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RELEASE PROGRAMA PROSSIGA
Criado em 1995, o Programa Prossiga tem por objetivo promover a criação e o uso de
serviços de informação e comunicação na Internet, voltados para áreas prioritárias de
Ciência e Tecnologia e para setores da atividade econômica relevantes para o País.
Desde sua criação até o momento, o Prossiga está conectado às demandas, sempre
crescentes, dos setores científico, tecnológico e produtivo, por informação relevante e de
qualidade na Rede, desenvolvendo e oferecendo a essa comunidade diversos serviços de
informação e comunicação.
Para o setor científico, por exemplo, o Prossiga disponibiliza, atualmente, 22 Bibliotecas
Virtuais Temáticas, que contemplam assuntos como Política Científica e Tecnológica,
Inovação Tecnológica, Saúde Reprodutiva, Estudos Culturais, entre outros. Os parceiros,
que em conjunto com o Prossiga, desenvolvem e mantêm atualizadas essas Bibliotecas
Virtuais, são as principais instituições de ensino, de pesquisa e de planejamento de C&T do
País, como a USP, UNICAMP, UFRJ, e outras. A média de visitas diárias a essas
Bibliotecas chega a 3 mil.
O Prossiga desenvolve, também, o serviço Notáveis da C&T Brasileiros, que divulga a
trajetória pessoal e profissional e torna acessível os textos completos da produção
intelectual ,acadêmica e científica de brasileiros que contribuíram significativamente para o
desenvolvimento da C&T do Brasil. Anísio Teixeira, Gilberto Freyre, Leite Lopes, Carlos
Chagas, Oswaldo Cruz e Vital Brazil são os pesquisadores que, atualmente, têm sua vida e
obra registrados e disponibilizados na Internet.
Para apresentar, de forma sistemática e organizada, os esforços das atividades de ensino,
pesquisa e de transferência de tecnologia desenvolvidas pelas instituições de ensino
superior e institutos de pesquisa do Brasil, foi desenvolvido o Portal Páginas Brasileiras
CiênciaTecnologiaEducação. Neste Portal, como nos demais serviços, o acesso à
informação pode ser obtido via navegação por diretórios e categorias de informação, ou,
ainda, por meio de sofisticado mecanismos de busca.
Para propiciar o acesso de forma integrada e rápida às informações sobre as atividades de
pesquisa financiadas pelas agências de C&T do país, o Prossiga oferece o Sistema
Integrado de Informações sobre o Fomento a C&T, que abrange todos os projetos em
desenvolvimento (on-going research) e os dados sobre pesquisadores e sobre as instituições
onde essas atividades são desenvolvidas. Esse Sistema propicia uma visão geral do cenário
nacional e estadual de C&T, possibilitando o planejamento e a definição de políticas e
diretrizes, que visem evitar duplicidade de esforços e assegurar um maior efeito
multiplicador dos investimentos públicos em C&T.
Para o setor produtivo, o Prossiga criou na Internet os Vortais, que são serviços de
informação voltados para a área industrial. Com o foco na cadeia produtiva de um
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determinado setor, os Vortais disponibilizam para o público-alvo recursos de informação,
de comunicação e de suporte a negócios e tomada de decisão. Os parceiros do Prossiga
neste segmento são as associações empresariais, sindicatos e órgãos de desenvolvimento
econômico, como o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio.
Assim como os Vortais, o serviço Informações sobre Arranjos Produtivos Locais volta-se
para as atividades dos diversos setores produtivos identificados como prioritários no
âmbito do programa “Ação Regional em C&T”, do MCT/CNPq/FINEP. Estes arranjos
visam aprofundar o papel que a ciência e a tecnologia vêm desempenhando na promoção do
desenvolvimento econômico e social do país.
O Prossiga também criou Escritórios Virtuais para os Fundos Setoriais de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, desenvolvidos em parceria com o Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Já
os Portais do Prossiga são voltados para as áreas/temas dos Fundos Setoriais, atendendo
solicitação do CGEE.
Diversos serviços de comunicação foram desenvolvidos pelo Prossiga com o objetivo de
favorecer o compartilhamento e o intercâmbio de experiências entre os pares, fortalecendo,
assim, as comunidades virtuais. São os Boletins Eletrônicos, as Salas Virtuais (chat), o
mural Conexão C&T.
Para apoiar e possibilitar que todos esses serviços sejam utilizados eficientemente, foi
criada a Escola Virtual Prossiga, que oferece cursos a distância à comunidade de C&T.
Nesses cursos, os participantes aprendem, entre outros, os recursos de informação
disponíveis na Web e como usá-los de forma a obter o maior proveito em suas atividades de
ensino e pesquisa.
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