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A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia completou no dia 1º 

de janeiro um ano de atividades voltadas ao Estado do Rio Grande 

do Sul. Ao longo dos últimos 12 meses, trabalhou em projetos que 

visam incluir a inovação no centro da estratégia de 

desenvolvimento e apoiar a evolução da matriz econômica do RS, 

conforme os novos desenvolvimentos tecnológicos e seus impactos 

na nova economia, baseada no conhecimento. 
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SICT
SECRETARIA

DE INOVAÇÃO,
CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), 

desenvolve projetos de alto impacto para o crescimento 

do Rio Grande do Sul, fomentando uma economia 

baseada nas pessoas e no conhecimento, além de 

agregar inovação em atividades econômicas e sociais.

TRABALHAMOS PELA MODERNIZAÇÃO E 

INCORPORAÇÃO DE INOVAÇÕES EM 

TODOS OS SETORES DA ECONOMIA NO RS

FAZEMOS, HOJE,
PELO FUTURO

VALORIZANDO INSUMOS INTELECTUAIS, 
TRANSFORMANDO A ECONOMIA
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NOSSOS ATIVOS ESTRUTURAÇÃO 

CONHECIMENTO QUE GERA DESENVOLVIMENTO

STARTUPS

UNIVERSIDADES

PARQUES
TECNOLÓGICOS

PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA

DO PIB BRASILEIRO

INSTITUTOS FEDERAIS

POLOS
TECNOLÓGICOS

INCUBADORAS
DE EMPRESAS 

A gestão de pessoas para o 
desenvolvimento de habilidades 
e competências, centra-se no 
entendimento de que a 
qualificação e o bem-estar dos 
servidores é chave para o 
sucesso dos projetos do 
governo. 
Da mesma forma, a adequação 
do espaço físico da secretaria 
visa à criação de um ambiente 
diferenciado de trabalho para 
servidores e gestores públicos, 
calcado em princípios de 
autonomia, colaboração, 
conectividade, curiosidade e 
abertura ao processo de 
aprendizagem.

21

15

11,5% 

6,24%

3 

AÇÕES 2019 
• Realização da SICT Week: treinamento para servidores sobre inovação e 

visão de futuro da secretaria;

• Recebimento dos servidores da CIENTEC, realização de entrevistas, 

treinamento e rodas de conversas para alocação do pessoal;

• Mapeamento de competências com avaliação 360; 

• Avaliação 360 dos projetos desenvolvidos;

• Projeto arquitetônico do ambiente físico da secretaria.

PRIORIDADES 2020 
• Mapeamento das competências da secretaria; 

• Qualificação de servidores;

• Redesenho das equipes;

• Adequação da estrutura física da secretaria. 

Rio Grande do Sul, um estado líder no desenvolvimento com 

base no conhecimento. Uma terra fértil para receber 

investimentos, com excelência na produção científica e nas 

inovações tecnológicas. Uma referência no Brasil e no mundo.

DA 24 

27

1000+

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
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IMPACTO 
• Lançamento do Programa INOVA RS;

• Formação de 8 Ecossistemas Regionais de Inovação, com a realização 

dos eventos;

• Marco Zero nas 8 regiões;

• Formação de Comitês Estratégicos (8) e Técnicos (8), atendendo à 

todas regiões;

• Realização do Evento Anual de Reconhecimento e Avaliação do 

Programa Inova RS;

• 1.380 presentes nos eventos Marco Zero das regiões;

• 7.000+ km rodados entre eventos marco zero e treinamentos;

• 180+ municípios gaúchos envolvidos;

• 2 municípios do Uruguai (“INOVA MERCOSUL”);

• 16 comitês (8 estratégicos e 8 técnicos);

• 1 mapeamento concluído;

• 18 membros do conselho nomeados.

PRIORIDADES 2020 
• Consolidação dos Comitês Estratégicos e Técnicos; 

• Conclusão do Mapeamento dos Ecossistemas Regionais;

• Definição dos desafios regionais;

• Formação da Mesa do INOVA RS e proposta de projetos prioritários 

para as 8 regiões.

Sul

Produção e Norte

Dos Vales

Serra e Hortênsias

Metropolitana e Litoral Norte

Noroeste e Missões

Central

Fronteira Oeste e Campanha

O programa visa incluir o RS no mapa global da inovação e promover a 

inovação como estratégia central de crescimento econômico, a partir da 

construção de parcerias estratégicas entre a sociedade civil organizada, 

setores empresarial, acadêmico e governamental. É um dos projetos 

estratégicos da SICT com o objetivo de implementar a Rede de 

Ecossistemas de Inovação do RS, em 8 representações regionais, sendo: 

Metropolitana e Litoral Norte; Sul; Fronteira Oeste e Campanha; Central; 

Noroeste e Missões; Produção e Norte; Serra e Hortênsias; Região dos Vales.

INVESTIMENTO EM 2019: R$ 23 mil Custeio – Tesouro Livre
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PRIORIDADES 2020
• Avaliar a primeira fase do projeto (escolas de Porto Alegre); 

• Expandir o projeto para outras cidades do RS; 

• Elaborar edital para compra de equipamentos de Conectividade para o RS.

1

Projeto em parceria com a Secretaria 

de Educação e a PROCERGS, que tem 

como objetivo CONECTAR AS 

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO À INTERNET DE ALTA 

VELOCIDADE E DE QUALIDADE. 

Dessa forma, pretende transformar o 

cenário de alunos e professores para 

que seja possível às escolas 

qualificarem os jovens para o mercado 

de trabalho da nova economia.

Recurso transferido para a Secretaria de Educação.

INVESTIMENTO: R$ 609 mil (R$ 329 mil Custeio e R$280 mil Capital)

IMPACTO
• Compra de equipamentos de conectividade para o Projeto Conecta 

via Secretaria de Educação;

• Instalação de Rede Wi-fi em 50 escolas estaduais de Porto Alegre, 

parceria com a PROCERGS;

• Atualização da velocidade de acesso a Internet de 

10mbps para 50mbps para as 50 escolas;

• Realização do piloto em uma Escola de Porto Alegre;

• Realização de 6 visitas técnicas às escolas;

• Articulação CEEE, RNP, RGE, PROCERGS, SEDUC;

• Acordo de cooperação com a Fundação Lemann, 

para criar o Dashboard de indicadores do projeto 

conecta.
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PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS

IMPACTO
• Assinatura de Memorando de Entendimentos para a promoção de 

negócios de Tecnologia da Informação e cooperação técnica em governo 

digital com a Academia de Governança Eletrônica da Estônia;

• Assinatura de Memorando de Entendimentos entre a AEL Sistemas e 

ELBIT para aumento das relações da empresa com o ecossistema de 

inovação do RS (foco em tecnologia aeroespacial);

• Reuniões estratégicas com Autoridade de Inovação de Israel.

INVESTIMENTO: R$ 68.607 mil

Visa consolidar o RS como referência em inovação, ciência e 

tecnologia em nível global. A internacionalização de startups, 

ambientes de inovação, institutos de ciência e tecnologia, grandes 

empresas e do próprio governo constitui uma etapa essencial na 

construção de competitividade na fronteira tecnológica. O propósito 

da SICT é articular esses atores para desenvolverem e implementarem 

projetos estratégicos de inovação em parceria com instituições 

nacionais e estrangeiras, ampliando as conexões de nosso 

Ecossistema de Inovação em nível global. 

PRIORIDADES 2020
• Realização da Semana de Inovação e Cultura do RS e Suécia;

• Ações em parceria com a Academia de Governança Eletrônica da 

Estônia;

• Ações em parceria com a empresa AEL Sistemas;

• Organização de agenda para a realização de ações e de visitas técnicas 

estratégicas na área de inovação, ciência e tecnologia na Colômbia 

(Medellin), Canadá (Toronto), Itália (Clusters de Inovação na Emília 

Romanha) e Coréia do Sul;

• Apoiar a organização de uma missão governamental e empresarial à 

China, em conjunto com a diretoria de Relações Internacionais da 

SEDETUR.
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TECHFUTURO

IMPACTO
• Workshop realizado na Expointer em 2019;

• 10 Reuniões de articulação com o setor acadêmico e empresas;

• Participação na avaliação do Edital Gaúcho de Inovação para a 

Indústria 2020 – Senai;

• Termo de Cooperação com Senai/RS com a finalidade de promover 

parcerias conjuntas com o Projeto TechFuturo em tramitação;

• ACATE - visita à ambientes de inovação de Florianópolis, como Sapiens 

Park, Acate e Celta em parceria com Procergs, Seplag e SGGE.

STARTUP LAB

PRIORIDADES 2020 
• Apoiar/articular a participação dos atores do ecossistema em eventos 

relacionados ao empreendedorismo intensivo em conhecimento;

• Articulação/apoio nas ações de benchmarking entre os ambientes de 

inovação existentes;

• Estímulo/apoio para realização de eventos na área de 

empreendedorismo, criatividade e inovação;

• Criação de uma plataforma para a conexão/articulação das startups;

• Apoio e participação em feiras e rodadas de negócios;

• Edital de Fomento *(necessidade de suplementação orçamentária);

Busca desenvolver o ecossistema 

de inovação, incentivando a 

criação e o fortalecimento de 

startups em quatro dimensões: 

capacitação, fomento, conexão e 

exposição. Além disso, o projeto 

propõe a qualificação, com o 

objetivo de formar multiplicadores 

com foco no empreendedorismo 

intensivo em conhecimento – especificamente gestores e mentores dos 

ambientes de inovação e professores das universidades do RS.

O projeto desenvolverá ações estratégicas e parcerias que 

promovam a conexão entre tecnologias portadoras de futuro e os 

setores estratégicos da economia regional, conforme previsto nas 

diretrizes estratégicas de inovação (2018-2028), aprovadas pelo 

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de 

transformar a matriz econômica do Estado em uma economia 

intensiva em conhecimento.

IMPACTO 
• Mapeamento das startups: união de mapeamentos do SEBRAE, AGS, 

Semente Negócios e Reginp, das participações em eventos e do trabalho 

de pesquisa da equipe do projeto: 1246 startups ativas e 203 inativas;

• Articulação e identificação dos atores do ecossistema;

• Identificação das dificuldades das startups em relação à escalabilidade, 

apontada pelos fundos de investimento como impedimento para que 

recebam aporte.

TRANSFORMA A MATRIZ ECONÔMICA

PRIORIDADES 2020
• Apoiar projetos entre empresas e grupos de pesquisa;

• Buscar investimentos e parcerias estratégicas;

• Workshops setoriais e regionais;

• Edital de Fomento * (necessidade de suplementação orçamentária da 

FAPERGS);

• Cursos de capacitação – Profissões do Futuro.
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IMPACTO
• Sensibilização dos multiplicadores das 27/30 CREs - Coordenadorias 

Regionais de Educação, por meio da Sala Inovadora (20% das Escolas);

• Levantamento de dados (número de escolas, número de alunos, 

participação em programas e projetos INOVADORES, 

EMPREENDEDORES E CRIATIVOS;

• Alinhamento das Regiões do Projeto com as Regiões dos Projetos 

INOVA RS e CONECTA RS;

• Classificação das escolas, em parceria com SEDUC (participação em 

projetos de robótica, espaços maker, número de alunos, escolas 

destaques);

• Acompanhamento de definição das necessidades de capacitação dos 

multiplicadores (SICT/SEDUC para 2020).

PRIORIDADES 2020
• Ações de sensibilização;

• Validação dos parceiros como forma de multiplicação da Ciência da 

Computação – Eixo 1 – Pensamento Computacional (2021), Eixo 2 – Cultura 

Digital (2021) e Eixo 3 – Mundo Digital (2022);

• Articulação SICT/SEDUC-SUEPRO e SENAI;

• Edital para incubação de projetos de alunos dos Ensino Fundamental e 

Ensino Médio;

• Ampliar a participação do Projeto no Pacto Alegre;

• Alinhamento do projeto com os comitês do INOVA RS; 

• Participação contínua da equipe do Projeto Educar Para Inovar no GT do 

Jovem RS/CEGIN-SEDUC, como forma de validar ações e subprojetos.

O projeto, realizado em parceria 

com a Secretaria de Educação, visa 

à capacitação de professores de 

escolas estaduais como forma de 

aprimorar as habilidades dos 

estudantes da rede pública de 

ensino, focando no conhecimento e 

preparando-os para o mercado do 

futuro a partir da inovação 

tecnológica e do empreendedorismo 

intensivo em conhecimento.
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PRODUTOS PREMIUM

IMPACTOS
• 4 setores tradicionais da área de alimentos contatados para 

desenvolvimento de ações que visam valorizar, divulgar e incentivar a 

agregação de valor aos produtos gaúchos;

• 11 parcerias encaminhadas com instituições empresariais e tecnológicas 

para desenvolvimento de projetos e pesquisa;

• 33 participações em reuniões e eventos para divulgar e incentivar a 

importância da agregação de valor aos produtos;

• 1 projeto de cooperação na área tecnológica de monitoramento de 

produção de alimentos, encaminhado por meio de missão italiana ao RS;

• 1 projeto de desenv. de produto inovador no setor de alimentos e bebidas.

PRIORIDADES 2020
• Trabalhar um case de sucesso, com base no elemento de diferenciação 

gaúcho Bioma Pampa;

• Levantar e sistematizar os critérios de produção e diferenciação que 

envolvem a produção de alto valor agregado do case escolhido;

• Reconhecer e divulgar os empreendedores que utilizam a estratégia da 

agregação de valor para ampliar ganhos econômicos sistêmicos para o RS.

O objetivo do Programa Produtos Premium é promover a inovação 

nas cadeias produtivas tradicionais, como é o caso dos produtos 

oriundos da cadeia agroindustrial, agregando valor aos produtos, por 

meio da aproximação entre produtores e desenvolvedores de 

soluções tecnológicas e fontes de inovação. O Programa visa a 

desenvolver ações que estimulem o setor produtivo a agregar valor 

aos produtos produzidos no RS, promovendo a inovação com 

introdução de conhecimento e tecnologia nos produtos, processos, 

acesso à mercados diferenciados, valorizando e divulgando os 

Produtos Premium gaúchos. 
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A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

(Fapergs) tem a finalidade de fomentar a pesquisa em todas as áreas 

do conhecimento. É sua atribuição: promover a inovação 

tecnológica do setor produtivo, o intercâmbio e a divulgação 

científica, tecnológica e cultural; estimular a formação de recursos 

humanos, o fortalecimento e a expansão da infraestrutura de 

pesquisa no Estado. Investiu mais de R$ 35 milhões em pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Principais atividades:

• Fomento à Pesquisa;

• Formação de Recursos humanos;

• Fomento ao Intercâmbio Científico, Tecnológico, Artístico e Cultural.

  

OBSERVATÓRIO 
DA INOVAÇÃO

IMPACTOS
• Levantamento e organização de dados sobre os principais atores do 

ecossistema de inovação gaúcho;

• Apoio na identificação de informações relevantes para subsidiar 

demais projetos da SICT;

• Parceria com DEE/SEPLAG para elaboração de um estudo sobre os 

principais indicadores de inovação do Estado do RS.

PRIORIDADES 2020
• Identificar as informações relevantes sobre os ecossistemas de 

inovação para subsidiar os projetos da SICT;

• Disponibilizar as informações mapeadas pelo Inova RS sobre os oito 

ecossistemas de inovação do Estado, bem como relatório do 

mapeamento das Startups gaúchas;

• Disponibilizar um repositório de documentos relevantes aos temas de 

inovação ciência e tecnologia - como legislação, políticas e análise.

FAPERGS

AÇÕES EXECUTADAS
• R$ 10 milhões de apoio à formação de recursos humanos por 

meio de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado.

• R$ 1,4 milhão para organização de eventos científicos no RS e 

participação de pesquisadores em eventos internacionais.

• R$ 10 milhões para execução de projetos de pesquisa em todas 

as áreas de conhecimento.

• R$ 2,4 milhões para infraestrutura de pesquisa científica nas 

instituições científicas e tecnológicas do Estado. 

Visa a identificar e disponibilizar informações sobre o mapeamento 

do Ecossistema de Inovação de maneira organizada, capaz de 

subsidiar novas iniciativas e a tomada de decisão por parte as SICT, e 

também disponibilizando ao público em geral. Tem por objetivo o 

desenvolvimento de um sistema de monitoramento sobre os principais 

conteúdos pertinentes à área de Inovação, Ciência e Tecnologia, bem 

como indicadores de inovação para fornecer estudos analíticos 

relativos aos ecossistemas de inovação existentes no Estado. 
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A Uergs foi a responsável pelas formações que constituem uma das etapas 

da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do 

Referencial Curricular Gaúcho nas escolas das redes pública e privada do RS. 

A iniciativa é da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) envolvendo a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime/RS) e o Sindicato do 

Ensino Privado (Sinepe/RS).

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Gramado ganhou, em 

abril, um Laboratório de Estudos Avançados Multidisciplinares (Leam), uma 

conquista da Prefeitura de Gramado, via parceria com a Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). 

O professor Igor Simões, do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uergs 

em Montenegro foi o curador do Programa Educativo da Bineal 12, 

organizada pela Fundação Bienal do Mercosul, com a intenção de capacitar e 

atender milhares de docentes e estudantes, especialmente da rede pública.

Em novembro, O Conselho Superior da Uergs (Consun) aprovou por 

unanimidade o projeto do Fundo Especial da Uergs (Feuergs), que tem a 

finalidade de captar e assegurar recursos para a expansão e o 

aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Universidade. 

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está presente 

em 20 das 28 regiões do Estado (de acordo com o mapa dos 

Coredes) ministrando cursos de graduação que habilitam bachareis e 

licenciados em diferentes áreas. Além disso, oferta cursos de 

pós-graduação e desenvolve atividades de pesquisa e de extensão, 

participando ativamente do desenvolvimento regional sustentável.

Em 2019, a Universidade se manteve na Faixa 4 do Índice Geral de 

Cursos, um indicador de qualidade que avalia as Instituições de 

Educação Superior e é calculado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao 

Ministério da Educação (MEC).
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