RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Desenvolvimento Econômico

TEMA
Ciência, Tecnologia e Inovação

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
O tema Ciência, Tecnologia e Inovação, da Área Temática Desenvolvimento Econômico, foi
debatido no dia 29 de outubro de 2019. O grupo de trabalho contou com a participação de 42
pessoas.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

001 – Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação;

•

068 – #ACELERAMINAS – Desenvolvimento de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação;

•

147 – Melhoria do Ambiente de Negócios.
As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:

•

aportar recursos e aumentar meta física da Ação 4007 – Formação e Capacitação Científica
e Tecnológica –, do Programa 001, com vistas a:
◦ incluir os estudantes de pós-graduação no público-alvo da ação;
◦ executar os programas de iniciação científica na UEMG, com o aumento gradativo do
número de bolsas concedidas;
◦ ampliar a cobertura, em razão do número de alunos de ensino fundamental, médio e
técnico da rede pública do Estado;

•

alterar a finalidade e ampliar as metas física e financeira da Ação 4008 – Comunicação do
Conhecimento e Resultado de Pesquisa –, do Programa 001, visando a apoiar a organização
de eventos de caráter científico ou tecnológico, para difundir os resultados de pesquisas
desenvolvidas no Estado e promover o intercâmbio científico e tecnológico;

•

ampliar as metas física e financeira da Ação 4009 – Apoio a Projetos de Pesquisa da
Demanda Universal –, do Programa 001, para ajustar sua cobertura à demanda real de
apoio à pesquisa, em razão do incremento no número de pesquisadores formados e em
formação no Estado;
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•

aumentar as metas física e financeira da Ação 4010 – Indução à Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico prioritariamente nas Áreas de Saúde, Educação e Segurança
Pública –, do Programa 001, com vistas a:
◦ lançar um edital específico para projetos de pesquisa na área fitoterápica;
◦ acrescentar os profissionais de educação básica, saúde e segurança pública, como
público-alvo da ação;

•

alterar o escopo da Ação 4010 – Indução à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
prioritariamente nas Áreas de Saúde, Educação e Segurança Pública –, do Programa 001,
para as áreas de Saúde e Educação, apenas, promovendo alterações em seu nome e
finalidade, com acréscimo de metas física e financeira, nos quatro anos de planejamento;

•

criar ações novas, no âmbito do Programa 001, destinada as:
◦ apoiar a participação de pesquisadores e estudantes em eventos de caráter científico
ou tecnológico, visando à divulgação dos resultados de pesquisas desenvolvidas no
Estado e promovendo o intercâmbio científico e tecnológico;
◦ financiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, prioritariamente na área da
agricultura familiar e reforma agrária;
◦ financiar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, prioritariamente na área de
segurança pública, com a captação de recursos obtidos por meio de parcerias;
◦ apoiar a publicação de periódicos e demais publicações científicas ou tecnológicas,
visando a difundir as pesquisas desenvolvidas no Estado e a promover o intercâmbio
científico e tecnológico;

•

acréscimo das Regiões Intermediárias de Montes Claros, de Varginha e de Uberlândia, com
definição de metas física e financeira, na Ação 1034 – SEED – Desenvolvimento do
Ecossistema de Empreendedorismo e Startups –, do Programa 068, visando à criação de
três novos polos do SEED no interior do Estado, próximos das universidades locais;

•

ampliar metas física e financeira da Ação 4512 – Agritechs –, do Programa 147, para apoiar
a criação dos HUBS nas 12 mesorregiões do Estado, em parceria com a iniciativa privada e a
academia, para a implantação de políticas de inovação para o setor agrícola, de acordo com
a vocação de cada mesorregião, objetivando a atração e retenção de talentos, o
desenvolvimento econômico e a descentralização da ciência, da tecnologia e da inovação.
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O grupo apresentou, ainda, uma Moção:
“Que a revisão prevista para o PPAG 2020-2023, para o exercício 2021, faça a adequação e
promova o alinhamento com as deliberações do Fórum Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação,
que ocorrerá em 2020, em todos os programas e ações que lhes forem concernentes”.
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