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REDE MCTI/EMBRAPII DE INOVAÇÃO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA REDE 

 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º O objetivo deste Regimento Interno é estabelecer regramentos e 

competências para a atuação do Conselho da Rede MCTI/EMBRAPII de 

Inovação em Transformação Digital (REDE). 

Art. 2º O Conselho será constituído para assessoramento da REDE. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º O Conselho Consultivo da REDE será composto por MCTI e EMBRAPII, 

além de 18 (dezoito) membros, entre titulares e suplentes, representantes de 09 

(nove) entidades indicadas e convidadas que tenham atividades relevantes na 

promoção de inovação em transformação digital no País. 

Art. 4º Cada entidade convidada fará a indicação de um membro do Conselho e 

seu suplente, que terão mandato de 2 (dois) anos. 

§ 1º Os representantes titulares e suplentes poderão ser substituídos a 

qualquer tempo, por proposta do órgão ou entidade que representar. 

§ 2º A participação no Conselho da REDE será considerada função 

relevante, não remunerada. 

§ 3º Na hipótese de eventual conflito de interesse entre membro do 

Conselho e potencial empresa usuária da REDE, o membro não poderá 

participar das discussões e deliberações pertinentes. 

Art. 5º Os membros do Conselho da REDE elegerão um presidente que terá 

mandato de 1 (um) ano, renovável por mais um mandato.  

Parágrafo único: Excepcionalmente no primeiro mandato, a EMBRAPII 

exercerá a presidência do Conselho da REDE. 
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CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 6º Compete ao Conselho da REDE: 

I. Prover direcionamento estratégico às ações da REDE; 
II. Aprovar o Regimento Interno da REDE; 
III. Aprovar o Plano de ação dos Comitês Técnicos; 
IV. Aprovar os acordos de cooperação internacional da REDE; 
V. Definir os temas prioritários para fomento à capacitação 

das Unidades da REDE em PD&I em transformação digital. 
 

Art. 7º As deliberações do Conselho da REDE serão tomadas por maioria 

simples dos votos de seus membros presentes. 

Parágrafo único: Em caso de empate, cabe ao presidente do Conselho o voto 

de desempate. 

Art. 8º O Conselho da REDE reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, mediante convocação do 

presidente do Conselho. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 9º As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser convocadas pelo 

presidente do Conselho da REDE com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

§ 1º A pauta da reunião deve ser remetida aos membros com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. 

§ 2º Em casos excepcionais poderão ser incluídos na ordem do dia, a posteriori, 

assuntos para discussão e votação. 

§ 3º É permitida a participação dos membros na reunião por teleconferência ou 

videoconferência. O membro, nessa hipótese, será considerado presente à 

reunião, sendo seu voto considerado válido para todos os efeitos e incorporado 

à ata da referida reunião. 
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Art. 10 As reuniões serão dirigidas pelo presidente do Conselho da REDE, que 

orientará os debates e a tomada de decisões, cabendo-lhe: 

I. Abrir, suspender e encerrar os trabalhos; 

II. Apresentar a pauta; 

III. Decidir questões de ordem; 

IV. Autorizar a inclusão e apreciação, em caráter excepcional, de assunto 

extra pauta; 

V. Promover a discussão e votação dos assuntos em pauta; 

VI. Solicitar as informações e esclarecimentos necessários; 

VII. Colocar em votação os assuntos discutidos e anunciar a decisão tomada 

em plenário; 

VIII. Autorizar a participação de não membros às reuniões, na condição de 

convidados; 

IX. Fornecer e comunicar à Diretoria da EMBRAII parecer sobre a entrada de 

novas UNIDADES EMBRAPII na Rede a partir da análise encaminhada 

pelo Presidente da Rede. 

§ 1º A sequência dos trabalhos poderá ser alterada pelo presidente do Conselho 

da REDE, para exame de matéria considerada prioritária. 

§ 2º As deliberações sobre os pontos de pauta, declarações de voto e eventuais 

dissidências em relação aos assuntos deliberados pelo Conselho da REDE 

deverão ser registradas em ata. 

§ 3º O quórum mínimo para instauração das reuniões é da metade mais um das 

instituições representadas por seus membros (titulares ou suplentes).  

 

 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA-EXECUTIVA 

Art. 11 A função de Secretaria-Executiva do Conselho Consultivo será exercida 

pela EMBRAPII. 

Art. 12 Compete à Secretaria-Executiva: 

I. Organizar e submeter prévia e tempestivamente ao Conselho da REDE 

a pauta de reunião; 

II. Disponibilizar aos participantes os eventuais conteúdos requeridos e 

estabelecidos pelos membros para a devida apreciação ou conhecimento; 

III. Redigir a ata de cada reunião, para aprovação do presidente do Conselho 

da REDE e posterior envio aos demais membros. 
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CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13 Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo 

Conselho da REDE e aprovados pela Diretoria da EMBRAPII. 

 

*** 


