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O Centro de Estudo e Debates Estratégicos 
- CEDES

O CEDES (Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos
Deputados) é um colegiado composto de 20 parlamentares membros,
sendo um representante de cada partido, e um presidente que, com o
suporte técnico de equipe multidisciplinar de Consultores Legislativos.
Anualmente são escolhidos 2 temas estratégicos, sendo que a nossaAnualmente são escolhidos 2 temas estratégicos, sendo que a nossa
proposta de estudo foi uma das contempladas.
Nosso estudo tem por objetivo, num primeiro momento, realizar um
grande arranjo institucional, com aproximadamente 30 importantes
instituições do país com a finalidade de valorizar, fortalecer e buscar
recursos para criar melhores condições para que as Universidades e
Institutos de Ensino Superior e Técnico atuem como os grandes agentes
de Desenvolvimento Regional.



Potencialidades e possíveis soluções para o 
desenvolvimento local

• Valorização e um maior protagonismo das universidades
públicas no Planejamento Regional, sendo instituições
mais perenes do que os governos municipais, garantindo
maior sustentabilidade aos projetos

• Temos aproximadamente: 110 universidades públicas e
900 campi ou unidades espalhadas pelo País

• Exemplos de produtos acadêmicos: levantamento de
vocações locais, diagnóstico socioeconômico e
demográfico, melhorias na produção local



Objetivos do Estudo
• Fortalecer as Universidades e Instituições de Ensino Superior e Técnico

para que eles se transformem no principal e mais importante agente na
elaboração de projetos viáveis, estratégicos e de qualidade que
fortaleçam a economia regional, tendo o protagonismo no diagnóstico
dos setores produtivos locais, no planejamento e na proposta de
soluções

• Propor metodologia que auxilie na articulação das Universidades com os• Propor metodologia que auxilie na articulação das Universidades com os
diversos parceiros para elaborar projetos viáveis para promover o
desenvolvimento regional

• Levantar e avaliar as boas práticas e estudos de desenvolvimento
regional já existentes

• Promover a articulação de diversas instituições que poderão contribuir
para incentivar as Universidades a realizar projetos que fortaleçam a
economia regional

• Propor medidas legislativas que contribuam para o planejamento do
desenvolvimento regional



Objetivo Principal

As Universidades e as Instituições de Ensino Superior e Técnico se tornarão
agentes estruturantes do Desenvolvimento Regional, identificando as
vocações locais, propondo ações que:

• Promovam os arranjos produtivos necessários

• Fortaleçam as cadeias produtivas

• Agreguem valor aos produtos

• Incorporem tecnologia

• Melhorem a logística

• Promovam o empreendedorismo

• Fortaleçam a qualificação de mão de obra

• Aumentem a competitividade, a geração de riquezas, de empregos, de
novos negócios e oportunidades que promovam o desenvolvimento
sustentável



Como Alcançar os Objetivos Propostos

• Proporcionar condições e fortalecer a vocação das Universidades no
desenvolvimento regional com o envolvimento e a participação de
seus milhares de alunos e centenas de professores no diagnóstico e
elaboração de projetos para o desenvolvimento regional

• Desenvolver uma metodologia replicável para auxiliar as Universidades
a realizar a articulação política e social regional de forma democrática
e participativa que produza projetos viáveis e de qualidade quee participativa que produza projetos viáveis e de qualidade que
possam contribuir com o fortalecimento das economias locais

• Utilizar melhor os recursos públicos federais, estaduais e locais com
projetos viáveis de curto, médio e longo prazos que contribuam para
melhorar a condição das atividades econômicas



Parceiros
• ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

• FOPROP - Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação

• DDR/MEC - Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – IFET´s

• SESU – Secretaria de Ensino Superior / MEC

• ABRUEM – Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais

• CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

• EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

• CONIF - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

• FINEP - Financiadora de Estudos e Pesquisas

• CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

• CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior• CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

• ABDE – Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico

• BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento

• BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

• FNP - Frente Nacional de Prefeitos

• MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

• MI – Ministério da Integração Nacional

• SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

• EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

• MBC – Movimento Brasil Competitivo

• ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

• TCU – Tribunal de Contas da União


