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Social
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Energia 

• Criação de uma Fundação de Amparo à 
Pesquisa no estado de Roraima;

• Criação de um Fórum permanente de 
discussão sobre energia;

• Disponibilização de bolsas tipo DCR 
especificamente para pesquisadores na 
área de energia;

• Implementação e expansão da infra-
estrutura de P,D&I. 



Mudanças Climáticas 

•Fomentar estudos e pesquisas sobre

mudanças climáticas;

•Implantar um programa de

monitoramento (recursos hídricos,

energia, transporte, defesa civil, saúde,

turismo e lazer).



Amazônia

• Ampliar e consolidar o sistema de C,T&I na
região Amazônica;

• Levar em conta as culturas regionais, ao
promover a utilização sustentável dos
recursos naturais, com conseqüente
desenvolvimento socioeconômico e cultural
harmonioso, por meio de políticas de
fortalecimento a C, T&I e de ordenamento
territorial.



Biodiversidade e Recursos 

Naturais

• Criar e aperfeiçoar os mecanismos e

instrumentos de proteção à biodiversidade

regional;

• Desenvolver e aprimorar produtos da

biodiversidade, para o desenvolvimento de

práticas eficazes de manejo que permitam a

produção de bens e serviços que mantenham e

valorizem os processos ecológicos..



Saúde e Meio Ambiente
• Promover a preservação/conservação do meio ambiente

nos planos de desenvolvimento econômico a inclusão e a
efetivação de políticas de educação ambiental e uso
sustentável dos recursos naturais;

• Promover políticas de saúde ambiental;

• Intensificar o apoio à agricultura familiar (indígenas e não-
indígenas), garantindo a segurança alimentar, a saúde do
agricultor e os meios de produção sustentados, por meio de
implantação de política de desenvolvimento rural e urbano;

• Fomentar pesquisas e implementar programas de
monitoramento de doenças associadas ao meio ambiente,
integrados entre o setor público, privado e terceiro setor.



Capacitação para o 

Desenvolvimento Social
• Ampliar os veículos de difusão e popularização de C,T&I por meio

de emissoras de comunicação;

• Implementar políticas que promovam a ampliação do ensino de
ciências de qualidade em todos os níveis, valorizando a
curiosidade, a criatividade e a experimentação, incentivando a
produção científica do Estado com a concessão de bolsas de
iniciação científica nos diferentes níveis de escolaridade e
formação;

• Apoiar a inovação na área educacional por meio de ações que
promovam o desenvolvimento de novas metodologias e materiais
didáticos, bem como a melhoria de tecnologias da informação e
comunicação, inclusive com ampliação da educação a distância ;



Capacitação para o 

Desenvolvimento Social
• Consolidar e expandir as atividades de pesquisa, inovação e extensão que

tratam do desenvolvimento social, nos setores público, privado e
organizações não-governamentais;

• Elaborar a proposta do plano de ciência, tecnologia e inovação do Estado,
com ampla participação da sociedade civil organizada, instituições de
educação pesquisa e afins atendendo as diretrizes do plano nacional de
C&TI;

• Fortalecer as ações de educação superior de atuação multicampi
destinando recursos que estimulem as pesquisas e inovações tecnológicas
respeitando as vocações ecológicas e econômicas das diferentes regiões
de RR;

• Promover articulação com as diferentes áreas como: educação, cultura,
saúde e meio ambiente focando a elaboração de diretrizes para o plano do
C&TI do Estado e Nacional.



Obrigada

Bom Trabalho!


