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A P&D Brasil busca o fortalecimento da política de desenvolvimento de 
tecnologia no país, a fim de contribuir para a geração de conhecimento, 
emprego e renda, postos qualificados de trabalho, ampliação da 
competitividade das empresas, o aquecimento da economia por meio das 
tecnologias digitais e redução do déficit tecnológico.

Antonio Carlos Porto
Presidente do Conselho

01/08/2016 - Marcos Pereira: Brasil e Argentina juntos são mais fortes
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2021/marcos-pereira:-brasil-e-argentina-juntos-sao-mais-fortes

02/08/2016 - Ministro reafirma compromisso com a recuperação do texto original do 
Marco Legal
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2017/ministro-reafirma-compromisso-com-a-recuperacao-do-texto-original-do-marco-legal

02/08/2016 - Código de Ciência e Tecnologia deve ser regulamentado por medida 
provisória, dizem parlamentares
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2013/codigo-de-ciencia-e-tecnologia-deve-ser-regulamentado-por-medida-provisoria,-dizem-parlamentares

03/08/2016 - Para ministro, setor de TIC é fundamental para o desenvolvimento 
econômico do país
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2016/para-ministro,-setor-de-tic-e-fundamental-para-o-desenvolvimento-economico-do-pais

03/08/2016 - Resultado do programa Minha Cidade Inteligente será divulgado em 1º de 
setembro
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2018/resultado-do-programa-minha-cidade-inteligente-sera-divulgado-em-1%C2%BA-de-setembro

04/08/2016 - Brasil e Reino Unido assinam memorando para cooperação bilateral em inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2024/brasil-e-reino-unido-assinam-memorando-para-cooperacao-bilateral-em-inovacao

04/08/2016 - Brasil e ReinoUnido se unem para financiar tecnologias para smart city
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2023/brasil-e-reino-unido-se-unem-para-financiar-tecnologias-para-smart-city

04/08/2016 - Ministro e presidente da Suíça renovam convênios nas áreas de ciência e 
tecnologia
http://www.pedbrasil.org

09/08/2016 - Distribuição de conversores alcança 62% das famílias do Cadastro Único no 
DF e entorno
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2030/distribuicao-de-conversores-alcanca-62*-das-familias-do-cadastro-unico-no-df-e-entorno

11/08/2016 - Marcos Pereira: É preciso melhorar a competitividade das empresas 
brasileiras
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2029/marcos-pereira:-e-preciso-melhorar-a-competitividade-das-empresas-brasileiras

16/08/2016 - Robótica 2016 RECIFE
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2026/robotica-2016-recife

16/08/2016 - MCTIC prevê aprovação do pl 3453 em menos de um mês na câmara
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2034/mctic-preve-aprovacao-do-pl-3453-em-menos-de-um-mes-na-camara

18/08/2016 - Ranking lista as 100 cidades mais receptivas à infraestrutura de Telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2039/ranking-lista-as-100-cidades-mais-receptivas-a-infraestrutura-de-telecom

25/08/2016 - André Borges vai presidir o conselho da Telebras
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2047/andre-borges-vai-presidir-o-conselho-da-telebras

25/08/2016 - Fazenda blinda arrecadação do fust na mudança do modelo de Telecom
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2046/fazenda-blinda-arrecadacao-do-fust-na-mudanca-do-modelo-de-telecom

25/08/2016 - Pesquisa da FIESP mostra aumento no investimento em P&D e gestão e 
queda em inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2045/pesquisa-da-fiesp-mostra-aumento-no-investimento-em-ped-e-gestao-e-queda-em-inovacao

26/08/2016 - MCTIC busca aprimoramento da política de conteúdo local no setor de 
petróleo e gás
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2048/mctic-busca-aprimoramento-da-politica-de-conteudo-local-no-setor-de-petroleo-e-gas

28/08/2016 - Apoio público à inovação industrial é tratado em conversa com Ministério 
da Ciência
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2049/apoio-publico-a-inovacao-industrial-e-tratado-em-conversa-com-ministerio-da-ciencia

31/08/2016 - EMBRAPII e FAPESP assinam acordo para apoio à pesquisa e inovação
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2053/embrapii-e-fapesp-assinam-acordo-para-apoio-a-pesquisa-e-inovacao

31/08/2016 - Divulgado Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações do 
Ministério da Defesa
http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2054/divulgado-plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacoes-do-ministerio-da-defesa

Acompanhe as publicações semanais da agenda legislativa da P&D Brasil, com a 
programação de audiências públicas e matérias de interesse pautadas para discussão ou 
deliberação no Poder Legislativo.

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2050/agenda-legislativa-da-ped-brasil

Seminário "O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação: Instrumentação de 
ambiente menos propenso a crises”
Participação P&D Brasil – Senado Federal

02/08

Reunião MCTIC / SEPIN 
Relatórios RDA08/08

Reunião ABDI – Cidades Inteligentes
P&D Brasil/ABDI – Coordenadores Vertical Cidades Inteligentes Câmara IoT MCTIC

Reunião ICI – Instituto das Cidades Inteligentes
Associativismo

18/08

Aula Inaugural Engenharia Física
Palestra Presidente Antonio Carlos Porto “O Valor da Tecnologia”11/08

25/08

4ª reunião da Câmara de IoT – MCTIC
Coordenação Vertical Cidades Inteligentes

29/08

Lançamento Inatel Smart Campus
Participação P&D Brasil – Painel Cidades Inteligentes

31/08

Presidente da P&D Brasil, Antonio Carlos 
Porto, proferiu aula inaugural do Curso de 
Engenharia Física da UFRGS em Porto 
Alegre. O tema abordado foi “O Valor da 
Tecnologia”. A aula contou com a 
organização da Comissão de Graduação de 
Engenharia Física, Centro dos Estudantes 
de Engenharia Física/ CEENF e Centro de 
Tecnologia Acadêmica/CTA. Com o apoio do 
Instituto de Física, Escola de Engenharia e 
Instituto de Geociências. [...]

PORTO ALEGRE

AULA INAUGURAL CURSO ENGENHARIA NA UFRGS

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2027/aula-inaugural-curso-engenharia-fisica-ufrgs SAIBA MAIS

BRASÍLIA

REUNIÃO CÂMARA IOT MCTIC

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2059/4%C2%AA-reuniao-camara-iot-mctic SAIBA MAIS

AGENDA
LEGISLATIVA

Curta a página da P&D Brasil no Facebook

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

facebook.com/pedbrasil

pedbrasil.org.br

AGOSTO DE  2016  EDIÇÃO 40pedbrasil@pedbrasil.org.br • www.pedbrasil.org.br
End: SCN Qd. 05  bloco A nº 50 • Brasília Shopping
Torre Norte/sala 226 - Bairro Asa Norte - Brasília - DF
CEP 70715-900 • Tel: +55 61 3326.9977

http://www.pedbrasil.org.br/ped/

No último dia 29 de agosto aconteceu o 
4º encontro da Câmara de IoT do 
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, que teve 
como pauta a apresentação da 
proposta do Plano Nacional de IoT e o
planejamento do evento ICT Week, a
realizar-se em Brasília de 20 a 23 de
setembro. A P&D Brasil, em conjunto 
com a ABDI, coordena a vertical de 
Cidades Inteligentes da Câmara. [...]

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

LANÇAMENTO INATEL SMART CAMPUS

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2055/ped-brasil-participa-de-painel-de-smart-cities-no-lancamento-do-inatel-smart-campus SAIBA MAIS

EVENTOS COM APOIO INSTITUCIONAL P&D BRASIL

http://www.pedbrasil.org.br/ped/noticia/2026/
robotica-2016-recife

Maiores informações pelo e-mail: pedbrasil@pedbrasil.org.br

P&D Brasil participou como debatedora do painel 
Smart Cities no Lançamento do Inatel Smart 
Campus em Santa Rita do Sapucaí/MG, espaço 
aberto para pesquisa, testes e validações de 
conceitos e tecnologias para Internet das Coisas. 
O lançamento do projeto reuniu as peças chaves 
para que essa convergência aconteça: 
especialistas, empresários, representantes de 
entidades de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico do país e jovens estudantes, que 
serão os profissionais que estarão no mercado 
fazendo a revolução IoT acontecer. [...]

CURITIBA

INSTITUTO DAS CIDADES INTELIGENTES ASSOCIA-SE À P&D BRASIL

http://www.ici.curitiba.org.br/noticias/ici-firma-parceria-com-a-pd-brasil/2021 SAIBA MAIS

O ingresso do ICI como associado à P&D Brasil
abre importante oportunidade de expansão de
novos projetos para as outras associadas e para o 
próprio instituto. O portfólio de produtos e 
serviços das associadas da P&D Brasil, aliado às 
soluções do ICI, se complementam e compõem 
uma plataforma de atendimento às demandas 
dos municípios brasileiros, principalmente ao 
encontro dos projetos de Cidades Inteligentes e 
Internet das Coisas. O ICI é referência em 
pesquisa, integração, desenvolvimento e 
implementação de soluções completas para a 
gestão pública. [...]

http://cni.entregadeemails.com/ver_mensagem.p
hp?id=H|1114|219207|147196512365652000

http://www.wcit2016.org/about/wcit http://pt.futurecom.com.br/


