilizadas para o desenvolvimento de portais.

% 2 40 60 - - - 100

6
MR

Aperfeiçoar, até 2009, o Serviço de Informações e
Tecnologia Industrial Básica (Sistib), por meio da introdução
de novas funcionalidades e novas categorias de serviços

% 2 50 20 10 20 - 100
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
tecnológicos e instituições

2 Contribuir para o
estabelecimento de políticas de
informação tecnológica para
disseminação e transferência de
tecnologias aos empresários e
empreendedores e estimular o
uso de padrões e metodologias
entre provedores de informação
tecnológica

7 Realizar, até o terceiro trimestre de 2006, um estudo sobre
tendências da informação tecnológica, políticas e programas
no Brasil e exterior, além de um seminário para discussão da
política até o final do mesmo ano.

Estudo 3 1 - - - - 1

8 Desenvolver e implantar, até 2008, metodologias e padrões
para a construção de bancos de dados-piloto, contendo
inventário de informações sobre produtos para a avaliação do
ciclo de vida de produtos industriais brasileiros, com a
participação de no mínimo três empresas brasileiras.

Pacotes
metodológ

icos

3 Contribuir para o registro e a
disseminação de informações
tecnológicas para absorção e
transferência de tecnologias ao
setor produtivo.

9 Realizar, até o primeiro semestre de 2006, estudos
preliminares sobre o assunto (ACV).

Estudo 2 1 - - - - 1

10 Viabilizar, até o primeiro semestre de 2007, a participação de
dois técnicos do IBICT em cursos promovidos pela Ompi.

Curso 1 2 - - - - 2
11
MS

Desenvolver, até o final de 2007, serviço de informação
sobre patentes, como resultado dos estudos preliminares
realizados na Meta 1, deste objetivo específico.

% 3 5 95 - - - 100

Objetivo Estratégico II: Objetivos Estratégicos Nacionais
Subeixo: Cooperação
Internacional

1 Fortalecer e ampliar a
cooperação internacional,
visando ao estabelecimento de
parcerias estratégicas para dar
suporte aos programas
prioritários do IBICT.

12 Estabelecer, até dezembro de 2007, em conjunto com a área
técnica, programa de cooperação, visando à inserção
internacional de alguns programas do IBICT, a partir de sua
extensão a outros países, principalmente da América Latina e
África, e em especial dos países de língua portuguesa,
viabilizando novas formas de cooperação bilateral e sua
oficialização.

Programa
3 - 1 - - - 1



15

Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
13

MR
Instituir e implementar, até dezembro de 2009, comissões
nacionais para discussão de temas atuais da área de ICT, tais
como informação para todos, preservação digital e arquivos
abertos, visando a buscar consenso e respaldar a posição
institucional brasileira junto aos organismos internacionais
(Unesco,ONU, Ifla, OEA e outros).

Comissão 3 0 1 1 1 - 3

14 Promover a avaliação anual dos acordos de cooperação
internacional do IBICT, como base nas prioridades
institucionais, políticas governamentais e nos estudos
prospectivos destinados a detectar novas oportunidades de
cooperação.

avaliação 3 1 1 1 1 1 -

15 Apoiar as iniciativas do MCT e do MRE, para a criação,
manutenção e acompanhamento de Portais Regionais de
Informação em C&T, principalmente com as comunidades
latino-americanas, árabes e africanas e de países de língua
portuguesa, nos próximos três anos.

Portal
criado 1 - 100 - - - 100

16 Empenhar-se em ampliar a cooperação bilateral com novos
parceiros estratégicos (Inist, Idict, Vinit e outros), a partir da
assinatura de pelo menos dois convênios internacionais até
2007, e promover a adesão do IBICT a outros organismos
internacionais atuantes na área de ICT, até 2008.

Acordos 3 - 2 - - - 2

17 Promover a realização de pelo menos uma missão
exploratória por ano para viabilizar novas parcerias
estratégicas de cooperação na área de ICT.

Nº de
missões 3

Objetivo Estratégico III: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e Desenvolvimento Social

Subeixo: Difusão e
Popularização da Ciência

1 Promover o registro e
disseminação da produção
científica e tecnológica
brasileira.

18
MR

Criar, até o final de 2008, padrões de qualidade dos
repositórios e revistas nacionais de arquivos abertos. Conjunto

de padrões 1 - 1 1 - - 2

19 Elaborar e propor, até o final de 2006, recomendação e
normas de preservação de arquivos digitais.

20
MR

Oferecer, até 2010, pelo menos quatro cursos por semestre de
capacitação na instalação e uso do Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas – Seer.

Nº de
cursos 1 16 24 8 8 8 64



16

Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
21 Criar, até o final de 2006, o Portal de Repositórios e

Publicações Periódicas de acesso livre. Portal 2 1 - - - - 1

22 Realizar, no primeiro semestre de 2006 evento com a
participação de representantes  e dirigentes das unidades de
informação das Unidades de Pesquisa do MCT, com o
propósito de integrá-las às ações do IBICT, e promover a
organização, registro e disseminação do conhecimento gerado
nessas unidades.

Evento 2 1 - - - - 1

23 Criar, até 2008, programa de incubadora de repositórios de
conteúdos utilizando a infra-estrutura do IBICT (Espaço
Cooperativo Virtual de Informação em Ciência e
Tecnologia).

% 2 30 40 30 - - 100

24 Desenvolver e lançar, até o final de 2006, a metodologia de
construção e manutenção de repositórios institucionais, como
parte da iniciativa de criação do Diretório Nacional de
repositórios Digitais de Acesso Aberto, com base no uso do
software DSPACE.

Pacote
metodológ

ico
3 1 - - - - 1

25 Criar, até dezembro de 2007, comunidades virtuais de
aprendizagem para os usuários dos sistemas desenvolvidos
pelo IBICT (Sistema de Publicações Eletrônicas de Teses e
Dissertações/TEDE, Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas/SEER, Dspace)

Nº de
comunid. 2 1 2 - - - 3

26
MN

Criar até 2009 incubadora de revistas científicas. %
Incubador

a criada
- - 50 50 - 100

2 Desenvolver um programa
editorial com vista à difusão do
conhecimento gerado na área de
ciência da informação, das
tecnologias da informação e da
comunicação e da inclusão
social.

27 Editar, até julho de 2006, a Tabela e Índice da Classificação
Decimal Universal (CDU). Edição completa com padrão
internacional em língua portuguesa. Os trabalhos já foram
iniciados e a tiragem será definida posteriormente. Edição e
publicação em 2007.

Public. 3 - 1 - - - 1

28
MR

Distribuir, a partir de março de 2006 , a segunda edição da
obra Bibliotecas Digitais: Saberes e Práticas, publicada em
co-edição com a Universidade Federal da Bahia.

Nº de
publicação
distribuída

2 254 634 112 - - 1000
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
29 Definir, até junho de 2006 (até o 2º semestre de 2007),

Comitê Editorial do Programa de Edição de Publicações
IBICT e Unesco, com a participação de representantes e
especialistas indicados por ambas as partes.

Comitê
editorial 1 - - - - - -

30 Definir, até julho de 2006, linhas gerais do Programa
Editorial que contemple obras de conteúdo técnico e
científico, como também de cunho social. Agregada à 29

Conjunto
de normas
editoriais

1

31
MR

Editar e publicar pelo menos três monografias por ano, na
área de ciência da infomação, as quais serão selecionadas por
um conselho editorial.

Public. 2 7 6 3 3 3 24

32 Editar, até o final de 2006, um número especial do periódico
Ciência da Informação em espanhol e português, para a
América Latina.

Revista 2

33 Editar e publicar, até o final de 2006, uma coletânea de textos
para discussão (work papers) baseada no estado da pesquisa,
em mídia eletrônica.

Public. 2

3 Promover a popularização da
ciência por meio da divulgação
de vídeos e programas

34 Adquirir, no primeiro semestre de 2006, suporte técnico
necessário para transferência dos vídeos realizados no padrão
analógico para o suporte digital.

Equip. 2

35 Constituir, no segundo semestre de 2006, uma equipe de pós-
produção formada originalmente por três técnicos a serem
contratados como bolsistas de nível superior.

Equipe 3

36 Desenvolver, no segundo semestre de 2006, o sistema padrão
e testes. Sistema 3

37 Lançar, no primeiro semestre de 2007, a versão final no site
do IBICT % 2 70 30 - - - 100

38 Divulgar, na primeira metade do 1º semestre de 2007, o
serviço nos meios de comunicação de massa. % 2

39
MN

Instituir a comunicação institucional interna e externa. % 1 - - 50 50 - 100

4 Promover a popularização da
ciência por meio da divulgação
das pesquisas científicas em
linguagem apropriada ao
cidadão não-especializado.

40 Criar, até o final de 2006, uma plataforma (formulário
eletrônico) por meio da qual todos os Institutos de Pesquisa
do MCT possam entrar com dados referentes às pesquisas
concluídas.

Sistema 2
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
41 Realizar, durante o ano de 2006, no mínimo 5 (cinco)

parcerias com universidades em cinco regiões do país.
Número

de
parcerias

1

42 Realizar, até o final de 2007, cinco cursos de treinamento
para a transferência da tecnologia de inserção de dados, com
os estudantes contratados, em cinco regiões do país.

Nº de
pessoas

treinadas
1

43 Implantar, até o final de 2006, um mecanismo de divulgação
espontânea, em conjunto com a Comunicação Social do
IBICT e as Assessorias de Comunicação das Universidades
conveniadas e Institutos de Pesquisa do MCT, para a
publicação sistemática de matérias nos respectivos veículos
de comunicação de cada região.

% 1

44 Produzir, até o final de 2006, um comercial para ser
veiculado na televisão e um spot para ser veiculado em rádio
e também buscar apoio da Assessoria de Comunicação Social
do Palácio do Planalto, para a divulgação deste material com
a utilização da verba federal destinada à publicidade das
organizações governamentais.

% 2

5 Promover ações visando à
aprendizagem informacional e
digital em ambiente de ensino.

45 Elaborar, até o final do primeiro semestre de 2007,
metodologia para implementar a aprendizagem
informacional.

% 2 - 100 - - - 100

46 Desenvolver, até 2008, curso de especialização para
formação de profissionais para a aplicação e uso de TICs na
aprendizagem informacional em ambiente de ensino.

% 2

47 Desenvolver, até o final do segundo semestre de 2008, 4
módulos de cursos básicos de microinformática, definidos em
conformidade com a metodologia desenvolvida na meta 1, e
técnicas de organização da informação, na modalidade de
ensino a distância, para preparar os cidadãos não-
especializados para a absorção e manuseio da informação.

% 2

48 Realizar, até o final do primeiro semestre de 2007,
experiência-piloto, implantando e testando a metodologia de
aprendizagem informacional em escolas de ensino
fundamental.

% 2 60 40 - - - 100
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
6 Promover o acesso ao

documento primário, impresso
ou eletrônico, por meio da
comutação bibliográfica,
empréstimo bibliográfico e
outras formas de obtenção de
cópias de documentos.

49 Integrar o Comut, até 2009, ao sistema de acesso a
documentos e informação nacionais (Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações (BDTD), Portal de periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível
Superior (CAPES), Catálogo Coletivo Nacional de
Publicações Periódicas (CCN)) e internacionais (Inter-
American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA),
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
(LATINDEX), Online Computer Library Center (OCLC)).

% 3

50
MR

Criar, até dezembro de 2008, o Portal de Livros Didáticos
para o ensino de graduação % 2 60 30 10 - - 100

51
MR

Atualizar e modernizar, até dezembro de 2008, a versão
atual do software do Comut. % 3 70 0 30 - - 100

52 Possibilitar que, em 2008, cerca de 80% das solicitações de
cópias atendidas pelo Comut sejam feitas por meio
eletrônico.

% 2

7 Promover o registro das
publicações periódicas
brasileiras no sistema
internacional de identificação de
publicações seriadas.

53 Implementar, até 2007, o novo sistema Virtua, que permite o
registro on–line da publicação periódica e a atribuição do
ISSN. % 1 60 40 100

54
MR

Criar, até dezembro de 2009, um software administrativo
para as atividades do ISSN no IBICT. % 2 40 20 20 20 100

55 Integrar, até 2007, o ISSN brasileiro às atividades do
Latindex no Brasil e ao Seer. % 2

8 Facilitar o acesso à ICT por
meio da integração das fontes de
informação existentes no país e
daquelas nas quais o Brasil
participa no exterior.

56 Expandir, até 2008, o número de bibliotecas participantes do
CCN, incluindo instituições de outros países.

N
º

bi
bl

io
te

ca
s

pa
rti

ci
pa

nt
es 2

57 Integrar, até final de 2006, o CCN ao Programa Comut e ao
Portal de Periódicos da Capes. % 3
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
58 Elaborar, até 2007, com o apoio dos editores, sumários dos

200 principais periódicos técnico-científicos nacionais e
internacionais, disponibilizando-os para a comunidade.

% 3

59 Integrar, até 2008, o Latindex ao CCN e ao Comut,
ampliando as suas atividades. % 3

60 Criar, até 2007, um espelho do Latindex internacional no
IBICT para garantir a segurança do sistema. % 3 - - -

Subeixo: Tecnologias
Apropriadas / Tecnologias
Sociais

9 Promover o acesso livre às
soluções tecnológicas aos
empreendedores, micro e
pequenos empresários por meio
de repositórios digitais.

61 Produzir, atualizar e disseminar, até 2008, cartilhas e vídeos
contendo as tecnologias sociais registradas no Banco de
Soluções.

N
º d

e
ca

rti
lh

as

2

62 Realizar, até 2007, estudo de viabilidade para repasse de
conteúdo aos Telecentros de Informação e Negócio. Estudo 3

63 Articular, até o final de 2006, com os Telecentros de
Informação e Negócio, a disponibilização do sistema de
informação do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas
(SBRT), com vistas a agregar conhecimento ao seu público
sobre as soluções tecnológicas de acesso livre oferecidas pelo
Serviço SBRT.

% 2 100 100

64 Articular, até o final de 2007, com os Telecentros de
Informação e Negócio a disponibilização de conteúdos sobre
a Metodologia ACV (Avaliação do Ciclo de Vida de
produtos) e suas implicações para o cumprimento das
exigências do mercado internacional, com vistas a subsidiar a
adequação do produto brasileiro para exportação.

% 2 20 80 - - - 100

65 Articular, até o final de 2006, com os Telecentros de
Informação e Negócio a disponibilização do SISTIB(Sistema
de Informação sobre Tecnologia Industrial Básica), com
vistas a registrar a oferta de serviços tecnológicos locais,
integrando-as às demandas.

% 2 100 - - - - 100

Subeixo: Inclusão Digital 10 Contribuir para a inserção de
comunidades excluídas na
sociedade da informação.

66
MR

Montar, até o final de 2009, três Centros de Integração Social
e Tecnológica em escolas e comunidades. Nº de

centros 3 - 1 1 1 - 3
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
67 Contribuir para a produção, em 2006, do Mapa da Inclusão

Digital no Brasil, em parceria com outras instituições. % 3 100 - - - - 100

68
MR

Colaborar, até 2010, com a definição de indicadores sociais e
ferramentas que possam mensurar os resultados obtidos nas
experiências de inclusão digital para inclusão social.

% 2 - - 20 40 40 100

69 Produzir e adequar, até dezembro de 2007, material de ensino
fundamental para comunidades indígenas, inicialmente etnia
Tukano, tendo o português como segunda língua.

% 3 30 70 - - - 100

70
MR

Publicar, a partir de 2006, em mídia impressa e eletrônica,
duas edições, a cada ano, da revista especializada em
Inclusão Social, que divulgue os avanços, as experiências, as
pesquisas e as inovações existentes na área.

N
º d

e
re

vi
st

as

2 2 1 2 2 2 9

71
MR

Realizar, até 2009 1 Seminário sobre a Aprendizagem
informacional e digital: abordagens educacionais, políticas e
sociais –  estado-da-arte no Brasil.

% 2 - 60 20 20 - 100

72 Publicar, até 2007, em mídia impressa e eletrônica, coletânea
com os resultados do Seminário sobre aprendizagem
informacional.

% 2

Objetivo Estratégico IV: Consolidação, Expansão e Integração do Sistema Nacional de CT&I
Subeixo: Fomento à Tecnologia
da Informação e Comunicação

1 Promover a prospecção,
absorção, desenvolvimento e
transferência de tecnologias da
informação e da comunicação
aplicadas ao tratamento e
disseminação da informação
científica e tecnológica.

73
MR

Realizar, até o final de 2008 no mínimo, um estudo sobre o
estado-da-arte em ICT.

% 3 0 50 50 - - 100
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
74

MR
Realizar, até dezembro de 2009 no mínimo, dois seminários
de avaliação de tendências para atualização anual dos
cenários. Ev

en to
s 3 - 0 1 1- - 2

75 Implantar, até o final de 2008, dois Laboratórios de
Tecnologias de Informação (LTI) em duas regiões do país,
em parceria com instituições locais.

N
º d

e
la

bo
ra

tó
rio

s

3

76 Avaliar, até 2008, o resultado da implantação e o nível de
absorção das ferramentas disponibilizadas pelo IBICT na
comunidade provedora de ICT no país. Es

tu
do

3

77
MR

Integrar à BDTD, até 2009, o universo das instituições de
ensino e pesquisa brasileiras mantenedoras de programas de
pós-graduação reconhecidos pela Capes, utilizando as
tecnologias que compõem o sistema. %

 d
e

in
st

itu
iç

õe
s

de
 e

ns
in

o
su

pe
rio

r

2 30 12 30 10 18 100

78
MR

Promover a construção de publicações científicas eletrônicas,
com suporte do Seer, até 2010s.

Nº de
revistas 2 40 182 70 70 70 432

79 Implantar, até o final de 2007, o Observatório de Ciência da
Informação (CI) no campus avançado do IBICT no Rio de
Janeiro.

% 3

80 Acompanhar, até 2009, o desenvolvimento das ferramentas
para repositórios digitais (Dspace, Eprints, LOCKSS) com
suporte do protocolo OAI, com vistas à criação de novos
produtos e serviços de informação que observem o
arquivamento e preservação de documentos digitais.

% 2

81 Promover, em 2006, o estudo, absorção e disseminação das
recomendações constantes do Open Archival Information
System (OAIS), modelo de referência para a preservação de
conteúdos digitais.

% 3

82 Estudar, absorver, implantar e disseminar, até o final de
2006, o sistema LOCKSS nas aplicações do IBICT, com o
propósito da preservação de conteúdos digitais.

% 3
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
83 Promover, até o final de 2007, a criação do laboratório virtual

para a área de ciência da informação e tecnologias da
informação e da comunicação.

% 2

84 Criar, no primeiro semestre de 2006, comissão para estudo,
discussão e estabelecimento de padrão de metadados para a
organização, registro e disseminação de informações sobre
música.

Comissão 1

85 Levantar e identificar, até 2007, áreas produtoras de
conhecimento, por meio de objetos não convencionais que
careçam de padrões de tratamento, organização, registro e
disseminação

Estudo 2

Subeixo: Capacitação de
RH para Pesquisa
Científica, Tecnológica e
Inovação

2 Desenvolver e consolidar redes,
grupos e projetos de pesquisa na
área de ciência da informação e
tecnologias de informação e
comunicação aplicadas à ICT,
assim como desenvolver novas
estruturas de gestão da pesquisa
e de P&D, como laboratórios e
observatórios, desdobrando-os
em linhas e áreas de pesquisa
correspondentes à missão e
objetivos do IBICT

86
MR

Criar, até o final de 2008, no Rio de Janeiro, Laboratório de
Tecnologias de Informação e Redes de Pesquisa, no
Programa de Pós-graduação em CI (PPGCI), que forneça
condições técnicas e logísticas para o desenvolvimento e
gestão da pesquisa.

% 2 20 20 60 - - 100

87 Estabelecer, até o final de 2006 (2007), programa bianual de
capacitação de tecnologistas e pesquisadores. Programa 2 -

88
MR

Criar, até o final de 2009 repositório institucional para
hospedar os resultados das pesquisas realizadas pelo
Programa de Pós-graduação em CI do IBICT.

Nº de
Repositór. 2 0 - - 1 - 1

89 Manter, a partir de 2008, a produção regular de teses e
dissertações, em função do cronograma dos cursos e entrada
de pós-graduados.

N
º m

éd
io

 d
e

te
se

s e
di

ss
er

ta
çõ

es

2 - - 10 10 10 30
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
3 Formação de competências, em

nível nacional e regional, no uso
e desenvolvimento de
metodologias e tecnologias da
informação e da comunicação
para o tratamento e
disseminação da informação
científica e tecnológica.

90
MR

Realizar, até o final de 2008, no mínimo quatro cursos de
ensino a distância ou via Web , em tópicos previamente
identificados como de alta relevância para ICT.

N
º d

e 
cu

rs
os

3 - 3 1 - - 4

91
MR

Realizar, no mínimo, duas videoconferências por ano em
tópicos selecionados do interesse da comunidade. Nº de

videocon 2 1 3 2 2 2 10

92 Atualizar e desenvolver, até o final de 2007, pelo menos, dois
cursos de especialização em questões da ICT e das
metodologias e tecnologias aplicadas ao tratamento e
disseminação de ICT, mediante parcerias interinstitucionais e
conforme procedimentos regulares para conferir públicos e
demandas (uma programação anual).

Nº de
cursos 2

93
MR

Estudar, até o final de 2009 a viabilidade de implantação de
um curso de mestrado profissional, conforme demandas e
convênios interinstitucionais, o primeiro dedicado ao pessoal
da casa, conforme perfis de necessidades definidos
institucionalmente e atrelados a programas de média e longa
duração, conforme seleção prévia entre os habilitados e
interessados em cursá-lo (um anual).

% Estudo
realizado 1 - 0 50 50 100

94 Elaborar e realizar, a partir de 2006, cursos de curta duração,
por meio de uma programação anual.

Nº de
cursos 2 1 3 3 3 3 13

95 Criar, no primeiro semestre de 2006, comissão para estudo,
discussão e estabelecimento de padrão de metadados para a
organização, registro e disseminação de informações sobre
música.

Comissão 1

96 Levantar e identificar, até 2007, áreas do conhecimento que
produzem conhecimento por meio de objetos não
convencionais e que carecem de padrões para o seu
tratamento, organização, registro e disseminação.

Estudo 2
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
97

MN
Criar até 2009 o Centro de Altos Estudos em Ciência da
Informação e Inovação (CENACIN) para ampliar e fortalecer
o programa de pesquisas e ensino em pós-graduação e pós-
doutorado na Coordenadoria de Ensino e Pesquisa, Ciência e
Tecnologia da Informação do IBICT,  no Brasil e na América
Latina.

% 50 50 100

98
MN

Criar em 2008 o Programa de Pós-Doutorado em Ciência da
Informação para solidificar a formação de pesquisadores de
alto nível em Ciência da Informação e áreas afins.

programa 1 1

99 Alcançar, até 2010, conceito 6 da Capes para o programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação Conceito

4 Realização de estudos e
pesquisas na área de ciência de
informação e das tecnologias da
informação e da comunicação
aplicadas ao tratamento e
disseminação da informação.

100 Realizar, ao final de 2007, no mínimo três estudos
relacionados ao objetivo específico 3.

Es
tu

do
s

2

101 Realizar, até 2007, estudo de monitoramento e prospecção
com vistas a subsidiar o planejamento da C&T em geral, e da
ICT, em particular

Es
tu

do
s

2

5 Promover a transferência do
conhecimento em CI e TICs, a
realização de eventos de alcance
nacional e internacional e da
educação continuada

102 Organizar, até o final de 2007, um evento bianual de porte
internacional, no qual sejam debatidas grandes questões de
relevância estratégica, à luz das novas tendências e direções
de pesquisa, permitindo tanto difundir as metodologias
utilizadas e resultados obtidos, quanto estabelecer novas
parcerias institucionais. N

º d
e 

ev
en

to
s

2

Subeixo: Gestão Política e
Administração dos Programas
de Ciência e Tecnologia

6 Organizar e disseminar
informações para auxiliar a
gestão de ciência, tecnologia e
inovação.

103
MC

Melhorar, até o final de 2007 a configuração tecnológica do
sistema Escritórios Virtuais (IBICT), introduzindo novas
tecnologia de informação e comunicação % 2 0 100 - - - 100

104 Estabelecer, até o final de 2006, em conjunto com o MCT,
indicadores relevantes às áreas de C&TI a serem obtidos nos
sistemas de informação para gestão do IBICT.

% 2
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Objetivo Estratégico OE Objetivo Específico Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
105 Atualizar tecnologicamente, até o final de 2006, o sistema

Fomento (IBICT) % 1 100 - - - - 100

106 Garantir o envio dos dados para a alimentação do sistema
“Fomento” (IBICT) das principais agências de fomento
brasileiras, objetivando atingir, até o terceiro trimestre de
2007, 90% do seu universo.

% 2 60 40 - - - 100

107 Atualizar tecnologicamente e depurar, até o primeiro
trimestre de 2007, os dados do sistema Instituições (IBICT). % 2 50 50 - - - 100

108 Realizar, até o final de 2008, no mínimo, três cursos que
auxiliem a criação e administração de sistemas de gestão da
informação.

Nº de
cursos 1

109 Realizar, até o final de 2007, no mínimo dois cursos na área
de indicadores.

Nº de
cursos 1

110 Realizar estudos e desenvolver, até o final de 2007, uma
metodologia  para avaliação e acompanhamento dos produtos
e serviços do Ibict. M

et
od

o
lo

gi
a

D
es

en
v

ol
vi

da

2 0.25 0,5 0,25 - - 1

111 Aplicar até 2010, a metodologia a todos os produtos e
serviços do Ibict..

% de
aplicação 2 - - 20 40 40 100
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3.2. Diretrizes de ação

Indicadores Série Histórica 2008
Físicos e Operacionais Unidade

Peso
2005 2006 2007

Total
2008

01. IGPUB - Índice Geral de Publicações Pub/téc 1 1,3 1,7 2,3 0,8 2 2,8
02. PPACI - Programas, Projetos e Ações de Cooperação Internacional N° 2 16 14 13 2 4 4
03. PPACN - Programas, Projetos e Ações de Cooperação Nacionais N° 3 169 204 123 137 130 130
04. IIT - Instituições Mobilizadas para o Uso de Informação Tecnológica N° 2 28 236 213 206 246 269
05. IDT - Índice de Desenvolvimento Tecnológico % 3 90 75 121 12,5 87,5 100
06. ITTI - Índice de Transferência de Tecnologia da Informação % 3 78 111 125 45,2 26,2 71,4
07. IPPTA - Índice de Particip. em Proj. de Pesq. Teórica e Aplicada Desenvolvidas N°/téc 2 2,7 12,3 7 3,5 3,3 6,8
08. IODT - Índice de Orientação de Dissertações e Teses Defendidas N°/téc 2 4,7 0,6 1,7 2,8 1,2 4
09. IDI - Itens de Informação Disseminados pelo IBICT N° 3 809.778 829.358 967.302 938.951 970.141 970.141
10. IVI – Índice de Visibilidade Institucional N° NA NA 11,7 2,8 4,4 7,2

Administrativo-Financeiros
11. APD – Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento % 2 57,5 53 62 20 23 43
12. RRP – Relação entre Receita Própria e OCC % 1 37 48 30 0,5 0,5 1
13. IEO – Índice de Execução Orçamentária % 2 100 97 100 40 60 100

Recursos Humanos
14. ICT – Índice de Investimento em Capacitação e Treinamento % 2 0,4 0,3 0,1 (*) (*) (*)
15. PRB – Participação Relativa de Bolsistas % - 21 13 18,8 (**) (**) (**)
16. PRPT – Participação Relativa de Pessoal Terceirizado % - 62 85 84 97 97 97

Inclusão Social
17. PAID – Programa de Aprendizagem Informacional e digital Nº 3 NA 125 100 30 60 90

NA – Não Aplicável

(*) – O investimento em capacitação e treinamento não está incluído no orçamento proposto. O IBICT participa do PDRH do MCT.
(**) – Este indicador será informado oportunamente (após submissão e aprovação do novo projeto PCI do IBICT para o biênio 2008/2010).
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Diretrizes Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Diretrizes Administrativo-Financeiras e Metas

Recursos Humanos
Diretriz 1: Promover a capacitação de RH do
Instituto (Fortalecimento do RH do Instituto)

1 Estabelecer, até o final de 2006, programa de capacitação formal adequado aos
interesses do IBICT, de acordo com as necessidades já identificadas. Programa 1 1/

1 - - - - 1
2

MR
Implementar o PDRH do IBICT até 2009. % 1 - 60 20 20 - 100

3 Realizar levantamento de eventos nacionais e internacionais e estimular os
servidores a participar desses eventos, inclusive com apresentação de trabalhos,
garantindo a participação mínima em cinco eventos a cada ano.

Estudos 1

4 Promover, até o final de 2006, integração com o programa de pós- graduação
com a finalidade de capacitar os servidores em Brasília, por meio de
mecanismos de Ensino à Distância, nos programas de pós-graduação

% 1

Diretriz 2: Realizar ações conjugadas com o
governo para atender à demanda de RH no
IBICT.

5 Instar, com o MCT, o aumento do quadro de vagas, para provimento de cargo,
junto ao Ministério do Planejamento, a fim de realizar concurso público, com a
freqüência de dois anos até 2010, visando a repor o déficit de servidores
aposentados e exonerados, incluindo os de nível médio.

Concurso 2

Recursos Financeiros

Diretriz 1: Aprimorar o planejamento
orçamentário do IBICT

6 Implementar, a partir de 2006, para cada exercício, o planejamento e a
proposta orçamentária dos recursos necessários para sustentação operacional
das atividades finalísticas correntes do IBICT.

Planej. 1 1 1 1 1 1 5

7
MR

Atingir, a partir de 2006, os valores previstos para cada novo exercício para os
Índices de Aplicação em Pesquisa (APD) e Índice de Execução Orçamentária
(IEO), ambos pactuados no TCG.
OBS: o APD foi retirado desta meta.

% 2 100 95,23 100 100 100 100

8 Ampliar valor orçamentário em receita própria até o final de 2006 % 3
Gestão Organizacional
Diretriz 1: Implantar a nova estrutura e fortalecer
a gestão interna do IBICT.

9
MR

Implantar, até dezembro de 2008, o novo modelo de gestão, incluindo a nova
estrutura e os instrumentos de tomada de decisão participativa. % 2 50 30 20 - - 100

10 Elaborar, aperfeiçoar e executar, até o final de 2010, o calendário do Plano
Estratégico. % 2 20 20 20 20 20 100
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Diretrizes Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
11 Elaborar, até o final do primeiro semestre de 2006, cronograma de pronta ação

para resolução dos problemas críticos identificados na análise ambiental,
considerando a desativação e inclusão de novos projetos e melhoria de
processos administrativos internos

Plano
elaborado 2

12
MR

Viabilizar, até o segundo semestre de 2010 o treinamento dos dirigentes,
coordenadores e equipes do IBICT em ferramentas de acompanhamento e
avaliação.

% de
dirigentes
treinados

2 0 0 20 20 60- 100

13 Elaborar, em 2007/2008, o Plano Operacional de Implementação do
Planejamento Estratégico. % 2 - 50 50 - - 100

Diretriz 2: Implantar o escritório de
gerenciamento de projetos do IBICT

14 Implantar, até o 2º semestre de 2006, a infra-estrutura básica para o
funcionamento do Escritório de Gerenciamento de Projetos % 1 100 - - - - 100

15
MR

Criar, até o final de 2010 metodologia para o Escritório de Gerenciamento de
Projetos baseada no PMBoK - Project Management Body of Knowledge / PMI
- Project Management Institute e treinar todos os coordenadores e gerentes de
projetos do IBICT na nova metodologia

Metodol. 2 - - - - 1 1

16
MR

Enquadrar, até dezembro de 2010, todos os projetos do Instituto na
metodologia criada para o Escritório de Gerenciamento de Projetos do IBICT. % 2 20 30 30 20- 100

17
MS

Adequar, até (dezembro de) 2007, a metodologia do Escritório de
Gerenciamento de Projetos à metodologia do Sistema de Gerenciamento do
MCT.

% 2 20 80 - - - 100

Diretriz 3: Estabelecer um programa de
divulgação das atividades do instituto em nível
nacional e internacional.

18
MR

Organizar, a partir de 2006, eventos bianuais, em nível nacional e / ou em nível
internacional para divulgação e discussão das ações e iniciativas de informação
científica e tecnológica

Nº de
eventos 2 - 2 - 1 - 3

19
MR

Apresentar, a partir de 2006, no mínimo dois trabalhos científicos em eventos
nacionais e / ou internacionais a cada ano

Nº de
trabalhos 2 2 51 2 2 2 58

20 Elaborar um programa de marketing para o IBICT, dirigido para o público
interno e externo. Programa 2

Diretriz 4: Implantar e operacionalizar o
Programa Qualidade de Vida e Saúde no
Trabalho.

21
MR

Implantar, até dezembro de 2009, os quatro projetos do Programa Qualidade de
Vida e Saúde no Trabalho: Saúde, Corpo e Mente, Cultural e Espaço Social,
com as respectivas oficinas.

% 2 25 18,5 26,5 30 100

22
MR

Criar espaços adequados (salas com mobiliários e material ), até 2010
realização das oficinas de Qualidade de Vida e estabelecer, no período de
vigência do PDU, parcerias com instituições, com o objetivo de garantir a
continuidade das ações, projetos e subprojetos voltados à saúde e bem-
estar dos funcionários do IBICT. (são duas metas)

% 2 14 28 28 28 100
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Diretrizes Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
23 Estabelecer, no período de vigência do PDU, parcerias com instituições, com

objetivo de garantir a continuidade das ações, projetos e subprojetos voltados à
saúde e bem-estar dos funcionários do IBICT.
META AGREGADA A ANTERIOR

% 2

24 Promover mudanças de atitudes e cultura da instituição, visando ao bem-estar
dos servidores, mediante um plano de ação continuada que proporcione
crescimento pessoal e profissional, buscando a valorização de suas
potencialidades, habilidades e sua integração aos objetivos da instituição.

% 3

Diretriz 5: Implantação de novas tecnologias
para manipulação de bases de dados

25
MR

Promover estudo visando à aquisição e implantação, até dezembro de 2008, de
novas ferramentas de busca e interpretação de informação em bancos de dados. Estudos 3 - 0 1 - - 1

Infra-estrutura
Diretriz 1: Fortalecimento da Infra-estrutura de
TI.

26 Reestruturar, até (dezembro de) 2007, todo o cabeamento metálico, bem como
a substituição do backbone metálico atual por um de fibra ótica, aquisição de
novos ativos de rede com suporte para tecnologia ótica e um software de
gerenciamento para a rede

% 2 50 50 - - - 100

27 Transferir, ainda em 2006, a propriedade da licença do banco de dados Oracle
para o IBICT e assinar contrato de manutenção com a Oracle, prevendo
atualização da versão atual do banco.

% 2 100 - - - - 100

28 Contratar serviço de manutenção para a Sun Fire 6800 e promover a ampliação
do seu storage. Prever, a atualização tecnológica do equipamento Sun Fire, o
qual necessitará de atualização tecnológica ao final de 2009.

% 2 30 10 30 30 - 100

29
MR

Resguardar a integridade física do CPD, mediante a construção, até o final de
2009, de uma sala-cofre, com sistema de segurança monitorado por circuito
interno de TV e sistema de prevenção contra incêndio.

% 2 20 30 25 25 - 100

30
MR

Implantar, até dezembro de 2009,  laboratório de tecnologias e ferramentas. % 2 0 10 40 50 - 100

31
MR

Apoiar a infra-estrutura do DEP, integrando-o à rede corporativa do IBICT, por
meio de uma rede virtual privada (VPN), até o final de 2008 % 2 0 30 70 - - 100

Diretriz 2: Implantação da MDS (Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas).

32 Aplicar, adaptar e estender a MDS, até o final de 2006. % 2 100 - - - - 100

33 Capacitar técnicos, até dezembro de 2006, na utilização da MDS. % 2 100 - - - - 100
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Diretrizes Meta Descrição da Meta Unidade Peso 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Diretriz 3: Organização e métodos para
regulamentar os processos / demandas por
serviços de informática no âmbito do IBICT.

34
MR

Estudar, discutir e implantar, até o final de 2008 normas e diretrizes a partir da
adaptação dos modelos de governança Information Technology Infraestructure
Library - Itil, Control Objectives for Information and Related Technology -
Cobit, e Project Management Institute – PMI.

% 3 - 30 70 - - 100

Diretriz 4: Instalação da Área de Produção. 35 Alocar, até julho de 2006, recursos humanos e definir normas e procedimentos.
% 3 - - 100

Diretriz 5: Atualização e ampliação do acervo da
biblioteca.

36
MR

Atualizar e modernizar, até o final de 2008, as instalações físicas da biblioteca
do IBICT. % 3 - 30 70 - - 100

37
MR

Atualizar e ampliar, até o final de 2008 o acervo geral da biblioteca do IBICT,
incluindo obras sobre tecnologias da informação e da comunicação % 3 - 50 50 - - 100

Diretriz 6: Promover melhores condições físicas
de trabalho para o IBICT

38 Construir ou obter, até 2008, sede própria IBICT em Brasília. % 3

39 Construir ou obter, até 2008, sede própria para a unidade de ensino e pesquisa
IBICT no Rio de Janeiro. % 3

LEGENDA
MR – META REPACTUADA
MN – META NOVA
MS – META SUSPENSA
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Anexo 4

Procedimentos de Avaliação de Desempenho de Gestão

O desempenho do IBICT, frente aos compromissos assumidos no presente TCG, será
acompanhado semestralmente e avaliado, anualmente, pela verificação do cumprimento
das metas pactuadas para os respectivos indicadores.

Caberá à SCUP/MCT a convocação de reuniões semestrais de acompanhamento e
anuais de avaliação, objetivando a elaboração de relatórios de acompanhamento
(semestrais) e de avaliação (anual).

Da avaliação de desempenho resultarão recomendações para a administração do IBICT,
que se balizarão nos seguintes procedimentos:

• A avaliação de desempenho se baseará nos indicadores constantes do TCG,
agrupados por áreas-chaves relacionadas à obtenção de resultados dos OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS, das DIRETRIZES de AÇÃO e dos PROJETOS
ESTRUTURANTES acordados no PDU 2006 – 2010, conforme o Anexo 3;

• Será calculado o esforço no atingimento de cada meta em particular, que implicará
na determinação de notas de 0 (zero) a 10 (dez), para cada meta acordada,
associadas a valores realizados, conforme a escala da Tabela 1;

RESULTADO OBSERVADO (%) NOTA ATRIBUÍDA
≥ 91 10

de 81 a 90 8

de 71 a 80 6

de 61 a 70 4

de 50 a 60 2

≤ 49 0

Tabela 1. Resultados observados e Notas atribuídas

• Os pesos serão atribuídos de acordo com o grau de importância de cada indicador
para o IBICT, considerando a graduação de 1 a 3 pontos; os pesos de cada indicador
foram negociados com a SCUP/MCT e estão relacionados nas tabelas do item 3;

• O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá ao total de pontos
atribuídos a cada indicador;

• O somatório dos pontos dividido pelo somatório dos pesos corresponderá à
pontuação média global da Unidade de Pesquisa.

A pontuação média global está associada a um respectivo conceito e deverá ser
classificada conforme a Tabela 2.
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INDICADORES Pesos
Físicos e Operacionais

1. IGPUB - Índice Geral de Publicações 1
2. PPACI - Programas, Projetos e Ações de Cooperação Internacional 2
3. PPACN - Programas, Projetos e Ações de Cooperação Nacionais 3
4. IIT - Instituições Mobilizadas para o Uso de Informação Tecnológica 2
5. IDT - Índice de Desenvolvimento Tecnológico 3
6. ITTI - Índice de Transferência de Tecnologia da Informação 3
7. IPPTA - Índice de Particip. em Projetos  de Pesq. Teórica e Aplicada Desenv. 2
8. IODT - Índice de Orientação de Dissertações e Teses Defendidas 2
9. IDI - Itens de Informação Disseminados pelo IBICT 3
10. IVI – Índice de Visibilidade Institucional 3

Administrativo-Financeiros
11. APD – Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento 3
12. RRP – Relação entre Receita Própria e OCC 1
13. IEO – Índice de Execução Orçamentária 2

Recursos Humanos
14. ICT – Índice de Investimento em Capacitação e Treinamento 2
15. PRB – Participação Relativa de Bolsistas -
16. PRPT – Participação Relativa de Pessoal Terceirizado -

Inclusão Social
17. NCTA - Número de Cartilhas/Tecnologias Apropriadas 2

Tabela 2. Valores dos pesos dos Indicadores pactuados

PONTUAÇÃO GLOBAL (Nota) CONCEITO
De 9,6 a 10 A - EXCELENTE

De 9,0 a 9,5 B - MUITO BOM

De 8,0 a 8,9 C - BOM

De 6,0 a 7,9 D - SATISFATÓRIO

De 4,0 a 5,9 E - FRACO

< que 4,0 F - INSUFICIENTE

Tabela 3. Pontuação global e respectivos conceitos

O acompanhamento de desempenho semestral servirá apenas para indicar tendência de
realização com recomendação ao IBICT para adoção de medidas corretivas quando
forem observados desvios negativos, considerando-se atendidas as necessidades
mínimas do IBICT, providas pelo MCT/SCUP.
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Apêndice
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CONCEITUAÇÃO  TÉCNICA  DOS  INDICADORES

Físicos e Operacionais

01. IGPUB - Índice Geral de Publicações

IGPUB = NGPB / TNSE
Unidade: Número de publicações por técnico, com duas casas decimais.

NGPB = (Nº de artigos publicados em periódico com ISSN indexado no SCI ou em
outro banco de dados) + (Nº de artigos publicados em revista de divulgação científica
nacional ou internacional) + (Nº de artigos completos publicados em congresso nacional
ou internacional) + (Nº de capítulo de livros), no ano.

TNSE = ∑ dos Técnicos de Nível Superior vinculados diretamente à pesquisa
(pesquisadores, tecnologistas e bolsistas), com doze ou mais meses de atuação na
Unidade de Pesquisa/MCT completados ou a completar na vigência do TCG.

Obs: Considerar somente as publicações e textos efetivamente publicados no período.
Resumos expandidos não devem ser incluídos.

02. PPACI - Programas, Projetos e Ações de Cooperação Internacional

PPACI = NPPACI
Unidade: Número, sem casa decimal

NPPACI = Nº de Programas, Projetos e Ações desenvolvidos em parceria formal com
instituições estrangeiras no ano. No caso de organismos internacionais, será omitida a
referência a país.

Obs: Considerar apenas os Programas, Projetos e Ações desenvolvidos em parceria
formal com instituições estrangeiras, ou seja, que estejam em desenvolvimento efetivo.
Como documento institucional / formal entende-se, também, cartas, memos e similares
assinados / acolhidos pelos dirigentes da instituição nacional e sua respectiva contra-
parte estrangeira.

Obs: As Instituições parceiras estrangeiras e seus respectivos Programas, Projetos ou
Ações deverão ser listadas em anexo, de acordo com a sua classificação (Programa,
Projeto, Ação); Deverão ser inseridas nos relatórios também as informações sobre a
vigência e resultados apresentados, no ano.

03. PPACN - Programas, Projetos e Ações de Cooperação Nacional

PPACN = NPPACN
Unidade: Número, sem casa decimal.
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NPPACN = Nº de Programas, Projetos e Ações desenvolvidos em parceria formal com
instituições nacionais, no ano.

Obs: Considerar apenas os Programas, Projetos e Ações desenvolvidos em parceria
formal com instituições nacionais, ou seja, que estejam em desenvolvimento efetivo.
Como documento institucional / formal entende-se, também, cartas, memos e similares
assinados / acolhidos pelos dirigentes da instituição nacional.

Obs: As Instituições parceiras brasileiras e seus respectivos Programas, Projetos ou
Ações deverão ser listadas em anexo, de acordo com a sua classificação (Programa,
Projeto, Ação); Deverão ser inseridas nos relatórios também as informações sobre a
vigência e resultados apresentados, no ano.

04. IIT - Instituições Mobilizadas para o uso de Informação Tecnológica

IIT = NACIT
Unidade: Número

NACIT = Nº de instituições mobilizadas para uso de informações tecnológicas.

05. IDT – Índice de Desenvolvimento Tecnológico

IDT = PMTD / PMTPP * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

PMTDV = Nº de Pacotes de Metodologias e Tecnologias Desenvolvidos.

PMTPP = Nº de Pacotes de Metodologias e Tecnologias Previstos nos Projetos.

06. ITTI - Índice de Transferência de Tecnologia da Informação

ITTI = ∑ [ ( NTT / MMA ) ] / NTE * 100

Unidade: %, sem casa decimal

NTT = Nº de Transferência de Tecnologia.

MMA = Meta Máxima Anual.

NTE = Nº de Tecnologia Existentes.

07. IPPTA – Índice de Particip. em Proj. de Pesq. Teórica e Aplicada Desenvolv.
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IPPTA = (CGP * 3) + (CPV * 3)+ (CPInst * 2) + (PGPI * 1) + (PPPoI *1) / TNSEo
Unidade: Número

CGP = Nº de coordenação de grupo de pesquisa do IBICT. (peso 3)

CPV = Nº de coordenação de projeto de pesquisa vinculado ao IBICT e avaliado por
colegiado reconhecido pelos órgãos de gestão científica. (peso 3)

CPInst. = Nº de coordenação projeto de pesquisa inter-institucionais. (peso 2)

PGPI = N° de participação em grupo de pesquisa inter-institucional ou vinculado a
outra instituição. (peso 1)

PPPoI = N° de participação em projetos de pesquisa em outra instituição (Peso 1).

TNSEo = Técnicos de Nível Superior, Doutores vinculados diretamente à pesquisa, com
mais de doze meses de atuação, a serem listados pelo IBICT.

08. IODT – Índice de Orientação de Dissertações e Teses Defendidas

IODT = [ (NTD * 3) + (NDM * 2) + (NME * 1) + (NTE * 1) ] / TNSEo
Unidade: Número

NTD = Nº de Teses de Doutorado defendidas (peso 3)

NDM = Nº de Dissertações de Mestrado defendidas (peso 2)

NME = Nº de Monografias de Especialização defendidas (peso 1)

NTE = Nº de Teses orientadas em outras instituições (peso 1)

TNSEo = Considerar apenas os pesquisadores habilitados a orientar, ou seja, somente os
doutores. Considerar também, a orientação das dissertações e teses por pesquisadores
em outras instituições que não a UP/MCT.

09. IDI - Itens de Informação Disseminados

IDI = NIDI
Unidade: Número

NIDI = Nº de Itens de Informação Disseminados

10. IVI – Índice de Visibilidade Institucional
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IVI = (PCC * 3) + (CND * 2) + (AP * 1) + (CTCNI * 3) + (MSIM * 1) + (AV * 1) /
TNSE

Unidade: Número

PCC = N° de particip. em Painéis e Conferências e Palestras em Congressos (peso 3)

CND = N° de participação em Coordenação de Mesas e Debates  (peso 2)

AP = N° de participação em Apresentação de Posters (peso 1)

CTCNI = Particip. em Comissões Técnico-Científica Nacionais e Internac. (peso 3)

MSIM = N° matéria sobre o IBICT na mídia (jornais etc....) (peso 1)

AV = N° de abertura de eventos (peso 1)

TNSE = ∑ dos Técnicos de nível superior vinculados diretamente à pesquisa
(pesquisadores, tecnologistas e bolsistas), com doze ou mais meses de atuação na
Unidade de Pesquisa/MCT completados ou a completar na vigência do TCG.

Obs: Índice não cumulativo

Administrativo-Financeiros

11. APD - Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento

APD = [1 - (DM / OCC)] * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

DM = ∑ das Despesas com Manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância,
informática, contratos de manutenção com equipamentos da administração e
computadores, água, energia elétrica, telefonia e pessoal administrativo terceirizado, no
ano.

OCC = A soma das dotações de Custeio e Capital, inclusive as das fontes 100 / 150
efetivamente empenhadas e liquidadas no período, não devendo ser computados
empenhos e saldos de empenho não liquidados nem dotações não utilizadas ou
contingenciadas.

Obs: Além das despesas administrativas listadas no conceito do indicador APD, incluir
outras despesas administrativas de menor vulto e todas aquelas necessárias à
manutenção das instalações, campi, parques e reservas que eventualmente sejam
mantidas pela UP.
12. IEO - Índice de Execução Orçamentária
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IEO = VOE / OCCe * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

VOE = ∑ dos valores de custeio e capital efetivamente empenhados e liquidados.

OCCe = Limite de Empenho Autorizado.

13. RRP - Relação entre Receita Própria e OCC

RRP = RPT / OCC * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

RPT = Receita Própria Total incluindo a Receita própria ingressada via Unidade de
Pesquisa, as extraorçamentárias e as que ingressam via fundações, em cada ano
(inclusive Convênios e Fundos Setoriais e de Apoio à Pesquisa).

OCC = A soma das dotações de Custeio e Capital, inclusive as das fontes 150 / 250.

Obs: Na receita própria total (RPT), devem ser incluídos os recursos diretamente
arrecadados (fonte 150), convênios, recursos extraorçamentários oriundos de
fundações, fundos e agências, excluídos os auxílios individuais concedidos diretamente
aos pesquisadores pelo CNPq.

Recursos  Humanos

14. ICT - Índice de Investimentos em Capacitação e Treinamento

ICT = ACT / OCC * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

ACT = Recursos financeiros Aplicados em Capacitação e Treinamento no ano.

OCC = A soma das dotações de Custeio e Capital, inclusive as das fontes 100 / 150.

Obs: Incluir despesas com passagens e diárias em viagens cujo objetivo seja participar
de cursos, congressos, simpósios e workshops, além de taxas de inscrição e despesas
com instrutores (desde que pagos para ministrarem cursos e treinamento para
servidores da UP), excluídos, evidentemente, dispêndios com cursos de pós-graduação
oferecidos pela entidade.

15. PRB - Participação Relativa de Bolsistas
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PRB = [ NTB / (NTB + NTS) ] * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

NTB = ∑ dos bolsistas (PCI, RD, etc.), no ano.

NTS = Nº total de servidores em todas as carreiras, no ano.

16. PRPT - Participação Relativa de Pessoal Terceirizado

PRPT = [ NPT / (NPT + NTS) ] * 100
Unidade: %, sem casa decimal.

NPT = ∑ do pessoal terceirizado, no ano.

NTS = Nº total de servidores em todas as carreiras, no ano.

Inclusão Social

17. PAID – Programa de Aprendizagem Informacional e Digital

PAID =  NPCP
Unidade: N° de Pessoas Capacitadas pelo Programa

NPCP = Capacitação de estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas
e organizações da comunidade, especificamente, das cidades de Brazlândia e Asa Sul,
no Distrito Federal, e de Balaio, Pari Cachoeira e Taraquá no Alto Rio Negro –
Amazonas.


