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Ofício no 153/2020 

Brasília, 28 de Setembro de 2020 

Às 
UNIDADES EMBRAPII 
A/C: Coordenação 
Ref.: Manual de Operação EMBRAPII versão 6.0 

 

Prezado(a) Sr(a). Coordenador(a), 

 

É com grande satisfação que nesta oportunidade encaminho para ciência e aplicação imediata 
a nova versão do Manual de Operações EMBRAPII. 

Desde a sua fundação em 2013 a rede de grupos credenciados pela EMBRAPII se ampliou, ao 
mesmo tempo em que se consolidaram os sistemas de acompanhamento, seus 
procedimentos e as orientações às Instituições durante o credenciamento. 

Frente a tal amadurecimento, tanto da rede credenciada quando dos processos operacionais, 
torna-se oportuno unificar os distintos manuais de operação até aqui existentes, que passa a  
orientar todos os partícipes da rede credenciada a partir de uma única referência primária – 
o Manual de Operação EMBRAPII.  

Tal unificação não apenas otimiza os processos administrativos e de acompanhamento, mas 
também sinaliza a maturidade operacional alcançada pelo conjunto de Instituições 
credenciadas. 

Dentro desta perspectiva, a partir desta revisão, o novo Manual de Operação EMBRAPII, agora 
na sua versão 6.0,  deixa de fazer referência aos Polos ou às Unidades, como aconteceu até as 
versões 3.0 e 5.0, respectivamente,  e unifica as orientações para torná-las válidas para todas 
as instituições credenciadas.  

Assim fazendo, para fins da orientação trazida no Manual, todas as instituições passam a ser 
denominadas Unidades EMBRAPII, independente de especificidades de cada credenciamento 
formalizas nos respectivos Termos de Cooperação e documentos acessórios. 
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Com esta publicação oficializa-se também a existência de outros documentos normativos e 
orientativos da operação credenciada EMBRAPII, tais como as Orientações Operacionais ou as 
Orientações das Parcerias Estratégicas firmadas pela EMBRAPII com outros agentes de 
inovação.   

Por oportuno, com a publicação da presente versão do Manual estão canceladas as 
orientações operacionais 02/2017, 01/2018 e 02/2019 que a ele foram incorporadas. 

Cabe a cada Instituição credenciada acompanhar a atualização deste Manual e dos demais 
instrumentos que o complementam, disponíveis em https://embrapii.org.br, para se manter 
atualizada sobre o conjunto de orientações publicadas pela EMBRAPII.  

Finalmente, solicito a inclusão da assinatura eletrônica no anexo para confirmação do 
recebimento. 

Nada mais havendo, aguardamos vossas providências e colocamo-nos a disposição.  

Cordialmente, 

 
 

___________________________________________ 

Carlos E Pereira 
Diretor de Operações 
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ANEXO 
CONFIRMAÇÕES DE RECEBIMENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


