
 
 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO: 

PROPOSTA PARA UM NOVO GOVERNO 

   

Em reunião no dia 29 de setembro de 2022, o pleno de Pró-reitores e Diretores de 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-graduação 

e Inovação (COPROPI), entidade ligada à ANDIFES, e o Segmento da Federais do Fórum de 

Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação (FOPROP) aprovaram a criação de um Grupo de 

Trabalho para elaboração de um relatório com as Áreas Estratégicas para a Pesquisa no 

Brasil a partir do documento CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA TRANSFORMAR O 

BRASIL: CADERNO TEMÁTICO DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS/NÚCLEOS DE 

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (NAPPs) CT&I/FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO a 

ser apreciado pela Presidência da ANDIFES e encaminhado posteriormente à Comissão 

NAPP/CT&I.  

O GT - Áreas Estratégicas para a Pesquisa no Brasil teve as seguintes proposições:  

1. Identificar atividades estratégicas de pesquisa, de cariz transversal e 

interdisciplinar, que tenham impacto direto na liderança do Brasil em pesquisa, 

inovação e empreendedorismo de forma dinâmica e produtiva, considerando o 

crescimento econômico, ambiente sustentável, justiça social e qualidade de vida 

das pessoas. 

2. Elaborar um documento com áreas estratégicas e respectivas subáreas para ser 

apreciado pela equipe de transição responsável pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Governo Lula; 

 

Coordenação: Pró-reitora Carol Góis Leandro (UFPE) 

Vice-coordenação: Diretor Conrado Rodrigues (CEFET-MG) 

Representante do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação: Pró-reitor 

Francisco de Assis Mendonça (UFPR) 

Representante do Segmento das Universidades Federais do FOPROP- Pró-reitor Charles 



 
 
Morphy D. Santos (UFABC) 
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CONTEXTO 

 Em reunião ordinária do COPROPI - ANDIFES e o Segmento das Federais do FOPROP, 

o pleno de Pró-reitores e Diretores de Pesquisa e Pós-graduação, decidiram montar um grupo 

de trabalho (GT) para elaboração de um documento sobre áreas estratégicas de pesquisa 

para o Brasil. Em um momento de crise política, econômica, social e científica que assolou o 

Brasil nos últimos 6 anos, a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) nunca estiveram em 

patamares tão críticos. O desmonte institucional, o ataque às universidades públicas e os 

cortes extremos levaram o orçamento de CT&I a níveis extremos, inclusive comprometendo 

a sua própria existência.  

Durante os Governos de Lula e Dilma, a CT&I do Brasil vinham em franco crescimento 

e desenvolvimento, assumindo posições importantes de liderança no cenário internacional 

em algumas áreas do conhecimento, a exemplo a saúde e as tecnologias. Reconhecemos que 

o Brasil é capaz de assumir liderança em várias outras áreas de pesquisa, em diálogo 

constante com o que mundialmente é discutido: economia, mudanças sociais, meio 

ambiente, tecnologias e geopolíticas.  

Tomando como diretriz o documento elaborado pelo Centro de Altos 

Estudos/Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas (NAPPs) CT&I da Fundação 

Perseu Abramo, o GT-Áreas Estratégicas para Pesquisa no Brasil elencou seis grandes áreas 

com suas respectivas subáreas de abrangência. Este reconhecimento das grandes áreas 

converge com os temas que estão em debate em todo o mundo e incluem: saúde humana, 

meio ambiente, educação e economia sustentável (Figura 1).  

 



 
 

 
Figura 1. Seis grandes áreas estratégicas de pesquisa para o Brasil. 

 

 

 É importante ressaltar que o trabalho realizado neste documento também considera 

levar o Brasil a assumir liderança mundial nas áreas descritas, particularmente entre os países 

do eixo sul-sul. Em cada grande área identificada, foram elencadas subáreas que são 

apresentadas na Figura 2. 
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  Figura 2. Subáreas estratégicas com ampla abordagem. 

 

 Na grande área da CIÊNCIA, CULTURA & SOCIEDADE inclui temas relacionados à 

redução das desigualdades e assimetrias, promoção da educação básica, educação e 

comunicação científica, impacto da digitalização no emprego, capacitação para as transições 

tecnológicas, cultura, artes e linguística, ciência para a promoção e fortalecimento da 

democracia, globalização e desenvolvimento regional, direitos humanos e movimentos de 

massa, memória e patrimônio, povos originários e etnoconhecimento e biomas urbanos. 

 Na grande área da SAÚDE E INOVAÇÃO BIOMÉDICA, é preciso agregar as pesquisas 

desenvolvidas e a relação interministerial na tomada de decisão sobre implantação de 

políticas públicas. Na política de combate à fome e a pobreza, é preciso que sejam 

desenvolvidas pesquisas considerando os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis e a 

promoção da produção agrícola de base familiar. Neste mesmo sentido estabelecer relação 

com diversos outros setores do Governo, identificando pesquisas que incluem: insumos para 

a saúde, neurociências e cognição, doenças tropicais e emergentes, modelagem matemática 

e computacional em biossistemas, impacto das mudanças climáticas na saúde pública, saúde 

única, envelhecimento da população, tecnologias assistivas, biotecnologia. 

 Na grande área de MUDANÇA CLIMÁTICA E SUSTENTABILIDADE, estamos prevendo 

o investimento nos seguintes pontos: aspectos sócio-político-econômicos da mudança 

climática, sustentabilidade e redução de impactos ambientais da produção de commodities 
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agrícolas e minerais, proteção e recuperação dos biomas brasileiros, exploração sustentável 

e valoração de recursos naturais, oceanos, economia azul, biodiversidade, transição 

energética, adaptação da produção agropecuária à mudança climática com foco na segurança 

alimentar, agropecuária de baixo carbono, monitoramento e modelos climáticos, previsão e 

adaptação aos eventos climáticos extremos, mudança climática e desigualdade, doenças 

emergentes e mudança climática, agroecologia, agrometeorologia. 

 Na grande área de TECNOLOGIAS EMERGENTES, os principais pontos de 

desenvolvimento de pesquisa são: materiais avançados (materiais inteligentes, fotônicos, 

multifuncionais, à base de carbono, sensores, etc), nanotecnologia, fotônica, internet e 

computação quântica, robótica, drones e veículos autônomos, semicondutores, inovação nas 

cadeias produtivas, descarbonização dos processos produtivos, produção em ciclo fechado, 

tecnologia aeroespacial, biotecnologia, agrotecnologia, de modo a promover processos mais 

eficientes e inovação para o desenvolvimento e fortalecimento da indústria e de todo o setor 

tecnológico.  

 Na grande área de TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, prevemos as seguintes prioridades de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento: digitalização de processos de produção nas 

empresas e no setor de serviços, digitalização no setor público e de serviços ao cidadão, 

cidadania digital, digitalização para a redução das desigualdades e assimetrias regionais, 

cibersegurança, TICs e infraestrutura para a transformação digital (acessibilidade, 

conectividade, IoT, big data), segurança de dados, comunicação 5G e 6G, inteligência artificial 

e computação de alto desempenho, neuromórfica e quântica, cidades inteligentes e fazendas 

inteligentes. Além das ações para a viabilização da transformação digital nos diferentes 

setores, há o desafio de compreender os impactos da digitalização na sociedade, mitigando 

os impactos negativos e promovendo meios para que a população seja beneficiada pelas 

transições tecnológicas.   

 Na grande área de INOVAÇÃO, ECONOMIA E NEGÓCIOS,  identificamos os seguintes 

pontos de investimentos: economia criativa, economia circular, mercado de carbono, 

ecossistemas de inovação, transferência de tecnologia, proteção intelectual, inovação social 

digital, ESG (Environmental, Social and Governance), parcerias público-privadas e marco legal 

da C,T&I. 

 



 
 
RECOMENDAÇÕES 

 De forma a possibilitar que a CT&I do Brasil tenha um crescimento e retomada do 

protagonismo mundial, com atenção especial ao eixo sul-sul e países dos BRICS, este 

documento recomenda: 

● Apoio para o desenvolvimento de plataformas de pesquisa nas Universidades e 

Institutos de Pesquisa Públicos, Institutos/Centros Federais de Educação;  

● Apoio a projetos de pesquisa multiusuários, temáticos e transversais, levando as 

grandes áreas estratégicas como base para os Editais de fomento; 

● Equidade regional no fomento à pesquisa e participação em redes de pesquisa de 

forma a contribuir para atenuar as assimetrias, inclusive intrarregionais; 

● Aplicação dos preceitos da Diplomacia Científica e da Diplomacia da Inovação com 

ações interministeriais de forma a incrementar a internacionalização da pesquisa 

brasileira (básica e aplicada); 

● Ações interministeriais para desburocratizar o investimento em pesquisa por 

empresas, organizações sociais  e indústrias; 

● Reestruturação da política de importação de insumos para a pesquisa; 

● Descentralização de recursos para fortalecimento das FAPs; 

● Investimento na infraestrutura de laboratórios multiusuários temáticos, tanto na 

aquisição de equipamentos de ponta, quanto na política de manutenção e custeio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo dos últimos anos, e desde o processo de redemocratização do país, esta é a 

primeira vez que a comissão que será responsável pela transição e planejamento do 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação estabelece um diálogo tão próximo com a 

comunidade científica acadêmica, aqui representada pelos Pró-reitores de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação das IFES do Brasil. Reiteramos nossa satisfação em participar do 

processo de reconstrução do Brasil, na certeza de que o desenvolvimento de um país está 

diretamente relacionado ao grau de investimento na produção de ciência e tecnologia. 

 Os membros do GT-áreas estratégicas para pesquisa no Brasil permanecem à 

disposição. 

 


