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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
PORTARIA Nº 31/2020/SEI-CTI
DE 13 DE ABRIL DE 2020
O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER – CTI, Unidade de Pesquisa
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, nomeado por meio da Portaria
da Casa Civil nº 1.312, de 10 de dezembro de 2018, publicada no DOU de 11 de dezembro de 2018, seção
2, página 1 e em conformidade com as competências delegadas pela Portaria MCT nº 407, de 29 de junho
de 2006, publicada no DOU de 30 de junho de 2006, RESOLVE:
Art. 1º Em atendimento ao estabelecido no §1º do ar go 10 da Portaria nº 126, de 26 de novembro de
2013, torna-se público as metas intermediárias do CTI para o período de 1° de março de 2020 a 28 de
fevereiro de 2021, conforme Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. As respec vas metas deverão ser u lizadas na elaboração dos planos de trabalho
individuais para ﬁns de avaliação e concessão da Gra ﬁcação de Desempenho de A vidade de Ciência e
Tecnologia – GDACT.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
JORGE VICENTE LOPES DA SILVA

ANEXO
Metas Intermediárias
Unidade de Avaliação: Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
Indicadores de Desempenho
Descrição das Metas Intermediárias
Medida

Meta

1- Índice de Publicações IPUB

Publicações de ar gos cien ﬁcos em
periódicos indexados nas base do Science
Cita on Index (SCI) e SCOPUS.

nº de ar gos
publicados

12

2- Programas e Projetos de
Cooperação Internacional PPCI

Programas, projetos e ações desenvolvidos em
parceria formal com ins tuições estrangeiras.
Como documento formal entende-se, também,
cartas, memos e similares assinados.

nº de
cooperações
internacionais

15
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Programas, projetos e ações desenvolvidos em
parceria formal com ins tuições nacionais.
Como documento formal entende-se, também,
cartas, memos e similares assinados.

nº de
cooperações
nacionais

50

Processos, técnicas, protó pos, so wares,
4- Índice de processos e
modelos, métodos, sistemas, entre outros,
técnicas desenvolvidos - PCTD
desenvolvidos.

nº de processos
e técnicas
desenvolvidos

42

Documentos de descrições de processo, de
5- Índice de contribuição para
técnicas, de métodos e de normas,
o acervo cien ﬁco e
monograﬁas, relatórios técnicos,
tecnológico - ICACT
especiﬁcações de produtos, entre outros.

nº de
documentos

85

3- Programas e Projetos de
Cooperação Nacional - PPCN

6- Índice de propriedade
intelectual - IPIN

Concessões ou pedidos de propriedade
intelectual, tais como patentes, so wares,
marcas ou direitos autorais.

nº de registros
de propriedade
intelectual (PI)

2

7- Índice ﬁnanceiro de
atendimento e transferência
de tecnologia - IFATT

Valores faturados de contratos de prestação de
serviços tecnológicos, de licenciamento para
exploração de propriedade intelectual, de
transferência de tecnologia, de P&D ﬁrmados
com setores produ vos.

Faturamento de
serviços (R$)

R$ 100.000

8- Índice de pós-doutorado IPD

A vidades de pós-doutorado no CTI Renato
Archer, exercidas por pessoal externo a esta
Unidade de Pesquisa.

nº de pósdoutorandos

30

9- Receita Extraorçamentária

Recursos recebidos de fundos setoriais, de
convênios, de contratos, de prestação de
serviços, entre outros, ingressados
diretamente na Unidade de Pesquisa ou via
Fundações de Apoio.

faturamento
total (R$)

R$ 2.000.000

10- Índice de Execução
Orçamentária - IEO

Valores do Orçamento Geral da União (OGU)
efe vamente empenhados.

valores
empenhados do
OGU (R$)

R$ 8.000.000

11- Índice de capacitação e
treinamento - ICT

Resultado entre recursos humanos capacitados
e treinados, horas de capacitação e valores
empenhados e liquidados com capacitação e
treinamento de servidores públicos.

servidores
capacitados,
horas de
capacitação e
valores gastos

70%

12- Par cipação rela va de
bolsistas - PRB

Bolsistas de nível superior atuando em projetos
de P&D do CTI.

nº de bolsistas

70

13- Par cipação rela va de
pessoal terceirizado - PRPT

Pessoal terceirizado em a vidades contratadas
pela União (manutenção, vigilância, limpeza,
jardinagem, etc.) e pessoal contratado para
atuar em projetos de P&D do CTI (projetos com
a Finep, lei de informá ca, prestação de
serviços, etc.).

nº de pessoal
terceirizado

70

nº de projetos

5

14- Projetos desenvolvidos na Projetos de P&D na área de inclusão social
área de inclusão social - PIS
desenvolvidos no CTI.
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Atendimento a micro, pequenas e médias
15- Apoio a micro, pequena e empresas por meio de prestação de serviços
média empresa - APME
tecnológicos, transferência de tecnologia,
contratos de P&D, entre outros.

nº de empresas
atendidas

25

Documento assinado eletronicamente por Jorge Vicente Lopes da Silva, Diretor do Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer, em 15/04/2020, às 09:40 (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 5393305 e o código CRC EC08F285.
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