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De : seminarioinct@cnpq.br
Assunto : [465423/2014-0] III Seminário de Avaliação dos INCT - Relatório Parcial Aprovado

Para : lazaro@vdg.fis.puc-rio.br, lazaro@pq.cnpq.br
Cc : Usuario Assinatura Planilha <efomento@cnpq.br>, Seminario INCT <seminarioinct@cnpq.br>

Zimbra lazaro@vdg.fis.puc-rio.br

[465423/2014-0] III Seminário de Avaliação dos INCT - Relatório Parcial Aprovado

seg, 23 de mar de 2020 14:01

Senhor Pesquisador Fernando Lázaro Freire Junior,
 
Comunicamos que o seu relatório técnico parcial, apresentado para o III Seminário de Avaliação dos INCTs, foi aprovado por este
Conselho.
 
Adicionalmente, informamos abaixo os pareceres exarados em virtude do seu relatório/apresentação durante o evento:
 
1. O relatório apresentado foi bastante sucinto, contendo, por exemplo, pouca informação sobre a internacionalização, ou sobre a
evolução do próprio INCT, considerando que suas atividades começaram em 2009. O INCT deve procurar aumentar suas interações
com o setor produtivo e com parceiros internacionais, sejam acadêmicos ou industriais, tendo, como consequência, um aumento nas
patentes.

2. O INCT deve procurar manter a derivada de melhoria, através das sinergias entre instituições e pesquisadores que o constituem,
assim como com outros parceiros nacionais e internacionais que atuam na sua área, em áreas complementares e outras
relevantes. Seria importante a inclusão no próximo relatório da evolução desde a última fase de avaliação com um resumo sucinto dos
principais novos resultados obtidos. Este INCT tem origem em 2009 e ficaria bem apresentar uma linha temporal que tivesse associada
os resultados mais significativos obtidos. Seria importante alargar as colaborações com mais empresas com níveis de exigência elevada,
assim como um maior estímulo ao empreendedorismo nos candidatos a doutor e nos doutores que fazem as suas pesquisas no
projeto. Seria de esperar na área de atuação do INCT a submissão de mais pedidos de patente que sejam relevantes para inovação. O
INCT participou numa reunião no CBPF para articulação de ações conjuntas dos diversos INCT. Seria importante indicar resultados dessa
reunião e referir os INCT com que seria importante manter algum nível de interação. Na área de Engenharia são de referir pelo menos o
INCT em Refrigeração e Termofísica e o INCT em INCT Processamento e Aplicação de Imãs de Terras Raras para Indústria de Alta
Tecnologia. Muitas vezes o novo conhecimento tem origem na interação com outras disciplinas e pontos de vista.
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Atenciosamente,
 
 
Leila de Morais
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Coordenadora Geral
Coordenação Geral de Cooperação Nacional
CGNAC/DCOI

+55 61 3211-9368
leila.morais@cnpq.br

SHIS QI 01, Conj. B, Bl. B, Sl. 103
Edifício Santos Dumont
Lago Sul, Brasília - DF     71.605-001
 
 


