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Apresentar o vídeo



Etapas de elaboração do Plano

Definição da 

metodologia de 

elaboração do 

Plano de CT&I do 

Ceará

Análise 

situacional da 

oferta e demanda 

do sistema de 

CT&I do Ceará 

frente aos 

desafios do 

ambiente externo 

e do futuro

Definição da 

Agenda 

Estratégica de 

CT&I para o 

Estado do Ceará

Análise de 

Convergência

Validação do 

Plano de CT&I do 

Ceará

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

•Onde estamos?

•Aonde poderemos 

chegar?

•Aonde 

queremos 

chegar?

•Como vamos 

chegar lá?

•Diretrizes para 

gestão do plano 

estratégico 

Maio e junho Junho a julho
Agosto e 

setembro
outubro

novembr

o

Foram 7 meses de trabalho, com a 

participação de + de 250 pessoas, 

por meio de entrevistas, pesquisas 

via web, reuniões e workshops 

(Fortaleza, Sobral e Cariri)



Horizonte do Plano

20502018 20262020

Visão de 
futuro

Objetivos e 

estratégias 

específicas de

médio prazo

Estratégias 

específicas de 

curto prazo
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Pilares da visão de futuro

1.Estado inovador

Ambiente que se apropria e utiliza a CT&I como meio para transformar 

a vida das pessoas e organizações cearenses para melhor.

1.Valor social, ambiental e econômico

Conhecimento a serviço do bem estar da sociedade cearense e da 

inovação inclusiva para ampliar a sustentabilidade ambiental, reduzir a 

pobreza e as desigualdades sociais, econômicas e territoriais. Promove 

a competitividade da economia, o desenvolvimento de negócios 

inovadores e potencializa as oportunidades de desenvolvimento do 

Estado em sintonia com a sociedade do conhecimento.

1.Sistema de CT&I integrado e dinâmico

Sistema fortemente integrado às cadeias  produtivas. Com inserção 

ativa na rede global de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Ambiente vivo, com ampla interação e conexão entre os atores e que 

estimula o comportamento inovador e empreendedor nas diversas 

regiões do Estado.
















