
         
 

 
 

REDE MCTI/EMBRAPII DE INOVAÇÃO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 
REGIMENTO INTERNO  

 
 
 

Capítulo I 
 

DA DENOMINAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO 
 
 
Art. 1º A Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação em Transformação Digital, também 
referida aqui como REDE – constituída por iniciativa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Associação Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (EMBRAPII) – tem como finalidade a criação de uma rede 
complementar de Unidades EMBRAPII para atender as demandas de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) das empresas e apoiar o desenvolvimento 
de competências das Unidades EMBRAPII em transformação digital. 
 
Art. 2º A Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação em Transformação Digital é formada 
por Unidades EMBRAPII que tenham competência e atuação na área de PD&I em 
transformação digital, que cumpram as exigências estabelecidas neste Regimento 
e que demonstrem interesse em integrar e participar das atividades da REDE. 
 
 

Capítulo II 
 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 3º A REDE tem os seguintes objetivos: 

 
I – Estabelecer uma rede interdisciplinar de transformação digital identificando as 
diferentes e complementares competências tecnológicas de cada Unidade 
EMBRAPII e promovendo o compartilhamento de recursos;  
II – Intensificar e facilitar o atendimento das demandas empresariais por PD&I em 
transformação digital, contribuindo para ampliar a competitividade nacional;  
III – Fortalecer e criar competências em PD&I em transformação digital; 
IV – Promover debates, estudos e análises sobre temas de fronteira em 
transformação digital a partir de seus Comitês Técnicos de Operacionalização, de 
Infraestrutura, de Startups e de Veículos Autônomos e Mobilidade;  
V – Promover a atuação e participação integrada das Unidades da REDE em 
feiras, seminários, ações de comunicação social, reuniões periódicas em 



         
 

associações setoriais, bem como participação em fóruns e instâncias 
internacionais;  
VI – Capacitar recursos humanos em PD&I em transformação digital e ações 
correlatas;  
V – Coordenar ações com outras Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) 
com competências em transformação digital, no Brasil e no exterior, visando à 
troca de experiências, qualificação e execução de projetos conjuntos. 
 
Art. 4º O período de vigência da REDE é indeterminado.  
 
 

Capítulo III 
 

DA COMPOSIÇÃO, ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE UNIDADES 
EMBRAPII 

 
 
Art. 5º A Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação em Transformação Digital é 
constituída por Unidades EMBRAPII que atendam os seguintes requisitos: 
  
I – Atuem na área de transformação digital e executem, no mínimo, um projeto no 
tema por ano;  
II – Tenham corpo técnico capacitado e atuante na área;  
III – Possuam infraestrutura adequada ao atendimento da demanda empresarial 
por PD&I em transformação digital; 
IV – Tenham experiência comprovada e relevante na execução de projetos de 
PD&I em transformação digital em parceria com empresas;  
V – Participem de forma ativa nas atividades da REDE. 

 
Art. 6º As Unidades EMBRAPII consideradas Membros Fundadores da REDE 
são: 
 
I – Centro de Engenharia Elétrica e Informática da Universidade Federal de 
Campina Grande – CEEI/UFCG; 
II – Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de 
Goiás – CEIA/UFG; 
III – Fundação CERTI; 
IV – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – CESAR; 
V – Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco – CIn/UFPE; 
VI – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD; 
VII – Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas 
Gerais – DCC/UFMG; 
VIII – Centro de Inovação EDGE da Universidade Federal de Alagoas – 
EDGE/UFAL; 
IX – Instituto Eldorado; 
X – Polo de Inovação do Instituto Federal da Bahia – IFBA; 



         
 

XI – Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba – IFPB; 
XII – Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo – IFSC/USP; 
XIII – Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel; 
XIV – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico – INDT; 
XV – Instituto SENAI de Inovação em Metalurgia e Ligas Especiais – ISI Ligas 
Especiais; 
XVI – Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados – ISI Sistemas 
Embarcados; 
XVII – Centro de Robótica e Ciência de Dados da Universidade Federal do Rio 
Grande – iTEC/FURG; 
XVIII – Institutos Lactec; 
XIX – Laboratório de Engenharia de Sistemas da Computação da Universidade 
Federal do Ceará – LESC/UFC; 
XX – SENAI CIMATEC; 
XXI – Instituto Tecgraf de Desenvolvimento de Software Técnico-Científico da 
PUC-Rio – Tecgraf; 
XXII – Polo de Inovação do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC. 

 
Art. 7º As Unidades poderão requerer seu desligamento da REDE mediante 
comunicação escrita dirigida ao Presidente da REDE e à Secretaria-Executiva, 
que procederá ao desligamento. 
 
Art. 8º Outras Unidades EMBRAPII poderão aderir à REDE devendo atender aos 
requisitos estabelecidos no Art 5º e deverão ser objeto de análise e aprovação da 
Diretoria da EMBRAPII. 
 
Parágrafo Único – A adesão de novas Unidades EMBRAPII à REDE se dará 
mediante comunicação escrita dirigida ao Presidente da REDE, que procederá, 
juntamente com a Secretaria-Executiva, à análise de atendimento aos requisitos 
estabelecidos no Art 5º, informando posteriormente ao Conselho da Rede.   
 
 

Capítulo IV 
 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
 
 

Art. 9º A REDE tem a seguinte estrutura: 
 
I – Conselho da Rede; 
II – Presidência; 
III – Comitês Técnicos; 
IV – Secretaria-Executiva; 
V – Núcleo de Coordenação da Rede  

 
 



         
 

 
Capítulo V 

 
DO CONSELHO DA REDE 

 
Art. 10 O Conselho da Rede será composto por 18 (dezoito) membros, entre 
titulares e suplentes, representantes de 09 (nove) entidades indicadas pelo MCTI 
e pela EMBRAPII, que tenham atribuições relevantes na promoção de inovação 
em transformação digital. 
 
Art. 11 O Conselho da Rede terá um regimento interno próprio aprovado pela 
maioria de seus membros e referendado pelo MCTI e pela EMBRAPII. 
 
 

Capítulo VI 
 

DA PRESIDÊNCIA DA REDE 
 
 
Art. 12 O Presidente da REDE será selecionado entre os membros das Unidades 
EMBRAPII participantes da REDE e terá mandato de 12 meses, que deverá ter 
caráter rotativo entres as Unidades EMBRAPII integrantes. 
 
Art. 13 A seleção do Presidente da REDE dar-se-á por eleição do seu Conselho, 
excetuando-se a primeira composição, que será indicada pelo MCTI e EMBRAPII. 
 
Art. 14 São atribuições do Presidente da REDE, em parceria com a EMBRAPII: 
 
I – Representar institucionalmente a REDE em instâncias públicas e privadas;  

II – Organizar as ações da REDE e exercer a liderança da gestão, visando a 
cumprir os objetivos previstos;  

III – Promover a coordenação interna e externa das ações da REDE a partir do 
Comitê de Operacionalização, com apoio da Secretaria-Executiva da Rede; 

V – Articular parcerias nacionais e internacionais. 

 

Art. 15 A Presidência da REDE contará com um representante suplente indicado 
por ele. 
 
I – O representante suplente da Presidência da REDE deve necessariamente 
fazer parte da Unidade EMBRAPII a qual vincula-se o Presidente.  

II – O representante suplente da Presidência da REDE tem como atribuição 
acompanhar as atividades executadas pelo Presidente e substituí-lo em caso de 
necessidade.  

 
 



         
 

Capítulo VII 
 

DOS COMITÊS TÉCNICOS 
 
Art. 16 A REDE contará com 04 (quatro) Comitês Técnicos:  
 
I – Comitê Técnico de Operacionalização; 

II – Comitê Técnico de Infraestrutura; 

III – Comitê Técnico de Startups; 

IV – Comitê Técnico de Veículos Autônomos e Mobilidade. 

 
Art. 17 Os Comitês Técnicos da REDE serão instituídos pelo Conselho da REDE 
e terão 01 (um) líder e 01 (um) suplente, indicados por Unidades EMBRAPII 
integrantes da REDE, com mandatos de 12 (doze) meses. 
 
Art. 18 Os Comitês Técnicos da REDE terão como atribuição analisar e propor 
ações acerca de suas respectivas temáticas, visando ao aperfeiçoamento da 
REDE.  
 
Art. 19 Os planos de trabalho e cronograma de atividades dos Comitês Técnicos 
deverão ser aprovados pelo Conselho da REDE. 

 
Art. 20 Cada Comitê Técnico será composto por membros indicados pelos 
coordenadores das Unidades EMBRAPII integrantes da REDE e pelos 
Conselheiros da REDE.  
 
I – As indicações de membros para composição dos Comitês Técnicos devem ser 
encaminhadas à Secretaria-Executiva da REDE; 

II – Representantes indicados pelas Unidades EMBRAPII integrantes da REDE 
serão considerados membros permanentes; 

III – Representantes indicados pelos Conselheiros serão considerados membros 
convidados. 

 
Art. 21 As reuniões dos Comitês Técnicos ocorrerão em periodicidade mínima 
mensal ou quando solicitado por seus líderes. 
 
Parágrafo único – As reuniões poderão ser realizadas por meio de plataformas 
online definidas a critério de seus membros. 

 

Art. 22 São atribuições dos líderes dos Comitês Técnicos da REDE: 
 

I – Enviar, com antecedência, as agendas e pautas das reuniões aos membros; 

II – Definir o local de armazenamento de documentos produzidos pelo Comitê e 
demais registros, como atas, referências bibliográficas e outros materiais;  



         
 

III – Acompanhar e registrar a presença e a participação ativa dos membros; 

IV – Notificar a Secretaria-Executiva da Rede sobre eventual ausência persistente 
ou não-engajamento de membro(s) de Unidade(s) EMBRAPII nas atividades 
realizadas pelo Comitê sob sua liderança.  

 

Art. 23 São atribuições do suplente do líder de Comitê Técnico da REDE: 
 

I – Acompanhar e auxiliar o líder na execução das atividades do Comitê; 

II – Substituir o líder em caso de necessidade.  

 
 
  

Capítulo VIII 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS COMITÊS TÉCNICOS 
 

Art. 24 Cumpre ao Comitê Técnico de Operacionalização: 
 
I – Definir as atividades-chave e formas de operacionalização da Rede; 
II – Auxiliar a Presidência da REDE na coordenação interna e externa das ações 
da Rede; 
III – Interagir com os demais Comitês, promovendo coesão entre suas ações 
estratégicas; 
IV – Estruturar e analisar pesquisas e levantamento de informações que 
subsidiem a definição de ações estratégicas para a REDE; 
V – Propor temas prioritários para capacitação das Unidades da REDE com foco 
em PD&I em transformação digital. 
 
Art. 25 Cumpre ao Comitê Técnico de Infraestrutura: 
 
I – Estabelecer procedimentos que facilitem o acesso à infraestrutura da Rede por 
empresas; 
II – Promover a interação dos recursos e o compartilhamento de infraestruturas 
entre os membros da REDE em projetos de PD&I com empresas; 
III – Realizar o levantamento da infraestrutura existente na Rede; 
IV – Identificar a demanda empresarial por infraestrutura para transformação 
digital e eventual necessidade de aprimoramento; 
V – Interagir com o Comitê Técnico de Infraestrutura da Rede MCTI/EMBRAPII de 
Inovação em Inteligência Artificial. 
 
Art. 26 Cumpre ao Comitê Técnico de Startups: 
 
I – Propor ações de fortalecimento ao fomento a projetos de PD&I de startups 
voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias para a transformação digital; 



         
 

II – Promover ações visando à interação de startups em projetos com a Rede e 
com parceiros externos;  
III – Promover ações de capacitação das Unidades EMBRAPII da REDE na 
aproximação com startups; 
IV – Promover ações de empreendedorismo digital nas Unidades EMBRAPII. 
 
Art. 27 Cumpre ao Comitê Técnico de Veículos Autônomos e Mobilidade: 

 
I – Propor ações de fortalecimento ao fomento a projetos de PD&I voltados ao 
desenvolvimento de novas tecnologias para veículos autônomos e mobilidade; 
II – Promover ações de capacitação das Unidades EMBRAPII da REDE em PD&I 
com foco em veículos autônomos e mobilidade; 
II – Coordenar ações com instituições públicas e privadas visando ao 
estabelecimento de parceiras no apoio a projetos de PD&I com foco em veículos 
autônomos e mobilidade. 
 

 
Capítulo IX 

 
DA SECRETARIA-EXECUTIVA 

 
Art. 28 A função de Secretaria-Executiva da REDE será exercida pela EMBRAPII. 
 
Art. 29 Compete à Secretaria-Executiva: 
 
I – Assessorar a Presidência da REDE naquilo que couber; 
III – Assessorar o Conselho da REDE conforme previsto em seu regimento interno; 
IV – Transmitir à Presidência da REDE, às lideranças dos Comitês Técnicos, aos 
coordenadores das Unidades EMBRAPII e aos Conselheiros orientações da 
EMBRAPII acerca dos mecanismos de fomento à REDE e informações sobre 
outros assuntos pertinentes.  
 
 

Capítulo X 
 

DO NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DA REDE 
 
 
Art. 30 O Núcleo de Coordenação da REDE será formado por: 

I – Presidente;  
II – Líderes dos Comitês Técnicos; 
III – Secretaria-Executiva. 
 
Art. 31 São atribuições do Núcleo Coordenação:  
 



         
 

I - Coordenar as ações dos Comitês Técnicos; 

II - Propor ações de aperfeiçoamento da integração da REDE; 

III – Apresentar e discutir os planos de ação dos Comitês Técnicos; 

IV – Analisar os acordos de cooperação nacionais e internacionais; 

IV – Propor ações para promover a divulgação das atividades e resultados da 
REDE. 
 
Art. 32 As reuniões do Núcleo de Coordenação ocorrerão por convocação do 
Presidente da REDE. 
 

 
Capítulo XI 

 
 
DAS RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES EMBRAPII PARTICIPANTES 
 
Art. 33 As Unidades EMBRAPII que aderirem à REDE deverão assumir as 
seguintes responsabilidades: 
 
I – Apoiar a constituição, organização e funcionamento da REDE;  
II – Indicar representante (s) para compor, participar e contribuir efetivamente nas 
atividades de ao menos 01 (um) Comitê Técnico;  
III – Representar a REDE em instâncias ou eventos quando solicitado; 
IV – Observar e cumprir as normas deste regimento interno e do Manual de 
Operações da EMBRAPII.  

 
Art. 34 Em caso de inobservância reiterada das responsabilidades previstas no 

Art. 33, a Diretoria da EMBRAPII poderá proceder com o desligamento da Unidade 

EMBRAPII da REDE, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório.  

I – Quando notificado pelos respectivos líderes, a ausência persistente ou não-
engajamento de membros indicados nas reuniões e atividades de Comitês 
Técnicos poderão configurar justificativa para o desligamento de Unidade 
EMBRAPII integrante da REDE.  
II – Eventuais desligamentos deverão ser informados ao Conselho da REDE. 

 

 



         
 

Capítulo XII 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 35 Eventuais custos de divulgação, organizações e promoção de eventos 
serão de responsabilidade da EMBRAPII em parceria com a Unidade que estiver 
presidindo a REDE, mas também poderão ser custeados por outras fontes de 
recursos públicas ou privadas. 
 
Art. 36 As funções de Presidente da REDE e de líderes dos Comitês Técnicos 
são consideradas relevantes e não serão remuneradas. 
 
Art. 37 O presente Regimento Interno poderá ser revisto e modificado no todo ou 
em parte, pelo Conselho da REDE, sendo referendado pelo MCTI e pela 
EMBRAPII. 
 
Art. 38 Os casos omissos no presente Regimento serão analisados pelo Conselho 

da REDE. 

 

 

 

*** 


