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CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
CARTA DE ADESÃO DO CENTRO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RENATO ARCHER (CTI) AO
CONSORTIUM E-PLANNING

Ao Secretariado do Consortium e-Planning,

Vimos por meio desta carta solicitar a adesão do Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer (CTI) ao Consortium e-Planning, e autorizar a inclusão
do seu logotipo no espaço informal designado como "Consortium e-Planning", uma
vez que o CTI se reconhece nos objetivos dessa agenda, sendo certo que, com esse
ato, o CTI não assume qualquer obrigação legal.
O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI é uma unidade de
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), do Brasil. Foi inaugurado em 1982 e, desde então, atua na pesquisa e no
desenvolvimento em tecnologia da informação. A intensa interação com o setor
acadêmico (por meio de diversas parcerias em pesquisas), e com o setor industrial,
por meio de vários projetos de cooperação com empresas, mantém o CTI no estado
da arte em seus principais focos de atuação, tais como: microeletrônica,
componentes eletrônicos, sistemas, mostradores de informação, software, aplicações
de TI, robótica, visão computacional, tecnologias de impressão 3D para indústria e
medicina, e softwares de suporte à decisão. Essa integração com a academia e com
o setor produtivo torna o CTI uma instituição capaz de atender demandas da
indústria, tornando-as temas de pesquisas, de forma a estimular um ciclo de P&D
diversificado, focado em prover soluções para o mercado.
Integrando o Consortium e-Planning, o CTI tem especial interesse no
desenvolvimento de projetos em Tecnologia da Informação, focados na promoção
do desenvolvimento social, geração de emprego e renda para populações menos
favorecidas. Dessa forma, o CTI tem um perfil semelhante a instituições que vem
integrando o Consortium e-Planning, desde a sua fundação original em 2006.
Em colaboração com as renomadas instituições que integram o Consortium, o CTI
visa intensificar sua busca por soluções para os desafios sociais brasileiros e
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contribuir significativamente para uma rede de experiências e conhecimentos
compartilhados com renomadas instituições internacionais no âmbito do e-Planning.
Por fim, cabe reafirmar que o presente termo apenas estabelece a participação do
CTI no Consortium e-Planning, a partir da qual poderão ser celebrados protocolos
de intenção, acordos de cooperação e planos de trabalho conjuntos, nos quais
serão definidos direitos e obrigações dos partícipes. Ao efetivar sua inclusão no
Consortium e-Planning, o CTI reconhece a natureza informal dessa rede e que não
assume qualquer obrigação legal.
Com os melhores cumprimentos,

Campinas, 08 de Novembro de 2018

Victor Pellegrini Mammana
Diretor
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer
Documento assinado eletronicamente por Cláudio Henrique José Ballande Romanelli,
Coordenador Geral Competências Institucionais, em 09/11/2018, às 16:46, conforme
art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
Documento assinado eletronicamente por Victor Pellegrini Mammana, Diretor do
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em 12/11/2018, às 14:46,
conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br
/verifica.html, informando o código verificador 3543162 e o código CRC B70507FD.
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