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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) chega ao final
de 2017 com um balanço positivo quanto ao desenvolvimento e consolidação das políticas
estaduais na área de CT&I e EPT, em contexto paraense. Em pleno quadro de crise econômica,
com retrações significativas dos orçamentos federais, muito se avançou em nível local, conferindose condições institucionais muito mais favoráveis aos enfrentamentos que uma agenda de futuro
exigirá, dentro do setor. A nona edição da Revista Ver-a-Ciência é uma ilustração dessas conquistas,
materializadas em forma de leis, projetos e programas em plena vigência e desenvolvimento.

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará

A entrevista deste número é com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração
e Energia (Sedeme), Adnan Demachki, responsável pela coordenação do Plano Estratégico de Governo, intitulado “Pará 2030”, na moldura do qual ele explica de que forma as ações da Sectet convergem
para a execução do plano.
A matéria de capa aborda o sucesso da 8ª Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada
entre os dias 24 e 26 de outubro, na Estação das Docas, em Belém, em plena Semana Nacional da
Ciência e Tecnologia. O evento, que teve recorde de público (mais de 15 mil visitantes), contou com
uma programação diversificada, agradando pessoas de todas as idades, mas, particularmente, os jovens – cumprindo, assim, a Sectet, o objetivo de difundir e popularizar, no Estado, a CT&I como valor
e como visão de mundo.
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Outra matéria abordada nesta publicação é o direcionamento do Programa INOVAPARÁ, que, por
meio de parcerias, vai consolidando projetos de implantação de novos ambientes de inovação nas
várias microrregiões paraenses.
Outro destaque é a participação da Sectet no Fórum de Instituições de Ensino Superior e Pesquisa do
Estado do Pará, oportunidade em que foi encaminhada a assinatura de um Protocolo de Intenções
entre a Secretaria e as instituições-membro do Fórum, em favor do programa INOVAPARÁ.
O PARÁ PROFISSIONAL, à sua vez, é abordado na seção “Caso de Sucesso”, onde são apresentados
os números e os primeiros resultados do Programa, após um ano de publicação da lei que o instituiu.
A reportagem é ilustrada com histórias de alunos de alguns desses cursos e antecipa, igualmente, o
planejamento das novas ações nesse campo do ensino profissionalizante, para o futuro.
Por fim, a Revista traz matérias interessantes sobre: a relação entre as pesquisas desenvolvidas na
Universidade do Estado do Pará e a tradição local; o projeto “Xingu Conectado”, em plena realização
na região da Transamazônica; o lançamento do primeiro edital do Programa TECSOCIAL, direcionado ao financiamento de tecnologias sociais voltadas ao atendimento de necessidades básicas de
populações vulneráveis; a realização do Fórum do Confap pela primeira vez realizado em Belém, sob
a coordenação e o patrocínio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa);
e um registro comemorativo aos 60 anos de história da Universidade Federal do Pará
(UFPA), a maior instituição de ensino superior da região Norte.
Boa leitura!
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