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1 - Apoio à Implantação e à Modernização de Centros
Vocacionais Tecnológicos
Descrição
O Programa de Apoio à Implantação e à Modernização dos CVT tem como objetivo expandir e consolidar a
implantação de uma rede de referência em extensão tecnológica, articulada a educação profissional e tecnológica
voltada à inclusão social e produtiva.
Por meio de projetos e programas de extensão tecnológica, articulada à pesquisa aplicada e à educação profissional
e tecnológica pretende\*se ampliar as oportunidades de inclusão produtiva; fortalecer os sistemas produtivos locais
por meio do desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas; a geração de renda e a inserção ocupacional por
meio de metodologias de extensão tecnológica orientada para o desenvolvimento local e sustentável.
Para cumprir com os objetivos do Programa, cada CVT deverá se constituir como uma unidade de extensão
tecnológica para o desenvolvimento, promoção e oferta de serviços e produtos voltados ao fortalecimento dos
sistemas produtivos locais.
Órgão Executor:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI / Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social SECIS
Forma de implementação:
A implantação ou modernização de CVT dar-se-á por meio da parceria entre os entes públicos federais, estaduais,
municipais e distritais, que serão responsáveis diretos pela execução da proposta ou ainda, por meio de Editais junto
as agências do MCTI (Finep e Cnpq).
Procedimentos e critérios para a definição da prioridade:
Prioridade da SECIS - Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social.
Grupo da Ação:
Execução da ação prioriza o atendimento dos Territórios da Cidadania, podendo envolver a discussão com os
colegiados territoriais.
Eixo da Ação:
Apoio a atividades produtivas
Papel do colegiado na definição da prioridade:
Consultivo. O Colegiado deve manifestar o interesse na ação para o Território, indicando a localização de centros
existentes ou a implantar.
Responsável:
Osório Coelho Guimarães Neto (ocoelho@mct.gov.br) - Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e
Tecnologia DEPDI/SECIS
Meta Territorializada:

Meta ainda não Territorializada:

Meta Total:

0 Centros Vocacionais Tecnológicos
Implantados

2 Centros Vocacionais Tecnológicos
Implantados

2 Centros Vocacionais Tecnológicos
Implantados

Valor Territorializado:

Valor ainda não Territorializado:

Valor Total:
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R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

Maiores Informações:
http://www.mct.gov.br Central de Atendimento ao Cidadão da SECIS casecis@mct.gov.br Telefones: (61)
2033-8009/7609/8646
www.territoriosdacidadania.gov.br

Ainda não existem metas territorializadas para esta ação.
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