Programa Ciência
Sem Fronteiras (PCsF)
para a indústria

INDÚSTRIA BRASILEIRA

MEI-Mobilização
Empresarial pela
Inovação
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Enfatizar a formação de
recursos humanos qualificados
Apoiar projetos estruturantes e
P&D em grande escala
Projetos de Inovação précompetitivo
Melhorar a infraestrutura
Disseminar a cultura de
propriedade intelectual

MEI-Mobilização
Empresarial pela
Inovação
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Aprimorar o marco legal de
apoio à inovação centros de
pesquisa e desenvolvimento
(P&D) de empresas
estrangeiras
Internacionalizar as empresas
brasileiras e de P,D& Inovação
Articular a política de
inovação e a política de
comércio exterior
Inovação e P&D para PMEs
Programas setoriais de
inovação

Um dos objetivos do Programa
Ciência sem Fronteiras
“Ampliar o conhecimento
INOVADOR de pessoal
das Indústrias
Tecnológicas”.

Fonte: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa

Proposta da CNI
Utilização do PCsF
como ferramenta
de qualificação
avançada de
pessoal da
indústria.

Programa Ciência sem Fronteiras
para a Indústria

Objetivos do PCsF para a Indústria
a) Formação de profissionais altamente
especializados, atendendo as necessidades de
cada indústria;
b) Atrair jovens talentos e pesquisadores altamente
qualificados para trabalhar na indústria
brasileira;
c) Absorção de conhecimentos estratégicos para a
indústria;
d) Expansão da capacidade competitiva
internacional.

Metas do PCsF para a Indústria
•

5000 bolsas de estudo para a indústria
– 4600 bolsas de estudo para os colaboradores indicados pelas
indústrias, através de uma ampla mobilização para adesão
voluntária, buscando viabilizar o financiamento destas bolsas de
Fomento Científico;
– 400 bolsas de estudo para a atração de pesquisadores de instituições
renomadas de outros países, para atuarem em projetos de inovação
das indústrias brasileiras.

•

1000 bolsas de estudo para SENAI e SESI
– 860 bolsas de estudo para colaboradores do SENAI e do SESI;
– 140 bolsas de estudo para a atração de pesquisadores de instituições
renomadas de outros países, para atuarem em projetos de Inovação
do SENAI e do SESI (Implantação dos ISI e IST).

Público Alvo
Características do
PCsF para a indústria

Pesquisadores, Engenheiros,
Técnicos e Trainees, indicados
pelas indústrias.

BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Características do
PCsF para a indústria

Pós-Doutorado
no
Exterior
(PDE):
complementação da tese de doutorado com
foco na competitividade industrial.
Período máximo de 6 (seis) meses.
Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE):
desenvolvimento de teses de doutorado com
foco na competitividade industrial.
Período máximo de 12 (doze) meses.
BOLSAS DE TREINAMENTO
Treinamento no Exterior (SPE):
Capacitações avançadas em áreas
estratégicas para a indústria.
período máximo de 9 (nove) meses.

BOLSAS
PARA
PESQUISADORES
VISITANTES E JOVENS TALENTOS

Características do
PCsF para a indústria

Pesquisador ou Professor Visitante
Especial no País (PVE):
Desenvolvimento de P,D&I nas áreas de
interesse da indústria.
Período de 03 anos (2 meses/ano).

Pesquisador Jovem Talento no País
(BJT):
Atrair pesquisadores do exterior que
queiram se fixar no Brasil.
Período máximo de 03 anos.

FORMA DE ACESSO
Características do
PCsF para a indústria

Fluxo
simplificado
e
contínuo, específico para
as
demandas
das
indústrias.

• Divulgação e sensibilização do PCsF para a
indústria;
• Levantamento da necessidades das indústrias e
alinhamento com as ofertas do programa PCsF;
• Negociação de cotas das bolsas de fomento
junto as agências do governo;
• Pré avaliação e encaminhamento dos alunos
para aprovação final das agências do governo;
• Avaliar os resultados dos programas em
conjunto com as agências do governo;
• Gestão financeira do programa PCsF.

Papel da CNI
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Vantagens para a Indústria
• Acesso facilitado á instituições internacionais de excelência;
• Capacitações focadas nas necessidades estratégicas de cada indústria;
• Facilitação na relação com as agências do governo;
• Aumento da capacidade de inovar da indústria, em face do conhecimento
adquirido pelos colaboradores.
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Plano de Implantação do PCsF para a Indústria
• Apresentação do Road Show nas Indústrias, Associações e Federações Estaduais para a
adesão voluntária ao programa customizado;
• Identificação das demandas de capacitação tecnológica da indústria;
• Identificar novos ofertantes para demandas específicas;
• Lançamento de Chamada de acesso exclusivo para Indústrias com fluxo contínuo pelo site
da CNI;
• Assinatura do Termo de Compromisso do Programa de Adesão Voluntária, pelas
indústrias, ao Patrocínio Privado de Concessão de Bolsas no PCsF;
• Negociação prévia de cotas de vagas no âmbito do PCsF;
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Plano de Implantação do PCsF para a Indústria
• Pré‐avaliação das propostas recebidas e encaminhamento as agências do
governo;
• Confirmação da inscrição do aluno no PCsF, com definição do Supervisor
Orientador e validação plano de trabalho simplificado;
• Cadastramento dos alunos pelas Agências (CNPq/CAPES);
• Repasse de recursos para as agências do governo.

Fluxos de Operação das bolsas - PCsF Indústria Brasileira

Edital CNI
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Lançamento de chamada de acesso exclusivo para Indústrias com fluxo contínuo pelo
site da CNI
Assinatura do Termo de Compromisso do Programa de Adesão Voluntária, pelas
indústrias, ao Patrocínio Privado de Concessão de Bolsas no PCsF
Pré-inscrição dos participantes , pelo RH das indústrias, no Portal CNI
Negociação prévia de cotas de vagas nas melhores instituições de capacitação e estágios no
exterior
Pré-seleção das propostas recebidas, pelo SENAI DN e Agências de Fomento
Validação da inscrição do aluno junto a indústria empregadora, com definição do Supervisor
Orientador e validação plano de trabalho simplificado
Cadastramento eletrônico dos alunos nas Agências (CNPq/CAPES)
Inscrição do aluno habilitado, pela internet, junto à Instituição no exterior
Confirmação da inscrição dos alunos nas instituiçõos no exterior
Providências de documentação entre alunos e Agências de Fomento
Início da aulas
Acompanhamento e avaliação do bolsista
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Resumo executivo
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Proposta CNI:
• Utilização do PCsF, alinhado com as diretrizes da MEI, como ferramenta de qualificação avançada de pessoal para apoiar projetos
estruturantes, de P&D em grande escala e de Inovação pré‐competitiva para a indústria brasileira.
• Lançar ampla mobilização para adesão voluntária das indústrias, buscando viabilizar o financiamento destas bolsas de Fomento
Científico, garantindo o comprometimento dos participantes, qualificando a necessidade de formação e realizando a gestão financeira
do programa customizado.
Metas PCsF Indústria Brasileira:
• 5000 bolsas de estudo para a indústria
– 4600 bolsas, prioritariamente para os colaboradores indicados pelas indústrias;
– 400 bolsas de estudo para atração de pesquisadores de instituições renomadas de outros países;
• 1000 bolsas de estudo para SENAI e SESI
– 860 bolsas de estudo, prioritariamente para colaboradores do SENAI e do SESI;
– 140 bolsas de estudo para atração de pesquisadores de instituições renomadas (Implantação dos ISI e IST).
Características do PCsF para a indústria
• Público alvo: Pesquisadores, Engenheiros, Técnicos e Trainees.
• Tipos de Bolsas: 1)Pós‐Doutorado no Exterior (PDE). Máximo: 6 (seis) meses.
2) Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE). Máximo: 12 meses.
3) Treinamento no Exterior (SPE): Maior mobilidade/ áreas estratégicas para a indústria. Máximo: 9 meses.
4) Pesquisador ou Professor Visitante Especial no País (PVE): Máximo de 3 anos (2 meses/ano).
5) Pesquisador Jovem Talento no País (PJT): Máximo de 03 anos.
• Forma de acesso: Fluxo simplificado e contínuo, específico para as demandas das indústrias.
• Vantagens para a indústria: Acesso facilitado á instituições internacionais de excelência; Capacitações focadas nas necessidades
estratégicas de cada indústria; Facilitação na relação com as agências do governo e aumento da capacidade de inovar da indústria, em
face do conhecimento adquirido pelos colaboradores.
Estágio atual do processo:
Atualmente, o processo de aproximação com as indústrias nacionais está interrompido. No entanto, as empresas Braskem, Odebrecht,
Nutrifarma, Embraco, Petrobras, Interfarma, Abiquim e Abimaq já sinalizaram uma demanda potencial de 2.500 bolsas.
Observamos uma solicitação intensa por outras empresas por reuniões de conhecimento do PCsF Indústria Brasileira.
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
Carlos Alberto Schuch Bork. M.Sc.
Especialista em Desenvolvimento Industrial
SENAI/Departamento Nacional
bork@dn.senai.br
Fone: 51‐9686‐9688

