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RESUMO 

 

Título:  

O levantamento da Produção Técnica do IF Sudeste MG 

 

Objetivo do trabalho: 

O objetivo deste estudo foi levantar os tipos de Produções Técnicas desenvolvidas pelos 

docentes do quadro efetivo do IF Sudeste MG, com o intuito de identificar se o perfil da 

produção acadêmica da instituição está alinhado com as diretrizes da legislação que a 

normatizou. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

Para a coleta dos dados de produção dos docentes, foi considerado o intervalo entre os anos de 

2008 e 2018. A escolha do período é justificada pelo marco temporal no qual os institutos 

federais completam dez anos de criação, fato que motivou evidenciar a evolução da Produção 

Técnica docente durante o seu período de existência. A identificação da Produção Técnica dos 

servidores docentes ocorreu por meio da Plataforma Lattes, que representa o padrão nacional 

de registro das atividades científicas dos pesquisadores cadastrados. A extração dos dados foi 

realizada manualmente. Para possibilitar a extratificação das produções foi elaborada uma 

planilha no Excel, que possibilitou identificar, classificar e caracterizar a Produção Técnica 

institucional. 

 

Resultados: 

A extração dos dados dos docentes resultou em 1.425 Produções Técnicas registradas no 

período. Foram obtidos dados importantes, como: o montante geral da Produção Técnica da 

instituição, o quantitativo de produções por campi, os tipos de Produção Técnica que 

apresentaram maior concentração, a constatação de que não há um tratamento similar entre a 

Produção Técnica e a Produção Bibliográfica, a ausência de política regulamentadora para essa 

produção e a elaboração de uma lista de atividades técnicas cadastradas pelos docentes em 

outras produções. 

 

Implicações práticas: 

A investigação ofereceu à sociedade o panorama da atividade de pesquisa no IF Sudeste MG, 

o que contribuirá para o acesso a informações que evidenciam seu potencial mercadológico. O 

levantamento das formas de Produção Técnica, além de proporcionar a identificação do 

montante dos produtos, processos tecnológicos, softwares e manuais desenvolvidos pela 

comunidade pesquisada, possibilitará a visualização do perfil dessa produção no IF Sudeste 

MG e “a viabilidade” de trabalhos em parceria com os Arranjos Produtivos Locais. 

 

Originalidade e contribuições: 

No IF Sudeste MG não há ferramentas de classificação e quantificação da Produção Técnica. 

Em razão de características próprias da academia, essa produção normalmente não é registrada 

nos meios de comunicação mais comuns, o que dificulta sua visibilidade, sua divulgação e seu 

controle. A partir do levantamento proposto, busca-se abrir caminhos e possibilidades para que 

a instituição apresente uma fonte de informação rica para a gestão da política de Ciência e 

Tecnologia. 

 



 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

A partir do estudo desenvolvido, foi possível realizar um diagnóstico da Produção Técnica do 

IF Sudeste MG no intervalo de 10 anos. O estudo pode ser classificado no Eixo 4 (Serviços 

Técnicos) sendo enquadrado  no critério Qualis Técnico/Tecnológico - Aplicabilidade. 

 

Palavras-Chave: Produção Técnica. Institutos federais. Arranjos Produtivos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title:  

The identification of the Technical Production of the IF Sudeste MG. 
 

Purpose of the work: 

This work aimed to identify the types of Technical Productions developed by the faculty 

members of the IF Sudeste MG framework, thus allowing the identification of whether the 

academic production profile of the institution is in line with the guidelines of the legislation 

that instituted it. 
 

Procedures/Method for solving the problem: 

For the collection of teachers' production data, the interval between the years 2008 and 2018 

was considered. The period is justified by the time frame in which the Federal Institutes 

complete 10 years of creation, fact that sought to evidence the evolution of the production 

Teaching technique during its period of existence. The identification of the Technical 

Production of the teaching staff took place through the Lattes Platform, which represents a 

national standard of registration of the scientific activities of the registered researchers. The 

data extraction was performed manually. In order to allow the production to be extracted, a 

spreadsheet was developed in excel, which made it possible to identify, classify and 

characterize the Institutional Technical Production. 
 

Results: 

The extraction of the data of the teachers resulted in 1,425 Technical Productions registered in 

the period. Important results were obtained, such as: the general amount of the Technical 

Production of the institution, the amount of productions per campuses, which types of Technical 

Production presented higher concentration, the finding that there is no similar treatment 

between Technical Production and Bibliographic Production, the absence of a regulatory policy 

for this production, the creation of a list of technical activities registered by teachers in other 

productions. 
 

Practical implications: 

The research offered to the society the panorama of the research activity in the IF Sudeste MG, 

making possible the access to information that evidences the possible market potential. The 

survey of the Technical Production forms, besides providing the identification of the amount of 

products, technological processes, software and manuals developed by the researched 

community, will allow the visualization of the profile of this production in the IF Sudeste MG 

and its possibilities of works in partnerships with the arrangements local productive. 
 

Originality and contributions: 

In the IF Sudeste MG there are no tools for classification and quantification of Technical 

Production. Due to the academy's own characteristics, this production is not usually recorded 

in the most common media, making its visibility, diffusion and control difficult. From the 

proposed survey seeks to open paths and possibilities for the institution to present a rich source 

of information for the management of Science and Technology policy. 
 

Technical / Technological Production: 
From the study already carried out, a diagnosis of the Production Technique of the IF Sudeste 

MG was carried out in the interval of 10 years. The study can be classified in Axis 4 (Technical 

Services) being framed in the Technical / Technological Qualis – Applicability. 
 

Keywords: Technical production; Federal Institutes; Local productive arrangements. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições que hoje compõem a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) têm origem, em grande parte, nas 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices instituídas por meio do Decreto no 7.566, de 1909, assinado pelo então 

presidente Nilo Peçanha, inaugurando, assim, o ensino profissional no Brasil. Inicialmente 

subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, as Escolas 

de Aprendizes Artífices foram transformadas nos Liceus Industriais (NETA, 2012). Em 

1942, após o ensino profissional ser considerado de nível médio, os liceus passaram a ser 

chamados de Escolas Industriais e Técnicas, e posteriormente de Escolas Técnicas Federais, 

configuradas como autarquias (SILVA, 2009). Dessa forma, foi sendo constituída uma rede 

de escolas agrícolas e de escolas agrotécnicas federais, com base no modelo “escola-

fazenda” (NETA, 2012). 

Durante a década de 1960 essas escolas-fazendas passaram para a subordinação do 

Ministério da Educação e Cultura, transformando-se em escolas agrícolas. Na década de 

1970, surgem os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), equiparando-se, no 

âmbito da educação superior, aos centros universitários (SILVA, 2009). Segundo a autora, 

durante a década de 1990 várias outras escolas técnicas e agrotécnicas federais tornaram-se 

CEFETs, fortalecendo, assim, o sistema nacional de educação tecnológica. No entanto, em 

1998, por meio da Lei no 9.649/98, o governo federal vetou a expansão do sistema federal 

de educação profissional. A partir desse momento, uma série de atos normativos direcionou 

essas instituições para a oferta predominante de cursos superiores e, contraditoriamente, de 

ensino médio regular, e os cursos técnicos passaram, então, a ser responsabilidade dos 

estados e, também, da iniciativa privada. Apesar da alta capacidade de adaptação dessas 

instituições, a separação da educação técnica do ensino médio e a orientação para a educação 

superior acentuaram as segmentações existentes nas políticas educacionais. 

Após sete anos de progressivo declínio, o governo federal iniciou uma série de 

medidas para ampliação e aperfeiçoamento da política nacional de educação profissional, no 

âmbito do governo Lula. A partir do primeiro mandato do presidente (2003-2006), o 

processo de reorientação das políticas federais para a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) foi desencadeado por meio da implementação do Plano de Expansão e Reestruturação 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (PACHECO et al., 

2010). Durante esse processo de expansão, mediante a criação de novas unidades de ensino 
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por parte da União, foi publicada a Lei no 11.195/2005, que alterou o §5º, do artigo 3o, da 

Lei no 8.948/1994, permitindo que a expansão da oferta de educação profissional passasse, 

preferencialmente, a ocorrer em parceria com os estados, os municípios, o Distrito Federal, 

o setor produtivo ou as organizações não governamentais, que seriam responsáveis pela 

manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. A redação anterior coloca que 

a oferta de educação profissional poderia ocorrer somente em parceria com os estados, os 

municípios, o Distrito Federal, o setor produtivo ou as organizações não governamentais 

(OLIVEIRA; JUNIOR, 2015). 

Com o governo federal iniciando medidas para ampliar a política nacional de 

educação profissional a partir do primeiro mandato do presidente Lula, algumas decisões 

foram desencadeadas em diferentes instâncias administrativas: no Ministério da Educação, 

nas instituições preexistentes que ofertavam a educação profissional, nas instituições recém-

criadas e em órgãos locais como prefeituras, em municípios onde foi implantada uma 

unidade de um Instituto Federal (OLIVEIRA; JUNIOR, 2015). Nesse sentido, com um plano 

de expansão composto por três fases, a publicação da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciando, assim, o processo de 

implantação de novas unidades dessas instituições. 

Nesse mesmo momento, que representa a segunda fase do plano de expansão da EPT, 

nascia o IF Sudeste MG, que, como toda a rede, oferece educação superior, básica e 

profissional, com formação pluricurricular e multicampi. Sua constituição ocorreu a partir 

da união de três antigas e já consolidadas Instituições Federais, denominadas “Escola 

Agrotécnica Federal de Barbacena”, “Colégio Técnico Universitário” (vinculado à UFJF) e 

“CEFET de Rio Pomba” (BRASIL, 2012). Essas três instituições tornaram-se unidades de 

um só Instituto Federal, aliadas à implantação de um novo campus na cidade de Muriaé, 

ampliando, desde o princípio, suas atividades e sua área de abrangência. Com a posterior 

criação dos campi Santos Dumont e São João del-Rei e do campus avançado Bom Sucesso, 

a instituição ampliou-se ainda mais e passou a oferecer maior variedade de cursos, em 

diferentes áreas do conhecimento. Em 2015, foram publicadas as portarias de autorização de 

funcionamento do campus Manhuaçu e dos campi avançados de Ubá e Cataguases 

(BRASIL, 2012).  

A institucionalização dos IFs é considerada pelo governo como uma estratégia para 

o desenvolvimento local, regional e nacional. O Estado entende os IFs na perspectiva de 
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contribuição para o processo de modernização e desenvolvimento do País, qualificando, a 

partir da educação profissional e tecnológica, os cidadãos e, consequentemente, incluindo-

os no mercado de trabalho, levando em conta os arranjos produtivos e os aspectos sociais e 

culturais locais. Por meio dos atos normativos, defende-se a ideia de que a construção de um 

país que busca sua soberania, que visa ultrapassar a condição de consumidor para a de 

produtor de ciência e tecnologia, passa pela ampliação das políticas públicas inclusivas, 

como é o caso da educação profissional e tecnológica (TURMENA; AZEVEDO, 2017).  

Com a criação dos institutos federais (IFs), o governo conferiu-lhes a missão de 

desenvolver ciência e tecnologia. A pesquisa torna-se o meio pelo qual os IFs se fortalecem 

na produção do conhecimento, a partir da inovação e da formação. Essa é a verdadeira 

missão dos IFs: formar profissionais, prioritariamente nos níveis técnico e tecnológico, para 

desafiar o establishment com vivências sociais e profundo conhecimento técnico 

(CONCIANI; FIGUEIREDO, 2015). Nesse contexto, a lei de criação da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Lei no 11.892/2008) - Seção III, Art. 7o, 

inciso III, assinala como um dos objetivos dos institutos federais a realização de pesquisas 

aplicadas que estimulem o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo 

seus benefícios à comunidade (BRASIL, 2008a). 

Essa lei também especifica que o desenvolvimento tecnológico deve contribuir para 

a consolidação e o fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais, com a finalidade de 

atender às necessidades da sociedade, por meio da criação de invenções, e, 

consequentemente, impactar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Segundo 

o Art. 6o, inciso IV, é finalidade dos institutos federais “Orientar sua oferta formativa em 

benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal”. (BRASIL, 2008) 

Este estudo busca evidenciar o panorama da Produção Técnica docente do IF Sudeste 

MG. Nesse contexto, a seguinte pergunta de investigação orienta o desenvolvimento desta 

pesquisa: “Como o perfil da produção acadêmica do IF Sudeste MG se alinha às diretrizes 

da legislação que o instituiu?”. Tendo como ponto de partida o fato de que na comunidade 

acadêmica há um forte estímulo à publicação, e sendo o documento formal o meio mais 

reconhecido para dar maior visibilidade aos estudos e às pesquisas realizados 

(POBLACIÓN; NORONHA, 2002), supõe-se que o perfil da produção docente do IF 

Sudeste MG seja predominantemente científico, e não técnico. 



19 

  

1.1 Justificativa  

 

A justificativa para esta investigação está diretamente vinculada à Lei no 

11.892/2008, quando esta determina que os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia realizem pesquisas aplicadas que estimulem o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas e estendam os seus benefícios à comunidade. Nessa perspectiva, a 

produção de conhecimento nos IFs deve ter como foco principal o desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas que contribuam para a solução de problemas concretos.  

Atualmente, a Produção Técnica dos pesquisadores é informada e quantificada no 

currículo da Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), e nos relatórios de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Em razão das características próprias da academia, essa 

produção normalmente não é registrada nos meios de comunicação mais comuns (artigos, 

livros, anais de congresso e outros), o que dificulta sua visibilidade, sua divulgação e seu 

controle. Partindo dessa concepção, pretendeu-se evidenciar o montante da Produção 

Técnica desenvolvida pelos docentes efetivos da Instituição. 

Busca-se, com este estudo, contribuir para a consolidação da atuação da atividade de 

pesquisa dos institutos federais diante dos preceitos legais. Além disso, a investigação 

oferecerá à sociedade o panorama da atividade de pesquisa no IF Sudeste MG, possibilitando 

o acesso a informações que evidenciem seu potencial mercadológico. O tema é relevante, 

pois permite que a Instituição apresente uma fonte de informação rica para a gestão da 

política de Ciência e Tecnologia (C&T). O levantamento das formas de Produção Técnica, 

além de proporcionar a identificação do montante dos produtos, processos tecnológicos, 

softwares e manuais desenvolvidos pela comunidade pesquisada, possibilitará a visualização 

do perfil dessa produção no IF Sudeste MG e a viabilidade de trabalhos em parceria com os 

Arranjos Produtivos Locais. 

 

 

 

 

 

 



20 

  

1.2 Objetivos do estudo 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar como o perfil da produção acadêmica dos 

docentes efetivos do IF Sudeste MG se alinha às diretrizes da legislação que o instituiu. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

A partir do levantamento da Produção Técnica do IF Sudeste MG, procurou-se atingir 

os seguintes objetivos específicos: 

 Levantar quantitativamente a Produção Técnica dos pesquisadores docentes; 

 Identificar os tipos de Produção Técnica desenvolvidas pelos pesquisadores 

docentes; 

 Possibilitar o desenvolvimento de indicadores da Produção Técnica da instituição; 

 Auxiliar no desenvolvimento de ações que busquem o alinhamento da atividade 

de pesquisa com as finalidades e os objetivos especificados na lei de criação dos 

institutos federais; e 

 Viabilizar o acesso a informações que evidenciem seu potencial mercadológico, 

visando ao fortalecimento dos arranjos produtivos locais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Técnica, tecnologia e pesquisa 

 

Cupani (2004) elucida que no desenvolvimento das sociedades a ação técnica é tida 

como uma forma de trabalho que opera utilizando recursos naturais, resolvendo um 

problema de maneira metódica e reunindo elementos naturais para dar origem a algo inédito. 

Ela pode ser definida como a ação intuitiva transferida para as gerações futuras. Segundo 

Freitas Junior et al. (2014), a Revolução Industrial desencadeou o estreitamento da ciência 

com a técnica, pois ao aliar o conhecimento científico ao modo de realizar determinadas 

tarefas percebeu-se uma melhora no desenvolvimento das antigas técnicas. No entanto, a 

utilização do saber científico ainda era considerada rudimentar. 

A técnica tem como base o saber usual tradicional, eventualmente impregnado de 

saber científico, porém nem sempre reconhecido como tal. Em contrapartida, a tecnologia 

apoia-se explicitamente no saber científico (dados, leis e teorias). Se a técnica acompanhou, 

e possibilitou, o desenvolvimento da humanidade ao longo da maior parte da história, o 

surgimento da tecnologia pode ser reconhecido como consequência da aceleração do 

progresso humano. Partindo de um ponto de vista sistemático, a tecnologia surge à medida 

que se busca a fundamentação científica das regras técnicas, ampliando os conhecimentos 

tecnológicos na solução de problemas práticos (CUPANI, 2004). 

Segundo Corrêa (2017), a tecnologia acompanhou o desenvolvimento da ciência e 

do pensamento científico e a evolução das formas contemporâneas do fazer. Para o autor, a 

compreensão da tecnologia se inicia a partir do estudo de materiais e processos utilizados 

pela técnica, mas com aplicação de bases científicas. Cupani (2011) destaca também a 

possibilidade de entender a tecnologia não como uma mera aplicação do conhecimento 

científico. Segundo o autor, cabe ponderar a possibilidade de prestar mais atenção à sua 

atividade. 

A partir do conhecimento tecnológico desenvolvem-se teorias de aplicação extrema-

mente restritas, com vistas à solução de problemas pontuais voltados à inovação tecnológica 

(FREITAS JUNIOR et al., 2014). Desta forma, a tecnologia é a atividade dirigida à produção 

de algo novo, e não ao descobrimento de algo já existente (CUPANI, 2004). O conhecimento 

tecnológico e, por consequência, a pesquisa tecnológica vêm sendo cada vez mais debatidos. 

No entanto a academia prima pela perspectiva científica, e uma das principais questões que 
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envolvem esses dois tipos de pesquisa é justamente saber a diferença entre os dois tipos de 

conhecimento e, ao mesmo tempo, qualificar a pesquisa tecnológica de forma que possa ser 

reconhecida na comunidade acadêmica (FREITAS JUNIOR et al., 2014). 

 Com base nas definições trazidas no referencial teórico consultado, a pesquisa 

tecnológica é caracteriza a partir de alguns aspectos expressos, de forma categorizada, no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Características da pesquisa tecnológica 

Característica Pesquisa Tecnológica 

Definição 

O estudo científico do artificial. Tecnologia pode ser vista como o campo do 

conhecimento relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua 

realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do 

conhecimento científico. 

Teorias 

Aplicação limitada, pois o conhecimento tecnológico é específico para uma 

determinada tarefa. Dois tipos: substantivas (conhecimento sobre a ação 

tecnológica) e operativas (conhecimento sobre as ações de que dependem o 

funcionamento dos artefatos). 

Resultados 
Criação de algo novo. O produto não é e nem pode ser neutro. É, no mínimo, 

ambivalente. 

Conhecimento Prescritivo. Específico. Peculiar. Conhecimento tácito, do saber-como. 

Desafios Factibilidade, confiabilidade, eficiência dos inventos, relação custo-benefício. 

Limitação Ditada pela tarefa imposta. 

Origem dos dados 
Experiência não científica. Dados relativos às exigências (técnicas, econômicas, 

culturais) que o artefato deve satisfazer. 

Tipos de leis Regras de ação para dar origem aos fenômenos artificiais. 

Pensamentos Analógico e visual. 

Origem das variáveis Metas a alcançar. 

Objetivo dos 

experimentos 

Conhecimento prático: “o artefato funcionará?”, “haverá, acaso, fatores não 

previstos teoricamente que serão detectados experimentalmente?” Controlar a 

realidade.  

Explicações Funcionais. 

Noção de conhecimento 

Admite apreciação de sua verdade ou falsidade, podendo-se afirmar que o artefato 

desempenha bem ou mal sua função. Superior em relação ao científico, por sua 

certeza e eficácia. 

Mudança de paradigma 
Ocorre devido a anomalias funcionais ou presumíveis. A necessidade da mudança 

é percebida mais diretamente. 

Revoluções 

Não implicam necessariamente uma seleção radical, não supõem forçosamente 

uma nova comunidade e são compatíveis com a continuidade da tecnologia 

“normal”. 

Fonte: adaptado de Freitas Junior et al. (2014, p. 6). 

 

Para Serzedello e Tomaél (2011), a produção tecnológica é identificada, por uma 

comunidade científica, pela geração de produtos e de processos tecnológicos, com o intuito 

de contribuir para a solução de problemas concretos. Os autores destacam que na literatura 
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o número de patentes é o indicador de produção tecnológica mais utilizado. Porém, além das 

patentes, eles defendem que outras formas de produção tecnológica também são relevantes 

para o desenvolvimento econômico, social, cultural, político e organizacional, como: 

manuais, metodologias, processos desenvolvidos, entre outras. Segundo os autores, as 

diferentes formas de produção tecnológica agregam conhecimentos para a área em que são 

produzidas e contribuem para a estruturação de arranjos e modelos produtivos que garantam 

o suporte adequado para o desenvolvimento regional.  

Garnica e Torkomian (2009) ressaltam a importância de estabelecer a gestão de uma 

política de inovação, pois nas instituições de ensino essa produção está ligada às atividades 

de pesquisa, que resultam em novos conhecimentos e podem se transformar em novas 

tecnologias comercializáveis. A análise da produtividade científica e tecnológica de uma 

instituição representa uma fonte de informação rica para a gestão da política de Ciência e 

Tecnologia (C&T), de modo que estudos sobre esse tema já podem ser identificados na 

literatura (BRAMBILLA; STUMPF, 2012). 

A prática investigativa é uma habilidade ainda pouco exigida e explorada dentro dos 

institutos federais, tendo em vista que a pesquisa não era uma de suas vertentes tradicionais, 

pois seu foco foi, por muitos anos, voltado para o ensino técnico e tecnológico. Conciani e 

Figueiredo (2015) argumentam que diante da mundialização dos processos de produção é 

preciso começar a levantar indicadores de como a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica participa do esforço nacional de Ciência e Tecnologia. 

 

2.2 Produção técnica 

 

De acordo com Cavalcanti (2000), na literatura são encontradas algumas 

nomenclaturas utilizadas no meio acadêmico com o mesmo significado para objetivos 

idênticos, ou seja, Produção Intelectual, Produção Acadêmica e Produção do Conhecimento. 

A Capes considera a Produção Intelectual como a denominação coletiva da Produção 

Bibliográfica, Técnica e Artística realizada pelos docentes, discentes e demais pesquisadores 

(CAPES, 2014). Apesar de distintas, essas produções interagem entre si. No entanto, 

verifica-se que nas avaliações dos cursos e do corpo docente, dentro das instituições ou 

mesmo das agências de fomento à pesquisa, como a CAPES, a Produção Técnica carece de 

padrões para a sua análise e avaliação (DINIZ, 2014). 



24 

  

Corrêa (2017) ressalta que atualmente os registros das Produções Técnicas são feitos 

na base de currículos da Plataforma Lattes do CNPq. O autor elucida que para fins de 

classificação a Capes e o CNPq inserem a Produção Tecnológica dentro da Produção 

Técnica. Doravante, ambas serão tratadas pela terminologia produção técnica. Cumpre 

salientar que a Plataforma Lattes possuía uma outra forma de classificação dessa produção. 

Amorin (2003) destaca que os dados do currículo Lattes eram estruturados de maneira 

hierárquica. O sistema estava dividido em seis módulos, sendo dois para o preenchimento 

de dados dos interessados (Dados Gerais e Produção), e os outros quatro (Arquivo, 

Ferramentas, Acessórios e Ajuda) para o gerenciamento da utilização do sistema. No módulo 

Produção o usuário cadastrava e atualizava sua Produção Bibliográfica, Técnica e 

Artística/Cultural. A Produção Técnica era classificada da seguinte forma: 

 

Módulo - Produção Técnica: 

1. Softwares 

2. Produtos tecnológicos 

3. Processos ou técnicas 

4. Trabalhos técnicos 

5. Outros: 

5.1 - cartas, mapas ou similares 

5.2 - curso de curta duração 

5.3 - desenvolvimento de material didático ou instrucional 

5.4 - editoração 

5.5 - manutenção de obra artística 

5.6 - maquetes 

5.7 - organização de evento 

5.8 - programa de rádio ou televisão 

5.9 - relatório de pesquisa 

5.10 - apresentações de trabalhos 

5.11 - outra Produção Técnica 

 

Ao atualizar a Plataforma Lattes com o lançamento do Currículo Lattes 2.0, o CNPq 

(2012) alterou essa classificação. Os tipos de produção que atualmente compreendem a 

Produção Técnica e suas subcategorias estão descritos no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Tipos de Produção Técnica e suas subcategorias 

Tipo de Produção Subcategoria 

1 - Assessoria e Consultoria 
1.1 - Assessoria 

1.2 - Consultoria 

2 - Programa de computador sem registro 

2.1 - Computacional 

2.2 - Multimídia 

2.3 - Outro 

3 – Produtos tecnológicos 

3.1 - Piloto 

3.2 - Projeto 

3.3 - Protótipo 

3.4 - Outro 

4 - Processos ou técnicas 

4.1 - Analítica 

4.2 - Instrumental 

4.3 - Pedagógica 

4.4 - Processual 

4.5 - Terapêutica 

4.6 - Outra 

5 - Trabalhos técnicos 

5.1 - Parecer 

5.2 - Elaboração de projeto 

5.3 - Relatório técnico 

5.4 - Serviços na área de saúde 

5.5 - Extensão tecnológica 

5.6 - Outro 

6 - Cartas, mapas ou similares 

6.1 - Aerofotograma 

6.2 - Carta 

6.3 - Fotograma 

6.4 - Mapa 

6.5 - Outra 

7 - Curso de curta duração ministrado 

7.1 - Extensão 

7.2 - Aperfeiçoamento 

7.3 - Especialização 

7.4 - Outro 

8 - Desenvolvimento de material didático ou instrucional 

8.1 - Livro 

8.2 - Anais 

8.3 - Catálogo 

8.4 - Coletânea 

8.5 - Enciclopédia 

8.6 - Periódico 

8.7 - Outro 

9 – Editoração 

9.1 - Livro 

9.2 - Anais 

9.3 - Catálogo 

9.4 - Coletânea 

9.5 - Enciclopédia 

9.6 - Periódico 

9.7 - Outro 

10 - Manutenção de obra artística 

10.1 - Conservação 

10.2 - Restauração 

10.3 - Outro 

11 – Maquete - 

12 - Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na mídia - 

13 - Relatório de pesquisa - 

14 - Redes sociais, websites e blogs - 

15 - Outra Produção Técnica - 

Fonte: Plataforma Lattes - Atualização do currículo, 2018. 
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Descrição dos tipos de Produção Técnica elencados no Quadro 21: 

- Assessoria - auxílio técnico realizado ao contratante no desenvolvimento de alguma 

atividade, prestação de serviço ou produto;  

- Consultoria - orientação ou conselho sobre determinado assunto; 

- Programa de Computador sem Registro - trata-se de qualquer sistema 

computacional, programa ou conjunto de programas que instrui o hardware sobre a maneira 

como ele deve executar uma tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de textos 

e programas de aplicação. 

- Produtos Tecnológicos - objeto cuja produção ou fabricação inclui atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, aparelho, equipamento, fármacos e similares, 

instrumento e outros (tipo: piloto, protótipo, projeto, etc.); 

- Processos e técnicas - processo ou técnica de transformação envolvendo bens e/ou 

serviços em que foram incluídas atividades de pesquisa e desenvolvimento; 

- Trabalhos técnicos - trabalhos e serviços variados como consultorias e pareceres, 

nas diversas áreas; 

- Cartas, mapas ou similares - área destinada para o cadastro de fotogramas, mapas, 

aerofotogramas, entre outros produtos cartográficos que o usuário tenha desenvolvido; 

- Curso de curta duração ministrado - área para inclusão de cursos de aperfeiçoa-

mento, extensão e especialização ministrados pelo usuário; 

- Desenvolvimento de material didático ou institucional - área para inclusão de 

apostilas, treinamentos, guias, manuais e similares elaborados pelo usuário; 

- Editoração - área para cadastro de trabalhos de editoração realizados pelo usuário; 

- Manutenção de obra artística: área para o cadastro de produtos conservados ou 

restaurados, em papel, vídeo, tela, meios digitais, ou outros; 

- Maquete - espaço para cadastro de maquetes que tenham sido realizadas como 

Produção Técnica; 

- Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na mídia - espaço para 

o registro de participação em programas de rádio ou TV, como em entrevistas, mesas-

redondas, comentários, etc.;  

- Redes sociais, websites e blogs - (sem definição encontrada); 

                                                           
1 Entendimentos extraídos de Amorin (2003), Diniz (2014) e Plataforma Lattes (2018). 

http://ajuda.cnpq.br/index.php/Processos
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Trabalhos_t%C3%A9cnicos
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Cartas,_mapas_ou_similares
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Curso_de_curta_dura%C3%A7%C3%A3o_ministrado
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Desenvolvimento_de_material_did%C3%A1tico_ou_institucional
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Editora%C3%A7%C3%A3o
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Manuten%C3%A7%C3%A3o_de_obra_art%C3%ADstica
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Maquete
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- Relatório de pesquisa - trata-se dos relatórios periódicos ou finais que 

documentam e descrevem as pesquisas; e 

- Outra Produção Técnica - qualquer outra Produção Técnica não relacionada nos 

outros itens. 

A atualização da Plataforma Lattes, além de contemplar uma série de atividades aca-

dêmicas que ficavam de fora da versão anterior, passou a apresentar também um novo layout, 

com várias alterações, incluindo a forma de exibição dos dados, conforme ilustrado na Figura 

1. 

 

Figura 1 – Tipos de Produção Técnica na Plataforma Lattes na opção de Acesso Direto - Buscar Currículo 

 

 

Fonte: Plataforma Lattes (2018). 

 

Porém, cabe destacar que apesar das atualizações a Plataforma ainda apresenta 

inconsistências. A ilustração apresentada na Figura 1 se refere à situação de consulta ao 

currículo Lattes por meio da opção de busca do menu Acesso Direto (“Buscar currículo”), 

disponibilizada na página da própria Plataforma. Após realizar a busca e encontrar o 

currículo pesquisado, serão disponibilizados para consulta os tipos de Produção Técnica 

ilustrados na Figura 1. Contudo, se em vez de realizar a busca a ação executada for o 

cadastramento de novo currículo ou a atualização de currículo já cadastrado, por meio das 

opções de acesso direto “Cadastrar novo currículo” ou “Atualizar currículo”, serão 

apresentadas para o usuário as opções ilustradas na Figura 2, ou seja, ao cadastrar ou 

http://ajuda.cnpq.br/index.php/Relat%C3%B3rio_de_pesquisa
http://ajuda.cnpq.br/index.php/Outra_produ%C3%A7%C3%A3o_t%C3%A9cnica
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atualizar o currículo o usuário encontrará, além dos demais itens de Produção Técnica já 

demonstrados, o item referente à “Extensão tecnológica”. Destaca-se aqui o fato do item 

“Produtos Tecnológicos” não se encontrar atualizado, constando apenas como “Produtos”, 

conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Tipos de Produção Técnica na Plataforma Lattes na opção de Acesso Direto – “Atualizar 

currículo” e “Cadastrar novo currículo” 

 

Fonte: Plataforma Lattes (2018). 

 

Atualmente, os órgãos que avaliam os Programas de Pós-Graduação do País têm 

como postulado fundamental para contagem dos pontos a Produção Intelectual realizada pelo 

corpo acadêmico. Pontua-se de maneira diferenciada cada tipo de apresentação/participação, 

diferenciando-se também o âmbito nacional do internacional. Dessa forma, o pesquisador se 

sente motivado para divulgar o seu conhecimento obtido por meio do trabalho investigativo, 

por várias razões: é uma forma de patentear o resultado obtido, de adquirir destaque 

intelectual e, consequentemente, de ter reconhecimento profissional pelos pares, ascensão 

profissional e retorno financeiro na publicação de livros, entre outros aspectos 

(CAVALCANTI, 2000). 

 As avaliações são realizadas com base em quesitos definidos para todas as áreas do 

conhecimento, conforme estabelecido pelo Conselho Técnico-Científico da Educação 

Superior (CTC - ES). Os quesitos que compõem a “Ficha de avaliação” são: Programa 

acadêmico, Corpo docente, Corpo discente, teses e dissertações, Produção Intelectual e 

Inserção social. A Produção Técnica faz parte do quesito Produção Intelectual. As avaliações 

institucionais, individuais e de agências de fomento privilegiam a quantidade de publicações, 
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preferencialmente de artigos. Entretanto, as áreas do conhecimento apresentam 

especificidades e variedade de objetos de estudo que indicam uma diversidade de produtos 

que nem sempre são publicados na forma de artigos. Muitos resultados de pesquisa são 

registrados sob a forma de patentes e relatórios técnicos, ou resultam em produtos ou técnicas 

(DINIZ, 2014).  

Diniz e Oliveira (2015) explicam que apesar de fazer parte da Produção Intelectual, 

percebe-se que a Produção Técnica não recebe o mesmo tratamento nas avaliações 

institucionais e nas agências de fomento, tanto no seu registro, quanto na sua divulgação e 

no seu acesso. Na maioria das vezes, a Produção Técnica não é publicada em revistas e 

periódicos e não é avaliada pelos pares, consequentemente o acesso é restrito e a mensuração 

é praticamente inexistente, impossível de se recuperar. Silva et al. (2015) acrescentam que o 

instrumento mais difundido e tradicional para “garantir” a visibilidade científica é a 

avaliação pelos pares, para posterior publicação. Usualmente, os pesquisadores submetem 

sua produção à avaliação de outros pesquisadores (pares) que, como ele, são conhecedores 

do objeto estudado. Perucchi e Mueller (2017) defendem que esse processo deve ocorrer 

para ambos os modos de produção de conhecimento.  

O Manual de Coleta de Dados, desenvolvido pela Capes (2014) com a finalidade de 

coletar informações dos programas de pós-graduação stricto sensu do País, traz que para fins 

de classificação da produção intelectual cada tipo (Bibliográfica, Técnica e Artística) requer 

um conjunto específico de informações, denominado Detalhamento da Produção. Porém, o 

próprio manual evidencia que há uma lacuna quanto à uniformização da Produção Técnica: 

 

Para a produção bibliográfica, é requerido o conjunto convencional de dados 

cadastrais e de catalogação. No caso da Produção Técnica e da Produção Artística, 

não há uma padronização consagrada, de modo que o conjunto de dados objetiva 

não só possibilitar sua catalogação, mas também atender a necessidades do 

processo de avaliação dos cursos [especificamente, neste contexto, concisão, 

sistematização e recuperação da informação] (CAPES, 2014). 

 

Teixeira (2004) discute a invisibilidade do trabalho técnico no processo de produção 

do conhecimento. Para a autora, há uma desvalorização de cunho cultural que explica a 

invisibilidade desse tipo de produção e de outras categorias associadas à pesquisa científica. 

Nessa visão, há uma tendência de perceber a ciência como uma atividade imbuída 

exclusivamente de pensamento, e não como uma forma de trabalho. A autora aponta outro 

fator que justifica essa invisibilidade: a divisão social do trabalho, na qual o trabalho 

intelectual, mais identificado com os pesquisadores, é mais valorizado. Dessa forma, a 
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invisibilidade não decorre da dificuldade de demarcar os limites entre o trabalho técnico e o 

realizado pelos pesquisadores durante o desempenho do experimental. A invisibilidade se 

expressa como o ocultamento das práticas de caráter técnico no processo de produção de 

conhecimentos (TEIXEIRA, 2004). 

 

2.3 Pesquisa básica e aplicada 

 

A pesquisa é a atividade basilar da ciência, podendo ser entendida como a descoberta 

científica da realidade. Ela antecede a transmissão de conhecimento, sendo, na verdade, a 

própria geração de conhecimento a atividade científica que permite evidenciar a realidade 

(VILAÇA, 2010). A atividade de pesquisa tem origem em objetivos diversos, permitindo 

criar uma visão geral de um determinado fenômeno ou de uma condição, gerar novos 

conhecimentos e possibilitar a investigação dos fatos que envolvem uma determinada 

situação. Além disso, a pesquisa pode também classificar ou categorizar, documentar um 

processo causal, evidenciar estágios de um processo, entre outras situações (FLEURY; 

WERLANG, 2017a). 

Segundo Michel (2009), a pesquisa pode ser classificada quanto aos seus fins, no que 

diz respeito à utilização dos seus resultados, indicando, assim, o propósito do trabalho, 

assinalando o que se quis fazer nele. A autora elucida que a pesquisa básica não possui 

propósito de aplicabilidade imediata, sendo generalista, voltada para a descoberta de 

fenômenos naturais e físicos, e, teoricamente, não há compromisso com a geração de retorno 

financeiro, nem de aplicação imediata, pois seu propósito é apenas gerar conhecimento novo. 

A pesquisa básica procura os princípios, os fundamentos do mundo, das coisas, do seu 

funcionamento, e sua intenção é desvendar características e propriedades básicas dos 

fenômenos. Para Vilaça (2010), em síntese, é possível afirmar que a pesquisa básica não 

requer coleta de dados e pesquisa de campo. Ela busca, em geral, compreender ou 

proporcionar um espaço para discussão de um tema ou uma questão intrigante da realidade. 

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas concretos inerentes às 

atividades das instituições. Está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de 

problemas e busca de soluções, podendo responder a uma demanda apresentada pelos mais 

diversos atores sociais. Assim, a pesquisa aplicada pode ser definida como atividades em 

que conhecimentos previamente adquiridos são utilizados para coletar, selecionar e 

processar fatos e dados, com a finalidade de obter ou confirmar resultados, e de gerar 
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impacto. A geração de impacto da pesquisa aplicada vai além da dimensão acadêmica de 

divulgação do conhecimento científico, por isso necessita de uma veiculação mais 

estratégica e de um formato mais adequado para atender aos objetivos de qualificar o debate 

público e/ou influenciar os responsáveis pelo processo de tomada de decisão (FLEURY; 

WERLANG, 2017a).  

Segundo os autores, a pesquisa aplicada requer rigor (na definição do problema, no 

desenho, na metodologia adotada e na análise dos resultados) e relevância (impactos e 

externalidades) (Figura 3).  

 

Figura 3 – Pesquisa Aplicada 

 
Fonte: Fleury e Werlang (2017b). 

 

Existe na literatura uma discussão sobre o que seria mais adequado ao 

desenvolvimento da ciência, se a produção em separado, ou integrada à pesquisa básica e à 

pesquisa aplicada. Essa discussão geralmente utiliza a denominação de “pensamento 

tradicional” e “pensamento atual”. A primeira linha de pensamento defende que a pesquisa 

básica não deveria ter como finalidade a solução de problemas práticos. Em vez disso, o 

papel desse tipo de pesquisa seria descobrir e gerar conhecimentos que serviriam de base 

para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas. Nessa perspectiva, ambas deveriam ser 

desenvolvidas separadamente e por cientistas diferentes, devendo a pesquisa básica preceder 

a pesquisa aplicada. Em contraposição, o pensamento atual defende que o conhecimento 

pode ser construído de diversas formas, entre elas a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e, 

ainda, as duas formas atuando de maneira conjunta. O pensamento atual também não aceita 
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o fato da pesquisa básica ser a única fonte de desenvolvimento de tecnologia, e reconhece 

que é possível a tecnologia preceder a pesquisa básica (PERRUCCHI; MUELLER, 2015). 

Apesar da discussão literária, pretende-se, aqui, apenas nortear o leitor em relação às 

possibilidades existentes, oferecendo material para reflexão. As definições apresentadas não 

permitem concluir qual é a melhor finalidade de pesquisa, não sendo também a intenção do 

texto. Entretanto, diante da normatização imposta pela Lei no 11.892 (BRASIL, 2008), os 

pesquisadores dos institutos federais devem priorizar o desenvolvimento de pesquisa 

aplicada, intensificando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas que 

permitam o desenvolvimento socioeconômico no seu âmbito de atuação. Vilaça (2010) 

considera ainda produtivo ponderar sobre os objetivos que motivam a realização de 

pesquisas. 

 

2.3.1 Motivação na atividade de pesquisa 

 

Neste item a intenção é apresentar a motivação como um elemento presente na 

atividade de pesquisa. Por ser o pesquisador um indivíduo passível de subjetividade, é 

importante abordar a motivação como um fator inerente a esse processo. Nesse sentido, a 

atividade de pesquisa não é percebida como um processo inteiramente racional, sendo 

necessário considerar a inevitável condição imparcial do pesquisador. A motivação é um 

aspecto que está presente no cotidiano. Diariamente somos motivados e também 

desmotivados por fatores internos e externos. Essa motivação/desmotivação influencia 

pensamentos e comportamentos (SANTOS, 2009). 

Para Bourdieu (1983), o campo científico é o espaço no qual se desdobra uma luta 

concorrencial pelo monopólio da autoridade científica, ou seja, da capacidade técnica e do 

poder social, portanto todas as práticas estão orientadas para a aquisição dessa autoridade. 

Segundo o autor, esse fato revela que o campo científico provoca inúmeras formas de 

interesses. Além do avanço do conhecimento, as práticas científicas também se voltam para 

o ganho da autoridade científica (prestígio, reconhecimento, etc.), consequentemente o que 

move as atividades científicas tem sempre mais de um tipo de intenção, assim como os meios 

utilizados para garantir a satisfação desses interesses. 

Droescher e Silva (2014) apontam dois tipos de motivação presentes nos cientistas. 

O primeiro é proveniente da própria natureza científica, o amor à ciência, sendo representado 

pela consciência profissional como pesquisador, pelo anseio de provocar debates nos quais 
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ele coloca suas ideias à prova, pela preocupação sincera com o avanço da ciência e pela 

possibilidade de colaborar com o processo de decisão. O outro tipo de motivação se refere 

aos anseios pessoais, como o crescimento profissional, a possibilidade de reconhecimento e 

sucesso, bem como a pressão acadêmica e institucional. 

No que diz respeito à motivação para pesquisar, Moura (2012) defende que a força 

propulsora é intrínseca. Fatores extrínsecos como ascensão profissional, visibilidade e 

prestígio atuam apenas como coadjuvantes de mobilidade para o estudo científico. O impulso 

que leva adiante uma pesquisa e o interesse por um questionamento é o nível motivacional 

do pesquisador, a persistência e o anseio de ser produtivo e criativo. Nessa perspectiva, a 

motivação é tida como uma característica interna e individual, inerente a cada ser humano, 

e tem relação com sua experiência de vida, sua vivência social e os princípios e desejos 

decorrentes. A determinação para estudar um fato ou uma situação requer força motivadora 

inabalável, pois durante a investigação erros podem ser cometidos diversas vezes, até que se 

encontre o resultado possível, que, muitas vezes, não é o desejado ou esperado. A autora 

afirma que um aspecto da alta motivação na pesquisa é, em geral, o anseio de estar em 

contato com outros pesquisadores que também estejam altamente motivados. 

Segundo Vitório (2015), as organizações existem e funcionam por meio das pessoas 

que a compõem, que decidem e agem em seu nome. As pessoas significam o diferencial 

competitivo que promove e mantém o sucesso organizacional. O autor elucida, no entanto, 

que apesar da motivação ser um tema que envolve todos os tipos de organizações onde há 

pessoas, algumas especificações de uma determinada organização podem alterar os fatores 

de motivação ou mesmo a prioridade destes para as pessoas da organização, provocando 

mudanças no modo que essa organização aborda o tema.  

De acordo com Panagiotis et al. (2014), a motivação é muito importante não somente 

para as organizações privadas, mas também para as públicas, uma vez que o estudo da 

motivação ajuda a entender o comportamento da força de trabalho, a prever os resultados de 

uma decisão gerencial e a influenciar as pessoas para a conquista dos seus objetivos e dos 

objetivos da organização. Dessa forma, ao se tratar de motivação na esfera pública enfrenta-

se uma grande barreira: a dificuldade de motivar pessoas diante das particularidades da 

condição de servidor público. 

Raudeliuniene e Kavaliauskiene (2014) destacam que o setor público, em todo o 

mundo, ainda é menos eficiente que o setor privado. Os autores ressaltam que o sistema de 

motivação de pessoas tem um impacto significativo nos resultados conquistados pelas 
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instituições. Segundo eles, o problema atual relacionado à eficácia do desempenho 

institucional e à eficácia dos funcionários públicos ocorre porque as condições que são 

necessárias para revelar suas habilidades e seu potencial não são estimuladas, além de não 

estarem definidas. 

Cumpre salientar um aspecto importante para o tema, a possibilidade de motivar 

pessoas. Ferreira (2006) defende que a motivação é uma construção intrínseca e individual, 

portanto não é possível motivar uma pessoa, e sim estimulá-la. Administrar pessoas nas 

organizações significa controlar os fatores que interferem nas condições de trabalho e de 

vida dessas pessoas. Identificar os fatores de motivação das pessoas não significa dizer que 

os seus comportamentos devam ser controlados, mas que é preciso reconhecer e propiciar as 

melhores condições para a execução de cada tipo de atividade, as competências necessárias 

a serem desenvolvidas, os recursos e as estruturas necessários para a execução das 

atividades. Agindo assim, a organização poderá proporcionar qualidade de vida e realização 

profissional e pessoal aos seus colaboradores, bem como o desenvolvimento e a realização 

da própria organização (KIENEN; WOLFF, 2002). 

A questão que envolve a motivação para o trabalho situa-se, inevitavelmente, no 

contexto da interação entre os interesses da organização e os interesses dos funcionários 

(TAMAYO; PASCHOAL, 2003). A harmonia entre essas duas partes é fundamental para o 

êxito organizacional (VITÓRIO, 2015). Conforme Sampaio et al. (2002), os projetos 

construídos nas instituições de Educação as definem e anunciam suas imagens, seus 

símbolos e suas características próprias, assim como os atores que nelas desempenham 

papéis dos mais diversos níveis acabam por justapor nos projetos sua vivência, sua 

identidade e suas interpretações da realidade. Dessa forma, aqueles que nelas atuam 

definirão o futuro das instituições, completando e enriquecendo os projetos, ou criando 

obstáculos à sua efetivação. 

A partir das exposições indicadas pela literatura, pode-se relacionar o fator 

motivacional como um aspecto a ser considerado no desenvolvimento de pesquisas no 

âmbito dos institutos federais. Ao estimular seu corpo docente a desenvolver pesquisas 

aplicadas com desenvolvimento técnico e tecnológico, além do cumprimento do 

normatizado em lei, permite-se o desenvolvimento econômico e social, gerando bem-estar e 

avanço tecnológico. Acrescenta-se a isso a possibilidade de disseminar para a sociedade os 

resultados de estudos científicos que possam promover diferenças concretas 

(SERZEDELLO; TOMAÉL, 2011).  
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Perucchi e Mueller (2015) argumentam que é preciso descobrir a origem dos estímu-

los que motivam os professores dos institutos federais a realizarem atividades de pesquisa. 

Em seu trabalho, as autoras buscam evidenciar o que mais estimula os professores a desen-

volverem pesquisa: necessidades da região (as empresas e a comunidade em geral na qual 

estão inseridos), ou necessidades da carreira acadêmica (promoções e premiações). Em li-

nhas gerais, as autoras destacam que identificar as características das atividades de pesquisa 

dos professores dos institutos federais é uma forma da comunidade ter conhecimento de 

como vêm sendo desenvolvidas as atividades de pesquisa nessas instituições, especialmente 

com relação ao potencial de aplicação do que foi produzido. 

 

2.3.2 O formal e o informal na comunicação científica 

 

Para Droesher e Silva (2014), há um consenso que situa a comunicação como um 

fator essencial para o avanço científico. É por meio da comunicação que é possível a troca 

de informações e conhecimento, o que permite a retroalimentação do processo científico. Os 

autores defendem que a comunicação científica é a ação mais importante, pois possibilita o 

alcance público, permitindo, assim, a utilização dos avanços desenvolvidos por outros 

indivíduos e, consequentemente, o avanço da ciência. Targino (2001) enfatiza que a 

publicação coloca em destaque algumas características substanciais do processo de evolução 

do conhecimento, como a legitimação e o reconhecimento.  

Para Cavalcanti (2000), a forma de divulgação escolhida varia de acordo com o 

pesquisador, com a instituição e com outros atores sociais. De acordo com sua perspectiva, 

a publicação é o meio mais reconhecido pela comunidade acadêmica e, também, pelas 

instituições que avaliam qualitativa e quantitativamente a produção intelectual desenvolvida. 

Segundo Diniz (2014), quando o pesquisador publica os resultados de sua investigação em 

livros e periódicos, considera-se que ele utilizou os canais formais de comunicação para a 

disseminação de seu trabalho. A autora acrescenta ainda que o registro da produção 

acadêmica nos canais formais é a etapa que permite ao pesquisador tornar público todo o 

esforço pessoal e os gastos materiais e financeiros utilizados na produção do seu trabalho. 

Em suma, a produção intelectual é resultante de geradores ou produtores de 

informação ou conhecimento que passa por um crivo avaliativo, ou seja, um julgamento 

composto por profissionais conceituados na área em que atua. Desta forma, a produção tem 

credibilidade e reconhecimento, podendo ser transmitida por canais formais e informais para 
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uma comunidade técnica e científica. O resultado do estudo gera conhecimento, que é 

disseminado nos canais formais e informais da comunicação científica, formando a produção 

científica consistente e de credibilidade, que serve tanto de apoio à resolução de problemas, 

quanto de instrumento didático no ensino e na pesquisa (CAVALCANTI et al., 2000). 

A Produção Técnica, em grande número, não é registrada na dimensão da 

comunicação formal, no entanto deve-se incentivar o registro de toda produção acadêmica 

nos meios de comunicação formal, para que ela saia da informalidade. A comunicação da 

produção acadêmica é importante para sua disseminação, pois possibilita o controle de 

qualidade, a certificação pelos pares e a preservação do conhecimento. O reconhecimento 

da pesquisa por outros cientistas traz confiabilidade ao trabalho (DINIZ, 2014).  

A Produção Técnica está situada na dimensão informal da comunicação científica, 

pois geralmente não possui como prática o fato de ser documentada, avaliada pelos pares e 

divulgada. Em consequência, gera-se dificuldade de acesso, de preservação e de recuperação 

desse tipo de produção. Algumas dessas produções (pareceres, relatórios técnicos e 

patentes), em razão do caráter sigiloso e/ou do interesse de mercado, não podem ser 

divulgadas. As avaliações institucionais, individuais e das agências de fomento privilegiam 

a Produção Científica (Bibliográfica), que é medida pela quantidade de publicações, 

preferencialmente de artigos. No entanto, algumas áreas do conhecimento apresentam 

particularidades e variedade de estudos com viés mais técnico, que nem sempre são 

publicados nos meios de comunicação tidos como formais (DINIZ; OLIVEIRA, 2015).  

Segundo Moreira e Velho (2008), os órgãos responsáveis pela gestão das políticas de 

pesquisa no País precisam reconhecer o processo de evolução da ciência e tecnologia como 

o valor social do conhecimento científico e tecnológico. Corrêa (2017) argumenta que uma 

mudança tangível seria incentivar a valorização de outros tipos de produção, como a 

Produção Técnica, e não somente a produção de artigos acadêmicos. Dessa forma, essas 

produções passariam por um crivo avaliativo e seriam pontuadas para fins de avaliação 

(concursos, avaliações institucionais e credenciamento), o que permitiria a divulgação, 

visibilidade e organização dessas produções. 

Na perspectiva de contribuir para a reflexão em torno da invisibilidade da Produção 

Técnica, Volpato e Freitas (2003) acrescentam que não basta publicar, é preciso que o 

trabalho científico seja encontrado, pois o conhecimento científico que fica esquecido não 

adentra a ciência, e pode ou não adentrá-la no futuro. Cabe ainda apresentar a comparação 

simbólica descrita no texto dos mesmos autores: 
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Quando uma árvore cai no meio de uma floresta, não podemos dizer que sua queda 

produziu um som, a menos que tenha alguém para ouvi-lo. Caso contrário, 

ocorrem apenas ondas de pressão. Para que haja som é necessário um receptor para 

captar esse sinal. Se um trabalho científico não for lido, entendido e aceito, será 

apenas uma árvore caindo silenciosamente no meio da floresta (VOLPATO; 

FREITAS, 2003). 

 

No Brasil, o currículo Lattes representa o protocolo nacional de registro da vida pre-

gressa e atual dos estudantes e pesquisadores do País, sendo considerado o padrão brasileiro 

de avaliação, representando um histórico das atividades científicas, acadêmicas e 

profissionais dos pesquisadores cadastrados. Essa base é caracterizada pela livre inserção de 

dados (BRITO et al., 2016). Sua dimensão atual se estende não só às ações de planejamento, 

gestão e operacionalização do fomento do CNPq, mas, também, de outras agências de 

fomento federais e estaduais (PLATAFORMA LATTES, 2018). A Plataforma Lattes é uma 

iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com 

o propósito de realizar a integração de bases de currículos acadêmicos de instituições 

públicas e privadas em uma única plataforma. 

Criada em 1999, a Plataforma Lattes vem aumentando sua abrangência, sendo 

utilizada pelas principais universidades, institutos, centros de pesquisa e fundações de 

amparo à pesquisa dos estados como instrumento para a avaliação de pesquisadores, 

professores e alunos. Para incentivar a criação das bases nacionais de currículos, o CNPq 

passou a licenciar gratuitamente o software e fornecer consultoria técnica para a implantação 

do currículo Lattes nos países da América Latina. Assim, o currículo Lattes foi implantado 

em países como Colômbia, Equador, Chile, Peru, Argentina, Portugal e Moçambique, e em 

outros ele se encontra em processo de implantação (PLATAFORMA LATTES, 2018). 

Segundo Marques (2010), o currículo Lattes é considerado elemento fundamental 

para a análise de mérito e competência dos pleitos apresentados ao CNPq. Para a autora, suas 

informações são aplicadas na avaliação da competência de candidatos à obtenção de 

financiamentos, na seleção de consultores, de membros de comitês e de grupos assessores e 

no subsídio à avaliação da pesquisa e da pós-graduação. As comunidades científicas 

precisam interagir com o ambiente externo para identificar as oportunidades científicas e 

tecnológicas mais relevantes para a economia e a sociedade como um todo, e o currículo 

Lattes pode ser compreendido como a materialização dessa necessidade. 
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3 OS INSTITUTOS FEDERAIS E A CONSOLIDAÇÃO DE SUA IDENTIDADE 

 

De Negri e Cavalcante (2013) destacam um notável fortalecimento na elaboração de 

políticas públicas que estimulem a sinergia entre o conhecimento produzido nas instituições 

de pesquisa e os meios produtivos. Eles afirmam ainda que é amplamente aceita a ideia de 

que a produção de conhecimento desenvolvida no seguimento da Educação seja um dos 

elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico. Ainda segundo os autores, as 

análises sobre países como os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e, mais recentemente, 

a China revelam que os processos bem-sucedidos de desenvolvimento derivam da existência 

de um amplo parque de pesquisa científica e tecnológica e de sua adequada interação com o 

setor produtivo. No entanto, os níveis de interação entre os centros de pesquisa e o setor 

produtivo permanecem reduzidos no País. 

Nesse sentido, conforme defendido por Tavares (2015), a busca pela ampliação do 

acesso à educação levou à formulação de reformas e de políticas educacionais com a 

finalidade de criar uma diferenciação e uma diversificação de cursos e instituições de ensino. 

Para o autor, as instituições de ensino apresentam ressalvas quanto ao estabelecimento de 

vínculos estreitos com empresas, ofertando, em alguns casos, um ensino dissociado do 

enredo socioeconômico, o que acarreta a reprodução de saberes em contextos que não 

correspondem à realidade local. Tavares (2015) ressalta ainda que diante desse cenário o 

governo brasileiro tem buscado novas possibilidades para reestruturação de diferentes 

instituições de ensino que possam se apresentar como fontes alternativas, por exemplo, os 

IFs. 

Contudo, apesar da determinação legal, Silva e Melo (2018) evidenciaram que o 

processo de reordenamento, também chamado de ifetização2, esbarra em dificuldades ao 

buscar cumprir os objetivos e as finalidades descritos em lei. A vinculação quase orgânica 

que essas instituições devem manter com os Arranjos Produtivos Locais (APLs) implica uma 

nova institucionalidade, que repercute uma configuração mais flexível e inovativa, 

principalmente para atingir a proposta de geração e adaptação de soluções técnicas e 

tecnológicas em benefício dos APLs. Os autores elucidam que esse vínculo com os APLs 

exige um esforço institucional mais próximo na relação com outros contextos e ambientes. 

Sobrinho (2007) ressalta que, embora essas mudanças tenham sido implementadas “com 

                                                           
2 Processo de transformação do Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) em Institutos Federais de 

Educação Tecnológica (IFs). 
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força impositiva legal”, na prática sua concretização tem que obedecer às particularidades 

de cada instituição, portanto, às formas e aos ritmos específicos. 

Conforme o Glossário de Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, o 

conceito e a abordagem dos APLs destacam o papel central da inovação e do aprendizado 

interativos como fatores de competitividade sustentada e buscam englobar empresas e outros 

agentes, assim como atividades conexas que caracterizam qualquer sistema de produção 

(LASTRES; CASSIOLATO, 2003). Ainda com base no documento, ao contrário dos demais 

empreendimentos coletivos, o APL não se constitui sob a forma de pessoa jurídica ou é 

determinado por um instrumento legal. Mais especificamente, ele é uma aglomeração de 

empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e 

mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 

atores locais, como os institutos de pesquisa.  

De acordo com Cassiolato e Lastres (2003), os Arranjos Produtivos Locais 

geralmente envolvem a participação e a interação de empresas que podem ser produtoras de 

bens ou fornecedoras de insumos. Incluem também diversas outras instituições públicas e 

privadas voltadas para formação e capacitação de recursos humanos, pesquisa, 

desenvolvimento e engenharia, política, promoção e financiamento, que irão se articular para 

constituir a rede corporativa local. Segundo os autores, a formação de APLs encontra-se 

geralmente associada a trajetórias históricas de construção de identidades e de formação de 

vínculos territoriais (regionais e locais), a partir de uma base social, cultural, política e 

econômica comum.  

 Leite e Kobold (2017) elucidam que existe uma dificuldade para o mapeamento dos 

APLs, uma vez que não existe um padrão único para o surgimento e desenvolvimento desses 

arranjos. Portanto, os autores destacam que a maioria dos estudos busca identificar a natureza 

da relação entre empresas e instituições em seu ambiente, e isso requer uma investigação 

empírica. No desenvolvimento do seu trabalho, os autores destacam ainda que a 

identificação desses arranjos pode partir de uma abordagem histórica, na qual os grupos 

desenvolvem diferentes caracterizações em razão da sua história, evolução e organização 

institucional, dos contextos sociais e culturais em que opera a estrutura produtiva, da 

organização industrial, das formas de governo, da logística, das parcerias de cooperação 

entre os agentes, das formas de aprendizagem e do nível local da difusão do conhecimento. 

Ao criar os institutos federais, o governo atribuiu a vocação de qualificar 

profissionais para os diversos setores da economia, estimulando e apoiando os processos 
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educativos, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, visando à 

consolidação e ao fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais (BRASIL, 2007). Nos 

institutos federais, o direcionamento da atividade de pesquisa para o apoio tecnológico aos 

APLs é uma alternativa que deve ser considerada e preenche uma lacuna importante 

existente entre a pesquisa científica realizada pelas universidades federais e o setor produtivo 

(SANTOS et al., 2015).  

Porém, Santos et al. (2015) enfatizam que os institutos federais, de modo geral, 

tendem a atuar de forma muito mais parecida com as universidades federais brasileiras do 

que propriamente com os centros de pesquisa aplicada. Os autores acreditam que essa 

superposição de papéis pode estar associada, principalmente, ao fato de os institutos federais 

terem sido constituídos, em grande parte, por professores que tiveram suas formações 

acadêmicas nas universidades federais, portanto, eles tendem a replicar as estruturas e os 

procedimentos vivenciados naquelas instituições. Dessa forma, os autores destacam a 

necessidade de uma reorientação no foco da pesquisa nos institutos federais, voltando-os 

mais para o desenvolvimento regional do que para a pesquisa puramente científica. 

Apesar do art. 2o, § 1o, da Lei no 11.892, equiparar os institutos federais às 

universidades federais para efeito de avaliação e supervisão (BRASIL, 2008), os IFs 

possuem finalidades e objetivos bem específicos. Conforme elucidado por Munaretto et al. 

(2017), nas universidades a produção científica é objeto de avaliação, em relação a cada 

docente, nos cursos de graduação e pós-graduação. No contexto da pós-graduação, a 

Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é o órgão 

federal responsável pela avaliação dos cursos brasileiros. Nos cursos de graduação, a 

produção científica dos docentes é avaliada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio 

do indicador 2.16 do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (IACG), 

apresentado na Figura 4. Essas avaliações ocorrem nos processos de autorização, 

reconhecimento e renovação de cursos. 
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Figura 4 – Indicador 2.16 - Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

 
Fonte: INEP (2017). 

Segundo a Portaria no 208, de 4 de maio de 2016, essa produção é definida como: 

 
Podem ser considerados como produção científica, cultural, artística e tecnológica: 

livros, capítulos de livros, material didático institucional, artigos em periódicos 

especializados, textos completos em Anais de eventos científicos, resumos 

publicados em Anais de eventos internacionais, propriedade intelectual depositada 

ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas 

relevantes. Publicações nacionais sem Qualis e regionais também devem ser 

consideradas como produção, considerando sua abrangência (INEP, 2016). 

 

Entretanto, Santos et al. (2015) propõem uma crítica a esse modelo de avaliação, 

argumentando que ao avaliar os institutos federais com os mesmos critérios utilizados para 

as universidades federais utilizam-se instrumentos para mensurar a produção científica, 

cultural, artística e tecnológica. Conforme os autores, essa equiparação no processo de 

avaliação gera um forte direcionamento para o desenvolvimento do que é apenas 

“publicável”, e não necessariamente para o atendimento das necessidades concretas dos 

Arranjos Produtivos Locais.  

Sobrinho (2007) ressalta que embora haja uma correlação com as instituições 

universitárias, a rede federal de educação profissional precisa buscar sua configuração 

própria, evidenciando as particularidades que lhes distinguem no mundo acadêmico. Os 

institutos federais não devem se transformar em universidades, na verdade devem buscar 

engajamento imediato no mundo do trabalho, voltado para o desenvolvimento local e 

regional. Com a oferta de cursos em nível de terceiro grau e de pós-graduação, a formação 

de grupos de pesquisa, entre outras medidas afins, os IFs se aproximam do campo científico 

nacional, consequentemente eles se submetem às normas e leis de funcionamento de um 

universo no qual predominam as instituições acadêmicas. Se essa aproximação ocorreu 

como resultado do desenvolvimento das estratégias para dar visibilidade e afirmar a 
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constituição de uma nova identidade dentro do campo científico, é chegada a hora de pôr em 

destaque as suas diferenças. 
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4 O FOMENTO À PESQUISA NO IF SUDESTE MG: IMPLICAÇÕES PARA A 

PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

Para fazer o diagnóstico do cenário da pesquisa no IF Sudeste MG, foram utilizados 

como base de dados os Relatórios de Gestão desenvolvidos pela unidade nos anos de 2013 

(primeiro relatório desenvolvido) a 2017. O Relatório de Gestão é o documento apresentado 

ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que o IF Sudeste MG está 

obrigado nos termos do art. 70 da Constituição Federal. Trata-se de um documento de 

domínio público, que pode ser encontrado no site da instituição. Por meio desse documento 

é possível acompanhar as ações e os resultados das atividades desenvolvidas pelas cinco pró-

reitorias que compõem o organograma do IF Sudeste MG.  

O Regimento Geral (BRASIL, 2012) elucida que a Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação, dirigida por um pró-reitor, nomeado pelo reitor, é o órgão executivo que planeja, 

superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de pesquisa, 

integradas ao ensino e à extensão, e as políticas de pós-graduação, visando à qualificação 

dos servidores e à oferta de cursos de pós-graduação, bem como promove ações de 

intercâmbio com instituições e empresas na área de fomento à pesquisa, ciência e tecnologia, 

de inovação tecnológica e de transferência de tecnologia. No âmbito do IF Sudeste MG, as 

ações de pesquisa são subsidiadas por meio de recursos orçamentário destinados ao 

funcionamento do Instituto, chamado de “recursos próprios”, e por recursos externos 

provenientes das agências de fomento como a CAPES, o CNPq e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG). 

O Quadro 3 ilustra as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Sudeste 

MG, elencadas no Relatório de Gestão, de 2014 a 2017, uma vez que nos relatórios relativos 

aos anos anteriores não constam ações desenvolvidas.  
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Quadro 3 – Ações de fomento à pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IF Sudeste MG, de 2014 

a 2017 

Ação Objetivo 

Iniciação Científica 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica 

foi criado para promover a iniciação de estudantes técnicos de nível médio 

e graduação dos campi do IF Sudeste MG na pesquisa científica e sua 

convivência com o procedimento científico em suas técnicas, sua 

organização e seus métodos. O programa é financiado pela FAPEMIG, pelo 

CNPq e por meio de recursos próprios. 

O Simpósio de Ensino, 

Pesquisa e Extensão  

(SIMEPE) 

O Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIMEPE) é um evento de 

natureza científico-tecnológica promovido pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – IF Sudeste 

MG, visando integrar suas diversas áreas de atuação, por meio da interação 

das comunidades escolares de cada um dos dez campi e da reitoria.  

Tradução de Artigos 

Científicos 

Objetivando elevar o nível da produção científica dos servidores do IF 

Sudeste MG, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação oferece, por meio de 

edital, o serviço de tradução de artigos para a língua inglesa.  

O Programa de Apoio à 

Qualificação (PROAQ) 

O Programa de Apoio à Qualificação - Graduação e Pós-Graduação Lato e 

Stricto Sensu é destinado aos servidores do quadro efetivo e concedido 

mediante caráter indenizatório, com o objetivo de custear despesas como 

mensalidades, taxas e/ou custos como materiais didáticos, hospedagem e 

outros. O benefício é oferecido por um período limitado e valor fixo. 

Doutorado Interinstitucional  

Em parceria com o IF Sudeste MG, o Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense – RJ (UFF) 

aprovou em 2014, no edital da CAPES, a abertura do Programa de 

Doutorado Interinstitucional (Dinter). O Dinter teve seu início em 2015. 

Missões no Exterior 

(Finlândia) 

Programa “Professores para o Futuro – Finlândia”: O CNPq/MEC 

lançaram a Chamada 015/2014 – Programa “Professor para o Futuro – 

Finlândia” (VET Teachers for the future). Nesta chamada o IF Sudeste MG 

foi representado por dois servidores, que fizeram estágio na Finlândia no 

período de agosto a dezembro.  

Missões no Exterior (Collegues 

Canadenses) 

No período de 15 de fevereiro a 15 de maio estiveram no Canadá 42 

servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnoló-

gica, estagiando nos Community Colleges canadenses, e entre eles dois 

representaram o IF Sudeste MG. 

Missões no Exterior (Missão 

Finlândia) 

Em junho de 2014, um grupo de sete professores da Rede Federal de Educa-

ção Profissional, Científica e Tecnológica estiveram em Missão nos 

Estados Unidos, com o objetivo de prospectar oportunidades de 

capacitação junto aos Community Colleges americanos, bem como avaliar 

o nível de adequação da oferta americana às necessidades dos institutos 

federais em diferentes áreas. 

Fonte: desenvolvido pela autora, com base nos Relatórios de Gestão (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

Os dados do Quadro 3 demonstram que os Relatórios de Gestão, apesar de evidenciar 

as ações desenvolvidas para fomento à pesquisa, apenas registram essas ações. No entanto, 

no IF Sudeste MG não há documentos ou ferramentas que busquem identificar, quantitativa 

ou qualitativamente, as Produções Técnicas desenvolvidas pelo corpo docente. Há o registro 

das atividades de Inovação (Quadro 4), como patentes, direito autorais e desenho industrial, 



45 

  

e o registro dos resultados das atividades de Iniciação Científica (Figura 5), como as Bolsas 

Fapemig e CNPq. 

 

Quadro 4 – Registro das Ações de Inovação do IF Sudeste MG 

Ação/Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Registro de Patente  - - 3 - 3 2 

Desenho Industrial - - - - 2 1 

Direito Autoral - - 1 4 - - 

Programa de Computador  - - - 1 3 - 

ISSN  - -   1 -   

ISBN  - - - 3 1 2 

Fonte: Desenvolvido pela autora, com base nos Relatórios de Gestão (IF SUDESTE, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017). 
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Figura 5 – Número de Projetos de Iniciação Científica Desenvolvidos no IF Sudeste MG, de 2010 a 2017 

 

                           Fonte: Relatório de Gestão (IF SUDESTE MG, 2017). 

Cumpre salientar outro aspecto que impacta a visibilidade da Produção Técnica 

institucional. Na maioria dos editais promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, 

o currículo Lattes é objeto de análise e julgamento. Os currículos são avaliados por meio de 

uma Planilha de Avaliação (Anexo A), na qual são elencados os itens do currículo que serão 

pontuados, suas respectivas notas e o limite de pontuação de cada item. Para fins de 

pontuação, consideram-se os seguintes itens do currículo Lattes: Titulação, Atuação, 

Projetos Concluídos com Financiamento Externo, Produção Bibliográfica, Eventos, 

Orientações Concluídas, Bancas e as práticas de Inovação e Propriedade Intelectual. 
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Entretanto, a respectiva planilha de avaliação do currículo não especifica, para fins de 

pontuação, a Produção Técnica desenvolvida.  

A partir da análise da planilha, constata-se que o item de maior relevância, ou seja, o 

que recebe maior pontuação e limite de quantidade, é a Produção Bibliográfica. Dessa forma, 

verifica-se que há, internamente, um reforço institucional para a ampla divulgação dos 

resultados a partir das publicações em periódicos, livros e eventos. Assim, é possível supor 

que as Produções Técnicas desenvolvidas no âmbito do IF Sudeste MG não são consideradas 

e incluídas como fonte de informação relevante para maximizar o alinhamento das ações da 

atividade de pesquisa com as finalidades e os objetivos especificados na lei de criação dos 

IFs.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste tópico é apresentado detalhadamente o percurso metodológico que 

compreendeu a investigação, retratando a forma como foi realizado o levantamento da 

Produção Técnica docente do IF Sudeste MG. Trata-se de um estudo descritivo, pois a 

proposta é verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos concretos, com a maior 

precisão possível, observando e fazendo relações e conexões à luz da influência que o 

ambiente exerce sobre eles. Não há interferência no ambiente, o objetivo é explicar os 

fenômenos, relacionando-os com o ambiente. O estudo possui estreita correlação com a 

pesquisa qualitativa, na medida em que levanta, interpreta e discute fatos e situações 

(MICHEL, 2009).  

 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas as abordagens qualitativas e quantitativas. A 

natureza quantitativa é adequada para a apreensão de variações, padrões e tendências do fato 

ou da situação estudada, porém é frágil na compreensão de detalhes e particularidades 

(BORGES, 2014). Dessa forma, o olhar qualitativo torna-se relevante, pois permite a 

compressão dos fenômenos em análise. Conforme Câmara (2013), com a utilização de 

instrumentos quantitativos ganha-se na generalidade, no entanto, perde-se nas 

especificidades, identifica-se o visível, mas não se sabe o que está por trás dele, obtém-se a 

objetivação, mas não se apreende o processo de subjetivação mais completo.  

Dessa forma, a pesquisa qualitativa objetivou, por meio da identificação do perfil da 

Produção Técnica docente do IF Sudeste MG, permitir a identificação de características, 

padrões, particularidade e tipos dessa produção, evidenciando o panorama da Produção 

Técnica institucional. Já pesquisa quantitativa foi caracterizada pelo levantamento de dados 

realizado na Plataforma Lattes do CNPq, demonstrando a categorização do montante dessa 

produção. 

 

5.2 Contexto da pesquisa 

 

A investigação proposta por meio deste projeto teve como universo de análise o 

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Os dez campi do IF Sudeste MG estão 
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divididos em três mesorregiões, conforme divisão do IBGE: a da Zona da Mata, 

comportando os campi de Juiz de Fora, Muriaé, Rio Pomba, Ubá (campus avançado), 

Cataguases (campus avançado), Santos Dumont e Manhuaçu; a mesorregião do Campo das 

Vertentes, na qual se localizam as unidades de Barbacena e São João del-Rei; e a unidade de 

Bom Sucesso (campus avançado), localizada na mesorregião do Oeste de Minas Gerais. 

 

Figura 6 – Mapa de abrangência do IF Sudeste MG por Mesorregiões 

 
Fonte: documentos institucionais do IF Sudeste MG - Mapa dos campi IF Sudeste MG - Zona da Mata e 

Vertentes. 

 

5.3 Unidade de análise selecionada para o estudo  

 

Conforme pesquisa realizada na Plataforma Nilo Peçanha (2018), em 17 de outubro 

de 2018, o IF Sudeste MG apresenta um corpo docente composto por 670 professores, sendo 

576 efetivos e 94 substitutos (Figura 7).  

Os 576 professores efetivos estavam divididos em cada unidade, conforme 

demonstrado na Tabela 1. A busca realizada na Plataforma Nilo Peçanha não retornou 

resultado para o campus avançado de Cataguases, isso porque os docentes que atuam nessa 

unidade estão lotados em outras unidades. Dessa forma, os docentes que atuam na unidade 

estão dentro do universo de análise. O campus avançado de Ubá e a unidade Reitoria, apesar 

de retornarem resultado, apresentaram um número não significativo e, portanto, não foram 

consideradas para fins de análise.  
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Figura 7 – Quantitativo de docentes pela Plataforma Nilo Peçanha 

 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, 2018 

 

Tabela 1 – Quantidade de docentes efetivos em cada campus 

Campus Quantidade de docentes 

Barbacena 114 

Bom Sucesso 17 

Juiz de Fora 152 

Manhuaçu 9 

Muriaé 57 

Reitoria 2 

Rio Pomba 136 

Santos Dumont 46 

São João del-Rei 44 

Ubá 1 

Total 576 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados da Plataforma Nilo Peçanha (2018). 

 

 Assim, o universo final considerado para análise abarcou os campi Barbacena, Bom 

Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei, 

totalizando 573 docentes. Para análise da Produção Técnica do IF Sudeste MG foram consi-

derados os docentes que pertencem ao quadro de servidores permanentes da instituição, 

sendo, dessa forma, desconsiderados os docentes que atuam como substitutos e os docentes 

que estão em colaboração técnica. 
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Além disso, foram considerados os docentes que atuam em todos os níveis de 

Educação na instituição (técnico, graduação e pós-graduação). Apesar de alguns 

direcionamentos na literatura indicarem o crescimento dos sistemas educacionais de nível 

superior, principalmente o dos programas de pós-graduação, como responsável pela maior 

parte da produção acadêmica e pelo seu crescimento qualitativo e quantitativo no País 

(DANTAS, 2004; CONCIANI; FIGUEIREDO, 2015; FAGÁ; QUONIAM, 2016), para a 

análise proposta na pesquisa foi considerado todo o universo representado pelos docentes 

que fazem parte do quadro efetivo da instituição. 

Essa seleção se justifica com base na lei de criação dos IFs, que institui que no 

desenvolvimento de suas ações acadêmicas os institutos federais, em cada exercício, deverão 

garantir o mínimo de 50% de suas vagas para ofertar educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Ou seja, no âmbito de atuação 

dos IFs há uma determinação predefinida por um critério basilar, sendo assim incoerente 

considerar apenas o ensino superior na investigação. 

Além da justifica exposta, Sass (2012) propõe uma crítica em relação à ambiguidade 

das estatísticas utilizadas no setor da Educação. O autor aponta que os dados apresentados 

não são, a rigor, frutos obtidos de toda a população, pois na maioria das vezes são utilizadas 

as técnicas estatísticas de amostragem. Segundo ele, é frequente a crítica, muitas vezes 

procedente, de que as estatísticas que invadem as pesquisas em Educação ocultam impasses 

educacionais reais e impossibilitam o acesso às informações consistentes que possam 

orientar a constituição de proposições mais assertivas.  

Assim, pelas razões justificadas, optou-se por realizar um censo da Produção Técnica 

dos docentes efetivos do IF Sudeste MG, em vez da aplicação de técnicas estatísticas de 

amostragem. 

 

5.4 Procedimentos de coleta de dados  

 

Para o levantamento da Produção Técnica docente do IF Sudeste MG, foi utilizado o 

banco de currículos da Plataforma Lattes. A coleta foi processada manualmente. Do dia 18 

ao 30 de outubro de 2018, foi realizado o download de todos os currículos analisados na 

investigação. 
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A identificação dos docentes foi feita a partir de consulta ao site institucional, nas 

abas referentes ao Corpo Docente, Plano Individual Docente (PID) e Relatório Individual 

Docente (RID). O PID e o RID são documentos de caráter informativo sobre as atividades 

(ensino, pesquisa, extensão, capacitação e/ou qualificação, representação e/ou gestão 

institucional) desenvolvidas pelos docentes do IF Sudeste MG e devem ser publicados no 

site de cada campus.  

Os respectivos documentos estão previstos na Resolução CONSU no 013/2017, de 

25 de abril de 2017, regulamentação interna que aprova ambos os documentos. No PID 

devem constar, além das atividades elencadas no parágrafo anterior, o semestre ao qual se 

refere o plano, o núcleo/departamento ao qual o docente está vinculado, o regime de trabalho 

e outras informações (Anexo B). 

Para viabilizar a coleta dos dados e a extratificação das produções por ano, foi 

elaborada uma planilha no Excel, que possibilitou o levantamento das informações de 

identificação dos docentes e os dados para a categorização de sua Produção Técnica. A 

planilha foi dividida em três menus principais de informação: Dados Gerais, Produção 

Bibliográfica e Produção Técnica. No Quadro 5 estão as informações que foram coletadas 

em cada um dos menus supracitados. 
 

Quadro 5 – Dados coletados na planilha 

Dados gerais 

- Nome do docente; 

- Ano de ingresso no IF Sudeste MG; 

- Endereço profissional informado no currículo Lattes; 
- Data da última atualização do currículo Lattes; 

- Núcleo/Departamento do docente; 

- Linhas de pesquisa informadas no currículo Lattes; 
- Instituição de graduação e o ano; 

- Instituição de titulação e o ano; 

- Área de conhecimento do CNPq. 

Produção bibliográfica 

- Artigos completos publicados em periódicos; 
- Livros;  

- Capítulo de livro; 

- Trabalhos publicados em anais de congressos (Completo, Resumo e Resumo Expandido); 
- Apresentações de trabalho. 

Produção Técnica 

- Assessoria e consultoria; 

- Programas de computador sem registro; 
- Produtos tecnológicos; 

- Processos e técnicas; 

- Trabalhos técnicos; 
- Cartas, mapas ou similares; 

- Curso de curta duração ministrado; 

- Desenvolvimento de material didático ou instrucional; 
- Editoração; 

- Manutenção de obra artística; 

- Maquete; 
- Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na mídia; 

- Relatório de pesquisa; 

- Redes sociais, websites e blogs; 
- Outras produções técnicas. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#ArtigosCompletos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#LivrosCapitulos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#LivrosCapitulos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#TrabalhosPublicadosAnaisCongresso
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#ApresentacaoTrabalho
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#AssessoriaConsultoria
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#SoftwareSemPatente
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#ProdutosTecnologicos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#ProcessosTecnicas
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#TrabalhosTecnicos
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducaoTecnica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducaoTecnica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducaoTecnica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducaoTecnica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#ManutencaoObraArtistica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducaoTecnica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#EntrevistasMesasRedondas
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducaoTecnica
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#RedesSociais
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8613489Z5#DemaisProducoesTecnicas
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Para coleta da Produção Científica e Técnica dos docentes do IF Sudeste MG, foi 

considerado o intervalo entre os anos de 2008 e 2018. A escolha do período é justificada 

pelo marco temporal no qual os institutos federais completam dez anos de criação, fato que 

motivou evidenciar a evolução da Produção Técnica docente durante o seu período de 

existência.  

Além do limite temporal de dez anos, durante a coleta foram consideradas apenas as 

produções registradas a partir da data de ingresso do docente na instituição, pretendendo, 

assim, demonstrar de maneira mais realista o panorama da produção acadêmica institucional. 

Para isso, foi utilizado o ano de ingresso informado pelo docente no subitem “Atuação 

Profissional” do módulo “Dados Gerais” do currículo Lattes (Figura 8). 

 

Figura 8 – Atuação profissional do currículo Lattes 

 

Fonte: Currículo Lattes, 2018. 

 

Os dados gerais da pesquisa, captados por meio do levantamento realizado na 

Plataforma Lattes do CNPq e analisados de forma categorizada em uma planilha do Excel, 

permitiram quantificar a produção docente, identificando os tipos de atividades 

desenvolvidas. Os dados deste levantamento serviram de base para a análise quantitativa da 

Produção Técnica e para a identificação dos tipos de atividades técnicas desenvolvidas no 

âmbito do IF Sudeste MG. Após a coleta e a organização dos dados, buscou-se ainda fazer 

a comparação entre o quantitativo da Produção Científica e Técnica dos professores do IF 

Sudeste MG. 

As técnicas de coleta de dados encontradas foram classificadas segundo as 

seguintes categorias: 

1) Pesquisa em documentos: caracterizada pela análise de documentos 

institucionais; e 

2) Pesquisa em base de dados: caracterizada pelas consultas à Plataforma Lattes e 

aos sites institucionais. 
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5.5 Barreiras na coleta de dados 

 

Para melhor compreensão deste tópico, cabe destacar que, apesar de fazer parte do 

quadro efetivo de servidores do IF Sudeste MG, a intenção da investigação proposta foi 

realizar a coleta dos dados como um pesquisador isento de participação na instituição. Dessa 

forma, para acesso aos dados trabalhados na pesquisa foram utilizadas apenas informações 

que constavam nos domínios públicos do instituto. Consequentemente, ao adotar a respectiva 

prática, foram encontradas algumas barreiras no acesso à informação, que serão descritas a 

seguir:  

- Dos dez campi da instituição, três não apresentaram o corpo docente de maneira 

compilada e atualizada, o que dificultou o acesso aos dados. Portanto, procurou-se realizar 

a conferência do total de docentes por meio do PID e do RID, porém os respectivos 

documentos apresentam uma limitação, não sendo exigidos dos docentes ocupantes dos 

cargos de reitor, pró-reitor e diretor-geral, bem como dos docentes em afastamento total 

durante a vigência da ocupação de seu cargo ou do afastamento.  

- Cinco campi também não fazem diferenciação entre os professores efetivos e os 

substitutos. Dessa forma, a conferência foi novamente realizada pelo PID e pelo RID. 

Quando a informação não era encontrada, porque o docente não preencheu essa informação 

nos formulários, foi realizada consulta ao Portal da Transparência, no qual estão cadastrados 

todos os servidores efetivos do governo federal, para constatar se o docente era efetivo ou 

substituto. A consulta ao portal retorna da seguinte forma, para ambas as situações: 

 

Figura 9 – Retorno da busca no portal da transparência para o professor efetivo 

Fonte: Portal da Transparência, 2018 

 

Figura 10 – Retorno da busca no Portal da Transparência para o professor substituto 

 
Fonte: Portal da Transparência (2018). 
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- Outra dificuldade encontrada foi a identificação dos currículos na Plataforma 

Lattes, pois alguns nomes estavam com a grafia incorreta na página do campus. Assim, o 

PID e o RID também foram utilizados como meios de verificação da grafia do nome, uma 

vez que é o próprio servidor quem preenche os documentos, informando os dados de 

identificação. Nas instâncias em que o currículo não foi encontrado, foi verificada a grafia 

do nome mediante consulta ao Portal da Transparência do governo federal. 

- Conforme informado no tópico anterior, foi adotado como delimitação para a coleta 

dos dados o ano de ingresso do docente no IF Sudeste MG. Porém, nem todos os currículos 

analisados continham essa informação, portanto, nas situações em que o docente não 

informava no subitem “Atuação Profissional” do currículo Lattes o ano de ingresso na 

instituição, foi realizada uma busca no Portal da Transparência, utilizando o filtro 

“Servidores”. A busca realizada a partir desse filtro retorna como resultado a página ilustrada 

na Figura 11.  

 

Figura 11 – Tela de acesso do Portal da Transparência 

 

Fonte: Portal da Transparência, 2018 

 

Porém, essa consulta ainda apresentou uma limitação. Ao indicar a data de ingresso 

no serviço público federal, não fica evidenciado, necessariamente, que o ingresso ocorreu 

no IF Sudeste MG, pois no Portal da Transparência consta a data do ingresso como servidor 

público na esfera federal. Dessa forma, para sanar essa limitação, foi realizada também uma 

pesquisa na aba “Histórico dos vínculos com o poder executivo federal”. Nela foi possível 
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encontrar as datas de ingresso em todas as instituições da esfera federal registradas a partir 

de 2013 (ano-limite estipulado pelo próprio sistema). 

Para as buscas que não retornaram resultados pelo Portal da Transparência, por se 

tratarem de ingressos anteriores ao ano estipulado pelo próprio sistema (2013), foi realizada 

a busca no Diário Oficial da União (DOU), veículo de comunicação pelo qual se torna 

público todo e qualquer assunto relacionado ao âmbito federal, com a finalidade de encontrar 

a portaria de nomeação como docente do respectivo servidor no âmbito do IF Sudeste MG. 

Com a finalidade de contribuir para a compreensão das etapas e dificuldades que 

circundaram a coleta e organização dos dados, uma visão global do percurso metodológico 

está representada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Fluxograma do percurso metodológico da pesquisa 
 

 

                            Fonte: elaborado pela autora.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o
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5.6 Limitações metodológicas 

 

Antes de adentramos no tópico referente à análise dos resultados, cabe destacar 

algumas limitações metodológicas inerentes à pesquisa desenvolvida. Conforme exposto 

anteriormente, apesar de fazer parte do quadro efetivo de servidores do IF Sudeste MG, a 

intenção da investigação proposta foi realizar a coleta dos dados como um pesquisador isento 

de participação na instituição, portanto utilizando apenas as informações que constavam nos 

domínios públicos. Dessa forma, em razão de algumas desatualizações e de informações 

incompletas nos sites dos campi, foi possível avaliar 535 currículos dos 573 docentes 

efetivos considerados para análise, o que corresponde a 93,3% do universo estabelecido para 

a pesquisa.  

Além disso, para a coleta da Produção Científica e Técnica dos docentes efetivos do 

IF Sudeste MG, foi considerado o intervalo entre 2008 e 2018. A escolha do período foi 

justificada pelo marco temporal no qual os institutos federais completaram dez anos de 

criação. Porém, a lei de criação dos IFs foi sancionada apenas no dia 29 de dezembro de 

2008. Sendo assim, para a coleta e análise dos dados foram consideradas as produções 

desenvolvidas a partir de 2009, uma vez que as produções realizadas antes de dezembro de 

2008 ainda não faziam, oficialmente, parte do IF Sudeste MG. 

Cumpre salientar também que, por meio da busca manual executada na Plataforma 

Lattes, não foi viável realizar a identificação do cadastro de produções em duplicidade. 

Dessa forma, os dados foram coletados e analisados conforme informado pelo docente no 

currículo. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 O IF Sudeste MG: o potencial para Produção Técnica 

 

Neste item, a intenção é apresentar ao leitor os resultados da investigação proposta 

pela pesquisa relacionada ao perfil identitário de cada uma das unidades que compõe o IF 

Sudeste MG, abrindo espaço para uma breve apresentação do contexto de criação dos campi, 

evidenciando os seus potenciais. Apesar de serem parte de um mesmo instituto, cada unidade 

tem características próprias. Conforme destacado por Sobrinho (2007), a rede federal de 

EPT, além de sua missão social, precisa criar condições para assumir um lugar de destaque 

no desenvolvimento tecnológico nacional, por meio do aumento da articulação com o mundo 

econômico, mais, particularmente, regional e local, abrindo os espaços necessários à sua 

consolidação como produtor de pesquisa aplicada e inovações tecnológicas. Dessa forma, 

será apresentada, a seguir, a forma de constituição de cada campus3, seus principais eixos de 

atuação e os resultados obtidos.  

 

6.2 Campus Barbacena 

 

Em 1910, momento político de consolidação da República, a cidade de Barbacena, 

MG, ocupava lugar de destaque na política do País e participava das grandes decisões naci-

onais. Por isso, reivindicou-se ao governo federal a instalação local do “Aprendizado Agrí-

cola”, criado pelo então presidente Nilo Peçanha, por meio do Decreto no 8.358, de 9 de 

novembro de 1910. A finalidade da criação de uma nova escola era, particularmente, viabi-

lizar e otimizar o cultivo de frutas nacionais e exóticas, além do ensino prático da fruticul-

tura, em virtude da localização geográfica e do clima propício. Em 10 de dezembro do 

mesmo ano, a Fazenda Nacional destinou uma chácara para esse fim, com área total de 

4.950.138,64 m2, onde seria sediado o futuro Aprendizado Agrícola de Barbacena.  

Em 1911, começaram a ser construídas a sede e suas dependências, para então inicia-

rem-se as atividades escolares em 14 de julho de 1913. Ao longo do tempo, por meio de 

diversos atos normativos, a instituição adquiriu nomenclaturas variadas, como: Aprendizado 

                                                           
3 As informações do histórico de cada campus foram retiradas do Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2019 (PDI, 2014), vigente na instituição. O PDI é uma determinação legal prevista no Decreto no 9.235, 

de 2017. 
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Agrícola de Barbacena, Escola Agrícola de Barbacena e Escola Agrotécnica Diaulas Abreu, 

e também esteve vinculada a diversos ministérios, por exemplo, o Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio. No entanto, o vínculo foi modificado em 1967, ficando a Escola ligada 

ao Ministério da Educação. Em 1993, passou à condição de autarquia federal. Por fim, com 

a lei de criação dos institutos federais, ela passou a integrar o IF Sudeste MG. 

 

6.3 Campus Juiz de Fora  

 

Entre as décadas de 1930 e 1950, em virtude da crescente expansão e diversificação 

industrial vivida pelo Brasil, as principais lideranças sindicais do sudeste de Minas passaram 

a ver na qualificação técnica uma alternativa para a melhoria das condições de sociais. 

Assim, em janeiro de 1957, dirigentes trabalhistas de Juiz de Fora, MG, aliados ao então 

Ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, identificaram a necessidade de ter um 

ginásio estadual e uma escola profissional na cidade mineira. 

Assim, o Ministério da Educação liberou verbas para a edificação da escola 

profissionalizante, que, de início, estava vinculada à Escola de Engenharia local. Criaram-

se, então, cursos técnicos na área, formando as bases do que, mais tarde, seria o Colégio 

Técnico Universitário (CTU). Com a criação da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), em 1960, a Escola de Engenharia passou a fazer parte da nova instituição, e em 1964 

os “Cursos Técnicos de Engenharia” também foram incorporados, levando a escola à 

denominação de Colégio Técnico Universitário (CTU).  

Vinculado à UFJF, o CTU foi transferido para o campus universitário em 1971, 

quando passou a funcionar nas dependências da atual Faculdade de Engenharia, embora o 

prédio da antiga Faculdade de Odontologia, sediado no centro da cidade, também tenha 

abrigado algumas turmas de cursos técnicos na década de 1990. A Faculdade de Engenharia 

permaneceu como sede do CTU até que fosse edificado o primeiro prédio no terreno onde 

atualmente funciona o campus Juiz de Fora. Em 26 de fevereiro de 2008, atendendo ao 

projeto de reestruturação e expansão da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica 

do governo federal, a congregação do CTU aprovou sua desvinculação da UFJF, para se 

tornar um dos campi do IF Sudeste MG.  
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6.4 Campus Rio Pomba  

 

Em 1957, o Ministério da Agricultura mantinha terras no município de Rio Pomba, 

MG, para uso do Departamento Nacional de Produção Animal e da Estação Experimental 

de Fumo, do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas. Ao longo de sua trajetória, a 

unidade passou por diversas transformações e recebeu denominações como Ginásio Agrícola 

de Rio Pomba, Colégio Agrícola de Rio Pomba e Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Mas foi em 16 de novembro de 1993 que a Lei no 8.731 a transformou em autarquia e a 

denominou Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba (CEFET-RP).  

O então CEFET Rio Pomba desenvolveu suas bases agrárias e hoje atua em diversas 

áreas do conhecimento, oferecendo formação profissional tecnológica do nível básico à pós-

graduação. Com a lei de criação dos institutos federais, passou a integrar o IF Sudeste MG, 

denominando-se Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais – campus Rio Pomba. 

 

6.5 Campus Muriaé  

 

A unidade de Muriaé nasceu de uma parceria entre o antigo Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Pomba e a Prefeitura Municipal de Muriaé. Vários motivos 

levaram à busca pela implantação de uma unidade descentralizada do antigo CEFET Rio 

Pomba, dentre os quais se destaca a necessidade de formação de profissionais que atendam 

à demanda do setor produtivo da região, apoiando a economia e buscando, em conjunto, o 

desenvolvimento socioeconômico local e regional.  

Em setembro de 2009, já na iminência da aprovação da lei de criação dos institutos 

federais, iniciaram-se os projetos para funcionamento do campus Muriaé, e hoje ele conta 

com unidades urbana e rural, que dão infraestrutura à oferta de cursos com diferentes perfis. 

 

6.6 Campus Santos Dumont  

 

A história da educação profissional no município de Santos Dumont tem como marco 

a data de 23 de maio de 1941, quando foi fundada a Escola Profissional de Santos Dumont. 

Criada para suprir a demanda por formação de mão de obra, buscava atender ao setor 

ferroviário, mais especialmente no tocante à Estrada de Ferro Central do Brasil. Eram 
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oferecidos cursos nas áreas de mecânica ferroviária (tornearia/ ajustagem), caldeiraria, 

ferraria e soldagem.  

Em homenagem a um dos incentivadores do ensino profissional ferroviário, em 1943 

a escola recebeu o nome de Escola Profissional Fernando Guimarães. No entanto, em 1973 

ela foi fechada, sendo reaberta em 1974, com nova denominação: Centro de Formação 

Profissional de Santos Dumont, nome que se manteve por meio de um acordo da Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Com 

a privatização da Rede Ferroviária, a Escola Profissional passou a ser dirigida pela Prefeitura 

Municipal de Santos Dumont, juntamente com o Senai, e em 2004 implantou-se o Centro 

Municipal de Educação Profissional (Cemep), a partir de então apenas sob a administração 

da prefeitura.  

Diante de uma cultura municipal fortemente ligada ao setor ferroviário, o campus 

Santos Dumont nasceu em 25 de fevereiro de 2010, sediado no mesmo local da antiga Escola 

Profissional, com o objetivo de acompanhar a evolução na área, atender às modificações e 

exigências do mercado de trabalho e responder aos progressivos investimentos em ferrovias. 

A unidade de Santos Dumont foi reconhecida como campus, propriamente dito, em 23 de 

abril de 2013, quando novas proposições foram absorvidas para dar continuidade ao desen-

volvimento regional. 

 

6.7 Campus São João del-Rei  

 

O campus São João del-Rei iniciou suas atividades em 2010, ofertando cursos 

técnicos e superiores na região. Com o advento da Portaria no 330, de 23 de abril de 2013, 

do Ministério da Educação, o então campus avançado de São João del-Rei ganha status de 

campus, garantindo-lhe maior autonomia administrativa, fortalecendo, assim, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais como um todo. 

 

6.8 Campus avançado de Bom Sucesso  

 

A criação dessa unidade fundamentou-se no Plano de Expansão e Interiorização da 

Rede Profissional e Tecnológica do governo federal como política de Estado, que, por sua 

vez, está alicerçada nas demandas regionais de profissionalização da mão de obra. Bom Su-

cesso está inserido na microrregião de Campos das Vertentes, composta por 14 municípios. 
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Na economia destacam-se a pecuária leiteira e a agricultura do café. Com a consolidação do 

novo campus avançado, espera-se a abrangência de outros arranjos produtivos locais, aten-

dendo ao que prescreve o Art. 6o da Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

 

6.9 Campus Manhuaçu  

 

O campus Manhuaçu foi escolhido pelo governo federal para fazer parte da terceira 

fase de expansão da Rede Federal de Educação Superior, Profissional e Tecnológica, 

anunciada no dia 16 de agosto de 2011. Isso se deve ao fato de o município atender aos 

requisitos propostos para o programa, como possuir mais de 50.000 habitantes, além da 

tipificação de seus Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

Atualmente, a unidade encontra-se em processo de implantação. O campus será 

composto por uma unidade urbana, no centro do Distrito de Realeza, e uma rural, no Distrito 

de São Pedro do Avaí. A unidade urbana privilegiará as aulas teóricas dos cursos ofertados 

e a unidade rural disponibilizará as aulas práticas e de laboratórios específicos, necessárias 

aos cursos associados ao agronegócio e/ou à agroindústria. 

 

6.10 Oferta de cursos e a organização acadêmica dos campi 

 

Buscando situar os institutos federais como potencializadores de uma educação capaz 

de gerar conhecimentos contextualizados com conjuntura local (PACHECO, 2010), o IF 

Sudeste MG oferta cursos que abrangem as grandes áreas de conhecimento: Ciências Exatas 

e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística e Letras e Artes. Os Quadros 6 

e 7 mostram os cursos ativos em 2018, nas modalidades Técnico subsequente, Técnico 

integrado, Graduação e Pós-Graduação. 

A organização do corpo docente não é padronizada em todas as unidades. Alguns 

adotam como padrão a divisão por Departamento Acadêmico e outros por Núcleo de Ensino. 

Os Departamentos Acadêmicos são organizados por uma ou mais áreas do conhecimento, 

sendo instâncias executivas que promovem o ensino, a pesquisa e a extensão, responsáveis 

pelo funcionamento dos cursos oferecidos pelo campus (BRASIL, 2011). 
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Quadro 6 – Oferta de cursos de nível técnico por campi 

       Modalidade 

 

Campus 

Técnico Subsequente Técnico Integrado 

  Técnico em Enfermagem Técnico em Agroindústria 

  Técnico em Informática Técnico em Agropecuária 

Barbacena Técnico em Meio Ambiente Técnico em Hospedagem 

  Técnico em Nutrição e Dietética Técnico em Química 

  Técnico em Segurança do Trabalho - 

  Técnico em Design de Móveis Técnico em Edificações 

  Técnico em Edificações Técnico em Eletromecânica 

  Técnico em Eletrônica Técnico em Eletrotécnica 

  Técnico em Eletromecânica Técnico em Informática 

Juiz de Fora Técnico em Eletrotécnica Técnico em Mecânica 

  Técnico em Informática Técnico em Metalurgia 

  Técnico em Mecânica - 

  Técnico em Metalurgia - 

  Técnico em Transações Imobiliárias - 

  Técnico em Transporte Rodoviário - 

  Técnico em Eventos - 

  Técnico em Cafeicultura - 

Manhuaçu Técnico em Informática - 

  Técnico em Eletromecânica Técnico em Agroecologia 

Muriaé Técnico em Secretariado Técnico em Eletrotécnica 

  Técnico em Meio Ambiente Técnico em Informática 

  Técnico em Administração Técnico em Agropecuária 

  Técnico em Gerência de Saúde  Técnico em Alimentos 

Rio Pomba 
Técnico em Manutenção e Suporte em 

Informática 
Técnico em Florestas 

  Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Informática 

  Técnico em Serviços Jurídicos Técnico em Meio Ambiente 

  Técnico em Vendas  Técnico em Zootecnia 

  Técnico em Guia de Turismo Técnico em Mecânica 

  
Técnico em Manutenção de Sistemas 

Metroferroviários  

Técnico em Manutenção de Sistemas 

Metroferroviários 

Santos Dumont Técnico em Transporte de Cargas - 

  Técnico em Mecânica - 

  Técnico em Eletrotécnica - 

  Técnico em Administração - 

  Técnico em Controle Ambiental - 

São João del Rei Técnico em Enfermagem - 

  Técnico em Informática - 

  Técnico em Segurança do Trabalho - 

Bom Sucesso Técnico em Meio Ambiente - 

  Técnico em Informática - 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Quadro 7 – Oferta de cursos em de nível graduação e pós-graduação por campi 

     Modalidade  

 

Campus   

Graduação Pós-Graduação 

 Barbacena 

Administração (Bacharelado) 
Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento e 

Gestão de Áreas Naturais Protegidas 

Agronomia (Bacharelado) - 

Licenciatura em Ciências Biológicas - 

Licenciatura em Educação Física - 

Licenciatura em Química - 

Nutrição (Bacharelado) - 

Tecnologia de Alimentos - 

Tecnologia de Gestão Ambiental - 

Tecnologia de Gestão de Turismo - 

Tecnologia em Sistemas para Internet - 

 Juiz de Fora 

Engenharia Mecatrônica 
Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia da 

Educação Física Escolar 

Engenharia Metalúrgica - 

Licenciatura em Física - 

Sistemas de Informação - 

Muriaé 
Administração (Bacharelado) - 

Tecnologia em Design de Moda - 

Rio Pomba 

Administração (Bacharelado) 
Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em 

Gestão Empreendedora 

Agroecologia (Bacharelado) 
Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino da 

Matemática 

Ciência da Computação (Bacharelado) 

Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado 

Profissional em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(Bacharelado) 

Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado 

Profissional em Nutrição e Produção Animal 

Ciência e Tecnologia de Laticínios  - 

Licenciatura em Educação Física - 

Licenciatura em Matemática - 

Zootecnia (Bacharelado) - 

  - 

São João del-Rei 

Licenciatura em Letras - Português e 

Espanhol 

Pós-Graduação Lato Sensu em Didática e 

Trabalho Docente 

Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos 
- 

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 

Informação 
- 

Tecnologia em Logística - 

Santos Dumont Licenciatura em Matemática - 

Bom Sucesso 

Tecnologia em Gestão Ambiental - 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

- 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os Núcleos de Ensino consistem na menor divisão para os efeitos de organização 

didático-pedagógica, sendo resultante da reunião coerente de docentes com disciplinas afins, 

divididos por grandes áreas, que dependendo da extensão dos núcleos poderá sofrer 

alterações, como subdivisões em outros núcleos (BRASIL, 2013). O objetivo da constituição 

dos Departamentos Acadêmicos e dos Núcleos de Ensino é melhorar o diálogo entre os 

pares; dar suporte ao campus nas decisões relativas às disciplinas de cada curso e à 

distribuição de disciplinas e nas decisões relativas ao trabalho e à capacitação; emitir parecer 

sobre as matérias que lhes forem apresentadas; e descentralizar as ações em uma visão 

democrática de gestão (BRASIL, 2013). 

Os campi de Barbacena e Juiz de Fora se estruturam em dois departamentos: Departa-

mento de Educação e Ciências e Departamento de Educação e Tecnologia, que por sua vez 

se dividem em Núcleos de Ensino. A unidade de Rio Pomba organiza a sua estrutura 

acadêmica em Departamentos, de acordo com as áreas de conhecimento, enquanto Muriaé e 

São João del-Rei estruturam sua composição acadêmica a partir de Núcleos de Ensino, 

conforme ilustrado no Quadro 8. Cumpre salientar que os campi avançados de Ubá e 

Cataguases e o campus Manhuaçu, por serem unidades mais recentes, ainda não possuem 

uma divisão por Departamento ou Núcleo já estabelecida. 

 

Quadro 8 – Organização acadêmica dos campi do IF Sudeste MG 

Barbacena 

Departamento de Educação e Ciências 
Departamento de Educação e 

Tecnologia  

Núcleo de Ciências Exatas Núcleo de Ciências da Saúde 

Núcleo de Ciências Humanas Núcleo de Veterinária e Zootecnia  

Núcleo de Química Núcleo de Informática 

Núcleo de Linguística, Letras e Artes Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas 

Núcleo de Ciências Biológicas Núcleo de Ciências dos Alimentos  

- Núcleo de Ciências Agrárias 

Juiz de Fora 

Núcleo de Línguas  Núcleo de Informática 

Núcleo de Matemática  Núcleo Mecânica 

Núcleo de Física Núcleo de Eletricidade  

Núcleo Química Núcleo Eletrônica e Automação 

Núcleo Educação Física  Núcleo Construção Civil 

Núcleo Biologia  Núcleo Metalurgia 

Núcleo de Filosofia e Sociologia Núcleo Eventos 

Núcleo de História Núcleo de Desing  

Núcleo de Geografia Núcleo de Gestão 

- Núcleo Segurança do Trabalho  

- Núcleo Transporte Rodoviário 

Continua... 
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Quadro 8, cont. 

Rio Pomba 

Departamento Acadêmico de Agricultura e Ambiente 

Departamento Acadêmico de Ciência da Computação 

Departamento Acadêmico de Ciências Gerenciais 

Departamento Acadêmico de Educação 

Departamento Acadêmico de Ciência e Tecnologia em Alimentos 

Departamento Acadêmico de Matemática, Física e Estatística 

Departamento Acadêmico de Zootecnia  

Muriaé 

Núcleo de Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais 

Núcleo de Ciências Exatas e Engenharia 

Núcleo de Moda 

Núcleo de Gestão e Economia 

Núcleo de Letras 

Núcleo de Ciências Humanas e Sociais 

 

Núcleo Ambiente, Saúde e Segurança 

Núcleo de Educação 

Núcleo de Gestão e Informática 

Fonte4: elaborado pela autora. 

 

6.11 Identificação da Produção Técnica docente 

 

Ao realizar a coleta de dados, foi encontrado um considerável número de docentes 

que já integravam o quadro de efetivos da instituição como professores do magistério de 1º 

e 2º graus, nomenclatura que precedeu a criação da atual carreira de magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), a partir da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 

2008. O Gráfico 1 mostra a evolução das contratações dos docentes desde 2009, ano 

escolhido para também representar os docentes que já compunham o quadro efetivo da 

instituição antes da implementação do IF Sudeste MG.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 As informações relativas à organização acadêmica do IF Sudeste MG foram extraídas do Regimento Interno 

dos campi,  de portarias, dos sites institucionais e por meio de ligação telefônica. 

http://sjdr.ifsudestemg.edu.br/docentes?quicktabs_127=0#quicktabs-127
http://sjdr.ifsudestemg.edu.br/docentes?quicktabs_127=1#quicktabs-127
http://sjdr.ifsudestemg.edu.br/docentes?quicktabs_127=2#quicktabs-127
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Gráfico 1 – Evolução de contratações do IF Sudeste MG de 2009 a 2018 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Dantas (2004) afirma que para atender com qualidade às necessidades do ensino é 

preciso formar professores competentes em todas as áreas do conhecimento, que priorizem 

a excelência na pesquisa, assumindo o permanente compromisso com o rigor científico e 

com os resultados (éticos, sociais, econômicos e culturais) dos seus atos profissionais. Diante 

desse direcionamento, é latente a necessidade de demonstrar o grau de especialização do 

corpo docente identificado na análise, uma vez que a titulação de docentes é considerada um 

dos indicadores do potencial acadêmico-científico de uma instituição (AMADIO, 2003). 

 

Tabela 2 – Grau de especialização do corpo docente do IF Sudeste MG 

Titulação Doutorado Mestrado Especialização Aperfeiçoamento Graduação Total 

No de Docentes 175 263 75 1 15 535 

% 32,8% 49,2% 14%  0,1% 3,9% 100% 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Conforme exposto previamente, a Plataforma Lattes, no Brasil, é um relevante 

sistema de informação curricular que permite o registro da produção científica e tecnológica 

(BRITO et al., 2016), porém a inserção do currículo na Plataforma e a sua atualização 

constante são responsabilidades do pesquisador, no entanto, nem todos se cadastram ou 

mantêm seus cadastros atualizados (PERRUCCHI; MUELLER, 2017). Na Tabela 3 tem-se 
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o panorama, por ano, da última atualização realizada pelos docentes no currículo Lattes até 

o período final da coleta de dados que envolveu esta pesquisa. 

 

Tabela 3 – Atualizações do currículo Lattes por ano 

      Campus 

Ano 

Barbacena Bom       

Sucesso 

Juiz de 

Fora 

Manhuaçu Muriaé Rio 

Pomba 

Santos 

Dumont 

São João 

del Rei 

Total 

2007 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

2008 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

2009 1 0 1 0 0 1 0 0 3 

2010 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1 0 3 0 0 2 2 0 8 

2013 0 0 2 0 1 2 1 0 6 

2014 5 0 15 0 1 4 2 0 27 

2015 6 1 8 0 4 7 1 1 28 

2016 10 0 11 0 2 10 5 0 38 

2017 14 1 20 3 11 21 4 7 81 

2018 68 6 78 6 31 86 30 34 339 

Total         535 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

A partir da análise dessa tabela, é possível observar que o ano de 2018 agrega o maior 

número de atualizações de currículos, com 339 docentes. Em contraponto, há um número 

significativo de docentes, 196 (36,6% do total de docentes analisados), que não estavam com 

o currículo atualizado (tendo-se como parâmetro para caracterizar a atualização o ano de 

2018) no momento em que foi realizada a coleta dos dados.  

Esse índice pode ser considerado crítico, pois diversos instrumentos de fomento à 

pesquisa, dentro e fora do IF Sudeste MG, exigem que os docentes possuam o currículo 

registrado e atualizado na Plataforma Lattes. Esse índice pode indicar que os 196 docentes 

provavelmente não atuam em práticas de pesquisa.  

Do total de 535 docentes identificados, apenas um não possuía currículo Lattes cadas-

trado na Plataforma. Outros, apesar de cadastrados, não possuíam registro de produções. A 

Tabela 4 mostra o quantitativo de docentes que foram identificados em cada campus. 

 

Tabela 4 – Quantitativo de docentes identificados em cada campus 

Barbacena 
Bom 

Sucesso 

Juiz de 

Fora 
Manhuaçu Muriaé 

Rio 

Pomba 

Santos 

Dumont 

São João 

del-Rei 
Total  

105 8 140 9 50 134 45 42 535 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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Os 535 docentes analisados cadastraram 1.425 Produções Técnicas no período de 

janeiro de 2009 a outubro de 2018 na Plataforma Lattes. A Tabela 5 evidencia a forma como 

o montante total das produções encontradas estava dividido: 

 

Tabela 5 – Total de produções técnicas por subitem 

Item da Produção Técnica Quantidade % 

1. Assessoria e consultoria  65 4,56 

3. Programa de computador sem registro  30 2,11 

4. Produtos 9 0,63 

5. Processos ou técnicas 5 0,35 

6. Trabalhos técnicos 284 19,93 

7. Cartas, mapas ou similares  0 0,00 

8. Curso de curta duração ministrado  427 29,96 

9. Desenvolvimento de material didático ou instrucional 134 9,40 

10. Editoração 4 0,28 

11. Manutenção de obra artística 0 0,00 

12. Maquete  7 0,49 

13. Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na mídia 181 12,70 

14. Relatório de pesquisa  84 5,89 

15. Redes sociais, websites e blogs 17 1,19 

16. Outra Produção Técnica 178 12,49 

Total 1.425 100 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

O item “Curso de curta duração ministrado” teve a maior quantidade de produções 

cadastradas dentro da instituição, 427 no total; seguido pelos itens “Trabalhos técnicos”, que 

apresentou 284 produções, “Entrevistas, mesas-redondas, programas e comentários na 

mídia”, que contabilizou um total geral de 181 produções; e “Desenvolvimento de material 

didático ou instrucional”, que revelou o cadastro de 134 produções. Esses são os itens que 

apresentaram uma quantidade mais expressiva de produções no IF Sudeste MG. Para os itens 

da Produção Técnica “Cartas, mapas e similares” e “Manutenção de obra artística”, não 

foram encontrados cadastros. O Gráfico 2 ilustra o panorama geral do montante das 

Produções Técnicas desenvolvidas no IF Sudeste MG durante os seus dez anos de existência. 
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Gráfico 2 – Panorama geral da Produção Técnica docente do IF Sudeste MG 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Dentre os campi que foram objeto de análise, o campus Rio Pomba foi o que teve o 

maior quantitativo de Produções Técnicas, com 535 cadastros. A Tabela 6 mostra o total de 

produções encontradas em cada campus. 

 

Tabela 6 – Total de produções técnicas em cada campus 

Barbacena 
Bom 

Sucesso 

Juiz de 

Fora 
Manhuaçu Muriaé 

Rio 

Pomba 

Santos 

Dumont 

São João 

del-Rei 
Total 

268 7 251 5 164 535 105 90 1.425 

 Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Para a melhor visualização dos dados inseridos na Tabela 6, eles foram representados 

percentualmente no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Total de produções técnicas em cada campus 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

 As diferenças entre os campi analisados se iniciam com o número de docentes em 

cada unidade. Assim, pode-se evidenciar uma relação quase que diretamente proporcional 

entre o número de recursos humanos e o quantitativo de produções. Os campi com número 

menor de docentes também apresentam uma quantidade menor de produções. A unidade de 

Rio Pomba pode ser considerada o grande polo de produção intelectual do IF Sudeste MG. 

Esse resultado pode estar atrelado ao fato da unidade de Rio Pomba ser a única do IF 

Sudeste MG que oferta curso de pós-graduação stricto sensu profissional. Considerando que 

na literatura a concepção de pós-graduação no Brasil está definitivamente integrada à ideia 

de pesquisa, sendo responsável pela maior parte da Produção Intelectual brasileira, defende-

se que o sistema de pós-graduação é o principal responsável pelo alto desempenho 

acadêmico (AMADIO, 2003; DANTAS, 2004; CONCIANI; FIGUEIREDO, 2015; FAGÁ; 

QUONIAM, 2016).  

Além dos tipos de produções técnicas indicadas na Plataforma Lattes, o pesquisador, 

ao realizar o cadastro das atividades, tem a oportunidade de indicar outras atividades ou 

produtos técnicos desenvolvidos que não possuem nomenclatura disponível na própria 

Plataforma Lattes. Esse cadastro pode ser realizado por meio do item “Outras Produções”. 

Os docentes analisados na pesquisa cadastraram um total de 178 produções no respectivo 

item. A Tabela 7 ilustra como esse montante está dividido por campi. 
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Tabela 7 – Quantitativo de “Outras Produções” cadastradas por campi 

Barbacena Bom 

Sucesso 

Juiz de 

Fora 

Manhuaçu Muriaé Rio Pomba Santos 

Dumont 

São João 

del-Rei 

Total 

51 0 32 0 13 52 12 18 178 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Foram identificados 20 tipos de Produções Técnicas, além das categorias disponíveis 

para o registro. As atividades foram reunidas no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – “Outras Produções” encontradas na extração dos dados dos docentes na Plataforma Lattes  

Outras Produções  

Apostila  
Assessoramento técnico 

pedagógico 
Avaliador AD HOC  

Avaliador de projetos de 

iniciação científica 

Caderno Pedagógico  Colegiado  Comissão avaliadora  Comissão  

Comitê externo de 

avaliação de projetos  
Coordenação de curso  

Coordenação de      

laboratório  
Coordenação de núcleo  

Criação de projeto de 

curso  

Cursinho preparatório 

para o Enem  
Curso de extensão  Curso de férias  

Documentos  

institucionais 
E-book 

Elaboração de projeto 

pedagógico de curso 
Grupo de pesquisa  

Minicurso  Oficina 

Organização do Processo 

Seletivo de Estágio  

Remunerado  

Palestra 

Parecerista AD HOC Participação em prêmio 
Programa de formação 

de professores 
Projeto de curso técnico 

Relatório técnico  

conclusivo 
Revisor de trabalhos Videoaula Visita Técnica 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Diniz (2014) ressalta que as diversas áreas do conhecimento desenvolvem produtos 

e atividades diversificados. Entretanto, há várias outras atividades e produtos desenvolvidos 

pelos pesquisadores, classificados como Produção Técnica, e que não são considerados para 

fins de cadastro. Os dados do Quadro 9 mostram que há uma lacuna na padronização do 

preenchimento dos currículos por parte dos usuários e no consenso de como e onde cadastrar 

cada tipo de Produção Técnica. 

 

 

 

 



73 

  

6.12 Produção Técnica no campus Barbacena 

 

Na unidade de Barbacena foi possível a análise de 92% do seu corpo docente. Os 

itens que apresentaram maior quantitativo de Produção Técnica no respectivo campus foram 

“Cursos de Curta Duração Ministrados” e “Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas de 

Comentários na Mídia” (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição da Produção Técnica no campus Barbacena 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 10 

Processos e Técnicas 0 

Trabalhos Técnicos 38 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 89 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 18 

Editoração 1 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 0 

Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 50 

Relatório de Pesquisa 6 

Redes Sociais, Websites e Blogs 6 

Outras Produções Técnicas 49 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

É interessante destacar também que essa unidade apresentou um alto número de 

cadastros no item “Outras Produções Técnicas”. No Gráfico 4 é possível constatar que o 

cadastro no item “Outras Produções” é bem significativo, quando comparado aos demais. 

 

Gráfico 4 – Distribuição da Produção Técnica no campus Barbacena 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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6.13 Produção Técnica no campus avançado de Bom Sucesso 

 

A unidade de Bom Sucesso é a segunda menor em recursos humanos, contando com 

17 professores em seu quadro efetivo, conforme os dados disponíveis na Plataforma Nilo 

Peçanha (Tabela 9). Apesar disso, devido às desatualizações do site, do PID e do RID, foi 

possível identificar apenas oito docentes na respectiva unidade, o que representa 57% do seu 

quadro de docentes efetivos.  

 

Tabela 9 – Distribuição da Produção Técnica no campus Bom Sucesso 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 0 

Programa de Computador sem Registro 0 

Produtos Tecnológicos 0 

Processos e Técnicas 0 

Trabalhos Técnicos 0 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 5 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 1 

Editoração 0 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 0 

 Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 1 

Relatório de Pesquisa 0 

Redes Sociais, Websites e Blogs 0 

Outras Produções Técnicas 0 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Para melhor visualização dos dados apresentados na Tabela 9, eles foram demons-

trados por meio do Gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Distribuição da Produção Técnica no campus Bom Sucesso 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

6.14 Produção técnica no campus Juiz de Fora 

 

O campus Juiz de Fora é a unidade que tem o maior número de recursos humanos, 

conforme informado previamente (Tabela 1). Foi possível realizar a análise de 92% do corpo 

docente efetivo da unidade. O campus apresentou uma Produção Técnica mais significativa 

e heterogênea, com maior concentração nos itens “Trabalhos Técnicos” e “Cursos de Curta 

Duração Ministrados” (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Distribuição da Produção Técnica no campus Juiz de Fora 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 10 

Programa de Computador sem Registro 2 

Produtos Tecnológicos 4 

Processos e Técnicas 2 

Trabalhos Técnicos 62 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 55 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 25 

Editoração 0 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 0 

 Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 26 

Relatório de Pesquisa 29 

Redes Sociais, Websites e Blogs 7 

Outras Produções Técnicas 28 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

O Gráfico 6 permite a visualização do montante da Produção Técnica da unidade. Os 

dados demonstram que a unidade tem um potencial para a Produção Técnica que pode ser 

explorado. 
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Gráfico 6 – Distribuição da Produção Técnica no campus Juiz de Fora 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

6.15 Produção Técnica no Campus Manhuaçu 

 

Dentre as unidades analisadas, o campus Manhuaçu é o que tem o menor número de 

docentes. Esse fato impacta os dados do Gráfico 7, fazendo com que a produção não se 

apresente de maneira homogênea. Além disso, por ter um corpo docente mais enxuto, já que 

se trata de um campus ainda em implantação, ele tem um quadro efetivo de professores que 

apresentaram uma Produção Técnica mais enxuta. A Tabela 11 evidencia a distribuição da 

Produção Técnica da unidade. 

 

Tabela 11 – Distribuição da Produção Técnica no campus Manhuaçu 

Tipo de Produção 

 

Total 

 

Assessoria e Consultoria 0 

Programa de Computador sem Registro 1 

Produtos Tecnológicos 0 

Processos e Técnicas 0 

Trabalhos Técnicos 0 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 4 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 0 

Editoração 0 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 0 

 Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 0 

Relatório de Pesquisa 0 

Redes Sociais, Websites e Blogs 0 

Outras Produções Técnicas 0 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

A unidade encontra-se em processo de implantação, com uma estruturação acadê-

mica voltada para os cursos associados ao agronegócio e/ou à agroindústria (PDI, 2014). 
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Cabe destacar também que não foi possível realizar a análise do seu corpo docente completo. 

O Gráfico 7 permite a visualização do montante de Produção Técnica da unidade.  

 

Gráfico 7 – Distribuição da Produção Técnica no campus Manhuaçu 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

6.16 Resultados da Produção Técnica do Campus Muriaé 

 

Na unidade de Muriaé foi possível a análise do corpo docente de forma quase 

completa. Dos 57 docentes efetivos, a pesquisa conseguiu captar os dados de 53, o que 

representa 93% do total. Os 53 docentes analisados apresentaram formação diversificada, 

com destaque para os itens “Assessoria e Consultoria”, “Trabalhos Técnicos”, “Cursos de 

Curta Duração Ministrados” e “Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas de Comentários na 

Mídia”. 

 

Tabela 12 – Distribuição da Produção Técnica no campus Muriaé 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 23 

Programa de Computador sem Registro 2 

Produtos Tecnológicos 0 

Processos e Técnicas 0 

Trabalhos Técnicos 29 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 31 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 6 

Editoração 0 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 3 

Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 49 

Relatório de Pesquisa 4 

Redes Sociais, Websites e Blogs 2 

Outras Produções Técnicas 15 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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Para melhor visualização dos dados apresentados na Tabela 12, eles foram demons-

trados por meio do Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 – Distribuição da Produção Técnica no campus Muriaé 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

6.17 Resultados da Produção Técnica do campus Rio Pomba 

 

A unidade de Rio Pomba apresentou um registro de Produções Técnicas diversifi-

cado, porém altamente concentrada no item “Cursos de Curta Duração Ministrados”. Nesse 

campus apenas não foram encontrados os registros das atividades técnicas “Cartas, Mapas e 

Similares” e “Manutenção de Obra Artística”. 

 

Tabela 13 – Distribuição da Produção Técnica no campus Rio Pomba 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 12 

Programa de Computador sem Registro 21 

Produtos Tecnológicos 2 

Processos e Técnicas 2 

Trabalhos Técnicos 97 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 207 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 63 

Editoração 3 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 1 

 Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 29 

Relatório de Pesquisa 45 

Redes Sociais, Websites e Blogs 2 

Outras Produções Técnicas 50 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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Para melhor visualização dos dados inseridos na Tabela 13, eles foram representados 

nos Gráficos 9. A Produção Técnica da unidade de Rio Pomba apresentou uma diversidade 

considerável: dos 136 docentes efetivos totais, foi possível a identificação de 134, o que 

representa, em termos porcentuais, 98,5% do total.  

 

Gráfico 9 – Distribuição da Produção Técnica no campus Rio Pomba 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

6.18 Resultados da Produção Técnica do Campus Santos Dumont 

 

 A unidade de Santos Dumont apresentou destaque no item de Produção Técnica 

“Trabalhos Técnicos”. Os itens “Cursos de Curta Duração Ministrados”, “Desenvolvimento 

de Material Didático ou Institucional” e “Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e 

Comentários na Mídia” apresentaram um número de registros mais significativo que os 

demais. A Tabela 14 demonstra como estava distribuída a Produção Técnica no respectivo 

campus. 
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Tabela 14 – Distribuição da Produção Técnica no campus Santos Dumont 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 7 

Programa de Computador sem Registro 4 

Produtos Tecnológicos 3 

Processos e Técnicas 1 

Trabalhos Técnicos 23 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 17 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 15 

Editoração 0 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 0 

Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 14 

Relatório de Pesquisa 0 

Redes Sociais, Websites e Blogs 0 

Outras Produções Técnicas 7 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

Cabe destacar que dos 46 docentes efetivos lotados na unidade, foi possível realizar 

a análise de 45. Para melhor visualização dos dados apresentados na Tabela 14, eles foram 

demonstrados por meio do Gráfico 10.  

 

Gráfico 10 – Distribuição da Produção Técnica no campus Santos Dumont 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

6.19 Resultados da Produção Técnica do campus São João del-Rei 
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Tabela 15 ilustra como a Produção Técnica do campus estava dividida entre os itens de 

produção. 

 

Tabela 15 – Distribuição da Produção Técnica no campus São João del-Rei 

Tipo de Produção Total 

Assessoria e Consultoria 3 

Programa de Computador sem Registro 0 

Produtos Tecnológicos 0 

Processos e Técnicas 0 

Trabalhos Técnicos 35 

Cartas, Mapas e Similares 0 

Cursos de Curta Duração Ministrados 19 

Desenvolvimento de Material Didático ou Institucional 6 

Editoração 0 

Manutenção de Obra Artística 0 

Maquete 3 

 Entrevistas, Mesas-Redondas, Programas e Comentários na Mídia 12 

Relatório de Pesquisa 0 

Redes Sociais, Websites e Blogs 0 

Outras Produções Técnicas 8 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa.  

 

Os 42 docentes analisados cadastraram um total de 90 Produções Técnicas. O campus 

São João del-Rei apresentou maior concentração no item “Trabalhos Técnicos”, com 35 

registros. O Gráfico 11 ilustra a distribuição dos itens da Produção Técnica no referido 

campus. 

 

Gráfico 11 – Distribuição da Produção Técnica no campus São João del-Rei 

 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

0

5

10

15

20

25

30

35

3

0 0 0

35

0

19

6

0 0

3

12

0 0

8



82 

  

6.20 Resultados da Produção Bibliográfica Docente 

 

Cumpre salientar que não foi propósito deste trabalho a análise detalhada da 

Produção Bibliográfica. Seu levantamento fez-se acessório para possibilitar uma análise 

comparativa com a Produção Técnica. Conforme exposto previamente, tendo como ponto 

de partida o fato de que na comunidade acadêmica há um forte estímulo à publicação, e 

sendo o documento formal o meio mais reconhecido para dar maior visibilidade aos estudos 

e às pesquisas realizados (POBLACIÓN; NORONHA, 2002), supõe-se que o perfil de 

produção docente do IF Sudeste MG seja predominantemente bibliográfico, e não técnico. 

A comparação das Produções Técnicas e Bibliográficas dos docentes da instituição, 

obtidas a partir da extração da Plataforma Lattes, demonstra que, em termos quantitativos, a 

Produção Bibliográfica é significativamente maior. Os 535 docentes analisados cadastraram, 

na Plataforma Lattes, 7.040 Produções Bibliográficas no período de janeiro de 2009 a outu-

bro de 2018, valor aproximadamente 5 vezes maior que o cadastro de Produções Técnicas. 

A Tabela 16 demonstra o comparativo desses montantes por campi. 

 

Tabela 16 – Comparativo entre o número de Produção Técnica e Produção Bibliográfica docente 

Campus Produção Técnica Produção Bibliográfica 

Barbacena 268 924 

Bom Sucesso 7 107 

Juiz de Fora 251 1.696 

Manhuaçu 5 81 

Muriaé 164 406 

Rio Pomba 535 3.114 

Santos Dumont 105 268 

São João del-Rei 90 444 

Total 1.425 7.040 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

O Gráfico 12 ilustra o montante dessa produção. No âmbito do IF Sudeste MG, o item 

da Produção Bibliográfica “Apresentação de Trabalhos” agrega a maior concentração de 

registro, enquanto o item “Livros” foi o que apresentou o menor número. 
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Gráfico 12 – Panorama geral da Produção Bibliográfica docente do IF Sudeste MG 

Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

A Tabela 17 retrata o quantitativo dos itens de Produção Bibliográfica por campi. Os 

dados apresentados convergem para o entendimento de que o principal responsável pelo 

aumento da produção científica nacional é o sistema de pós-graduação, que por meio da 

CAPES prioriza o número de publicações para conceituar os programas nacionais 

(VOLPATO; FREITAS, 2003). No âmbito do IF Sudeste MG, as unidades de Barbacena, 

Juiz de Fora, Rio Pomba e São João del-Rei ofertam pós-graduação lato sensu. Rio Pomba 

oferta também a modalidade stricto sensu, conforme já informado. Entre as unidades que 

compõem o IF Sudeste MG, os quatro campi apresentam o maior volume de produção. 
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Tabela 17 – Quantitativo dos itens de Produção Bibliográfica por campi 

Campus Barbacena 
Bom 

Sucesso 
Juiz de Fora Manhuaçu Muriaé Rio Pomba 

Santos 

Dumont 

São João 

del-Rei 

Total das 

Categorias 

Artigos completos Publicados em 

Periódicos 
214 25 313 45 40 462 25 53 1177 

Livros  11 2 26 1 12 23 3 7 85 

Capítulos de Livro 31 4 45 5 14 77 5 45 226 

Trabalhos publicados em Anais de 

congressos (Completo) 
87 9 322 6 64 610 57 66 1.221 

Trabalhos publicados em Anais de 

congressos (Resumo) 
203 28 332 7 28 657 46 55 1.356 

Trabalhos publicados em Anais de 

congressos (Resumo Expandido) 
112 10 133 16 77 723 8 8 1.087 

Apresentações de trabalho 266 29 525 1 171 562 124 210 268 

Total         7.040 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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Pode-se verificar também, a partir da Tabela 18, que o IF Sudeste MG possui 

menos que 3 produções técnicas/docente registradas durante o período de 10 anos. O 

campus Juiz de Fora, apesar de ter a terceira maior produção técnica em números absolutos 

(quase em segundo lugar), tem um dos índices mais baixos de produção por professor. A 

unidade de Muriaé, pelo contrário, é o segundo campus que possui mais produção técnica 

por professor, apesar de um número absoluto menor.  O campus Bom Sucesso, apesar de 

não ofertar cursos de graduação e/ou pós-graduação, apresenta maior produção 

bibliográfica que Barbacena, Juiz de Fora e São João del-Rei, podendo ser considerado um 

outsider5. 

 

Tabela 18 – Produção/Docente 

Campus  Professores 
Produção 

Técnica  

Prod. Técnica/ 

Docente 

Produção 

Bibliográfica 

Prod. Bibliogr./ 

Docente 

Barbacena  105 268 2,6 924 8,8 

Bom Sucesso  8 7 0,9 107 13,4 

Juiz de Fora  140 251 1,8 1.696 12,1 

Manhuaçu  9 5 0,6 81 9,0 

Muriaé  50 164 3,3 406 8,1 

Rio Pomba  134 535 4,0 3.114 23,2 

Santos Dumont  45 105 2,3 268 6,0 

São João del-

Rei  
42 90 2,1 444 10,6 

Total  533 1.425 2,7 7.040 13,2 

Fonte: elaborada pela autora, com base nos dados obtidos na pesquisa. 

 

6.21 Demais resultados 

 

Um ponto importante a ser ressaltado é o fato de que alguns docentes não atualizaram 

seu endereço profissional depois dos processos de ingresso ou remoção interna. Ficou 

constatado que dos 535 docentes efetivos analisados 58 não informaram o endereço profis-

sional e 21 indicaram o endereço de outras instituições. Cumpre salientar também que alguns 

docentes ainda usam as denominações que antecederam a criação do IF Sudeste MG, como 

                                                           
5 Fora do padrão de um grupo determinado. 
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antigo o Colégio Técnico Universitário, no caso do campus Juiz de Fora, o Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Rio Pomba, no caso do campus Rio Pomba, e a Escola Agrotéc-

nica Federal de Barbacena, no caso do campus Barbacena. 

Outro destaque está relacionado às instituições de formação (graduação, mestrado e 

doutorado) dos docentes efetivos. Do total de docentes analisados, apenas 3,4% tiveram 

formação em instituições de educação tecnológica, os demais experimentaram a vida 

acadêmica em universidades. Os dados da pesquisa não são próprios para afirmar de forma 

assertiva uma possível suposição, porém podem contribuir para o direcionamento enfatizado 

por Santos et al. (2015), que ressaltaram que, de modo geral, os IFs tendem a atuar de forma 

muito mais parecida com as universidades federais brasileiras do que propriamente com os 

centros de pesquisa aplicada, pois, em grande parte, são constituídos por professores que 

tiveram suas formações acadêmicas nas universidades, consequentemente eles tendem a 

replicar as estruturas e os procedimentos vivenciados naquelas instituições.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi evidenciar o panorama da Produção Técnica desenvolvida 

pelo corpo docente efetivo do IF Sudeste MG, com o intuito de identificar se o perfil da 

produção acadêmica do IF Sudeste MG está alinhado com as diretrizes da legislação que o 

instituiu, ou se ele se distancia do marco normativo. O referencial teórico abordado e os 

autores da área trouxeram uma contribuição determinante para a pesquisa, pois permitiram 

explorar a questão da técnica e tecnologia, da motivação na atividade de pesquisa e dos 

conceitos de formal e informal na comunicação científica, fundamentando, assim, a suposi-

ção inicial.  

O pressuposto de que o perfil de produção docente do IF Sudeste MG seria predo-

minantemente científico, e não técnico, foi confirmado. Pelo fato de na comunidade acadê-

mica haver um forte estímulo à publicação, e sendo o documento formal o meio mais reco-

nhecido para dar maior visibilidade aos estudos e às pesquisas, verifica-se, no âmbito da 

instituição, uma motivação maior para o desenvolvimento de trabalhos que se enquadram 

como Produção Bibliográfica. No entanto, torna-se necessário considerar, também, a Produ-

ção Técnica, além das demais produções acadêmicas.  

Conforme Diniz (2014), a produtividade não se restringe somente à produção escrita 

e documentada, ela está relacionada, também, à aplicação prática da ciência, que resulta em 

serviços, técnicas e tecnologias. Acredita-se que o estímulo ao desenvolvimento da Produção 

Técnica no IF Sudeste MG possa evidenciar o potencial científico da instituição, maximizan-

do a sinergia entre o segmento da educação profissional e os Arranjos Produtivos Locais. O 

levantamento quantitativo das Produções Técnicas pode oferecer um rico material, seja em 

relação aos dados institucionais que podem ser úteis para a alta gestão da instituição, seja 

para a transparência pública da atividade de pesquisa no IF Sudeste MG. 

Sugere-se que no IF Sudeste MG possa ocorrer uma padronização institucional, 

adotando, em suas práticas, políticas que estimulem os docentes a registrarem seus currículos 

na Plataforma Lattes e a mantê-los atualizados. O currículo Lattes é utilizado em diversos 

contextos na academia brasileira, mas é preciso buscar uma padronização em relação ao seu 

preenchimento e às suas atualizações. A comunidade acadêmica do IF Sudeste MG adota 

esse modelo, porém há dificuldades no preenchimento e faltam discussões sobre esse 

protocolo institucional, principalmente no que tange à Produção Técnica. A elaboração de 
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uma cartilha ou manual poderia contribuir para o estímulo à produção e registro de atividades 

técnica. 

O tempo de transformação dos IFs ainda pode ser considerado pequeno, e as refle-

xões sobre seus objetivos e suas finalidades legais estão continuamente em processo de 

consolidação. A instituição atinge dez anos de existência e muitos são os desafios e as 

dificuldades ao se buscar cumprir o determinado em lei. O vínculo basilar com os Arranjos 

Produtivos Locais exige um esforço institucional mais próximo na relação com outros 

contextos, o que demanda uma configuração mais flexível e inovativa, principalmente para 

atingir a proposta de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológica, consolidando, 

assim, a atuação da atividade de pesquisa dos institutos federais diante dos preceitos legais. 

Portanto, neste momento cabe uma reflexão sobre o papel e a ação dos principais 

agentes produtores e aplicadores do conhecimento. A avaliação da produção científica é 

indispensável, principalmente no Brasil, uma vez que parte fundamental de seu fomento 

provém de instituições públicas. Não existem, hoje, ferramentas adequadas para a 

mensuração do valor de uma pesquisa ou de seus resultados. As estratégias de avaliação 

atuais incentivam a publicação de volumes crescentes, com um estímulo exagerado à 

produção desenfreada de publicações, sem avaliar a qualidade dessa produção e as 

possibilidades de aproximação com os meios produtivos. 

Nesse sentido, é de extrema importância destacar que, por meio deste trabalho, bus-

cou-se discutir um tema que ainda não havia sido explorado no âmbito do IF Sudeste MG, 

levantando informações na perspectiva de despertar possibilidades para estudos futuros. 

Avaliar qualitativamente a ciência é uma tarefa complexa, pois implica a superação de 

culturas institucionais que não correspondem à atual configuração da academia, a aderência 

da comunidade a essa nova configuração e o comprometimento dos servidores e gestores 

com o desenvolvimento de ferramentas que busquem mensurar a qualidade das produções, 

principalmente em relação à Produção Técnica, que encontra, ainda, muita resistência na sua 

valorização.  

Dessa forma, o presente estudo coloca em debate a necessidade de uma avaliação das 

estratégias institucionais adotadas, até então, para motivar, conscientizar e orientar a comu-

nidade em relação aos objetivos e às finalidades que cabem ao IF Sudeste MG no que se 

refere à atividade de pesquisa. É oportuno questionar se as estratégias adotadas até o momen-

to estão sendo adequadas à condução do processo, ou se, na interlocução com os campi, 
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poderiam ser articuladas outras formas de gestão institucional, que busquem ampliar o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, conforme imposto em lei.  

Há que se reconhecer que toda proposta administrativa carrega a possibilidade de 

falhas e limitações (QUEVEDO, 2016), no entanto, a vocação de qualificar profissionais 

para os diversos setores da economia, estimulando e apoiando os processos educativos, em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, com vistas à consolidação e ao 

fortalecimento dos arranjos produtivos locais, impõe aos IFs o direcionamento da atividade 

de pesquisa nos institutos, para o apoio ao setor produtivo. Dada a sua importância, essas 

questões poderiam pautar futuras pesquisas que, possivelmente, apresentariam significativas 

contribuições para o atual contexto do IF Sudeste MG. 

No que tange à Produção Técnica, o IF Sudeste MG tem um longo e importante ca-

minho a ser explorado, visando atender a uma questão normativa e mostrar a diversidade de 

conhecimento da instituição, gerado nas mais diversas áreas do conhecimento. Espera-se que 

um dia a diversa Produção Técnica possa ter a merecida visibilidade institucional. A prática 

investigativa é uma habilidade ainda pouco exigida e explorada no âmbito dos institutos 

federais, tendo em vista que a pesquisa não era uma de suas vertentes tradicionais, pois o 

foco foi, por muitos anos, voltado para o ensino técnico e tecnológico.  

Conciani e Figueiredo (2015) argumentam que diante da mundialização dos proces-

sos de produção é preciso começar a levantar indicadores de como a Rede Federal de Educa-

ção Profissional, Científica e Tecnológica participa do esforço nacional de Ciência e Tecno-

logia. O último parágrafo deste texto não significa a finalização dos estudos sobre o tema. 

As discussões propostas continuam ávidas pelo debate, além de permanecer o desafio de dar 

continuidade à matéria por meio de outras perspectivas. Nesse sentido, as questões aborda-

das nesta pesquisa permanecem como algo a provocar, a inspirar e a motivar a reflexão. 
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ANEXO A - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

Avaliação do Currículo Lattes 

Formação acadêmica/ titulação Pontuação Quantidade Limite Nota 

Doutorado 5,0   1,0 0,0 

Mestrado 3,0   1,0 0,0 

      Soma parcial  0,0 

      Limite de 5,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Atuação Pontuação Quantidade Limite Nota 

Membro de corpo editorial indexado 0,5   2,0 0,0 

Revisor de periódico indexado (por periódico) 0,5   3,0 0,0 

Revisor de projeto de agência de fomento 0,5   3,0 0,0 

Número de projetos avaliados nos Editais de IC do IF Sudeste MG 0,4   5,0 0,0 

Número de projetos avaliados em Editais de IC de outras instituições 0,2   5,0 0,0 

      Soma parcial 0,0 

      Limite de 4,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Projetos concluídos com financiamento externo (desde que haja a 

informação nominal no Lattes da instituição de financiamento e, 

preferencialmente, o código do processo, excetuando as bolsas de 

Iniciação Científica que não serão contabilizadas) 

Pontuação Quantidade Limite Nota 

Número de projetos de pesquisa  1,0   4,0 0,0 

Número de projetos de pesquisa de desenvolvimento tecnológico e 
Inovação  1,0   4,0 0,0 

Número de outros tipos de projetos  0,5   2,0 0,0 

      Soma parcial  0,0 

      Limite de 4,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Produção Bibliográfica Pontuação Quantidade Limite Nota 

Artigos completos publicados em periódicos Qualis A  1,0   9,0 0,0 

Artigos completos publicados em periódicos Qualis B 0,7   4,0 0,0 

Artigos completos publicados em periódicos Qualis C 0,4   4,0 0,0 

Livro com ISBN 1,0   3,0 0,0 

Capítulo ou Organização de livros com ISBN 0,5   4,0 0,0 

Trabalhos publicados em Anais de eventos (completo) 0,3   5,0 0,0 

Trabalhos publicados em Anais de eventos (resumo) 0,1   10,0 0,0 

Trabalhos publicados em Anais de eventos (resumo expandido) 0,2   10,0 0,0 

          

      Soma parcial  0,0 

      Limite de 9,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Eventos (só serão contabilizados eventos com finalidade técnico-

científica) 
Pontuação Quantidade Limite Nota 

Participação (apresentação) em eventos, congressos, exposições, feiras 
e olimpíadas como participante ou convidado 

0,5   4 0 

Organização de eventos, congressos, exposições, feiras e olimpíadas 0,5   4,0 0,0 

      Soma parcial  0,0 

      Limite de 2,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Orientações Concluídas Pontuação Quantidade Limite Nota 

 Tese de doutorado 1,0   2,0 0,0 

 Dissertação de mestrado 0,8   5,0 0,0 

 Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização 0,3   5,0 0,0 

 Trabalho de conclusão de curso de graduação 0,3   5,0 0,0 

 Iniciação Científica 0,3   10,0 0,0 

      Soma parcial  0,0 
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      Limite de 5,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Bancas Pontuação Quantidade Limite Nota 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão Doutorado 0,3   2,0 0,0 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão Mestrado 0,2   3,0 0,0 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão 
aperfeiçoamento/especialização 

0,1 
  

2,0 0,0 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão Graduação 0,1   4,0 0,0 

Exame de qualificação de doutorado 0,2   2,0 0,0 

Exame de qualificação de mestrado 0,1   2,0 0,0 

      Soma parcial  0,0 

      Limite de 2,00 pontos 

      Soma final 0,00 

Inovação e Propriedade Intelectual Pontuação Quantidade Limite Nota 

Patente Concedida 1,0   3,0 0,0 

Patente Registrada 0,5   3,0 0,0 

Programa de Computador Registrado 0,5   3,0 0,0 

Desenho industrial registrado 0,8   3,0 0,0 

Topografia de circuito integrado registrada 0,5   3,0 0,0 

      Soma parcial  0,0 

      Limite de 4,00 pontos 

      Soma final 0,00 

NOTA FINAL LATTES (limite de 35 pontos) 0,00 

Fonte: Edital 10/2017 – Propesquinov (2017) - Chamada de projetos para o IX Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica /FAPEMIG/IF Sudeste MG, 2017. 
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ANEXO B - PLANO INDIVIDUAL DOCENTE (PID) 

 

SEMESTRE DOCENTE  

 DEPARTAMENTO/NÚCLEO  

SIAPE  

TELEFONE  E-MAIL  

 

Regime de Trabalho  

(  ) Efetivo  (   ) Substituto/Temporário 

(  ) 20 h     (   ) 40 h     (   ) 40 h DE 

 

Atividades de Ensino 

Disciplina  Turma Curso Carga horária   

(h) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Atividades de preparação e manutenção do ensino:  

Atividades de apoio ao ensino:  

Atividades de orientação:  

Total da carga horária dedicada à atividade de ensino  
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Atividades de pesquisa e inovação Carga horária  

(h) 

Atividades de extensão  Carga horária  

(h) 

  

 

Atividades de gestão institucional e representações Carga horária 

(h) 

1   

2   

3   

4   

5   

Total da carga horária de atividade de gestão institucional e/ou representações  

 

Atividades de qualificação e/ou capacitação 

 

Carga horária  

(h) 

  

 

 

Justificativas/observações 

 

 

Assinatura do docente: Local e data: 

Assinatura da chefia de núcleo: Local e data: 

Assinatura da chefia imediata: Local e data: 
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ANEXO C – RELATÓRIO INDIVIDUAL DOCENTE (RID) 

 

SEMESTRE DOCENTE  

 DEPARTAMENTO/NÚCLEO  

SIAPE  

TELEFONE  E-MAIL  

 

Regime de Trabalho  

(  ) Efetivo  (  ) Substituto/Temporário 

(  ) 20 h     (   ) 40 h     (   ) 40 h DE 

 

Atividades de Ensino 

Disciplina  Turma Curso Carga horária 

(h) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Atividades de preparação e manutenção do ensino:  

Atividades de apoio ao ensino:  
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Atividades de orientação:  

Total da carga horária dedicada à atividade de ensino  

Atividades de pesquisa e inovação Carga horária 

(h) 

Atividades de extensão  Carga horária 

(h) 

  

 

Atividades de gestão institucional e representações Carga horária 

(h) 

1   

2   

3   

4   

5   

Total da carga horária de atividade de gestão institucional e/ou 

representações 

 

 

Atividades de qualificação e/ou capacitação 

 

Carga horária 

(h) 
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Justificativas/observações 

 

 

Assinatura do docente: Local e data: 

Assinatura da chefia de núcleo: Local e data: 

Assinatura da chefia imediata: Local e data: 

 

 

 

 


