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Consórcio em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação



O que é o consórcio CONECTI?

O CONECTI se configura como um consórcio multi-institucional (CAPES,CNPq,CONFAP,IBICT, Scielo
e RNP), cujo objetivo geral é criar uma plataforma nacional de integração de dados relacionados 

à educação, ciência, tecnologia e inovação (ECTI).

Objetivos específicos:

• Promover ferramentas integradoras de conteúdo entre as instituições brasileiras partícipes do 
Consórcio, para aumento da racionalidade do sistema nacional de informações de ECTI;

• Gerar e disponibilizar conteúdo da ECTI brasileira seguindo padrões nacionais e internacionais; 

• Promover programas de geração e disponibilização de dados abertos; 

• Viabilizar acordos internacionais na forma de consórcio (por exemplo, assinatura e adoção do 
ORCID como identificador persistente de pesquisadores).

• Prover infraestrutura para compartilhamento e atualização dos dados comuns dos partícipes 
do consórcio.



Integração

Falta de Integração

Replicação da informação

Diminuição do trabalho  
manual

Maior qualidade de dados

Responsabilidades

• A CAPES é responsável pela gestão dos dados dos programas de pós-graduação para fins de divulgação e 
avaliação, além de fomentar o ensino e a pesquisa brasileiros;

• O CNPq tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 
formação de pesquisadores brasileiros;

• O CONFAP tem por finalidade representar, coordenar e articular os interesses comuns das Fundações 
Estaduais de Amparo à Pesquisa, com base na integração entre os Sistemas Estaduais de CT&I, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação;

• O IBICT tem por atribuições promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a infraestrutura 
de informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do conhecimento 
científico e tecnológico;

• O SciELO é um programa de infraestrutura de pesquisa de apoio à comunidade científica, biblioteca digital 
e modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos do Brasil de acesso aberto; e

• A RNP tem como objetivos planejar e executar atividades de desenvolvimento tecnológico, inovação, 
operações de meios e serviços, envolvendo tecnologias de informação e comunicação para a educação, a 
ciência, a tecnologia e a inovação, e suas aplicações em políticas públicas setoriais
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Plataforma Conecti

Qual o público alvo e seu impacto?

• Pesquisador: Menos burocracia, menos retrabalho, mais oportunidades e potencialização dos 
recursos (compartilhamento de infraestrutura, dados e etc).

• Gestor: Potencialização do uso dos recursos (orçamento), insumos para a  reformulação de 
políticas públicas.

• Empresas : Oferecer informação agregada e validada sobre pesquisa.
• Cidadão: transparência no uso de recurso e prestação de contas.

Proposta de valor: 

• Transparência das fontes de financiamento e controle;
• Resultado financeiro (impacto);
• Redução do esforço;
• Equidade e sinergia no financiamento;
• Facilidade na colaboração e compartilhamento;



Obrigado!


