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INTRODUÇÃO
O Instituto Geológico é uma instituição de pesquisa vinculada à
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e caracteriza-se como um
centro de referência em Geociências na resposta aos desafios da
sociedade.

O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes

“O planejamento não diz respeito
às decisões futuras, mas às
implicações futuras de decisões
presentes”
Peter F. Drucker

Modernização e nova sede
linha do tempo com eventos importantes

2014

2017

• Mudança da sede
do antigo prédio
da SAA para a Vila
Mariana, em São
Paulo/SP.
• Início da reforma
e adequação do
prédio para
instalações
provisórias.

• Edital PDIP –
FAPESP
• Encaminhamento
do plano de
modernização
para
financiamento.
• Finalização e
entrega do
Projeto Executivo
Definitivo das
instalações de
pesquisa.

2018
• Resultado do
Edital FAPESP
com aprovação
parcial do pleito.
• Início da reforma
das instalações
definitivas.

2019

2020

• Credenciamento
da FUNDEPAG
como fundação de
apoio.
• Início dos
trabalhos com
Subsecretaria de
Meio Ambiente
(SIMA).
• Tratativas com a
Coord. Gestão
(SEFAZ).

• Desenvolvimento
dos projetos
piloto com a
FUNDEPAG;
• Implantação dos
Planos de
Trabalho com a
Coord. Gestão.
• Término da
reforma do prédio
(Fase 1).

Novas instalações laboratoriais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensaios geotécnicos
Litoteca
Climatologia experimental
Hidrogeologia
Hidrossistemas cársticos
Petrografia
Paleontologia
Geoprocessamento
Laboratório e Plataforma de Gestão de Riscos
de Desastres

Acondicionamento de acervos
•
•
•
•

Paleontológico
Histórico
Biblioteca e Mapoteca
Coleção científica petrográfica

Infraestrutura
para o futuro

PDIP-FAPESP
Plano de Desenvolvimento
Institucional de Pesquisa
Modernização e ampliação da infraestrutura de pesquisa
científica do IG para subsidiar políticas públicas na área
de meio ambiente.
Pleiteado: R$ 4.984.416,30
Concedido: R$ 2.698.510,91
Com a mudança da sede em 2014, o Edital surgiu como uma oportunidade de equipar a instituição após
reforma e adequação.
Melhorias:
• Modernizar e equipar laboratórios multiusuários existentes;
• Implantar novos laboratórios
Objetivos:
• Aumentar capacidade de pesquisa, inovação, capacitação e estabelecimento de novas parcerias e
transferência de tecnologia e conhecimento para o governo, sociedade e empresas.
• Promover avanços metodológicos, gerando informação e conhecimento para políticas públicas.

Subsecretaria de Meio Ambiente (SIMA)
Assessoria Técnica

Objetivo

Assessoria Técnica – Subsecretaria de Meio
Ambiente (SIMA)

Avaliar adaptação de abordagem por
planejamento de negócios ao plano
estratégico da instituição.

Etapas realizadas
1) Participação de reunião de Diretoria.
2) Assessoramento à Diretoria Geral em
planejamento estratégico, captação de
recursos e fortalecimento da marca.

Etapas futuras
3) Seleção de ações prioritárias para
implementação com assessoria técnica.
4) Estudo de viabilidade de adaptação do
orçamento institucional para abordagem
por negócios.

FUNDEPAG
Fundação de Apoio

Objetivo

Atendimento ao Decr. Est. nº 62.817/2017,
que regulamenta a Lei Fed. Nº 10.973/2004 –
Política Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação.

Promover a captação, a gestão e a aplicação
das receitas próprias das ICTESPs que poderá
ser delegada à fundação de apoio.

Etapas realizadas

Etapa futura

1) Credenciamento da FUNDEPAG;
2) Desenvolvimento de Plano de Trabalho

3) Workshop para seleção de projetos piloto,
previsto para 04/12/2019

Coordenadoria de Gestão (SEFAZ)
Plano de modelagem organizacional e gestão administrativa
Na busca de melhorias da gestão da pesquisa e dos recursos institucionais, o IG iniciou tratativas de
parcerias com a Coordenadoria de Gestão da SEFAZ para apoio em projetos estratégicos.

Etapas:
• Reuniões prévias setoriais;
• Desenvolvimento e apresentação da proposta dos Planos de Trabalho para início em 2020;

Objetivo:
• Implementação do novo Planejamento Estratégico Básico do IG;
• Novo modelo de gestão do Museu Geológico (MUGEO);
• Apoio à participação do IG em Planos Estaduais;
• Capacitação e comunicação em gestão pública.
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