PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS REDES COOPERATIVAS DE PESQUISA
O Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia / COMCIT,
vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças –
SEMPLA, é um órgão de natureza consultiva e deliberativa, destinado a
orientar a atuação do Governo Municipal no desenvolvimento Científico e
Tecnológico, bem como julgar os projetos que demandem recursos do Fundo
Municipal de Apoio a Ciência e Tecnologia – FACITEC. O COMCIT é formado
por instituições de ensino e pesquisa e por órgãos dos poderes executivo e
legislativo.
No período de 28 a 30 de março do ano de 2007, o COMCIT
realizou o Seminário de Formação de Redes Cooperativas de Pesquisa com o
objetivo de estruturar Redes de Pesquisas no município do Natal. O Seminário
enfatizou, em sua programação, três temas de pesquisa que foram
considerados pelo Conselho “como aqueles que traduzem as necessidades e
demandas de uma Política Municipal de C&T”. Os temas definidos como
prioritários para o biênio 2007/2008 foram: Políticas Públicas (Saúde,
Educação, Assistência Social e Segurança Pública), Organização PolíticoInstitucional de Entes Inter-governamentais de Caráter Metropolitano e Cidades
Interativas (Circulação, Mobilidade e Acessibilidade).
O Seminário resultou na formação de Redes Cooperativas de
Pesquisa no município do Natal, promovendo a integração e cooperação de
pesquisadores e técnicos de diferentes áreas, e suas respectivas instituições.
Em junho de 2007 a Prefeitura do Natal, por meio do COMCIT
publicou, no Diário Oficial do Município, edital convocando Instituições
interessadas a participar da qualificação institucional para apresentação de
Propostas sobre a formação de Redes Cooperativas de Pesquisas no
município. Em agosto do mesmo ano, divulgados os resultados, as instituições

selecionadas foram convocadas a apresentar propostas para formação das
Redes.
Em resposta ao Edital, foram formadas três redes temáticas, lideradas
por uma instituição escolhida entre as demais participantes e ficando assim
definidas: Políticas Públicas -Universidade Federal do Rio Grande do NorteUFRN, Entes Inter-governamentais de Caráter Metropolitano- Universidade
Potiguar- UNP, e Cidades Interativas – Centro Federal de Educação
Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN.
Em setembro de 2008 ocorreu a publicação dos resultados da seleção
das propostas apresentadas pelas instituições que participaram do processo de
qualificação institucional. Estas propostas foram julgadas e aprovadas pelo
COMCIT resultando na realização de três Seminários financiados pelo
FACITEC, através de convênio firmado com as Fundações responsáveis por
cada Instituição líder.
Apresentamos a seguir a sistematização dos resultados obtidos com
processo de formação das Redes Cooperativas de Pesquisa no município de
Natal.

Rede

INTERGOVERNABILIDADE
METROPOLITANA

Temas
o Análise de experiências com arranjos
institucionais
metropolitanos
e
seus
ensinamentos para o caso de Região
Metropolitana Natal;

Líder

UnP

o Estudos em torno das experiências,
realizadas ou em curso, com formatação e
implementação
de
arranjos
intergovernamentais na Região Metropolitana
de Natal.

Instituições
Integrantes

Atividades

SEMPLA
STTU
SEMURB
UFRN

I SEMINÁRIO SOBRE DESAFIOS
PARA A GESTÃO METROPOLITANA:
Experiências, Estudos e Pesquisas
Contemporâneas.
Realização:
20 e 21 de fevereiro de 2008.

.
o Mobilidade e acessibilidade na Região
Metropolitana de Natal, do ponto de vista dos
desenvolvimentos dos usos do solo, dos
impactos ambientais, das repercussões
econômicas e sociais da circulação.
CIDADES INTERATIVAS

o Análise de experiências com e-governo,
estudos comparativos com o estado da
prática em Natal e proposições nessa área
para o caso de Natal;

o Avaliação integrada de políticas, planos e
ações nos campos da saúde, educação,
assistência social, segurança, lazer e cultura.
POLÍTICAS PÚBLICAS

CEFET

o Convergência, cooperação e conflitos
resultantes das atuações dos entes
federados nos campos da saúde, educação,
assistência social, segurança pública, lazer e
cultura na Região Metropolitana do Natal.

UFRN

SEMPLA
SEMURB
STTU
UFRN
UERN

SEMINÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA
REDE CIDADES INTERATIVAS:
Experiências, Estudos e proposições.

SEMURB
SMS
SME
CEFET
UNP

I ENCONTRO DA REDE POLÍTICAS
PÚBLICAS:
Cidades, Política e Atores.

Realização:
18 e 19 de março de 2008.

Realização:
09 a 11 de abril de 2008

