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Apresentacão 

A organização e fortalecimento de equipes são pontos de fundamental 

importância para a obtenção de resultados com sucesso de uma empresa. Com 

esse objetivo, a Embrapa Meio-Norte buscou a formatação de um fórum 

organizado, denominado Núcleo Temático, para ordenar e trabalhar suas linhas 

de pesquisa e operacionalizar ações integradas de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) estratégicas para o avanço. a transfer&ncia e a difusão do 

conhecimento no âmbito da missáo desta Unidade de Pesquisa e das diretrizes 

da Embrapa. 

O Regimento Interno dos Núcleos Temáticos da Embrapa Meio-Norte 

apresentado neste documento estabelece sua natureza e finalidade, atribuições, 

estrutura e compet&ncias e normas de funcionamento. 

Valdemicio Ferreira de Sousa 

Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte 



Regimento Interno dos 
Núcleos Temáticos da 
Embra~a Meio-Norte 

I. Natureza e Finalidade 

O Núcleo Temático INT) 6 um fórum dotado de estrutura técnico-gerencial 

organizado para operacionalizar acões integradas de pesquisa, desenvolvimento 

e inovações estratdgicas para o avanço, a transferência e a difusão do conheci- 

mento no âmbito da missão da Unidade e das diretrizes emanadas da Embrapa. 

II. Atribuicões dos Núcleos Temáticos 

1. Promover a integração de compet&ncias e a otimizaçáo no uso de recursos 

materiais e financeiros, atingindo maior eficiência na solução dos problemas 

de pesquisa e desenvolvimento. 

2. Fomentar o exercício da interdisciplinaridade, como forma de aumentar a 

capacidade em obter respostas plurais e alternativas para as demandas de 

pesquisa e desenvolvimento, por meio de enfoques integrados e no menor 

espaço de tempo possível. 

., 3. Priorizar o enfoque sist&mico nas ações de pesquisa e desenvolvimento. 

4. Possibilitar maior competitividade na captação de recursos, pela elaboração 
c de projetos integrados. bem formulados, embasados no conhecimento e 

experiencia das equipes. 

5. Promover, em conjunto com setores elou áreas afins, cursos, seminários, 
palestras e outros eventos, seja como atividade de difusáo do conhecimento 
gerado, seja como atividade de atualização dos seus integrantes. 
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6. Estabelecer, tendo como referência o Plano Diretor da Unidade-PDU, um 

Plano de Metas e de Gestão que identifique ações prioritárias e viabilize uma 

carteira de projetos para a Unidade. 

III. Estrutura e Competências 

Os Núcleos Temáticos terão a seguinte estrutura e competências: 

111.1. Coordenador do Núcleo Temático 

O Coordenador do Núcleo Temático deverá ser um pesquisador ou um Técnico 

de Nível Superior-TNS com experiência em pesquisa, desenvolvimento e 
inovaqão, que apresente afinidade com o tema do Núcleo, liderança e capacidade 

gerencial, reconhecidas pelos seus pares. Deve ainda possuir conhecimento do 

PDU e do Plano Diretor da Embrapa-PDE, das técnicas de elaboraçáo e análise de 

projetos, do ambiente em que atua a Unidade e da organização das principais 

cadeias produtivas com as quais se envolve a Unidade. 

Caberá ao Coordenador do Núcleo Temático: 

1. Representar o Núcleo Temático junto A Chefia da Unidade; 

2. Colaborar com a Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento-P&D e 

com o Comitê Técnico Interno-CTI, no que tange a decisões sobre açóes de 
pesquisa e desenvolvimento, gestão e capacitacão, em especial no Smbito 

das linhas temdticas priorizadas pelo núcleo. 

3. Colaborar com as Chefias Adjuntas de Administração e de Comunicação e 

Negócios em atividades a elas inerentes e do interesse especifico do Núcleo 
Temático. 

4. Estimular a realização de projetos e açóes com outros Núcleos Temáticos e 
Unidades da Embrapa, além de convênios com outras entidades científicas 
para intercâmbio e fomento as ações de pesquisa e desenvolvimento. 

5. Emitir pareceres, quando solicitado. 
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6. Presidir e coordenar as reuniões do Núcleo Temático. 

7. Propor assessorias, consultorias, cursos e estágios que desenvolvam e 

aprimorem as atividades de pesquisa e desenvolvimento no Bmbito do Núcleo 

Temático. 

8. Promover encontros e presidir reuniões e discussões científicas programa- 

das pelo Núcleo Temático. 

9. Participar de mecanismos de decisóes da Unidade e da Embrapa relativos 

às linhas temáticas priorizadas pelo Núcleo. 

Caberá ao Subcoordenador do Núcleo Temático: 

1. Substituir o Coordenador em seus impedimentos legais ou quando de sua 

destituicáo, conforme item IV, subitem 4. 

111.2. Equipe de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacão 

Formada por pesquisadores e TNS, tendo como responsabilidades: 

1. Apoiar o Coordenador na definição e implementação do Plano de Metas e 

Gestão do Núcleo Temático. 

2. Participar das discussões para subsidiar a formulacáo de politicas de 

pesquisa e de políticas públicas afeitas à sua área de conhecimento. especiali- 

dade e experiência. 

3. Atender às convocações da Coordenacão. 

IV. Escolha e Renovacão dos Gestores dos 
Núcleos Ternáticos 

1. Os Coordenadores e os Subcoordenadores dos núcleos seráo eleitos, em 
votação, por seus pares e indicados pelo Chefe-Geral da Unidade, em 
conjunto com o Chefe-Adjunto de P&D. 
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2. Os Coordenadores e os Subcoordenadores eleitos serão designados por 

Ordem de Serviço do Chefe-Geral da Unidade. 

3. O mandato dos Coordenadores terá duração de dois anos, podendo ser 

renovado por um perlodo de mais dois anos. 

4. A destituição do Coordenador elou do Subcoordenador poderá ocorrer em 

qualquer ocasiáo, de comum acordo entre a Chefia-Geral e os membros do 

núcleo, devendo ser realizada nova eleicão no prazo de até 30 dias, sob a 

coordenação da Chefia de P & D. 

V. Reuniões 

Serão realizadas duas reuniões por ano para cada núcleo, para planejamento e 

avaliação das atividades anuais, respectivamente, no primeiro e segundo semes- 
tres. Essas reunióes serão realizadas com a participação de, pelo menos. dois 

terços dos seus membros. 

Reunióes extraordinárias serão convocadas com at6 cinco dias de antecedencia, 

pelo Coordenador, por iniciativa deste, ou por solicitação de metade mais um de 

seus membros. Essas reuniões serão realizadas com a presença minima de, pelos 

menos, metade mais um de seus membros. 

VI. Interface com o Comitê Técnico Interno - CTI 

Dentre os Coordenadores dos Núcleos Temáticos, um será membro do CTI. 

indicado pela Chefia-Geral, ouvidos os Chefes-Adjuntos da Unidade. 
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Meio-Norte 




