MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
DEPARTAMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVAÇÃO EM SAÚDE
Esplanada dos Ministérios. Bloco G, Ed. Sede, 8º Andar
CEP: 70.058-900 – Brasília/DF Tel.: 3315-3291

Brasília, 22 de setembro de 2017.
INFORME TÉCNICO Nº 04/2017

Assunto: Cronograma alterado de apresentações das novas propostas de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (2017)
1. O Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde, informa abaixo, cronograma alterado para as apresentações à Comissão Técnica de
Avaliação (CTA), das novas propostas de PDP para o ano de 2017 conforme disposto no Anexo I da Portaria GM/MS nº 704, de 8 de março de 2017.
2. As apresentações das propostas serão realizadas no Salão Tiradentes (cobertura) Kubitschek Plaza Hotel situado no endereço: SHN Q. 2 - Asa Norte,
Brasília - DF, 70702-904.
3. Serão permitidos no máximo três representantes das Instituições Públicas (IP), os quais são responsáveis pelas apresentações à CTA.
4. Será permitida a presença de até dois representantes de cada parceiro privado (PP), podendo ser 1 (um) dos detentores da tecnologia e 1 (um) dos
fabricantes de insumos, como ouvintes. As entidades privadas não farão apresentações à CTA.
5. As apresentações dar-se-ão conforme cronograma definido abaixo sendo que fica a critério da IP a definição da ordem e do tempo de apresentação dos seus
parceiros privados. Informa-se que o PP poderá acompanhar a apresentação da(s) IP(s) apenas no tempo destinado especificamente a ele. Ou seja, os PP só
poderão acompanhar as apresentações referentes a seus produtos.
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6. Segue abaixo sugestão de organização do tempo de apresentação pelas IP:
20 minutos para apresentação inicial (já consta separado no cronograma)
10 minutos para cada proposta se tiverem o mesmo parceiro do produto
15 minutos para propostas com parceiros diferentes;
1 h para discussão com a CTA (já consta separado no cronograma)
7. Sugere-se que a Instituição Pública utilize o modelo de apresentação disponível na página do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/581-sctie-raiz/deciis/l2-deciis/12090-parceria-para-odesenvolvimento-produtivo-pdp) e enviado por e-mail para os responsáveis cadastrados. Salienta-se que a presença de parceiros privados implica em
pequenas adequações nas apresentações, como por exemplo, da ordem dos slides.
8. Solicita-se ainda que os representantes da IP cheguem ao local do evento com pelo menos 15 minutos de antecedência acompanhados de seus parceiros
privados. Os atrasos serão descontados do tempo disponível para a IP.
Atenciosamente,

RODRIGO G. M. SILVESTRE
Diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde
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