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MEC / CAPES - PORTARIA Nº 106, DE 17 DE JULHO DE 
2012

Instituir Comissão Especial para acompanhar e 
monitorar a implantação do Plano Nacional de 
Pós-Graduação PNPG-2011-2020 e coordenar a 
elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa



Foco

Articular atores e ações das áreas de 
Pesquisa e PG com vistas ao 
desenvolvimento econômico, científico e 
social do país, tendo por base o 
acompanhamento do PNPG 2011-2020 e a 
elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa. 



MEC / CAPES - PORTARIA Nº 106, DE 17 DE JULHO DE 
2012 (e modificações posteriores)

 Jorge Luís Nicolas Audy – PUCRS

 Arlindo Philippi Jr. – CAPES

 Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – UFJF, CNE

 Emídio Cantídio de Oliveira Filho – UFRPE

 Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo - CNPq

 Luís Manuel Rebelo Fernandes - FINEP

 Carlos Sávio Gomes Teixeira - SAE/PR

 Marcia Perales Mendes Silva - ANDIFES

 Isac Almeida de Medeiros – FOPROP

 Helena Nader – SBPC



MEC / CAPES - PORTARIA Nº 106, DE 17 DE JULHO DE 
2012, novos membros 2014

 Luiz Roberto Liza Curi – MCTI

 Mariano Francisco Laplane - CGEE

 Celso Pinto de Melo - UFPE

 José Fernandes de Lima – CNE 

 Euclides de Mesquita Neto - UNICAMP

 João Fernando Gomes de Oliveira – EMBRAPII

 Luiz Antônio Cruz Caruso - CNI

 Júlio Sérgio de Maya Pedroza Moreira – CNI

 Paulo Eduardo Henriques Kapp - Telebras

 Roberto Nunes Júnior – ANPG

 Manoel Santana Cardoso - CAPES

 Maria de Amorim Coury - CAPES (Secretária Executiva da Comissão)



Estrutura da Equipe

Equipe de Coordenação

Coordenação Geral: 
Jorge Audy

GT Acompanhamento PNPG: 
Emídio Cantidio
Manoel Cardoso

GT Agenda Nacional de Pesquisa: 
Paulo Barone
Arlindo Philippi Jr. 



Metodologia PNPG

Áreas Temáticas – ano 2013

Avaliação

Redes e Associações

Internacionalização

Inter e Multidisciplinaridade

Inovação

Educação Básica



Metodologia PNPG

Novos Capítulos – ano 2015

Inovação

Redes e Associações

Internacionalização



Plano Nacional de 

Pós-Graduação 2011 – 2020

AGENDA NACIONAL DE PESQUISA

Atividades de 2014/2015



ANP

Articulação com o MCTI

Reuniões com Ministros e equipes 
gestoras do MCTI

Representações: MCTI, CNPq, 
FINEP, EMBRAPII, CGEE

Abertura de trabalhos/agosto: 
Presidências/CAPES e CNPq



Metodologia
Documentos Básicos: 

PNPG 2011-2020, volume 2

Livro Azul (4ª Conferência Nacional de  
CT & I)

Estratégia Nacional de CT & I 2012-2015

Plano Brasil 2022



Metodologia
Documentos Setoriais: 

O Futuro do Desenvolvimento 
Tecnológico da Agricultura Brasileira 
(Visão da Embrapa 2014-2034)

A Contribuição da Pós-Graduação 
Brasileira para  o Desenvolvimento 
Sustentável (CAPES na Rio+20)

Diversos Estudos Setoriais CGEE/MCTI



ANP

Áreas Temáticas – anos 2014 e 2015

Saúde

Indústria

Meio Ambiente 

Energia

Agricultura

Defesa

TIC



ANP PG

Áreas Temáticas – 2015

Contribuição Transversal e Regional: FOPROP

Demandas das regiões e entrega: ENPROP

- Áreas temáticas definidas no âmbito da 
Comissão

- Contribuições realidades locais (regionais) e 
transversais pelo FOPROP



Metodologia
Consulta a Especialistas Convidados: 

Mauricio Antonio Lopes (Presidente da 
Embrapa)

Gal. José Carlos De Nardi (Chefe do 
Estado Maior das Forças Armadas)

Gal. Juan Carlos Orozco (Assessor 
Técnico Superior de Ensino/Ministério 
Defesa)



Metodologia

Consulta a Especialistas Convidados: 

Rafael Luchesi (Diretor de Educação e 
Tecnologia da CNI)

Francisco Gaetani (Secretário 
Executivo/MMA)

Isabela Teixeira (Ministra/MMA)



Metodologia

Consulta a Especialistas Convidados: 

Rogério Cerqueira Leite (CNPEM e 
CCT)

Jorge Barreto (Coord. Geral Gestão do 
Conhecimento/SCTIE/MS)



Metodologia

Reuniões com Ministros
das Áreas Definidas: 

MEC

MCTI

MDIC

Saúde

Agricultura

Meio Ambiente 

Defesa



Recomendações Gerais
Ambientes de observação, reflexão e 
preparação de estratégias: sistemas de 
inteligência, centros de estudos estratégicos

Interface entre CT&I e políticas públicas

Interface entre CT&I e setores da economia

Estruturas temáticas de investigação e 
desenvolvimento reunindo grande número de 
pesquisadores (múltiplas instituições & 
diversas áreas de conhecimento reunidas)



Recomendações Gerais

Foco para demandas sociedade, avaliação dos 
resultados para a sociedade (Pesquisa na PG)

Prioridades para a alocação de recursos (cada 
vez mais escassos)

Aplicação dual, múltipla, entre áreas

Articulação entre os atores envolvidos

Planejamento longo prazo, continuidade



ANP - Defesa

 Abordagem DUAL: a Defesa do Brasil é 
inseparável de seu Desenvolvimento. 

 A sinergia entre os dois é dinâmica, transversal 
e não se restringe apenas às dimensões militar 
e econômica, mas também incorpora aspectos 
sociais, ambientais, científicos e tecnológicos. 

 É uma questão estratégica, que demanda um 
envolvimento nacional em torno de uma 
agenda de Estado. 



ANP - Defesa

 A Política Nacional de Defesa de 2005 e a 
Estratégia Nacional de Defesa de 2008 foram 
revistas e atualizadas pelo Poder Executivo e 
encaminhadas ao Poder Legislativo em 2012, 
cumprindo os prazos da Lei Complementar nº 
136, de 25 de agosto de 2010. 

 Os dois documentos já foram aprovados pelo 
Congresso Nacional em 2013, porém, a 
exemplo das versões anteriores, ainda não 
foram promulgados os respectivos decretos 
presidenciais que os instituem.  



ANP - Defesa

 A ANP destaca a importância de se distinguir a 
“defesa adjetiva”, externa ao meio militar, da 
“defesa substantiva”, própria desse meio.

 Preocupação similar pode ser constatada no 
Seminário de Pós-Graduação Defesa e 
Segurança, realizado pela Capes em parceria 
com o Ministério da Defesa (MD), no mês de 
agosto de 2014, dedicando uma mesa para 
debater a definição e o objeto de estudo desses 
dois conceitos. 



ANP - Defesa

 A ANP, acompanhando a END, identifica três 
eixos estruturantes nas políticas analisadas e 
reuniões realizadas:

- organização e orientação das Forças Armadas,

- reorganização da base industrial de defesa, e

- composição dos efetivos das três Forças.



ANP - Defesa

 Analisando mais de vinte diretrizes 
apresentadas, a ANP considera que pode 
contribuir na priorização das seguintes: 

- a organização das Forças sob a égide do trinômio 
monitoramento/controle, mobilidade e presença, 

- o fortalecimento de três setores de importância estratégica 
(espacial, cibernético e nuclear), 

- a estruturação do potencial estratégico em torno de 
capacidades e a capacitação da base industrial de defesa, 

- enfatizando o emprego dual (civil e militar) dos produtos, para 
que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à 
defesa.



ANP - Defesa

 Documentos Analisados:

- Plano de Articulação e Equipamento da 
Marinha do Brasil (PAEMB), 

- Projeto de Força (PROFORÇA) do Exército 
Brasileiro, e 

- Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 
(PEMAER).

Em horizonte de planejamento de 2030 a serem 
consubstanciados no Plano de Articulação e 
Equipamento de Defesa (PAED), em elaboração 
no Ministério da Defesa.



ANP - Defesa

 A ANP recebeu ofício da Secretaria de Pessoal, 
Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da 
Defesa com temas de interesse dos Comandos 
da Marinha, Exército e Aeronáutica para a 
formulação ANP. 

 Com isso, a análise que ora se apresenta levou 
em consideração não apenas a entrevista com 
representantes da principal instituição dessa 
área, o Ministério da Defesa, mas também o 
conteúdo do documento encaminhado. Os 
temas foram ordenados de acordo com a 
prioridade que demandam. 



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

Considerando que a tecnologia limita ou amplia a capacidade de se 
defender o país, ela é uma questão de soberania nacional. 

Por isso, os pontos estratégicos dessa área devem priorizar a 
autonomia no desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa, 
particularmente na lista a seguir, gerada à partir das interações com 
o Ministério da defesa e as Forças Armadas, em reuniões e análises 
de documentos:



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

1. Setor Nuclear:

é essencial para a Marinha, uma vez que seu programa nuclear é conduzido 
há décadas, com implicações para a sociedade – destacando-se a sua 
incorporação ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2) em 2013 –, 
que transcende a construção de um submarino de propulsão nuclear e 
envolve o domínio do ciclo do enriquecimento do urânio, a produção de 
radiofármacos e as aplicações no campo da medicina nuclear. A carência de 
recursos humanos é um dos principais problemas vivenciados no setor e há 
pelo menos três temas que fortaleceriam a pesquisa: instrumentação 
nuclear, blindagens radiológicas e avaliação de desempenho de combustível 
nuclear e tratamento e monitoração de rejeitos nucleares. 



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

2. Setor Cibernético:

é uma das preocupações que mais cresceram nos últimos anos, que 
demanda desde a formação de pesquisadores e recursos humanos, 
intensificação do intercâmbio entre o sistema de ensino superior militar e o 
meio acadêmico, até o desenvolvimento de produtos e sistemas de 
segurança e defesa cibernética. Entre as linhas de pesquisas elencadas como 
prioritárias nesse setor, pode-se mencionar: engenharia de software de 
comando e controle, criptografia, inteligência cibernética, segurança de 
redes, mineração de dados, fusão de dados, automação, robótica, 
inteligência artificial, realidade virtual, etc.



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

3. Setor Espacial:

o lançamento de satélite de telecomunicações, entre outros engenhos 
espaciais, é bastante ressaltado pela Aeronáutica, interessa a todas as forças, 
principalmente aos projetos SisGAAz (Marinha) e SISFRON (Exército), pois 
dá cumprimento ao trinômio monitoramento/controle, mobilidade e 
presença previsto na END, e permite ao governo implementar iniciativas de 
inclusão digital, como o Plano Nacional de Banda Larga. Algumas linhas de 
pesquisa que poderiam contribuir para alcançar metas do setor são: 
dinâmica orbital e trajetórias espaciais, aerotermodinâmica e hipersônica, 
propulsão aeroespacial, integração de sistemas embarcados, sistemas 
aviônicos, estruturas e aeroelasticidade, entre outras. Há também a 
necessidade de carência de recursos humanos.



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

4. Engenharia de defesa:

opta-se por sintetizar diversas linhas de pesquisas sugeridas pelo MD e pelas 
Forças nesta nomenclatura, que corresponde ao curso de pós-graduação do 
Instituto Militar de Engenharia (IME). Trata-se de uma área diretamente 
relacionada com os projetos estratégicos de Recuperação da Capacidade 
Operacional da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. As linhas de 
pesquisa que poderiam ser estimuladas são as seguintes: comunicação e 
inteligência em sistemas de defesa, mecatrônica e sistema de armas, 
modelagem e simulação em sistemas de defesa, rádio definido por software, 
desenvolvimento de veículo submarino autônomo (AUV), VTNT e VANT, 
guiamento, navegação, laser para aplicações militares, sistemas de mísseis, 
sistemas de torpedo, entre outras.



ANP - Defesa
 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

5. Defesa química, bacteriológica, radiológica, nuclear e 
bioengenharia:

há uma necessidade premente de formação de recursos humanos para atuar 
em possíveis emergências químicas, bacteriológicas e nucleares. As 
possíveis linhas de pesquisa a serem estabelecidas ou aprimoradas são: 
medidas de proteção à saúde humana contra ações de guerra nuclear, 
bacteriológica e química; sistema de prevenção, contenção e controle de 
avarias nuclear e bacteriológica; sensores químicos; espectroscopia e 
caracterização de substâncias tóxicas; sensores biológicos e biossensores; 
materiais biocompatíveis e com memória de forma; materiais 
bacteriostáticos, fungistáticos, bactericidas e fungicidas; tecnologias de 
esterilização de materiais, assepsia e desinfecção; avaliação e controle de 
dosagem e exposição; detectores de radiação ionizante; blindagem de 
artefatos e equipamentos; e materiais de proteção contra radiação.



ANP - Defesa
 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

6. Materiais, metalurgia e estruturas:

as necessidades identificadas nesse tema remontam alguns dos projetos 
estratégicos das Forças inseridos no PAC 2 em 2013, como o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), os blindados Guarani e o avião 
cargueiro militar KC-390. Como linhas de pesquisas que poderiam ser 
contempladas nesse ponto, ressaltam-se: fibra ótica; tecidos especiais para 
uniformes e seus componentes; materiais absorvedores de radiação 
eletromagnética; cerâmicas piezoelétricas e estruturais; propelentes e 
pirotécnicos; caracterização de materiais; sistemas infravermelhos, 
eletroóticos e optrônicos; proteção balística; materiais compósitos e 
polímeros, em especial fibra de carbono; sistemas auxiliares de visão 
noturna; desenvolvimento de nanoestruturas e nanotecnologia; estruturas 
dispersivas; técnicas de diminuição e otimização de emissões; análise de 
danos e resistência; entre outras. 



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

7. Processamento de sinais e de imagens:

esse ponto desdobra-se em diversas linhas de pesquisa, particularmente 
relacionadas com a inteligência militar, cartografia, guerra eletrônica, seção 
reta radar, análise de movimento de alvos, métodos de classificação de 
sinais, sonar, agulhas giroscópicas, acústica submarina, filtragem 
adaptativa, espectro de imagens, interferometria, entre outras.



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

8. Ciências humanas e sociais aplicadas:

o processo de transformação de Defesa inevitavelmente passa pela mudança 
de mentalidade de tomadores de decisão, militares e da própria sociedade, o 
que justifica a importância de linhas de pesquisa em áreas não 
necessariamente tecnológicas, como: planejamento e gestão estratégica de 
Defesa, direito internacional humanitário, direito dos domínios públicos 
internacionais (mar, espaço, etc.), entorno estratégico (América do Sul e 
África), economia e indústria de defesa, conflitos armados e operações de 
paz, cenários prospectivos, entre outras. 



ANP - Defesa

 Pontos Estratégicos para a ANP na Área de Defesa

9. Programas de Pós-Graduação e Centros de Estudos Estratégicos:

a criação desses programas e centros, nos meios acadêmicos civil e militar, 
poderiam se concentrar no problema da carência e/ou formação de recursos 
humanos, novamente civis e militares, qualificados em áreas estratégicas –
não se restringindo apenas nos três setores da END. Os programas e os 
centros dessa natureza poderiam induzir os estudos e pesquisas nos pontos 
estratégicos da temática Defesa da ANP, sem perder de vista a importância 
das áreas de Humanas e Sociais Aplicadas.



Próximas Etapas

 Contribuições FOPROP
(ENPROP, Goiânia, 2015)

 Agenda Nacional de Pesquisa (PG) 
(2014/2015)

 Apresentação no Conselho Superior da 
Capes

(janeiro de 2016)



Próximas Etapas

 Segundo Relatório do 
Acompanhamento do PNPG, foco 
ANP (janeiro de 2016)

 2016: PNPG (comportamento e 
tendências dos indicadores das 
metas do PNPG)



Evolução do Plano Nacional de 

Pós-Graduação 2011 – 2020 e estruturação 
de uma Agenda Nacional de Pesquisa

Comissão Nacional Especial PNPG 2011-2020 

& Agenda Nacional de Pesquisa

(http://www.pnpg2011-2020.capes.gov.br/)

Jorge Audy
Coordenador da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG e

Elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa

(audy@pucrs.br)

mailto:audy@pucrs.br


Elementos para a ANP

Defesa 

Nuclear

 submarino de propulsão nuclear

 enriquecimento do urânio

 produção de radiofármacos

 aplicações no campo da medicina 
nuclear

 instrumentação nuclear



Elementos para a ANP

Defesa 

Cibernético

 engenharia de software de comando e 
controle

 criptografia

 inteligência cibernética

 segurança de redes

 mineração de dados

 automação e robótica



Elementos para a ANP

Defesa 

Espacial

 satélites de telecomunicações e outros 
engenhos espaciais

 dinâmica orbital e trajetórias espaciais

 aerotermodinâmica e hipersônica

 propulsão aeroespacial

 integração de sistemas embarcados

 sistemas aviônicos



Elementos para a ANP
Defesa 

Ciências humanas e sociais aplicadas

 planejamento e gestão estratégica de 
Defesa

 direito dos domínios públicos 
internacionais (mar, espaço, etc.)

 entorno estratégico (América do Sul e 
África)

 economia e indústria de defesa

 conflitos armados e operações de paz

 cenários prospectivos



Elementos para a ANP
Ambiente

Água

 Uso e ocupação do solo e seus impactos 
nas cidades e na agricultura

 Gestão de bacias considerando usos 
multiplos

 Valoração econômica e social dos serviços 
ambientais

 Mudanças climáticas, vulnerabilidades e 
riscos associados aos recursos hídricos. 

 Impactos na saúde pública decorrentes 
de impactos das mudanças climáticas na 
água



Elementos para a ANP
Ambiente

Energia e desenvolvimento sustentável
 Avaliação de  impactos da exploração de petróleo, 

termoelétricas e nuclear

 sistema hidrelétrico, considerando suas 
potencialidades e impactos ambientais

 tecnologias para produção de biocombustíveis, 
uso de biomassa e resíduos na geração de energia

 sistema de transporte tendo como base a 
sustentabilidade e os impactos na cidade e no 
ambiente 

 uso de fontes luminosas mais eficientes na 
iluminação pública



Elementos para a ANP
Ambiente

Mudanças climáticas e desastres naturais
 Coleta, acesso e compartilhamento de dados 

(inclusive espaciais) e informações para 
elaboração de ações de adaptação (resiliência) 

 Construção de indicadores para avaliação, 
monitoramento e comparação de melhorias 
nas cidades (resiliência)

 Gestão de recursos (resíduos, água, energia, 
outros) como medida para o desenvolvimento 
de cidades resilientes

 Gestão e proteção da saúde pública frente aos 
impactos decorrentes de mudanças no clima

 Gestão integrada de medidas de adaptação e 
mitigação 



Elementos para a ANP
Agricultura

Produção agrícola sustentável 

 Uso da terra: conservação do solo, 
recuperação de áreas degradadas, plantio 
direto, estrutura fundiária, agricultura 
familiar

 Uso de insumos: defensivos, controle 
biológico, fertilizantes, fixação biológica de 
nitrogênio e uso eficiente de água

 Integração produtiva: integração lavoura-
pecuária-floresta, produção pesqueira e 
aquicultura, produtos da biodiversidade, 
biologia de sistemas, biofabricação



Elementos para a ANP
Agricultura

 Sistemas de Produção

 Economia Verde

 Produtividade:  melhoramento genético, 
alimentação, automatização e controle, 
mecanização, gestão de processos 
produtivos, gestão do conhecimento 

 Tecnologias

 Segurança Zoofitosanitária e Alimentar

 Mercados, Políticas e Desenvolvimento 
Rural


