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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS
O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, doravante denominado MCTI, representado pelo seu
Ministro, e do outro lado, o CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER, doravante denominado CTI,
representado por seu Diretor, resolvem assinar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO – TCG, espécie de Contrato de
Desempenho nos termos da Lei 13.934/2019, seguindo as orientações da Instrução Norma va n. 24 de 18/03/2020 do Ministério
da Economia, com vistas a estabelecer, formalmente, metas de desempenho, com os respec vos prazos de execução, indicadores
de avaliação e seus atributos (fórmula de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas) pactuados para 2020, cujo
detalhamento encontra-se explicitado nos seguintes anexos, que são parte integrante do presente instrumento: Anexo 1 –
Premissas do TCG 2020; Anexo 2 – Indicadores pactuados; Anexo 3 – Procedimentos de avaliação de desempenho de gestão;
Anexo 4 – Conceituação técnica dos indicadores, vinculados aos obje vos estratégicos do Documento “Elementos Estruturantes
para o Plano Diretor do CTI Renato Archer - 2019-2022”.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1. Este TCG tem por objeto o ajuste de condições especíﬁcas no relacionamento entre o MCTI, por meio da sua
Subsecretaria de Unidades Vinculadas – doravante denominada SUV, e o CTI, visando assegurar a essa Unidade as condições
necessárias ao cumprimento de sua missão, com excelência cien ﬁca e tecnológica em sua área de atuação.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVOS

1. O TCG tem como obje vo fundamental a promoção da melhoria do desempenho do CTI, a par r de ﬂexibilidades
e autonomias gerenciais e decisórias, visando especialmente a:
a) aperfeiçoar o acompanhamento e o controle de resultados da gestão do CTI, mediante instrumento caracterizado
por consensualidade, obje vidade, responsabilidade e transparência;
b) compa bilizar as a vidades do CTI com as polí cas públicas e os programas governamentais, especialmente
aqueles deﬁnidos pelo MCTI;
c) facilitar o controle social sobre a a vidade administra va;
d) estabelecer indicadores obje vos para o controle de resultados e o aperfeiçoamento das relações de cooperação
e supervisão;
e) ﬁxar a responsabilidade de dirigentes quanto aos resultados;
f) promover o desenvolvimento e a implantação de modelos de gestão ﬂexíveis, vinculados ao desempenho e
propiciadores de envolvimento efe vo dos agentes e dos dirigentes na obtenção de melhorias con nuas da qualidade dos serviços
prestados à comunidade.
2. Fornecer ao CTI orientação básica e apoio para execução das suas a vidades prioritárias deﬁnidas no
Documento “Elementos Estruturantes para o Plano Diretor do CTI Renato Archer - 2019-2022”.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREMISSAS PARA EXECUÇÃO DO TCG

1. Este TCG será regido pelas premissas con das no Anexo 1, isto é, a es ma va dos recursos orçamentários e
extraorçamentários e cronograma de desembolso dos recursos ﬁnanceiros necessários à execução das ações orçamentárias
pactuadas, referentes a 2020.
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CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MCTI/SUV

1. Assegurar o cumprimento dos obje vos deﬁnidos no Documento “Elementos Estruturantes para o Plano Diretor
do CTI Renato Archer - 2019-2022” e avaliar seu desempenho em 2020 por meio deste TCG;
2. Assegurar os recursos orçamentários e ﬁnanceiros necessários à execução das a vidades do CTI, concorrendo
para sua liberação nos prazos requeridos;
3. Ar cular-se com órgãos especíﬁcos singulares do MCTI e Agências envolvidas direta ou indiretamente nas
a vidades do CTI, com vistas a assegurar os meios para o cumprimento deste TCG;
4. Auxiliar, quando necessário, o cumprimento das a vidades do CTI na ar culação interins tucional com
unidades internas ou externas ao MCTI;
5. Modernizar sistema de controle, sempre que possível, eliminando empecilhos burocrá cos ao processo
decisório da gestão do CTI;
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 CTI;
8. Organizar reuniões envolvendo o CTI e os órgãos especíﬁcos singulares do MCTI obje vando a integração mútua
na realização de programas, projetos e a vidades de interesse da polí ca de CT&I do Ministério, quando necessário; e
9. Disponibilizar orientação técnica ao CTI nos processos de prestação de contas.

CLÁUSULA QUINTA – COMPROMISSOS DO CTI

1. A ngir as metas e resultados que forem acordados, na forma dos Anexo 2, considerando que:
a) As premissas de planejamento estabelecidas no Anexo 1 para 2020 condicionam e deﬁnem as metas e os indicadores
referidos na Cláusula Segunda, e;
b) Compa bilizados os princípios de transparência nas ações de Governo e de interesse público, aquelas metas e
indicadores de desempenho que cons tuírem informações conﬁdenciais, incluindo as questões relacionadas à propriedade
intelectual, devem ser preservados como tal, respondendo pelos danos causados à parte direta ou indiretamente responsável por
sua divulgação não autorizada.
2. Adotar no CTI as medidas necessárias ao cumprimento dos obje vos deﬁnidos no Documento “Elementos
Estruturantes para o Plano Diretor do CTI Renato Archer - 2019-2022” e consequente TCG, assegurando o aprimoramento dos
métodos de gerenciamento, a qualidade de suas a vidades, a pesquisa cien ﬁca e tecnológica, os serviços, a transferência de
conhecimento, a promoção da inovação e a racionalização dos custos de execução e gestão;
3. Observar, na condução dos processos, trabalhos técnicos e de pesquisa, o seu planejamento, bem como os
Programas e Ações do Plano Plurianual - PPA do Governo Federal;
4. Apresentar, até 60 dias após o encerramento de 2020, relatório de acompanhamento do desempenho, com
parecer emi do pelo Conselho Técnico-Cien ﬁco – CTC do CTI;
5. Fornecer informações detalhadas adicionais quando necessária à correta avaliação de desempenho;
6. Fazer gestões, com o apoio da SUV/MCTI, para superação de eventuais obstáculos externos;
7. Elaborar o Plano Diretor da Unidade até julho de 2021; e
8. Ar cular-se, no que couber, com os órgãos especíﬁcos singulares do MCTI na execução de programas, projetos e
a vidades inseridos na polí ca de CT&I do Ministério.
CLÁUSULA SEXTA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

1. O desempenho de gestão do CTI, diante dos compromissos assumidos no presente TCG, será avaliado pela
veriﬁcação obje va do cumprimento das metas acordadas para os indicadores explicitados no Anexo 2, cuja conceituação técnica
encontra-se no Anexo 4.
2. Poderá a SUV ou o CTI convocar reunião de avaliação, com a ﬁnalidade de analisar os correspondentes
relatórios, com a par cipação ideal de:
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a) Dois representantes da SUV;
b) Dois representantes do CTI;
c) Pelo menos um membro do CTC, externo ao CTI;
3. O relatório de acompanhamento do desempenho, mencionado no item 4 da Cláusula Quinta deverá ser
encaminhado à SUV, com antecedência mínima de 15 dias às reuniões respec vas;
4. O relatório de acompanhamento do desempenho, mencionado no item anterior, deverá contemplar os
procedimentos de avaliação de desempenho de gestão deﬁnidos no Anexo 3; e
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, em parte ou no todo, por meio de adi vos de comum acordo, suspenso ou
rescindido a qualquer tempo pelas partes, na ocorrência de:
a) Mudança relevante nas premissas técnicas e econômicas (Anexo 1), consideradas na elaboração das metas e
indicadores que inviabilizem seu cumprimento;
b) Resultado de avaliação técnica com irreversível tendência ao descumprimento parcial de metas anuais, por razões
imputáveis à administração do CTI;
c) Alterações na legislação vigente ou infringência às leis ou demais normas jurídicas, incluindo-se o Regimento
Interno do CTI, por parte de seus administradores, na modalidade dolosa ou culposa; e
d) Não cumprimento das Premissas estabelecidas no Anexo 1.
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA

1. Este TCG terá vigência até 31 de dezembro de 2020, sendo vedada a prorrogação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES

1. Eventuais faltas pessoais que provoquem descumprimento injus ﬁcado do presente Termo serão encaminhadas
à Corregedoria do MCTI, para adoção das providências cabíveis, nos termos da legislação vigente.
2. A insuﬁciência injus ﬁcada do desempenho do supervisionado bem como o descumprimento reiterado das
presentes cláusulas poderão ensejar a des tuição do Diretor do cargo, presente manifestação técnica da SUV que embase tal
decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA – FLEXIBILIDADES E AUTONOMIAS

1. Ficam estabelecidas ﬂexibilidades e autonomias gerencial e decisória ao CTI, por meio das competências
delegadas ao seu Diretor, nos termos da Portaria MCT nº 407, de 29 de junho de 2006, alterada pela Portaria MCTIC nº 1.794, de
16 de abril de 2019, e da Portaria MCTIC nº 983, de 28 de dezembro de 2012
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

1. O presente Acordo será publicado, por extrato, no Diário Oﬁcial da União, dentro do prazo legal, às expensas do
CTI.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

1. Fica eleito o foro da Jus ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal - DF, para dirimir dúvidas e eventuais
li gios que não possam ser solucionados administra vamente.

MARCOS CESAR PONTES
Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações
(assinado eletronicamente)

JORGE VICENTE LOPES DA SILVA
Diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
(assinado eletronicamente)

ANEXO 1 – PREMISSAS DO TCG 2020
Cons tuem premissas do presente TCG:
1. O recebimento, com ﬂuxo adequado, dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2020, com seus respec vos
limites de empenho, conforme tabela a seguir:

Tabela 1 – Orçamento do CTI previsto na LOA, R$ correntes, 2020

Itens
Fonte 100 e 144
Gestão Administra va
1. Custeio
2. Capital
Ações Finalís cas
1. Custeio
2. Capital
Fonte 150
1. Custeio
2. Capital
TOTAL

LOA 2020
7.657.537
6.320.234
6.127.988
192.246
1.337.303
1.151.636
185.667
197.341
197.341
7.854.878

Observações:
- Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que “dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2020”.
- Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que “es ma a receita e ﬁxa despesa da União para o exercício de 2020”.
- Decreto nº 10.249, de 19 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira, estabelece o
cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Execu vo Federal para o exercício de 2020”.

2. O valor anual de bolsas do Programa de Capacitação Ins tucional - PCI, concedidas pela CGPS/SUV/MCTI, é de R$ 3.098.053,39

18/12/2020 11:09

SEI/MCTI - 6249384 - Termo

5 de 14

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

(três milhões, noventa e oito mil, cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). Não estão considerados os aportes de outras
Secretarias do MCTI,mas registro que o CTI solicitou um orçamento adicional de R$ 376.716,61, totalizando R$ 3.168.620,00 para
2020, caso o CNPq atenda a solicitação.
3. Os recursos es mados provenientes de convênios, contratos e serviços e outros da ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), segundo discriminação a seguir.

R$
800.000,00
100.000,00
1.100.000,00
2.000.000,00

Contratos e convênios
Serviços tecnológicos
Fundos Setoriais, Fundações, Agências e Programas de Fomento à Pesquisa
TOTAL

4. Manutenção do quadro atual de recursos humanos alocados no CTI.

ANEXO 2 – INDICADORES PACTUADOS

Tabela 4 – Indicadores vinculados aos seus obje vos estratégicos, com suas fontes de informação internas e respec vo peso para
ﬁns de avaliação

Obje vo
Estratégico

Elementos
que
compõem
o
indicador

Unidade
de
medida

NPSCI

N.

TNSE1

N.

IPUB

N.

Indicadores

Fontes de
Informação

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Governo
Digital

01.
Índice
de
Publicações (IPUB)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

2

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Governo
Digital

02. Programas e
Projetos
de
Cooperação
Internacional (PPCI)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

2

PPCI
NPPCI

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Governo
Digital

03. Programas e
Projetos
de
Cooperação
Nacional (PPCN)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

2

PPCN
=
NPPCN

Peso

=

2020

2016

2017

2018

2019

0,19

0,22

0,14

0,43

0,30

N.

11

9

10

17

15

N.

97

87

65

53

50

(Meta)
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e
Governo
Digital

04.
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Desenvolvidos (PcTD)
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Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras,
Governo
Digital
e
Laboratórios
Abertos

05.
Índice
de
Contribuição para o
Acervo Cien ﬁco e
Tecnológico (ICACT)

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras,
Governo
Digital
e
Laboratórios
Abertos

06.
Índice
de
Propriedade
Intelectual (IPIn)

Divisão de
Inovação
Tecnológica

Indústria 4.0,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Laboratórios
Abertos

07. Índice Financeiro
de Atendimento e
transferência
de
Tecnologia (IFATT)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

08. Índice de PósDoutorado (IPD)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Governo
Digital

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras,
Governo
Digital
e
Laboratórios
Abertos

09. Relação entre
Receitas
Extraorçamentárias e
OCC (RREO)

-

10.
Índice
de
Execução
Orçamentária (IEO)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

11.
Índice
de
Inves mento
em
Capacitação
e
Treinamento (ICT)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

-

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

3

3

2

3

3

2

3

2

NPTD

N.

TNSE2

N.

PcTD

N.

NDACT

N.

TNSE2

N.

ICACT

N.

IPIn = NP

N.

Valor

R$

TNSE1

N.

IFATT

R$/téc

NPD

N.

NPE

N.

IPD

%

RE

R$

OCC

R$

RREO

%

VEO

R$

OCC

R$

IEO

%

PS

N.

M

N.

NH

N.

0,37

0,49

0,47

0,69

0,50

3,67

3,98

5,16

3,88

1,00

3

1

1

6

2

14.042

19.976

7.899

4.284

2.500

29,0

25,5

27,3

82,5

80,0

N/A

N/A

N/A

20,97

20,00

96,83

98,59

95,80

96,57

100,00

-

-

-

-

0,40
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Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Governo
Digital

12.
Par cipação
Rela va
de
Bolsistas (PRB)

-

13.
Par cipação
Rela va de Pessoal
Terceirizado (PRPT)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

-

14.
Projetos
desenvolvidos
na
área de Inclusão
Social (PIS)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

2

15. Apoio a Micro,
Pequena e Média
Empresas (APME)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Governo
Digital
Indústria 4.0,
Saúde
Avançada,
Tecnologias
Habilitadoras
e
Laboratórios
Abertos

-

-

16.
Índice
de
execução
dos
recursos PCI (IEPCI)

17.
Índice
de
bolsistas PCI em
relação ao total de
bolsistas (IPCI)

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

Sistema de
Informações
Gerenciais e
Tecnológicas
- SIGTEC

-

3

1

-

MH

N.

PERC

R$

ME

R$

ICT

N.

NTB

N.

NTS

N.

PRB

%

NPT

N.

NTS

N.

PRPT

%

PIS = NPIS

N.

NAPME

N.

NAET

N.

APME

%

Valor
executado

R$

Valor
aportado

R$

IEPCI

%

Bolsistas
PCI

N.

Bolsistas

N.

IPCI

%

71

43

50

83

80

139

97

87

97

80

24

10

10

6

5

78

74

70

71

70

-

-

-

-

95

-

-

-

-

60

Observações:
1. IPUB - O aumento considerável do índice do indicador IPUB deve-se às publicações nas revistas indexadas na base SCOPUS, que
foi incorporada a esse indicador (anteriormente considerava-se apenas as revistas da base do WoS/SCI). Também houve a
alteração no denominador, subs tuindo o TNSE2 pelo TNSE1 (apenas pesquisadores e tecnologistas atuando em P&D).
2. ICACT - Para o indicador ICACT, a par r de 2020, serão considerados os documentos técnicos que tenham impacto efe vo no
desenvolvimento cien ﬁco e tecnológico de produtos, processos e serviços.
3. IPIn - A par r de 2019 a métrica do indicador IPIN passou a ser o número absoluto de depósitos de propriedade intelectual. A
série histórica foi refeita considerando os valores absolutos de depósitos de PI em cada ano.
4. IFATT - O denominador deste indicador IFATT foi alterado, subs tuindo o TNSE2 (incluído os bolsistas) pelo TNSE1 (tecnologistas
e pesquisadores), uma vez que bolsistas não estão envolvidos diretamente nas a vidades de transferência de tecnologia e de
prestação de serviços tecnológicos.
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5. RREO - O indicador RREO foi proposto pela SUV, a par r de 2019, subs tuindo os indicadores anteriores: RRP e RDC.
6. ICT - O indicador ICT foi reformulado pela SUV, a par r de 2020, sendo considerado na sua equação, não somente a execução
orçamentária de capacitação, mas o número de servidores capacitados e a respec va quan dade de horas dedicadas a estas
capacitações. A nova fórmula consta do Anexo deste contrato.
7. IEPCI - O indicador IEPCI foi proposto pela SUV, a par r de 2020, sendo considerado na sua equação, a execução dos recursos
com bolsistas PCI. A nova fórmula consta do Anexo deste contrato.
8. IPCI - O indicador IPCI foi proposto pela SUV, a par r de 2020, sendo considerado na sua equação, o número de bolsistas PCI em
relação ao total de bolsistas na Unidade de Pesquisa. A nova fórmula consta do Anexo deste contrato.

ANEXO 3 – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

1. O desempenho do CTI, frente aos compromissos assumidos no presente TCG, será acompanhado e avaliado pela veriﬁcação
do cumprimento das metas pactuadas para os indicadores explicitados no Anexo 2, cuja conceituação técnica encontra-se no
Anexo 4;
2. Caberá à SUV/MCTI a convocação da reunião anual de avaliação, com o obje vo de analisar o relatório de acompanhamento
do desempenho. Da avaliação de desempenho resultarão recomendações para a administração do CTI, que se balizarão nos
seguintes procedimentos:
a) A avaliação de desempenho basear-se-á nos indicadores constantes do TCG, explicitados no Anexo 2, cuja conceituação
técnica encontra-se no Anexo 4;
b) Será calculado o esforço no a ngimento de cada meta em par cular, que implicará na determinação de notas de O (zero) a
10 (dez), para cada meta acordada, associadas a valores realizados, conforme a escala da Tabela 3 deste Anexo;
c) Os pesos serão atribuídos de acordo com o grau de importância de cada indicador para o CTI, considerando a graduação de 0
a 3 pontos; os pesos de cada indicador foram negociados com a SUV/MCTI e estão relacionados na Tabela 2 do Anexo 2;
d) O resultado da mul plicação do peso pela nota corresponderá ao total de pontos atribuídos a cada indicador;
e) O somatório dos pontos dividido pelo somatório dos pesos corresponderá à pontuação média global da Unidade de
Pesquisa;
f) A pontuação média global está associada a um respec vo conceito e deverá ser classiﬁcada conforme a Tabela 4 deste Anexo.

Tabela 3 – Resultados observados e notas atribuídas
Resultado observado
(%)
>90
De 81 a 90
De 71 a 80
De 61 a 70
De 50 a 60
< 50

Nota
atribuída
10
8
6
4
2
0

Tabela 4 – Pontuação global e respec vos conceitos
Pontuação Global
(Nota)
De 9,6 a 10
De 9,0 a 9,5
De 8,0 a 8,9
De 6,0 a 7,9
De 4,0 a 5,9
menor que 4,0

Conceito
A – Excelente
B – Muito bom
C – Bom
D – Sa sfatório
E – Fraco
F - Insuﬁciente

18/12/2020 11:09

SEI/MCTI - 6249384 - Termo

9 de 14

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

ANEXO 4 – CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DOS INDICADORES

Indicador: Índice de Publicações (IPUB)
Obje vo: divulgar a produção cien ﬁca do CTI, colaborando com a geração de conhecimento na área de tecnologia da
informação, conforme a missão ins tucional do CTI.
Fórmula do indicador: NPSCI / TNSE
NPSCI = Número de publicações, no ano, em periódicos com ISSN e indexados nas bases WoS/SCI (Science Cita on Index) e
SCOPUS.
TNSE1 = Número de técnicos de nível superior vinculados diretamente à pesquisa cien ﬁca e ao desenvolvimento tecnológico
(pesquisadores e tecnologistas), com no mínimo doze meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: Os técnicos atuantes no indicador devem ser listados em anexo, em tabela própria contendo as colunas: 1 Nome do
técnico; 2. Cargo; 3. Lotação; 4. Número de publicações; 5. Relação de publicações.
Ano base: 2007.
OBS¹: A par r de 2019 considerou-se também as publicações indexadas na base SCOPUS. Além disso, houve a alteração no
denominador, subs tuindo o TNSE2 pelo TNSE1 (apenas pesquisadores e tecnologistas atuando em P&D).
OBS²: Considerar somente as publicações e textos efe vamente publicados no período. Resumos expandidos não devem ser
incluídos.
Indicador: Programas e Projetos de Cooperação Internacional (PPCI)
Obje vo: fortalecer e ampliar a par cipação e inserção internacional do CTI, por meio de acordos, projetos e programas de
cooperação com ins tuições internacionais, nos temas cien ﬁcos e tecnológicos do CTI.
Fórmula do indicador: PPCI = NPPCI
Unidade: Nº, sem casa decimal
NPPCI = Nº de Programas e Projetos vigentes em parceria formal com ins tuições estrangeiras no ano. No caso de organismos
internacionais, será omi da a referência a país.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: Deverá constar, obrigatoriamente, em anexo, as seguintes colunas de informações sobre cada cooperação: 1.
Programa/Temá ca do Acordo; 2. Descrição do Acordo; 3. Nome da ins tuição parceira estrangeira; 4. País (caso não seja
Organismo Internacional); 5. Período de Vigência; 6. Resultados apresentados no ano; e 7. Observações.
Ano base: 2004.
OBS¹: De 2004 a 2018 esse indicador era denominado PPACI, pois considerava também o número de ações de cooperação
internacional. Em 2019 houve a alteração conceitual do indicador, restringindo-se ao número de programas e projetos de
cooperação internacional.
OBS²: Considerar apenas os Programas e Projetos vigentes em parceria formal com ins tuições estrangeiras. Como documento
ins tucional / formal entende-se o ato assinado pelo dirigente máximo da ins tuição, Ministério ou país juntamente com a
contraparte estrangeira.
Indicador: PPCN – Programas e Projetos de Cooperação Nacional (PPCN)
Obje vo: fortalecer e ampliar a par cipação estratégica do CTI em redes temá cas e em projetos e programas de cooperação com
ins tuições públicas e privadas nacionais, nos temas cien ﬁcos e tecnológicos do CTI.
Fórmula do indicador: PPCN = NPPCN
Unidade: Nº, sem casa decimal.
NPPCN = Nº de Programas e Projetos vigentes em parceria formal com ins tuições nacionais, no ano.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: Deverá constar, obrigatoriamente, em anexo, as seguintes colunas de informações sobre cada cooperação: 1.
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Programa/Temá ca do Acordo; 2. Descrição do Acordo; 3. Nome da ins tuição parceira; 4. Período de Vigência; 5. Resultados
apresentados no ano; e 6. Observações.
Ano base: 2004.
OBS¹: De 2004 a 2018 esse indicador era denominado PPACN, pois considerava também o número de ações de cooperação
nacional. Em 2019 houve a alteração conceitual do indicador, restringindo-se ao número de programas e projetos de cooperação
nacional.
OBS²: considerar apenas os Programas e Projetos vigentes em parceria formal com ins tuições nacionais. Como documento
ins tucional / formal entende-se o ato assinado pelo dirigente máximo da ins tuição juntamente com a contraparte ou a quem
este delegar.
Indicador: Índice de Processos e Técnicas Desenvolvidos (PcTD)
Obje vo: desenvolvimento, prospecção e adaptação de processos, materiais, métodos, técnicas e ferramentas para a
produção, avaliação e melhoria da qualidade de produtos e processos em tecnologia da informação.
Fórmula do indicador: PcTD = NPTD / TNSE
Unidade: Nº de processos e técnicas por técnico, com duas casas decimais.
NPTD = Nº total de processos, protó pos, so wares e técnicas desenvolvidos no ano, medidos pelo nº de relatórios ﬁnais
produzidos ou pelo nº de registros no sistema de gestão de informações da UP.
TNSE2 = Σ dos Técnicos de Nível Superior vinculados diretamente à pesquisa (pesquisadores, tecnologistas e bolsistas), com doze
ou mais meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: Os técnicos deverão ser listados, em anexo, com seus respec vos cargos/funções.
Ano base: 2004.
OBS: Exclui-se, neste indicador, o estágio de homologação do processo, protó po, so ware ou técnica que, em algumas UPs, se
segue à conclusão do trabalho. Tal estágio poderá, eventualmente, cons tuir-se em indicador especíﬁco da UP.
Indicador: Índice de Contribuição para o Acervo Cien ﬁco e Tecnológico (ICACT)
Obje vo: aumentar o acervo de conhecimentos técnico-cien ﬁcos da ins tuição possibilitando aplicá-los em bene cio da
sociedade.
Fórmula do indicador: ICACT = NDACT / TNSE
Unidade: Nº, com duas casas decimais.
NDACT = (Nº de especiﬁcações de produtos) + (Nº de descrições de processos, técnicas, métodos e normas) + (Nº de relatórios
técnicos ou monograﬁas) + (Nº de anais) + (Nº de trabalhos completos publicados em anais de congressos ou similares) + (Nº de
capítulos de livros).
TNSE2 = Σ dos Técnicos de nível superior vinculados diretamente à pesquisa (pesquisadores, tecnologistas e bolsistas), com doze
ou mais meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: relação de documentos, relatórios técnicos, pareceres e laudos, descrições de processos e produtos, estudos
prospec vos, especiﬁcação de so ware, entre outros, produzidos e registrados no SIGTEC. Lista com o nome dos técnicos, com
seus respec vos cargos/funções.
Ano base: 2004.
OBS: devem ser considerados os documentos técnicos que tenham impacto efe vo no desenvolvimento cien ﬁco e tecnológico de
produtos, processos e serviços.
Indicador: Índice de Propriedade Intelectual (IPIn)
Obje vo: divulgar e proteger a propriedade intelectual produzida no CTI.
Fórmula do indicador: IPIn = NP
Unidade: Nº, sem casa decimal.
NP = (Nº de pedidos de privilégio de patente, protó pos, so wares, modelos de u lidade e direitos autorais, protocolados no país
e no exterior) + (Nº de patentes concedidas no país e no exterior), no ano.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Ano base: 2004.
Comprovação: lista com os dados do pedido de registro de propriedade intelectual e de concessão de patentes.
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OBS: Em 2004 esse indicador era denominado INOVA, e a par r de 2005 foi renomeado para IPIN.
Indicador: Índice Financeiro de Atendimento e Transferência de Tecnologia (IFATT)
Obje vo: atender empresas por meio de transferência de tecnologias inovadoras, e oferta de serviços inovadores de alto conteúdo
tecnológico em tecnologia da informação, visando ampliar a compe vidade da indústria nacional.
Fórmula do indicador: IFATT = Valor / TNSE
Unidade: R$ por técnico, com duas casas decimais.
Valor = (Σ dos valores dos contratos de licenciamento para exploração de patentes - se houver) + (contratos de fornecimento de
tecnologias industriais) + (contratos de prestação de serviços de assistência técnica e cien ﬁca) + (contratos de P&D ﬁrmados com
o setor produ vo, considerados pelo valor do efe vo ingresso ﬁnanceiro - regime de caixa - no ano, através da UP, suas respec vas
fundações e similares).
TNSE1 = Número de técnicos de nível superior vinculados diretamente à pesquisa cien ﬁca e ao desenvolvimento tecnológico
(pesquisadores e tecnologistas), com no mínimo doze meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Ano base: 2004.
Comprovação: valores de contratos de P&D, de prestação de serviços e de licenciamento para exploração de patentes, registrados
no SIGTEC. Lista com o nome dos técnicos, com seus respec vos cargos/funções.
Indicador: Índice de Pós-Doutorado (IPD)
Obje vo: aumentar a capacidade do CTI em atrair pessoal técnico especializado, em nível de doutorado, para desenvolver e atuar
em projetos de P&D.
Fórmula do indicador: IPD = (NPD / NPE)*100
Unidade: %, com uma casa decimal.
NPD = Nº de Pós-Doutorandos, no ano
NPE = Nº de tecnologistas e pesquisadores em efe vo exercício em P&D, na Unidade de Pesquisa.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: lista com os nomes dos pós-doutorandos, com os respec vos
supervisores e as áreas de atuação.

pos de bolsa, de vínculos, os nomes dos

Ano base: 2005.
Indicador: Relação entre Receita Extraorçamentária e OCC (RREO)
Obje vo: aumentar a capacidade de captação de recursos extraorçamentários, que possam contribuir para a melhoria da
infraestrutura e no custeio das a vidades realizadas pelo CTI, de forma complementar aos recursos oriundos do Orçamento Geral
da União.
Fórmula do indicador: RREO = (RE / (RE+OCC)) * 100
Unidade: %, com duas casas decimais.
RE = Receita Extraorçamentária - receita proveniente de descentralização orçamentárias de outras Secretarias do MCTI ou de outro
Ministérios (TEDs), de convênios, fundos setoriais, fontes de apoio à pesquisa, faturamento de prestação de serviços tecnológicos,
inclusive as que ingressam via Fundações de Apoio, efe vamente ingressadas no ano de vigência do TCG.
OCC = dotação orçamentária aprovada na LOA, compreendendo recursos em custeio e capital, oriundos do Tesouro Nacional.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: aportes de recursos provenientes de TEDs, de convênios e contratos de P&D, de prestação de serviços tecnológicos,
de fundos setoriais, entre outros, registrados no SIGTEC.
Ano base: 2019.
OBS¹: Este indicador criado em 2019 foi o resultado da fusão dos indicadores anteriores RRP e RDC.
OBS²: deve-se excluir os auxílios individuais concedidos diretamente aos pesquisadores pelo CNPq e Fundações de Amparo à
Pesquisa. Não deverão ser computadas dotações con ngenciadas.
Indicador: Índice de Execução Orçamentária (IEO)
Obje vo: aumentar a capacidade de execução orçamentária do CTI, obedecendo os devidos ritos legais da administração pública.
Fórmula do indicador: IEO = VEO / OCCe * 100
Unidade: %, com duas casas decimais.
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VEO = Σ dos valores de custeio e capital efe vamente empenhados.
OCC = dotação orçamentária em custeio e capital.
Fonte de informação: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas SIGTEC.
Comprovação: valores devidamente empenhados no SIAFI.
Ano base: 2004.
OBS: De 2004 a 2015 a fórmula do VEO considerava a somatória dos valores de custeio e capital efe vamente empenhados e
liquidados. A par r de 2016 considerou-se os valores apenas empenhados.
Indicador: Índice de Inves mento em Capacitação e Treinamento (ICT)
Obje vo: promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias para a execução da missão
ins tucional.
Fórmula do indicador: ICT = (PS/M + NH/MH + PERC/ME) / 3
Unidade: Nº, com duas casas decimais.
PS = número de recursos humanos da Unidade de Pesquisa (UP) que par ciparam, no ano de vigência do TCG, de programas e
eventos de capacitação e treinamento.
M = número de recursos humanos da UP para par ciparem, no ano de vigência do TCG, de programas e eventos de capacitação e
treinamento.
NH = número de "horas-capacitação" de par cipação efe va dos recursos humanos da UP em programas e eventos de capacitação
e treinamento.
MH = meta pactuada de número de "horas-capacitação" dos recursos humanos da UP que devem par cipar de programas e
eventos de capacitação e treinamento.
PERC = valor efe vamente empenhado dos recursos orçamentários especíﬁcos para capacitação.
ME = recursos orçamentários especíﬁcos para capacitação.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: tabela(s) contendo informações das receitas orçamentárias (LOA, LOA + Créditos e valores executados,
classiﬁcando-os pelas seguintes categorias, dis nguindo entre custeio e capital: Programas Finalís cos, Programas Finalís cos
(fonte 150), Gestão Administra va e Capacitação de recursos humanos) e receitas extraorçamentárias (por Fundação: FACC,
FUNCATE e FUNDEP).
Ano base: 2004.
OBS¹: O indicador ICT foi reformulado a par r deste contrato de 2020, sendo considerado na sua equação, não somente a
execução orçamentária de capacitação, como foi até 2019, mas também o número de servidores capacitados e a respec va
quan dade de horas dedicadas a estas capacitações.
OBS: Incluir despesas com passagens e diárias em viagens cujo obje vo seja par cipar 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 dispêndios com cursos de pós-graduação oferecidos pela en dade. Não deverão ser computadas
dotações con ngenciadas.
Indicador: Par cipação Rela va de Bolsistas (PRB)
Obje vo: acompanhar a relação de bolsistas de nível superior e o total de servidores lotados no CTI.
Fórmula do indicador: PRB = (NTB / NTS) * 100
Unidade: %, sem casa decimal.
NTB = Σ dos bolsistas (PCI, RD, etc.) de nível superior, no ano.
NTS = Nº total de servidores em todas as carreiras, no ano.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas – SIGTEC.
Comprovação:lista com os nomes dos bolsistas e respec vos pos de bolsa, de vínculos, os nomes dos supervisores e as áreas de
atuação.
Ano base: 2004.
Indicador: Par cipação Rela va de Pessoal Terceirizado (PRPT)
Obje vo: acompanhar a relação de pessoal terceirizado e o total de servidores lotados no CTI.
Fórmula do indicador: PRPT = (NPT / NTS) * 100
Unidade: %, sem casa decimal.
NPT = Σ do pessoal terceirizado, no ano.
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NTS = Nº total de servidores em todas as carreiras, no ano.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas – SIGTEC.
Comprovação: lista com os nomes dos terceirizados e respec vos vínculos, os nomes dos supervisores e as áreas de atuação.
Ano base: 2004.
Indicador: Projetos desenvolvidos na área de inclusão social (PIS)
Obje vo: promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em Tecnologias da Informação que contribuam para a inclusão
social e digital.
Fórmula do indicador: PIS = NPIS
Unidade: Nº, sem casa decimal
NPIS = Nº de Projetos e Programas desenvolvidos na área de Inclusão Social
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas – SIGTEC.
Comprovação: lista de projetos de P&D que contribuem com a inclusão social e digital.
Ano base: 2004.
Indicador: Apoio à Micro, Pequena e Média Empresas (APME)
Obje vo: Atender a demanda de empresas por a vidades de inovação.
Fórmula do indicador: APME = (NAPME / NAET) * 100
Unidade: %, sem casa decimal
NAPME = Número de micro, pequenas e médias empresas, conforme deﬁnição do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), que foram atendidas em contratos de pesquisa e desenvolvimento, contratos de prestação de serviços de
assistência técnica e cien ﬁca, consultorias, fornecimento de tecnologias industriais, entre outros, no ano.
NAET = Número total de empresas (micro, pequenas, médias e grandes) que foram atendidas em contratos de pesquisa e
desenvolvimento, contratos de prestação de serviços de assistência técnica e cien ﬁca, consultorias, fornecimento de tecnologias
industriais, entre outros, no ano.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas – SIGTEC.
Comprovação: lista de empresas atendidas considerando o seu tamanho, conforme classiﬁcação do BNDES.
OBS: A classiﬁcação de porte segundo o BNDES considera a Receita Operacional Bruta (ROB) anual das empresas. Microempresa menor ou igual a R$ 360 mil; Pequena Empresa - maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões; Média Empresa - maior
que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões; e Grande Empresa - maior que R$ 300 milhões.
Ano base: 2004.
Indicador: Índice de execução dos recursos PCI (IEPCI)
Obje vo: propiciar, ao MCTI e aos cidadãos, fonte tempes va de informações a respeito do Programa PCI.
Fórmula do indicador: Valor dos recursos PCI executados no ano / valores dos recursos PCI aportados no ano.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: tabela contendo informações dos bolsistas (nome do bolsista, lotação, período da contratação, po de bolsa).
Ano base: 2020.
Indicador: Índice de bolsistas PCI em relação ao total de bolsistas (IPCI)
Obje vo: avaliar o impacto do Programa PCI na dinamização das agendas de pesquisa e desenvolvimento do CTI.
Fórmula do indicador: Somatório de bolsistas contratados via programa PCI / Número total de bolsistas.
Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais e Tecnológicas - SIGTEC.
Comprovação: tabela contendo informações dos bolsistas (nome do bolsista, lotação, período da contratação, po de bolsa).
Ano base: 2020.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer, em 17/12/2020, às 10:19 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Cesar Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, em
17/12/2020, às 16:07 (horário oﬁcial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mc c.gov.br/veriﬁca.html, informando o código
veriﬁcador 6249384 e o código CRC C9AB0E33.

Não Possui.
Referência: Processo nº 01241.000124/2017-71
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