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RESUMO
Título: Para além da educação e da pesquisa: a interação entre grupos de pesquisa acadêmicos
com a sociedade - um estudo de caso na Universidade Federal de Juiz de Fora
Objetivo do trabalho:
As universidades de todo o mundo evoluíram e passaram a incorporar além do ensino e da
pesquisa, o desenvolvimento econômico, social e inovativo como missão institucional, o que
ficou conhecimento como a Terceira Missão Acadêmica. O perfil proativo das "universidades
empreendedoras" que promovem interação com empresas e governos também se faz presente em
países emergentes, mas têm potencial para fazer a diferença na sociedade da qual fazem parte. A
academia encontra muitos motivos para cooperar com a sociedade, empresas e governo, mas as
barreiras ainda são amplas e envolvem legislação, recursos financeiros, estrutura, cultura, gestão
e falta de conhecimento. Neste contexto, os grupos de pesquisa podem ser a ponte que interliga as
universidades ao exterior, colaborando para a formação de cidadãos, geração de inovação e
desenvolvimento local. Assim, objetivo é verificar as ações que estão sendo desenvolvidas e o
potencial de interação da UFJF com a sociedade em que ela está inserida, por meio da
análise dos projetos e resultados de seus grupos de pesquisa.
Procedimentos/Método para a solução do problema:
Será realizado um estudo de caso único envolvendo a UFJF, seus gestores,
professores/pesquisadores e líderes de grupos de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de natureza
aplicada, com objetivo exploratório e descritivo, pois visa compreender um grupo social e
explicar um fenômeno contemporâneo. O primeiro método refere-se à realização de entrevistas
semiestruturadas a gestores da UFJF para entender os instrumentos adotados pela universidade
para promover a interação acadêmica com a sociedade, seus principais projetos e parcerias,
motivações e barreiras. O segundo procedimento utilizado é aplicação de questionários aos
líderes dos grupos de pesquisa da UFJF que fazem parte do Diretório dos Grupos de Pesquisa no
Brasil, base do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para
compreender seu campo de atuação e em que medida estes podem promover a cooperação no
meio tecnológico, econômico e social. De forma complementar, será realizada consulta a
documentos institucionais. Os resultados do levantamento de dados serão analisados por meio de
estatística descritiva simples e análises de conteúdo, com a utilização de categorias de análise
para a classificação e agrupamento de evidências por similaridade.
Resultados:
A partir de pesquisas bibliográficas foi observado o fenômeno da Hélice Tripla, Hélice Quádrupla
e da Universidade Empreendedora e, com estudos de outros pesquisadores que trataram deste
caso na UFJF, ficou evidente que a Universidade ainda não é considerada empreendedora, mas
tem como meta o desenvolvimento econômico, social e inovativo. Portanto, espera-se como
resultados deste trabalho entender a realidade de uma universidade brasileira de médio porte por
meio de seus gestores e grupos de pesquisa. Além disso, espera-se compreender os instrumentos
adotados para estimular a interação e quais aos resultados de pesquisa, que podem ter relação
direta com uma mudança cultural mais empreendedora e solidária.

Implicações práticas:
Espera-se que este estudo tenha um impacto positivo na conscientização de gestores e líderes de
grupos de pesquisa que são responsáveis pela atuação de uma universidade pública na sociedade,
melhorando a visão geral sobre os ganhos da interação e das barreiras que precisam ser
suplantadas. Assim, o objetivo é que os resultados da pesquisa possam mostrar a necessidade de
melhorias nas políticas institucionais adotadas pela universidade e que a intenção de formar redes
colaborativas com a sociedade seja cada vez mais presente como meta nas pesquisas acadêmicas.
Da mesma forma, a pesquisa lança luz sobre uma mudança na atuação das universidades que
agrega a atitude empreendedora, ultrapassando suas missões tradicionais de ensino e pesquisa. O
estudo também pode contribuir para o desenvolvimento econômico, social e inovativo para a
formulação de políticas públicas de inovação.
Originalidade e contribuições:
Este trabalho tem importância na carência de pesquisas que abordem a atuação de uma
Universidade Empreendedora no Brasil, grupo que ainda encontra dificuldades governamentais e
empresariais para se desenvolver e contribuir com pesquisas relevantes capazes de mudar a
sociedade. A originalidade do tema se deve aos grupos de pesquisa acadêmicos que ainda não
foram objeto de estudo na UFJF associado à temática da interação universidade-empresagoverno-sociedade proposta pela Hélice Tripla e Hélice Quádrupla com vias ao desenvolvimento
econômico, social e inovativo. Além disso, tem o objetivo de construir um espaço de reflexão
sobre a ação estratégica em uma instituição pública, bem como as interações e desdobramentos
que tem impacto direto no desenvolvimento da sociedade contemporânea e suas diferentes
formas de inserção e participação.
Produção Técnica/Tecnológica:
O principal produto tecnológico derivado dessa pesquisa constitui-se de informações que serão
úteis para a estruturação de uma plataforma de dados de estudos de caso sobre a interação da
universidade com a sociedade no Brasil e de grupos de pesquisa da Hélice Tripla e Hélice
Quádrupla, complementando estudos já disponíveis. Quanto à aplicabilidade, este trabalho
apresenta um estudo replicável em outras universidades de países emergentes que tem como base
uma literatura sobre interação da universidade com a sociedade em colaboração com o
desenvolvimento econômico, social e inovativo. Quando à inovação, o estudo traz os grupos de
pesquisa como atores-chave para o processo de cooperação da universidade com a sociedade.
Quanto à complexidade, o estudo reúne um conjunto teórico multidisciplinar com análises de
dados provenientes de questionários e entrevistas, além de teorias e estudos anteriores que
também podem servir de base para pesquisas posteriores.
Palavras-Chave: Interação universidade-sociedade; Universidade empreendedora; Hélice tripla;
Hélice quádrupla; Grupos de pesquisa; Desenvolvimento regional; UFJF.

ABSTRACT

Title: Beyond education and research: the interaction between academic research groups with
society - a case study at the Federal University of Juiz de Fora
Objective of the study:
Universities around the world have evolved to incorporate beyond teaching and research,
economic, social and innovative development as an institutional mission, which has become
known as the Third Academic Mission. The proactive profile of "entrepreneurial universities" that
foster interaction with businesses and governments is also present in emerging countries, but
have the potential to make a difference in the society of which they are a part. The academy finds
many reasons for cooperating with society, business and government, but the barriers are still
wide and involve legislation, financial resources, structure, culture, management and lack of
knowledge. In this context, research groups can be the bridge that connects universities abroad,
contributing to the formation of citizens, generation of innovation and local development. Thus,
the objective is to verify the actions that are being developed and the potential interaction of
UFJF with the society in which it is inserted, through the analysis of the projects and results
of its research groups.
Procedures / Method for solving the problem:
A unique case study will be conducted involving UFJF, its managers, teachers / researchers and
research group leaders. This is an applied research, with exploratory and descriptive objective, as
it aims to understand a social group and explain a contemporary phenomenon. The first method
refers to semi-structured interviews with UFJF managers to understand the instruments adopted
by the university to promote academic interaction with society, its main projects and partnerships,
motivations and barriers. The second procedure used is the application of questionnaires to the
leaders of UFJF research groups that are part of the Directory of Research Groups in Brazil, base
of the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), to understand
their field of action and where extent they can promote cooperation in the technological,
economic and social environment. In addition, institutional documents will be consulted. The
results of the data collection will be analyzed using simple descriptive statistics and content
analysis, using analysis categories for the classification and grouping of evidence by similarity.
Results:
From bibliographic research, the phenomenon of Triple Helix, Quadruple Helix and the
Entrepreneurial University was observed and, with studies by other researchers who dealt with
this case at UFJF, it was evident that the University is not yet considered entrepreneurial, but its
goal is the development economic, social and innovative. Therefore, it is expected as a result of
this work to understand the reality of a medium-sized Brazilian university through its managers
and research groups. In addition, we hope to understand the instruments adopted to stimulate
interaction and which research results may have a direct relationship with a more entrepreneurial
and supportive cultural change.

Practical implications:
This study is expected to have a positive impact on raising awareness among managers and
leaders of research groups who are responsible for the performance of a public university in
society, improving the overall picture of the interaction gains and barriers that need to be
overcome. Thus, the goal is that the research results may show the need for improvements in the
institutional policies adopted by the university and that the intention to form collaborative
networks with society is increasingly present as a goal in academic research. Similarly, the
research sheds light on a change in the performance of universities that adds entrepreneurial
attitude, surpassing their traditional teaching and research missions. The study can also contribute
to economic, social and innovative development for the formulation of public innovation policies.
Originality and contributions:
This work is important in the lack of research that addresses the performance of an
Entrepreneurial University in Brazil, a group that still faces governmental and business
difficulties to develop and contribute to relevant research capable of changing society. The
originality of the theme is due to academic research groups that have not yet been the object of
study at UFJF associated with the theme of university-business-government-society interaction
proposed by the Triple Helix and Quadruple Helix with paths to economic, social and innovative
development. In addition, it aims to build a space for reflection on strategic action in a public
institution, as well as interactions and developments that have a direct impact on the development
of contemporary society and its different forms of insertion and participation.
Technical / Technological Production:
The main technological product derived from this research consists of information that will be
useful for structuring a case study data platform on the interaction of the university with society
in Brazil and research groups of the Triple Helix and Quadruple Helix, complementing studies
already available. As for applicability, this paper presents a replicable study in other universities
in emerging countries based on a literature on the university's interaction with society in
collaboration with economic, social and innovative development. As for innovation, the study
brings research groups as key actors in the process of university cooperation with society. As for
complexity, the study brings together a multidisciplinary theoretical set with analysis of data from
questionnaires and interviews, as well as previous theories and studies that can also serve as a
basis for further research.
Keywords: University-society interaction; Enterprising university; Triple helix; Quadruple
propeller; Research groups; Regional development; UFJF.
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1 INTRODUÇÃO
A Universidade de Berlim fundada em 1810, hoje Universidade de Humboldt, foi pioneira
ao incorporar a segunda missão - a pesquisa acadêmica - e provocar a Primeira Revolução
Acadêmica (PROTA, 1987). A partir dos anos 1970, as universidades se tornaram mais
preocupadas com o suporte estrutural à inovação e com a formação de lideranças políticas locais
que visavam atender a uma demanda com perfil mais empreendedor e gerencial. Essa
movimentação recebeu o nome de Segunda Revolução Acadêmica, pois a universidade passou a
englobar, além do ensino e da pesquisa, a terceira missão: o serviço à sociedade (ETZKOWITZ e
ZHOU, 2008).
O mesmo processo aconteceu no Brasil com as universidades públicas, que em seus
primórdios traziam como missão principal o ensino. A partir de 1960, elas incorporaram também
atividades de pesquisa, com o estabelecimento dos programas de pós-graduação. A extensão
durante muitos anos não era mencionada como função universitária, se restringindo à divulgação
dos resultados de pesquisa. Apenas no início dos anos 1970 a extensão se dissociou do ensino,
passando a exercer funções próprias. Nos anos 1990, finalmente as instituições de ensino e
pesquisa se tornaram também colaboradoras de um modelo de desenvolvimento econômico
pautado na eficiência de gestão e na inovação regional (MACULAN et al., 2009).
Após passar por todos esses processos as universidades enxergaram a necessidade de
colaborar com as comunidades onde estão inseridas, ajudando a desenvolvê-las economicamente
e socialmente, contribuindo para ajustar a cultura local a uma nova realidade. Etzkowitz e Zhou
(2006) defendem um modelo universitário empreendedor ao afirmar que a universidade contribui
para construir uma base de pesquisa com potencial comercial, uma tradição na geração
de startups, um ethos empresarial sem campus, na construção de políticas que ajudam a
diferenciar propriedade industrial de propriedade intelectual, contribuem para o desenvolvimento
do compartilhamento de lucros e estabelecem a regulação de conflitos de interesse, além de
participarem ativamente na estratégia regional de inovação.
Arza (2010), estudando o contexto latino-americano, pontua distinções em relação aos
países líderes, pois se trata de uma região marcada por desigualdades, com um sistema de
educação deficiente, políticas de ciência e tecnologia que não favorecem o desenvolvimento
contínuo da interação universidade-empresa, além da presença de empresas com menores
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capacidades inovativas e estrutura produtiva não baseada no conhecimento. Muitos autores
discutem as barreiras da interação universidade-empresa-governo-sociedade no Brasil,
como Ferreira et al. (2013), que listam as diferenças culturais entre instituições de ensino e
firmas, diferenças dos objetivos dos atores, falta de estímulos dentro das universidades para
alimentar esse relacionamento, trâmites administrativos e burocráticos, falta de experiência dos
pesquisadores universitários no que concerne ao setor produtivo, estrutura de recompensas
deficitária e limitação de tempo disponível por parte dos cientistas. Rapini (2007) também
considera que muitas empresas estão tentando inovar mais e já têm consciência da falta de
qualificação de seus profissionais enquanto há uma incapacidade acadêmica em identificar as
demandas do mercado e propor soluções necessárias. Esta mesma autora analisa líderes de grupos
de pesquisa e os destaca ao enquadrá-los como “indivíduos qualificados a estabelecer diálogos
entre as duas partes”.
A esfera governamental também é responsável pela alavancagem social e econômica ao
propor políticas públicas que busquem a prosperidade para os países emergentes. Mas, ao longo
dos anos, os planos de desenvolvimento foram se tornando mais modestos para subsidiar as
universidades latino-americanas (ETZKOWITZ et al., 2000). No entanto, um conjunto de leis de
fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação foi criado, buscando a independência
tecnológica do Brasil e estimulando parcerias com outras organizações públicas e privadas.
A preocupação de contribuir para o progresso das nações, no entanto, até hoje não está
claramente definida nos documentos oficiais das universidades, o que torna a função
empreendedora muito mais uma atitude de proatividade do que um dever acadêmico. Apesar
disso, é notório o poder transformador da universidade em contato com a sociedade, acolhendo
demandas transversais, construindo uma consciência pluralizada e compartilhando novos valores
coletivos (GOHN, 2000). Pois a universidade tem a capacidade de atuar também de forma
solidária, contribuindo para manter o diálogo da comunicação extensionista e para a criação,
desenvolvimento e difusão dos movimentos sociais que atuam a partir de demandas da
coletividade, como reafirmam Freire (1992) e Scherer-Warren (2006).
A busca por desenvolvimento trouxe uma nova nomenclatura chamada de "Universidade
Empreendedora" que pode ser caracterizada por conformar tecnologia avançada e facilitar o
processo de difusão da tecnologia por meio de intermediários, como escritórios de transferência
de tecnologia, incubadoras de entidades comerciais e parques tecnológicos, com o objetivo de
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estimular a geração de novas empresas (ROTHAERMEL et al., 2007). Na prática, qualquer
universidade tem potencial para ajudar o

desenvolvimento

econômico e regional,

independentemente do nível da missão. Somente o empreendedorismo de uma universidade tem
capacidade para completar uma circulação trilateral entre universidade, empresa e governo
(ETZKOWITZ e ZHOU, 2006), contribuindo para garantir o crescimento da localidade e do país
em seus aspectos econômicos e sociais, principalmente.
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) aparece em 93º lugar no Ranking
Quacquarelli Symonds de Universidades da América Latina (Ranking QS 2020) e em 26º lugar
no Ranking Universitário da Folha (RUF 2019), que também a classifica como a 4ª melhor
universidade do Estado de Minas Gerais. Pelo Ranking de Universidades Empreendedoras 2019,
realizado pela Brasil Júnior, a UFJF foi considerada a 49ª instituição mais empreendedora do
Brasil.
Apesar do reconhecimento acadêmico nacional e internacional, a UFJF ainda busca uma
participação mais proativa na sociedade na qual está inserida. Através do contato direto com a
indústria, o poder público e as organizações sociais podem atuar mais ativamente no polo
científico e cultural de uma região de mais de dois milhões de habitantes, a Zona da Mata de
Minas Gerais. O compromisso de colaborar com a sociedade está em seus objetivos e metas:
“fortalecer a inovação social, a inserção e o desenvolvimento regional” (PDI, 2016-2020).
Neste contexto, cabe compreender qual é o elo que conecta a universidade à sociedade.
Aprofundar o olhar sobre os grupos de pesquisa, o que estudam; o que geram como resultado em
termos de produtos, processos e serviços; como buscam parcerias externas; financiamentos; quais
suas motivações e dificuldades; como dialogam com governos e indústria; esse pode ser o
caminho para compreender o papel da UFJF e como ela atua além do ensino, pesquisa e extensão.
Dessa forma, os grupos de pesquisa são estratégicos no processo de interação e colaboração
social, intermediando ações entre a universidade e a sociedade.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
A universidade cada vez mais incorpora o paradigma empreendedor e inovativo às suas
tradicionais funções de ensino, pesquisa e extensão, reconhecendo a importância da promoção do
desenvolvimento socioeconômico como resultado acadêmico. Esse movimento se expande para
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várias universidades no mundo e a rede originalmente composta pelas maiores instituições de
ensino, em países desenvolvidos, alcança também universidades de menor porte.
As interações também podem ser mais amplas, alcançando a sociedade organizada, os
movimentos sociais, as organizações não governamentais e as atividades sem fins lucrativos que,
a partir de ideologias e crenças, almejam melhorias sociais e cobrança de direitos.
Assim, os grupos de pesquisa podem ser o que conecta a universidade à sociedade, pois os
projetos que surgem nestes círculos podem revelar descobertas capazes de mudar a localidade e a
região. Neste contexto, a questão que se coloca nesta pesquisa é quais são as perspectivas de
interação e contribuição econômica e social de uma universidade pública de médio porte,
localizada no interior do país, para a região na qual está inserida?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo desta pesquisa é verificar as ações que estão sendo desenvolvidas e o potencial
de interação da UFJF por meio da atuação dos seus grupos de pesquisa que estão em contato
direto com a sociedade.

1.2.2 Objetivos específicos
1- Analisar, por meio de revisão da literatura, a interação da universidade com a sociedade,
se atentando para a realidade da UFJF e compreendendo as características (históricas,
socioeconômicas, culturais, etc.) que a permitem ou a impedem de avançar rumo à interação
econômica, social e inovativa;
2- Diagnosticar quais são as normas, parcerias e práticas que a UFJF tem desenvolvido na
busca pela atuação como universidade empreendedora e no diálogo com a sociedade;
3- Compreender, por meio da percepção e análise dos gestores da universidade, o
histórico, situação atual e perspectivas de interação universidade-empresa-governo-sociedade,
seus limites e possibilidades;
4- Identificar e mapear os grupos de pesquisa da UFJF como atores estratégicos de
interação, quais são seus campos de atuação e avaliar em que medida esses podem colaborar para
a interação da universidade no meio social, econômico e de inovação.
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1.3 JUSTIFICATIVA
As universidades cresceram muito desde o século XIII, quando o termo passou a ser
utilizado para descrever instituições que se dedicavam ao ensino. Assim, no mundo todo, estas
organizações incorporaram a pesquisa e a extensão e passaram a contribuir também para o
desenvolvimento social e econômico da região e do país do qual fazem parte e algumas, até
mesmo, adquiriam destaque internacional. Ao interagir com a sociedade, as instituições de ensino
superior saíram da sua “torre de marfim” e passaram a construir uma reputação externa com
reconhecimento no seu poder transformador, papel de liderança e prestígio e atraindo mentes
criativas e desejosas de conhecimento. Aliadas a isso, construíram uma forte cultura
empreendedora e atraíram para si receitas que permitiram alavancar pesquisas de ponta.
No Brasil, as expectativas não foram diferentes, mas o processo de desenvolvimento
encontrou muito mais dificuldades por estar longe dos grandes centros de ensino e pesquisa e por
conviver com uma realidade de desenvolvimento econômico tardio típica de países emergentes.
Assim, a universidade brasileira lida com questionamentos sobre a reputação acadêmica, baixo
volume de pesquisas, ambiente estudantil com formação inferior, entre outros problemas que se
refletem em termos quantitativos e qualitativos que a impedem de atingir a excelência em muitos
aspectos. Assim, faz-se necessário compreender como universidade que vive fora dos grandes
centros urbanos, como a UFJF, desenvolve suas pesquisas e qual o potencial possui de interação
com a sociedade, ultrapassando as barreias acadêmicas e desenvolvendo junto com a sociedade
os saberes e competências proporcionados pela educação.

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa bibliográfica busca lançar luz sobre a teoria que aborda a interação
universidade-empresa-governo-sociedade com enfoque para o campo social, econômico e
inovativo em uma universidade que tem o intuito de se tornar empreendedora e vive um momento
de crise em um país periférico. O estudo de campo é realizado nos anos de 2018/2019 com vistas
a compreender a realidade presente.

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS
Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro trata da introdução,
problema de pesquisa, objetivos gerais e específicos, justificativa e delimitação e se propõe a
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contextualizar o leitor sobre a temática, trazendo elementos específicos que compõem este estudo
e que são responsáveis por conferir a originalidade à pesquisa. O segundo capítulo traz o
referencial teórico e está estruturado em quatro partes: a primeira trata da criação e crescimento
das universidades no mundo e no Brasil, mostrando que a instituição passou por duas grandes
revoluções que a fizeram incorporar a pesquisa e o desenvolvimento social como missões
acadêmicas, além de tratar da autonomia universitária, da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e da colaboração com movimentos sociais; a segunda parte da revisão da
literatura que engloba fundamentações teóricas como Triângulo de Sábato, Hélice Tripla e Hélice
Quádrupla que são modelos que ajudaram a explicar a dinâmica de interação; a terceira parte
envolve a interação das universidades com empresas, governo e sociedade, com seus incentivos e
limitações na tentativa de promover a cooperação, além da busca pela inovação e caracterização
do conceito de Universidade Empreendedora; a quarta parte trata do objeto de estudo
propriamente dito, a Universidade de Juiz de Fora e sua estrutura organizacional que inclui
departamentos responsáveis por coordenar o processo de interação acadêmica e os grupos de
pesquisa, embrião acadêmico de saberes e conhecimentos possíveis de serem levados para fora
dos muros da instituição. O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados
para este estudo que, de uma forma geral, se trata de um Estudo de Caso Único. No quarto
capítulo, é apresentada análise dos resultados obtidos por meio de entrevistas e questionários,
complementado com documentos institucionais. Por fim, são disponibilizados o referencial
teórico utilizado e os apêndices que trazem o roteiro das entrevistas e questionários, além de
documentos utilizados neste estudo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 UNIVERSIDADES ONTEM E HOJE
2.1.1 A origem das universidades
A universidade é uma criação específica da civilização ocidental nascida na Itália em
1150, se expandindo para a França e Inglaterra no início de 1200, se disseminando na Europa a
partir dos séculos XVI e, chegando a todos os continentes nos séculos XIX e XX (MENDONÇA,
2000). Desde seu surgimento, a universidade tinha o objetivo de levar e expandir o conhecimento,
se dedicando às atividades de ensino, sua primeira missão.
Com a criação da Universidade de Berlim em 1810, hoje Universidade Humboldt, teve
início a Primeira Revolução Acadêmica e a instituição agregou a segunda missão, a pesquisa, e
deu origem a um novo modelo de universidade (PROTA, 1987). Nos EUA, essa primeira
revolução acadêmica só foi originada em meados do século XIX em instituições como Harvard.
Mais tarde, as novas universidades de Hopkins e Chicago aderiram a um modelo de pesquisa
pura. Por fim, no século XX, Yale e Columbia investiram em pesquisa na área de engenharia e
química, desenvolvendo a radioastronomia e a cosmologia (ETZKOWITZ, 2001).
Nos últimos anos, entretanto, as universidades se tornaram mais preocupadas com o
suporte estrutural à inovação e à formação de lideranças políticas locais. Essa mudança se deu em
virtude da necessidade de se atender a uma demanda reprimida de formação de quadros com um
perfil mais empreendedor e gerencial. Essa movimentação recebeu dos especialistas o nome de
Segunda Revolução Acadêmica, pois a universidade empresarial passou a englobar além do
ensino e da pesquisa, a terceira missão, o serviço à sociedade (ETZKOWITZ et al., 2008).

Quadro 1 - Expansão da missão universitária no mundo
Ensino – século XVI
Missão de preservação e
disseminação do conhecimento

Pesquisa – século XIX
1ª Revolução Acadêmica: Ensino
e Pesquisa

Empreendedor – século XX
2ª Revolução Acadêmica: Ensino,
Pesquisa e Desenvolvimento Econômico
e Social

Fonte: Etzkowitz (2003)

Assim, as universidades passaram a gerar bens valiosos na economia do conhecimento:
pessoas altamente educadas e novas ideias. Também passaram a atrair recursos econômicos
importantes para a região da qual faziam parte, incluindo empresas e indivíduos com visão
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empreendedora que proporcionaram importantes avanços nas áreas cultural, intelectual,
arquitetônica, estética, artístico, atlética, recreativas, entre outras (LESTER, 2005). Este assunto
será debatido em profundida nos próximos capítulos.

2.1.2 O surgimento da universidade brasileira de ensino e pesquisa
São as universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar.
Nada as substitui. Nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é
tão assombrosamente útil (Anísio Teixeira, 1988).

A universidade instalou-se tardiamente no Brasil devido à intencionalidade da coroa
portuguesa de manter a dependência cultural e política em relação à Europa, especialmente em
relação à Universidade de Coimbra, em Portugal (MENDONÇA, 2000). Assim, negou a
universidade aos jesuítas que tentaram criá-la no século XVI. O que se viam eram apenas escolas
superiores de caráter profissionalizante para o Estado, com especialistas na produção de bens
simbólicos e profissionais de nível médio (FÁVERO, 2006 apud CUNHA, 1980).
A primeira universidade brasileira foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920,
pelo Governo Federal através da justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração
entre elas e, cada uma, conservando suas características (FÁVERO, 2006). A preocupação da
época era com a formação das elites dentro de projetos de teor nacionalista, mas a partir de dois
grupos: um que defendia a homogeneização da cultura média e outro acreditava na pesquisa
científica pura em que se formariam as elites para produzir o conhecimento indispensável para o
progresso técnico e científico nacional (MENDONÇA, 2000).
Nos anos 1920 são criadas a Associação Brasileira de Educação (ABE) e a Academia
Brasileira de Ciências (ABC), responsáveis por intensificar o debate em torno do problema
universitário, discutindo a autonomia e modelo adotado no Brasil. No início dos anos de 1930, o
Ministério da Educação e Saúde Pública, que tinha como titular Francisco Campos, elabora e
implementa reformas de ensino secundário, superior e comercial de forma centralizadora, com
ênfase na formação de elite e capacitação para o trabalho (FÁVERO, 2006). E, com a Reforma
do Ensino Superior de 1931, é estabelecido o Estatuto das Universidades Brasileiras, que tinha a
possibilidade de incluir na universidade uma Faculdade de Educação, Ciência e Letras para ser
um Instituto de Educação para formar professores para o ensino normal e secundário e ser um
órgão de alta cultura. A universidade é concebida com a tríplice função de criadora de ciências,
transmissora de conhecimentos e popularizadora pelas instituições de extensão universitária das
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ciências e das artes (MENDONÇA, 2000).
Em 1934, é criada a Universidade de São Paulo (USP) pelos intelectuais que se
articulavam em torno do jornal O Estado de S. Paulo, como Fernando Azevedo e, em 1935, a
Universidade do Distrito Federal (UDF), que surge em meio à reforma do ensino defendida por
Anísio Teixeira que atuava como Secretário de Educação do Rio de Janeiro. Nestas duas
universidades, a preocupação com a pesquisa passou a ser central. A USP, assim como a maioria
das universidades do país, foi criada através da incorporação de um conjunto de escolas
profissionalizantes já existentes, mas buscava ser integradora. A UDF buscava desenvolver de
forma integrada o ensino, a pesquisa e a extensão (entendida como divulgação científica) nas suas
respectivas áreas de conhecimento e procurou materializar as concepções e propostas da
intelectualidade que ligava à ABE e à ABC, como um lugar de atividade científica livre e de
produção cultural desinteressada (FÁVERO, 2006 apud ALMEIDA, 1989). As duas escolas
tinham a base comum do ideário do Movimento da Escola Nova, consubstanciado no Manifesto
de 32 (MENDONÇA, 2000).
Em 1937, surge a Universidade do Brasil (UB) por iniciativa de Gustavo Capanema,
ministro da Educação de 1934 a 1945, como uma universidade-padrão a cujo modelo se deveriam
adequar todas as instituições do país. Este modelo tinha a interferência do Estado no campo
cultural, que tinha o interesse de ter o monopólio da formação das elites (MENDONÇA, 2000).
Na UB, tanto reitor quando diretores seriam escolhidos pelo Presidente da República e a
autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar não chegou a ser implementada
(FÁVERO, 2006). A UDF acabou sendo extinta, sendo incorporada à UB que padronizava um
modelo de universidade como um conglomerado de escolas profissionalizantes. A principal
função da nova universidade era formar trabalhadores para os quadros técnicos da burocracia
estatal nas áreas de educação e cultural e professores para o ensino secundário, sendo a pesquisa
um objetivo secundário (MENDONÇA, 2000).
No segundo Governo Vargas, com o avanço do processo de industrialização do país, a
demanda por uma reforma global da universidade foi ampliada, tendo em vista um
desenvolvimento científico mais sólido e autônomo em médio e longo prazos. O Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq), criado em 1951, tinha objetivo de promover a pesquisa científica e
tecnológica, fornecendo bolsas e auxílios para aquisição de equipamentos de pesquisa. A
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior (CAPES), criada no mesmo ano

20

e tendo à frente o educador Anísio Teixeira, também investia na formação dos quadros
universitários através da concessão de bolsas no país e no exterior. Além desses, outros órgãos
ministeriais atuavam de forma isolada. A CAPES, no entanto, exerceu papel fundamental no
processo de institucionalização da pós-graduação no Brasil, fazendo com que a pesquisa
científica se desenvolvesse no interior da universidade, particularmente na pós-graduação
(MENDONÇA, 2000).
Nos anos 1950 e 1960, o ensino superior sofre o impacto do populismo com o número de
universidade saltando de 5 para 37, entre 1945 e 1964, e o de escolas isoladas aumentando de 293
para 564. A maioria eram universidades federais que foram criadas através do processo de
federalização das faculdades estaduais ou particulares, como é o caso da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), nosso objeto de estudo. O número de estudantes matriculados neste período
cresceu 236,7% (MENDONÇA, 2000 apud CUNHA, 1983). O período que se seguiu foi
marcado por grande aumento na demanda em função da ampliação do ensino médio público e da
equivalência dos cursos técnicos ao curso secundário, que culminou com a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) de 1961, que permitiram alargamento do ingresso na universidade. As
agências de fomento criadas ao longo dos anos cinquenta ajudaram também a expandir pósgraduação que, num primeiro momento, atingiu as ciências exatas e, posteriormente, incluiu as
ciências humanas e sociais, o que representava a ascensão social das camadas médias. A crítica
sobre expansão das instituições de ensino superior decorreu da simples multiplicação de unidades,
faltando a flexibilidade necessária para atender um mercado de trabalho cada vez mais
diferenciado (FÁVERO, 2006).
O conservadorismo das universidades públicas e da burocracia educacional que
concentrava os mesmos grupos explica a longa e demorada tramitação do projeto da LDB, que
expressava resistência e incorporava muito pouco ao debate e às preocupações sobre os novos
rumos da universidade (MENDONÇA, 2000). No fim dos anos de 1970, a União Nacional dos
Estudantes (UNE) gerou importantes discussões sobre autonomia, administração universitária,
regime de trabalho, oferta de vagas e flexibilização.
A modernização

das

universidades,

visando

adequá-las

às

necessidades

do

desenvolvimento econômico e social do país, culminaria com a Reforma Universitária em 1968
que buscava conferir autonomia e autoridade, eficiência e produtividade, reformulação do
trabalho docente e criação de centro de estudos básicos (FÁVERO, 2006). O movimento pela
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modernização do ensino superior no Brasil atingiu o ápice com a criação da Universidade de
Brasília (UnB) em 1961, que tinha um ideário nacional-desenvolvimentista. A universidade,
reformada e constituída de autonomia didática e administrativa, buscava a modernização e a
democratização da educação em todos os níveis, a abertura ao povo através da extensão e
serviços comunitários, articulação com órgãos governamentais, especialmente no interior, tempo
integral para professores com melhorias de salário e de condições de trabalho, sistema de
assistência ao estudante, entre outras melhorias. A proposta da reforma era de ser simultânea e
harmônica com as demais reformas exigidas pelo resto da sociedade, sendo, portanto, uma
reforma da sociedade.
Pós 1964, mudanças foram feitas para descaracterizar o projeto original. Assim, a
responsabilidade social e política de um projeto global de desenvolvimento perdeu o foco,
passando a refletir a racionalidade administrativa e econômica do momento marcado pela
repressão. A autonomia da universidade não se efetivou na época do regime autoritário, estando
atrelada ao funcionamento das políticas governamentais que controlava os recursos materiais e
financeiros (MENDONÇA, 2000). Mas, com a demanda crescente pelo ensino universitário, foi
necessário que o governo estimulasse o crescimento da oferta privada. Assim, nos anos de 1970,
novamente houve um processo de massificação e o número de matrículas saltou de 158,1 mil
para 392,6 mil nas universidades entre 1968 e 1974, sendo ainda mais intenso nas instituições
isoladas, grande maioria privada, passando de 120,2 mil para 504,6 mil (MENDONÇA, 2000
apud GUSSO, CÓRDOVA e LUNO, 1985).
A autonomia universitária é defendida por associações envolvendo docentes que
buscavam flexibilidade nas instituições, cursos, currículos e formas de ingresso e que poderiam
levar a uma maior autonomia didático-pedagógica. Em 1996, é aprovada a Lei nº 9.394, que se
trata da última versão da LDB em vigor até os dias de hoje, da qual Darcy Ribeiro foi o relator. O
documento é baseado no princípio do direito universal à educação para todos, inclui a educação
infantil como primeira etapa da educação básica obrigatória e gratuita; a gestão democrática do
ensino público e progressiva autonomia pedagógica, administrativa e financeira; currículo do
ensino fundamental e médio, orçamentos mínimos para manutenção e desenvolvimento do ensino,
além do Plano Nacional de Educação disposto no artigo 87.
A Constituição Federal de 1988 dedica o capítulo III, seção I à Educação, direito de todos
e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 207 explicita que "as
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".
Além disso, assegura entre outras coisas, a promoção humanística, científica e tecnológica do
país (BRASIL, 1988).
A universidade foi criada não para atender às necessidades fundamentais da realidade da
qual era e é parte, mas pensada e aceita como um bem cultural oferecido a minorias que, por suas
próprias funções, deveria se constituir em espaço de investigação científica e de produção de
conhecimento (FÁVERO, 2006). Assim, no Brasil e no Mundo, as universidades passaram por
muitos estágios sempre tendo como foco o ensino e a incorporação da pesquisa, mas tendo em
vista um alcance muito maior devido ao seu poder de transformar quando em contato com a
sociedade da qual fazem parte.

2.1.3 A incorporação das atividades de extensão na universidade brasileira
O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles
que se julgam não saberem; o conhecimento se constitui nas
relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa
na problematização crítica destas relações (FREIRE, 1992, p. 36).

A universidade é um ambiente de formação de profissionais que são, antes se tudo,
cidadãos. Assim, são capazes de construir atividades voltadas para a melhoria da qualidade de
vida da sociedade, apresentando grande potencial de transformação social.
A extensão surgiu na Inglaterra no século XIX, com objetivo de promover a educação e
abrir novos caminhos para a sociedade. Inicialmente, a extensão foi direcionada à população
adulta que não tinha acesso à universidade. Mas, através do contato com a comunidade, foi
possível que a universidade desenvolvesse ações socioeducativas que priorizassem a superação
das condições de desigualdade e exclusão, ainda existentes atualmente na sociedade (ROCHA,
2007 apud SILVA, 2011). E assim, ambos os atores – universidade e sociedade – poderiam se
beneficiar. O grande desafio da extensão, portanto, foi repensar o ensino e a pesquisa
relacionados às necessidades sociais (CARBONARI e PEREIRA, 2007).
No Brasil, a extensão não era mencionada como função universitária, limitando-se à
divulgação de pesquisas para a população mais instruída. Apenas no início dos anos de 1960, a
extensão se tornou indissociada do ensino e da pesquisa, com a intenção de conscientizar as
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classes populares sobre seus direitos, muito por influência de movimentos sociais como a UNE. A
Reforma Universitária de 1968, no entanto, estabeleceu que ensino e pesquisa seriam estendidos
à comunidade sob a forma de cursos e serviços especiais. Em 1970 e 1980, movimentos
populares e organizações não-governamentais e sindicais conferiram nova perspectiva à extensão
através da discussão sobre Educação Popular (GADOTTI, 2017).
A extensão universitária possui uma função essencial para o processo de formação
continuada de docentes e aperfeiçoamento discente. O sujeito que participa das atividades de
extensão mantém uma postura curiosa sobre o mundo, estando em uma busca contínua para
transformar a realidade. O processo implica invenção e reinvenção do mundo em um ato de se
conhecer e se reconhecer. Como postula Paulo Freire (1992), no processo de aprendizagem,
somente aprende verdadeiramente aquele que se apossa do aprendido, transformando-o em
apreendido e, podendo, assim, reinventá-lo. Assim, aquele que ignora a forma de estar no mundo,
sem que seja posto em desafio, não aprende.
Essa formação e produção de conhecimento é o que permite ao aluno formar sua própria
opinião e questionar sempre que necessário. Da mesma forma, possibilita à comunidade deixar
para trás a postura passiva no recebimento de informações transmitidas pela universidade e se
posicionar de forma participativa, crítica e construtora de novos modos de organização e
cidadania (JENIZE, 2004).
A primeira Política Nacional de Extensão – PNE - brasileira foi criada em 1975 e ampliou
o rol de serviços de extensão com a inclusão de cursos, serviços, difusão cultural, comunicação
dos resultados de pesquisa, projetos de ação comunitária docente e discente, entre outras ações.
Em 1987, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras
– FORPROEX - promoveu importante debate sobre a relação transformadora entre a
universidade e a sociedade como uma via de mão-dupla, onde o saber acadêmico e o saber
popular se reencontravam. A Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996 consagraram o
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e, finalmente, deram destaque à
extensão como finalidade universitária (GADOTTI, 2017).
Era comum classificar como extensão o que não se aplicava ao ensino ou à pesquisa e
assim, a extensão assumiu várias conotações como curso não regular, serviço e prestação de
serviço, assistência, responsabilidade social e ação política, o que fez surgir diversas críticas ao
assistencialismo e extensionismo. Calipo (2009) e Serrano (2012) citam em seus estudos os riscos
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de a universidade impor um saber verticalizado, transmitido e não construído pelos envolvidos na
ação. Também mencionam a forma messiânica de passar o conhecimento, com escolha de “o
quê”, “como” e “o quê” vai ser transmitido, desconhecendo a visão de mundo daqueles que
recebem o conteúdo e aprendem (SERRANO, 2012).
Jenize (2004) pondera que muitas vezes ações extensionistas não são as mais proveitosas,
pois caracterizam-se por programas e atividades esporádicas na comunidade, com o objetivo de
resolver problemas sociais de forma paliativa e imediata, sem discussão prévia dos fatores que
provocam desigualdades sociais, nem incentivos a formas de intervenção organizada. Essa visão,
no entanto, é ultrapassada, pois a extensão já provou de muitas formas sua capacidade de
transformação social, estimulando minorias desacreditadas e fazendo nascer projetos duradouros
que mudaram vidas.
A universidade que se insere continuamente na comunidade para realizar trocas de
experiências, revendo valores, prioridades e permitindo que a população se veja como sujeito da
própria história é uma instituição comprometida que prova que é possível superar problemas
sociais e mudar condições de vida (LIMA, 2003). A prestação de serviços, como uma das
atividades próprias da extensão, cria a ideia de multidiversidade, que inclui diversas e variadas
ações, o desenvolvimento da ciência aplicada e a participação nos problemas regionais, como
reconhece Jenize (2004).
Paulo Freire (1992) inclusive assegura que o termo “extensão” foi deixado para trás,
sendo substituído por “comunicação”. Para o estudioso esta palavra representaria melhor a
humanização do conhecimento, livre de dominações ou invasões culturais, propondo que as
relações dialógicas aconteçam de igual para igual. A via de mão-dupla da extensão, no entanto, é
difícil de ocorrer plenamente na prática. Porém, a interação dialógica com os demais setores da
sociedade pode produzir saberes e conhecimentos transformadores.

2.1.4 A construção coletiva da universidade com a sociedade
A sociedade, em sua dinâmica funcional, trabalha de maneira conjunta e integrada. Isso
significa que as transformações sociais não se fazem de maneira isolada. Com a globalização,
houve a configuração de novos cenários políticos e a informatização da sociedade, contexto que
ativou os movimentos sociais no Brasil e em outros países da América Latina, de maneira a
diversificá-los e a torná-los mais complexos. Isso trouxe à tona transversalidade nas demandas
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por direitos e variadas formas de ativismo, além do empoderamento e da participação política
através da articulação em rede (SCHERER-WARREN, 2006).
Maria da Glória Gohn (2000, p. 13), ao estudar os movimentos sociais no Brasil, observou
características comuns e os conceituou como “ações coletivas de caráter político, construídas por
atores sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais que politizam suas demandas e
criam um campo político de força social na sociedade civil”. Suas ações estruturam-se a partir de
repertórios criados sobre temas e problemas em situações de conflitos, litígios e disputas. As
ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao
movimento, a partir de interesses comuns. Esta identidade decorre da força do princípio da
solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos
compartilhados pelo grupo.
Assim, as questões relacionadas à sociedade perpassam pelos direitos humanos até
atingirem pontos que dialogam sobre meio ambiente e preservação da natureza, por exemplo.
Scherer-Warren (2006) enfatiza que existem diferentes naturezas de mobilização social, entre elas
o associativismo local através de associações civis, entidades comunitárias e organizações nãogovernamentais. No entanto, suas reivindicações agem valorizando uma identidade e um projeto.
Logo, surgem organizações que lutam por igualdade entre gêneros, ou que combatem a
homofobia ou que ainda buscam justiça social para minorias. Essa atuação acaba por se tornar
fundamental para se entender como a sociedade se reorganiza e quais setores serão protegidos e
estimulados.
Neste contexto, a função social da universidade é de contribuição e participação. Suas
ações vão desde estudos teóricos sobre estes movimentos, o ensino formal e informal, que
permite aos membros se conhecerem mais para lutar por direitos e desenvolver sua capacidade
crítica, até mesmo à constituição dos movimentos propriamente ditos, pois há grupos que se
formam dentro da própria instituição de ensino.
Scherer-Warren (2006) destaca o Movimento da Economia Solidária ganha importância
neste meio, pois se aglutina em torno de valores como cooperação, cidadania e solidariedade,
para abraçar discriminados e oprimidos. Valoriza a força de trabalho de cada indivíduo,
estimulando o empreendedorismo individual a partir da força da coletividade assim como o
trabalho em conjunto permite que se busque o desejo de justiça social, com identidade e
cordialidade. Um importante local de discussão é o Fórum Social Mundial (FSM), em que há
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questionamento em grande escala sobre as pautas que vão reger a atuação dos movimentos
sociais, de modo a combater a exclusão e incentivar a luta por reconhecimento de direitos. Assim,
as universidades, entidades que participam ativamente da construção social, são também
influenciadas pelo cenário de evolução dos movimentos sociais muito por conta dos projetos de
extensão, pilar através do qual, muitas vezes, a universidade dialoga com a sociedade.
A educação sugerida pelo coletivo de movimentos sociais do campo traz consigo a
produção de conhecimentos apropriados e com capacidade de articular diferentes dimensões da
vida dos sujeitos do campo no processo educacional, por exemplo. Essa troca de conhecimentos
fomenta a construção emancipatória do sujeito. Assim, professores e alunos se tornam parceiros
do processo formativo que vai além dos limites da sala de aula, usando o conhecimento como
reflexão crítica e troca interativa de cultura com o conhecimento científico e o não científico
(GOHN, 2011). Assim, mais uma vez é reafirmado o local de produção e sistematização do
conhecimento da universidade, que não só é constituído apenas em via de mão única de
transmissão.
Isso traz o entendimento de que interação da universidade para com os movimentos
sociais se torna essencial para a consolidação de um amplo projeto de renovação social, em que é
evidenciado o interesse público sobre questões individualizantes. Ou seja, a universidade, mais
uma vez, segue sua vocação natural e inalienável de sempre oferecer à comunidade onde está
inserida novos modelos de construção coletiva e consciência pluralizada, não se servindo de
quem a cerca e sim servindo a todos da maneira mais expansiva possível.

2.2

MODELOS TEÓRICOS DO PROCESSO INTERAÇÃO DAS UNIVERSIDADES
Modelos teóricos foram propostos por diversos autores no panorama da relação da

universidade com o meio externo, envolvendo governo, indústrias e a sociedade. Os modelos
visavam descrever e representar a importância da colaboração entre os atores, tendo em vista o
desenvolvimento local/regional e o tão sonhado desejo de promover a inovação. Os principais
foram: Triângulo de Sábato, Hélice Tripla, Hélice Quádrupla e, por fim, o conceito de
Universidade Empreendedora.

2.2.1 O Triângulo de Sábato
O Triângulo de Sábado, proposto por Sábato e Botana (1968) no contexto da América
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Latina, valoriza a interrelação entre governo, estrutura produtiva (empresas) e infraestrutura
científico-tecnológica (sistema educacional/laboratórios/centros de pesquisa/universidades) como
forma de superar o subdesenvolvimento e promover o desenvolvimento social, político e cultural.
Esta tríade seria a responsável por trazer à tona poder, bem-estar e prestígio frente à comunidade
internacional, o que seria redistribuído, gerando relações de igualdade entre as nações e regiões.
Conforme descreve a Figura 1, é possível observar o papel de destaque direcionado ao
governo como promotor de políticas públicas. No entanto, não basta a atuação de um dos vértices
do triângulo, sendo necessário a atuação conjunta das três frentes direcionadas no mesmo sentido
para assegurar que determinado país seja capaz de incorporar ciência e tecnologia ao seu
processo de desenvolvimento. Apesar disso, também é possível que ocorram trocas de demandas
entre os vértices para a promoção de inovação.

Figura 1 - O Triângulo de Sábato

Fonte: Sábato; Botana (1968)

Tal processo é extremamente relevante tendo em vista o contexto latino-americano que
constantemente passa por desacelerações econômicas e dificuldades recorrentes frente às
sociedades ditas desenvolvidas. Portanto, a interrelação proporcionada por estes três atores
trabalhando em conjunto poderia transformar a sociedade, política, econômica e culturalmente,
aumentando a capacidade dos países em crescimento de operar e competir. Para se adequar ao
ambiente competitivo é necessário melhorar a forma como empreendem, aumentando a
consciência dos empresários, governos e instituições acadêmicas na busca por maior eficiência
em suas ações e utilizando os ganhos em inovação como recursos-chave para o desenvolvimento
de suas economias e de sua área social.
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2.2.2 A Hélice Tripla
Na década de 1990, há uma mudança na sociedade industrial rumo à sociedade do
conhecimento e o tripé formado por universidade-empresas-governo (UEG) passa a conferir
destaque às universidades. Teorizado por Etzkowitz (1993) e Etzkowitz e Leydesdorff (1995), o
modelo de conhecimento/inovação denominado Hélice Tripla enfatiza o relacionamento de cada
um dos atores que se entrelaçam e, por isso, geram um sistema. Os autores afirmam que a
universidade do futuro será parte de uma "hélice tripla ou tríplice" capaz de fomentar o
desenvolvimento social e econômico alcançado através do conhecimento.
Neste modelo de inovação, cada esfera institucional da hélice tríplice de inovação UEG,
além de cumprir as suas funções tradicionais, também assume parcialmente o papel da outra
(ETZKOWITZ;

KLOFSTEN,

2005).

Os

realinhamentos

necessários

incluem

novos

entendimentos e métricas para as tradicionais missões de ensino e pesquisa básica, mudanças
organizacionais internas mais favoráveis à interdisciplinaridade e colaborações com o governo e
a indústria, novos modos de governança e gestão e novas capacidades institucionais
(GOLDSTEIN, 2010).

Figura 2 - Hélice Tripla com a dinâmica de sobreposição

Fonte: Leydesdorff (2013)

Como as esferas se sobrepõem e interagem livremente, cada uma pode também assumir o
papel de outra, podendo, inclusive, produzir organizações híbridas como parques científicos,
spin-offs1, empresas administradas pela universidade e as incubadoras, que são resultados dessas

1

Empresa de base tecnológica estabelecida em núcleos de pesquisa para explorar um novo produto, processo ou
serviço a partir de um já existente. Constituída exclusivamente por professores e acadêmicos ou em com
colaboração com outras organizações. É considerada um mecanismo de transferência de tecnologia, pois
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interações (ETZKOWITZ et al., 2006).
O mesmo autor complementa que os modelos podem ser empurrados pela universidade
como aconteceu no MIT nas décadas de 1930 e 1940, puxados pelo governo, como é o caso da
inovação regional da China, ou até mesmo liderados pela corporação, a exemplo da Coreia do Sul.
Ou seja, a estrutura de Hélice Tríplice está emergindo globalmente, apesar do desenvolvimento
desigual, com cultura acadêmica mudando em taxas diferentes em várias sociedades. Apesar
disso, o modelo linear de inovação expresso em termos de ser "puxado pelo mercado" ou
"impulsionado pela tecnologia" foi insuficiente para induzir a transferência de conhecimento.
Assim, publicações e patenteamentos assumiram diferentes sistemas de referência, tanto uns dos
outros, como com referência à transformação do conhecimento e tecnologia em produtos
comercializáveis. As regras e regulamentos tiveram que ser reformulados e uma interface
estratégica de inovação passou a ser também não linear (ETZKOWITZ, 2000).
Diferentes resoluções possíveis das relações entre as esferas institucionais da universidade,
indústria e governo podem ajudar a gerar estratégias alternativas para o crescimento econômico e
transformação social. De uma forma ou de outra, a maioria dos países e regiões estão atualmente
tentando alcançar alguma forma de Hélice Tripla, assim como acontece no Brasil. O objetivo
comum é perceber, em um ambiente inovador, iniciativas trilaterais para o conhecimento e
desenvolvimento econômico que são possíveis. Assim, alianças estratégicas são formadas em
diferentes áreas, com diferentes níveis de tecnologia, em níveis organizacional, local, regional,
nacional e multinacional. Estes arranjos são frequentemente encorajados e, nem sempre,
controlados.
Os sistemas dinâmicos de inovação podem consistir em colaborações cada vez mais
complexas através das fronteiras nacionais e entre os investigadores e usuários de pesquisas de
várias instituições. A Hélice Tripla denota não apenas o relacionamento da UEG, mas também
transformação interna em cada uma dessas esferas. Redes trilaterais e organizações híbridas são
criadas para resolver crises sociais e econômicas, os atores das diferentes esferas negociam e
definem novos projetos e assim a Hélice Tríplice é gerada endogenamente (ETZKOWITZ, 2000).
Os relacionamentos com governo e indústria não precisam ser exclusivamente entre
governos nacionais e setores industriais específicos. Alianças estratégicas podem ser feitas com o

geralmente é formado para comercializar uma tecnologia que foi originada em um laboratório público de P&D,
uma universidade ou uma empresa privada (CARAYANNIS et al., 1998).
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governo agindo em níveis global, nacional e regional. Blocos comerciais com a UE, NAFTA e
Mercosul oferecem novas opções para se buscar vantagens competitivas. Da mesma forma, as
empresas podem se juntar a outras de outro seguimento ou até mesmo da mesma área para formar
blocos como clusters e arranjos produtivos locais (APLs) capazes de contribuir para o
crescimento de determinado setor. Desta forma, o “lucro” pode significar coisas diferentes para
os vários atores envolvidos, passando pelo acesso ao conhecimento de máquinas, equipamentos e
softwares de ponta, novos mercados, desenvolvimento de novos processos de trabalho,
construção de produtos inovadores, entre outros. O destaque, no entanto, fica por conta das
universidades que agregam continuidade com mudança através da memória organizacional e da
pesquisa com várias pessoas e ideias, através da passagem dos alunos por várias gerações. Além
disso, possui trabalho contínuo com a ciência que, aplicada aos recursos locais, pode formar
bases para potencial desenvolvimento futuro capaz de modificar a sociedade.
Quatro processos relacionados à produção, troca e uso do conhecimento são identificados
na Hélice Tripla: 1) transformação interna de cada uma das hélices com o desenvolvimento de
alianças estratégicas e missão de desenvolvimento pelas universidades; 2) influência da esfera
institucional para transformações como revisão de regras de propriedade intelectual; 3) criação de
sobreposição de ligações trilaterais, redes e organizações entre as três hélices, estimulando a
criatividade organizacional; 4) coesão regional, levando a novas ideias e projetos conjuntos que
não poderiam emergir de interações únicas ou relações bilaterais; efeito recursivo das redes
interinstitucionais, como a própria ciência como resultado de mudanças internas no meio
acadêmico, fortalecidas e difundidas pela política de governo (ETZKOWITZ et al., 2000).
Este modelo ressalta que a universidade deveria participar mais ativamente do processo de
desenvolvimento econômico e que também é apoiada para Teoria da Inovação (TI) 2 que atribui
importância fundamental ao processo inovativo que ocorre na empresa e nas relações que se
estabelecem entre ela como determinantes para a competitividade do país. A Segunda Revolução
Acadêmica mostra que está ocorrendo um processo sinérgico de ampliação quantitativa e
qualitativa da relação U-E que se traduz no contato entre empresas e universidades com vistas ao
desenvolvimento de atividades conjuntas (DAGNINO, 2003).

2

Proposta por Schumpeter (1934), seria a introdução de um produto, serviço ou processo novo ou melhorado
colocado em uso no mercado, gerando valor para a economia.

31

2.2.3 A Hélice Quádrupla
Carayannis e Campbell (2009) reconheceram a dinâmica não-linear dentro da Hélice
Tripla e a estenderam para a Hélice Quádrupla, acrescentando em seus estudos a sociedade
baseada na mídia e na cultura. Assim, a sociedade passou a ser representada através de seus
valores, experiências, tradições, estilos de vida e visões, assim como a realidade que é construída
e comunicada pela mídia, sendo capaz de influenciar os sistemas nacionais de inovação, os
discursos públicos e mudar a ordem de prioridades de assuntos estratégicos como educação,
pesquisa e tecnologia.
A Quarta Hélice visa à interação coletiva e à troca de conhecimento por meio dos
subsistemas (hélices): educacional (universidade, capital humano, empreendedores acadêmicos,
difusão de pesquisa e conhecimento), econômico (indústrias, empresas, bancos, dinheiro,
máquinas, tecnologia, produtos, serviços, empreendedorismo), sistema político (ideias, leis,
planos) e os públicos baseados na mídia e na cultura (televisão, internet, jornais, sociedade civil,
tradição, valores). O conhecimento serve como insumo ou recurso para as sociedades e
economias e existem áreas em que conhecimento e inovação coexistem e interagem mutuamente.
As prestações de serviços, consultorias, competências, mercados e não-mercados, organizações,
tecnologia, bens, serviços, incubação, financiamento e negociações que surgem também
assumem o papel do outro, preenchendo lacunas da esfera mais fraca, incapaz ou sem vontade de
desempenhar o seu papel tradicional. (CARAYANNIS et al., 2018).
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Figura 3 - A conceituação da Hélice Quádrupla

Fonte: Carayannis et al. (2009)

A explicação potencial da quarta hélice são que a cultura e os valores mostram como a
realidade pública está sendo construída e comunicada pela mídia, e esta última é capaz de
influenciar todos os sistemas nacionais de inovação. Assim, a cultura de inovação apropriada é a
chave para promover uma economia avançada baseada no conhecimento. Carayannis et al. (2009)
pondera que os discursos públicos, transportados e interpretados pela mídia, são cruciais para
uma sociedade atribuir principais prioridades para a inovação e o conhecimento (pesquisa,
tecnologia, educação). E os ecossistemas de inovação salientam a importância de um pluralismo
de diversidade de agentes, atores e organizações que resultam em uma "democracia do
conhecimento", impulsionada por um pluralismo de conhecimento e inovação e por um
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pluralismo de paradigmas para modos de conhecimento.
Assim, a dinâmica da Hélice Quádrupla analisa universidade-governo-empresa-sociedade
(UEGS) civil como facilitadores e promotores de ecossistemas empreendedores “coopetitivos”
regionais conceituados como fractal (auto-similar), multi-nível, multi-modal, multi-nodal e multilateral com configurações de ativos tangíveis e intangíveis dinâmicos (CARAYANNIS et al.,
2018). Estas interações que visam ao desenvolvimento são perseguidas por meio do
empreendedorismo e inovação. Exemplo disso são as políticas, programas e projetos regionais de
inovação que acontecem por meio desta cooperação.
Carayannis et al. (2009) também chama a atenção para alguns termos que surgem a partir
da interação como "inovação baseada no conhecimento" que é a inovação que está vinculada à
sociedade, à economia e à política e que emerge a partir da Triple Helix. Da mesma forma, cita os
"clusters de conhecimento" que são configurações de organizações que podem cruzar diferentes
localizações geográficas e setores, operando localmente e globalmente e que apresentam
capacidade inovadora. Outro sistema complexo e dinâmico originário do conhecimento
multinível e sistemas de inovação multinível seria o "glocal", que expressa o processamento
simultâneo de conhecimento e inovação em diferentes níveis como, por exemplo, global, nacional
e subnacional. Grupos de empresas/universidades/governos/sociedade podem competir e
cooperar uns com os outros e, ao mesmo tempo, inclusive, o que passa também a ser chamado de
"coopetição". A compreensão mais ampla da produção do conhecimento e aplicação da inovação
exige também que o público se torne mais integrado aos sistemas avançados de inovação
(CARAYANNIS e CAMPBELL, 2011). Assim, usuários e cidadãos podem atuar como usuários
principais e co-desenvolvedores e co-criadores, conduzindo a processos, produtos, serviços e
soluções inovadoras. (CARAYANNIS et al., 2018).
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Figura 4 - Dinâmica da Hélice Quádrupla

Fonte: Carayannis et al. (2018)

A estrutura da Hélice Quádrupla apresenta vários níveis de interação: o modo 1 trata da
pesquisa universitária básica; o modo 2 da aplicação do conhecimento, com transdisciplinaridade,
heterogeneidade, diversidade organizacional, responsabilidade social, reflexibilidade e controle
de qualidade; o modo 3 das redes de inovação híbridas com multicamadas, multimodos, um
sistema nodal e multilateral englobando clusters de conhecimento com humanos e capital
intelectual moldados pelo capital social e sustentados pelo capital financeiro - inovação
multinível (CARAYANNIS et al., 2018). O autor diz que um novo tipo de universidade
empreendedora surge no contexto do modo 3, capaz de encomendar a aprendizagem, com
conhecimento aberto, altamente complexo e não-linear, com sistema de produção de ponta que
usa formas criativas de combinar, recombinar e integra diferentes princípios do conhecimento
envolvendo usuários interessados em inovação baseados na sociedade.
Tão importante, quanto a universidade empreendedora, é a “empresa acadêmica”
(Etzkowitz, 2003), que representa a organização empresarial complementar e estratégia vis-à-vis
a universidade empreendedora. As características que representam a empresa acadêmica,
conforme Campbell e Güttel (2005, p.171), são: suporte das interfaces entre a economia e as
universidades; apoio ao paralelismo da pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento
experimental; incentivos para os funcionários codificarem o conhecimento; apoio, suporte de
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pesquisa colaborativa e de redes de pesquisa; além de uma limitada 'cientificação' de negócio de I
& D. Assim, a interação entre estes dois atores, incluindo outros que fazem parte deste círculo,
devem ser consideradas cruciais para o desenvolvimento de economias e sociedades.
Os contextos socioeconômicos, tecnológicos e culturais são interrelacionados para
produzir uma nova visão sobre o conhecimento especializado. O Sistema Modo 3 composto por
redes de inovação e clusters de conhecimento para criação, difusão e uso do conhecimento é
multi-camadas, multi-modal, multi-nodal e multilateral. Englobando, portanto, redes de inovação
complementares e reforçando mutuamente aglomerados de conhecimentos construídos de capital
humano e intelectual, moldados pelo capital social e sustentados pelo capital financeiro
(CARAYANNIS et al., 2009).
Lundvall (1992, p. 2) define o sistema nacional de inovação como um sistema social da
seguinte forma: “elementos e relacionamentos que interagem na produção, difusão e uso de
conhecimento novo e economicamente útil, localizados dentro ou enraizada dentro das fronteiras
de um estado-nação”. Neste contexto, uma atividade central do sistema de inovação é aprender e
a aprender a aprender, que também é uma atividade social, que envolve interação entre as pessoas.
Iniciativas de política regional da hélice quádrupla são encontradas na Estratégica Europa
2020, por exemplo, que é um ecossistema global com agenda de política econômica que busca
uma política econômica baseada no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Visa explorar
os ativos socioeconômicos de uma região a fim de disseminar rapidamente o conhecimento.
Assim, os quatro espectadores da Hélice Quádrupla buscam um desenvolvimento bem-sucedido,
com ações de baixo para cima e com visões da sociedade civil. As políticas públicas devem vir de
contribuições colaborativas, inclusive de recursos financeiros. Assim, os autores afirmam que
incorporar estes elementos pode permitir uma aprendizagem mais ampla, barata e resiliente,
aprendendo a aprender (CARAYANNIS et al., 2018).
A Hélice Quádrupla teria a capacidade de criar, identificar, realocar e recombinar melhor e
mais rápido o conhecimento. A governança multinível e a especialização inteligente poderia
ajudar qualquer região a avançar para inovação introduzindo novas perspectivas, transcender
fronteiras e, até mesmo criando cidades inteligentes ou cidades de conhecimento. Assim a Hélice
Quádrupla aparece como um facilitador e promotor da inovação e do empreendedorismo, um
processo dinamicamente interligado de “co-opetição”, “co-evolução” e “co-operação”
especializado dentro e através de organizações regionais e setoriais.
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2.3 O PROCESSO DE INTERAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM A SOCIEDADE
O processo de interação que envolve universidades, poder público, indústrias e
movimentos sociais muitas vezes tem como foco na literatura o processo de inovação, pois se
acredita que este é essencial para o desenvolvimento econômico social dos países.
O foco deste estudo é a sociedade compreendida nas suas relações que englobam
governos, empresas e movimentos sociais no ambiente da qual faz parte. No entanto, faz-se
necessário conhecer sobre as mudanças pelas quais passaram pesquisa em contato com a ciência
e tecnologia em busca da criação de valor para o mercado por meio da inovação.

2.3.1 Do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação à busca pela inovação
cooperativa entre universidades e empresas
A globalização conduziu empresas a crises dramáticas no que diz respeito ao acesso à
informação e a novos mercados. Ela também resultou em maior competição internacional e em
novas formas de organização para lidar com cadeias de fornecimento global (OCDE, 2005).
Devido a vantagens em tecnologias e maiores fluxos de informação, o conhecimento é cada vez
mais percebido como um condutor central do crescimento econômico e da inovação, sendo
considerado por alguns autores como mais importante que a terra, o trabalho e o capital (TIGRE,
2006; FREEMAN, 2008).
A economia considera a informação como um produto em si, codificada ou embutida em
outros produtos ou serviços. Uma economia baseada no conhecimento se apoia na habilidade de
gerar, recuperar, processar e transmitir informações. A informação se deve a dados codificados,
enquanto o conhecimento envolve principalmente os aspectos tácitos como condição fundamental
para se ter acesso à informação devido à natureza da codificação linguística, técnica ou científica
necessária para sua manipulação ou transmissão (TIGRE, 2006). Peter Drucker (1998) já vinha
postulando que na administração moderna toda riqueza, incluindo empregos, salários e
acumulação de capital, se forma a partir de dados e informações úteis, valorizando o
conhecimento tão em voga na nova era.
Tigre (2006) diferencia conceitos como tecnologia, que se trata do conhecimento sobre
técnicas; e técnicas, que envolvem aplicações do conhecimento em produtos, processos e
métodos organizacionais tão importantes quando se trata sobre Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D). Freeman (2008) também difere os termos invenção que se refere à criação de um
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processo, técnica ou produto inédito que pode ser divulgada na forma de artigos técnicos e
científicos, patentes, protótipos e plantas pilotos sem, contudo, ter uma aplicação comercial
efetiva; e inovação, que ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção.
Assim, a inovação não está necessariamente associada ao conhecimento científico,
tampouco precisa ser nova. Schumpeter (1988) adota uma concepção abrangente de inovação,
associando-a a tudo que diferencia e cria valor a um negócio. Inclui, além do desenvolvimento de
novos produtos e processos, as atividades de criação de um novo mercado antes inexistente, a
exploração de novas fontes de suprimentos e a reestruturação dos métodos da organização.
O Manual de Oslo (2005), desenvolvido pela OCDE para ampliar a abrangência do
Manual de Frascati (2007), que se restringia a monitorar as atividades de P&D, monitora três
tipos de inovação: de produtos, processos e mudanças organizacionais. As inovações de produtos
incluem o aperfeiçoamento tecnológico de produto que foi substancialmente aprimorado através
da utilização de novas matérias-primas ou componentes e subsistemas de maior rendimento. As
inovações de processo referem-se a formas de operação tecnologicamente novas ou
substancialmente aprimoradas para introdução de novas tecnologias de produção, assim como de
métodos novos ou substancialmente aprimorados de manuseio e entrega de produtos. Por fim, as
inovações organizacionais referem-se a mudanças na estrutura gerencial das empresas por meio
da articulação entre suas diferentes áreas, na especialização de trabalhadores, no relacionamento
com fornecedores e clientes e nas múltiplas técnicas de organização dos processos de negócios. A
ressalva que se faz em todos os tipos de inovação é quanto à difusão, pois enquanto esta é
comunicada através de certos canais, problemas podem ser corrigidos, tendo uma enorme
capacidade de aperfeiçoar e adaptar um novo produto ou processo às condições específicas de um
setor ou país. Assim, a difusão faz parte do processo de inovação.
Freeman (2008) diferencia as inovações pelo seu grau e extensão das mudanças como
incrementais, mudança radical e novo paradigma técnico-econômico. O nível mais elementar e
gradual de mudanças tecnológicas é representado pelas inovações incrementais com melhorias no
design, qualidade, layout, processos, arranjos logísticos ou organizacionais, novas práticas de
suprimentos e vendas, entre outros, muitas vezes resultado de aprendizado interno ou capacidade
acumulada. A mudança tecnológica radical é concretizada quando há um salto de produtividade,
inaugurando uma nova rota tecnológica. A mudança no sistema tecnológico acontece quando um
setor ou grupo de setores é transformado pela emergência de um novo campo tecnológico com
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mudanças organizacionais tanto no interior da firma quanto em sua relação com o mercado. O
maior exemplo é a internet, que vem alterando as formas de comunicação e criando novas áreas
de atividade econômica. Finalmente, um novo paradigma técnico-econômico envolve inovação
não apenas de tecnologia, mas também social e econômica, abrangendo vários clusters de
inovações incrementais e radicais e afetando todos os ramos da economia. A máquina a vapor, a
eletricidade e a microeletrônica geraram este tipo de transformação tecnológica que afetou
economicamente o mundo. Para constituir fator-chave de um novo paradigma, uma nova
tecnologia tem que ter custos baixos com tendências declinantes, oferta aparentemente ilimitada e
potencial de difusão em muitos setores e processos.
As fontes de inovação também podem ser internas e externas. As fontes internas
envolvem o desenvolvimento de produtos e processos ou melhorias incrementais por meio de
programas de qualidade, treinamento de recursos humanos e aprendizado organizacional. As
fontes externas envolvem a aquisição de informações codificadas (por meio de revistas técnicas,
manuais, softwares, vídeos, etc.), consultorias especializadas, licenças de fabricação de produtos
e tecnologias embutidas em máquinas e equipamentos. A escolha das diferentes fontes tecnologia
depende das características da tecnologia, das escalas produtivas e das estratégias adotadas pela
empresa (FREEMAN, 2008).
No Manual de Oslo (2005), a inovação é descrita como um solucionador de problemas,
abandonando o conceito linear de visualizar o processo de inovação no qual a P&D é considerada
a atividade inicial que precede à mudança tecnológica. Portanto, a inovação passou a ser vista
como um processo simultâneo de mudanças envolvendo uma gama diversificada de atividades
internas e externas à empresa.
Os três tipos e interações mais comuns para as empresas são: fontes de informação abertas;
aquisição de conhecimentos e tecnologia; e inovação cooperativa (OCDE, 2005). As fontes de
informação envolvem a participação informal ou formal em feiras, exposições, conferências,
filiações em associações, assinaturas de jornais, entre outros, oferecendo acesso ao conhecimento
tácito por meio de interações pessoais com outros participantes. O conhecimento codificado pode
assumir a forma de artigos publicados, padrões, metrologia, conhecimentos adquiridos em redes,
relacionamento com fornecedores, como também se dar a partir de contatos pessoais ou até
mesmo no curso de negociações. A aquisição de conhecimentos e tecnologia envolve a compra de
conhecimentos e tecnologias externos sem cooperação ativa com a fonte que podem estar
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materializados em máquinas e equipamentos ou, até mesmo, na contratação de empregados que
possuem novo conhecimento, pesquisas contratadas, serviços de consultoria. O conhecimento
desincorporado também pode assumir a forma de know-how, patentes, licenças, marcas
registradas, softwares, entre outros. Por fim, a inovação cooperativa envolve a participação ativa
em projetos de inovação com a participação de outras organizações como outras empresas ou
instituições não comerciais. Aí está a interação universidade-empresa propriamente dita, pois
envolve um papel ativo no trabalho e permite que as empresas tenham acesso ao conhecimento e
à tecnologia que elas não estariam aptas a utilizar sozinhas. Envolve grande potencial para
sinergias, pois os parceiros aprendem uns com os outros.
A maioria das indústrias brasileiras adota estratégias imitativas ou dependentes para
inovar. Segundo dados da Pesquisa de Inovação (PINTEC) 2011-2014, as principais fontes de
tecnologia brasileiras são com a aquisição de máquinas e equipamentos, responsável por mais de
40% do total de gastos com inovação. Outro destaque fica por conta dos gastos em P&D interno,
que representam uma média de 30% dos gastos das empresas, se atentando para o fato de que as
empresas buscam sim inovar internamente, não se tratando de um valor a mais, mas de uma
necessidade frente à concorrência. Os outros gastos, no entanto, vão ao encontro do que postula
Tigre (2006), pois, geralmente, as empresas não introduzem inovações tecnológicas no mercado,
não compram P&D externo, nem fazem projetos industriais. As principais motivações para inovar
são aumentar a qualidade do produto e manter a participação no mercado. A difusão de inovações
é condicionada por uma postura reativa das empresas, que buscam apenas não perder mercado
para a concorrência. Isso fica evidente no Gráfico 1, que mostra que os gastos com software,
introdução das inovações tecnológicas no mercado, P&D externo, treinamento e aquisição de
outros conhecimentos externos entre 2011 e 2014 são muito menos relevantes.
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Gráfico 1 - Participação percentual dos gastos nas atividades inovativas das empresas
industriais, que implementaram inovações de produto ou processo - Brasil - 2011/2014

Fonte: IBGE (2014)

A inovação cooperativa, como as provenientes da interação universidade-empresa, pode
acontecer ao longo das cadeias de fornecimento, com o envolvimento de consumidores e
fornecedores no desenvolvimento conjunto de novos produtos, processos ou outras inovações.
Inclui informações sobre comércio de bens e serviços, necessidades dos consumidores,
experiências sobre produtos, entre outros. Na colaboração horizontal, as empresas trabalham em
conjunto com outras empresas ou instituições públicas de pesquisa, podendo formar alianças
estratégicas para desenvolver ou implementar novos conhecimentos de marketing. Pode também
acontecer entre empresas que produzem produtos diferentes, mas complementares. Através de
alianças estratégicas o Brasil poderia reduzir seus gastos com a compra de máquinas e
equipamentos, produzindo internamente o que compraria de fora. Assim, teria uma atitude mais
proativa em termos de inovação, o que tornaria os gastos mais equânimes e proveitosos.
A ciência e a tecnologia são ferramentas poderosas para contribuir para o
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desenvolvimento social. A construção de agendas regionais de tecnologia e inovação alinhadas
com as iniciativas federais, a interiorização dos centros de pesquisa e de formação de recursos
humanos e o tratamento adequado das diferenças regionais na formulação e implementação de
políticas nacionais são parte essencial das iniciativas que pretendem reduzir as disparidades de
renda, de capacidade tecnológica e de condições de vida e de trabalho, tanto entre regiões como
no interior de cada região (MCTI, 2012 apud TOSTA, 2012).

2.3.2 Estímulos governamentais ao processo de cooperação e busca de inovação
Quando se analisa a interação entre UEG, é inegável reconhecer a esfera governamental
como uma legítima promotora da indústria e investidora de risco. A alavancagem social e
econômica depende decisivamente da instância governamental e suas políticas públicas para
garantir a prosperidade quando se trata de países emergentes. No entanto, os planos de
desenvolvimento foram se tornando mais modestos e menos onerosos para subsidiar as
universidades latino-americanas, como forma de melhorar a tecnologia industrial (ETZKOWITZ
et al., 2000).
No caso do Brasil, é relevante destacar que o poder público sempre participou ativamente
como fomentador da pesquisa nacional. O CNPq, criado em 1951, e a Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), em 1967, foram fundamentais para alavancar as pesquisas da academia
brasileira. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), instituído em 1970, com a
flagrante função de assegurar ainda mais proteção à produção tecnológica e científica nacional,
foi responsável por promover a segurança jurídica para pesquisadores brasileiros e também
estrangeiros com material confeccionado e publicado em editoras do país.
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), fundado em 1987, atendeu a um antigo
anseio da comunidade científica e tecnológica nacional, expressando a importância deste
seguimento. Por fim, nos anos 90 foi criado o Programa Nacional de Incubação e, no final desta
mesma década, surgiram os editais de estímulo à relação universidade-empresa. Além disso, foi
elevado consideravelmente o nível de diálogo com as instituições internacionais, permitindo um
intercâmbio mais intenso de projetos e de planejamentos científicos. Além do advento desses
organismos, a administração pública também demonstrou preocupação com o fazer científico
através das leis nacionais e de incentivo à inovação.
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A Constituição da República Federativa do Brasil (CF 1988 3), título VIII, capítulo IV, § 1º
por fim, explicitou tratamento prioritário do Estado para promover a ciência, tecnologia e
inovação. O mesmo texto colocou o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)
com meio de encontrar uma solução para os problemas brasileiros e para o desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional. Os incentivos à P&D e à inovação foram sendo
aprimorados no Brasil, mas só passaram a configurar uma prioridade de política pública a partir
do momento em que a temática passou a ser abordada de forma clara na legislação.
O início do apoio surgiu com a criação dos Fundos Setoriais, a seguir vieram os
incentivos para abatimentos nas bases de cálculos de alguns tributos federais para empresas que
investissem em P&D e, por fim, foram criadas modalidades de apoio direto, na forma de
subvenção ao setor privado. Neste processo, o MCT passou por duas incorporações passando a
ter a nomenclatura de Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) em 2011 e, em 2016,
se fundiu ao Ministério das Comunicações se tornando o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC4).
Os principais marcos com suas respectivas finalidades são apresentadas no Quadro 2:

3
4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.mctic.gov.br/
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Quadro 2 - Leis de Incentivo à PD&I e Interação UEG
Legislação
Lei nº 8.010/1990 sobre as
importações de bens
destinados à pesquisa
científica e tecnológica
Lei da Informática
nº 8.248/1991 e
nº 8.387/1991
Lei da Propriedade
Intelectual nº 9.279/1996
Lei de Subvenção do
Fundo Verde Amarelo5
nº 10.332/2001

Lei de Incentivos Fiscais
para P&D nº 10.637/2002
Lei da Inovação
nº 10.973/2004
Lei do Bem nº 11.196/2005

Lei nº 13.243/2016 Marco
Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação

Melhorias
Incentivos para a importação de equipamentos com isenção de Imposto de Renda (IR)
e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para instituições sem fins lucrativos
credenciadas pelo CNPq ou pesquisadores individuais;
Isenção de IPI, dedução de até 50% das despesas com P&D do IR e 1% do IR na
compra de ações de empresas de tecnologia da informação, preferência nas compras
governamentais com contrapartida de aplicação de pelo menos 5% em P&D e
fabricação de acordo com Processo Produtivo Básico (PPB);
Objetiva resguardar o conhecimento produzido por universidades e centros de
pesquisa protegendo o conhecimento lapidado em conjunto com a indústria e o que
incentivou a parceria;
Subvenção econômica para o setor privado no âmbito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para equalizar juros de
empréstimos para P&D, participação no capital de pequenas e médias empresas
(PME), subvenciona empresas com PDTI/PDTA e confere liquidez aos investimentos
em fundos de risco;
Incentivos ficais ao setor privado ao permitir abatimento em dobro para os gastos em
P&D que resultassem em patentes no Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e na
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
Estímulo à inovação com a retirada de gargalos institucionais à cooperação públicoprivada, cria subvenção econômica no âmbito do FNDCT para produtos ou processos
inovadores no setor privado;
Amplia incentivos da Lei nº 10.637/2002 permitindo abatimento em dobro nas
despesas com P&D no IRPJ e da CSLL, redução de 50% do IPI incidente sobre
máquinas e equipamentos para P&D, depreciação integral e amortização acelerada de
equipamentos e bens intangíveis para P&D, redução a zero da alíquota do IR nas
remessas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas e patentes,
crédito no IRRF incidente sobre remessas em contratos de transferência de tecnologia
averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
Altera a Lei de Inovação e busca desengessar a burocracia científica nacional,
autorizando plena fluidez nas parceiras público-privadas no que tange ao
desenvolvimento de conceitos tecnológicos e inovadores.
Fonte: Elaborado pela autora

Relativamente ao conjunto de leis nacionais, a administração pública, por meio do poder
legislativo, auxiliou o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto no eixo público
quanto privado, tendo como principal escopo conter a dependência tecnológica do Brasil. Cada
um dos instrumentos possui uma importância relativa e variada sobre PD&I. De maior magnitude,
entretanto, são a Lei da Informática, a Lei do Bem e a Lei de Inovação atualizada com o Marco
5

Os Fundos Setoriais da Ciência e Tecnologia, criados a partir de 1999 por um conjunto de leis, também são
importante fonte de financiamento com o objetivo de promover o desenvolvimento e a pesquisa tecnológica no
país em áreas específicas da indústria. O Fundo Verde-Amarelo é um fundo transversal que a interação
universidade-empresa e o fundo de infraestrutura gera recursos para melhorias dos institutos de ciência e
tecnologia (ICTs).
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Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. No entanto, cada período histórico e político
configuram uma realidade distinta que influencia diretamente em orçamentos e investimentos de
estímulo à interação e à inovação. Uma das mais recentes criações legais para aguçar a ciência
nacional é o Sistema Nacional de Inovação (SNI), o qual valoriza as potências tecnológicas
brasileiras e alarga o alcance dos tentáculos epistemológicos do país.
A Pesquisa de Inovação (PINTEC) triênio 2012/2014, elaborada pelo IBGE, com o apoio
do MCTIC e da Finep, fornece informações para a construção de indicadores das atividades de
inovação das empresas brasileiras. Pelo Quadro 3 é possível observar que o seguimento que mais
utiliza apoio do governo é a indústria (40,4%). O financiamento para compra de máquinas e
equipamentos é o principal mecanismo utilizado pelas empresas inovadoras. Os projetos de
inovação em parceria com universidades e institutos de pesquisa representam 21% no setor de
eletricidade e gás, 1,7% em serviços e apenas 0,9% na indústria. O quadro mostra ainda que a
aplicação da Lei do Bem é mais demandada que a Lei da Informática. Todos esses valores sofrem
alterações de acordo com o tamanho das empresas.

Quadro 3 - Percentual de empresas inovadoras que utilizam programas do governo - período 2012-2014
Indústria

Eletricidade e
gás
10,6%
6,4%
11,1%

Outros programas de apoio
8,0%
Compras públicas
1,4%
Financiamento para compra de máquinas e
31,4%
equipamentos
Projetos de inovação em parceria com
0,9%
21,0%
universidades e institutos de pesquisa
Projetos de inovação sem parceria com
1,5%
12,4%
universidades e institutos de pesquisa
Subvenção econômica à P&D e à inserção de
0,5%
5,8%
pesquisadores
Lei da Informática
1,1%
6,2%
Lei de P&D e inovação tecnológica (Lei do
3,2%
28,8%
Bem)
Total
40,4%
37,1%
Fonte: Elaborado pela autora a partir da PINTEC (2016)

Serviços
selecionados
8,9%
7,6%
16,1%
1,7%
3,5%
2,6%
3,2%
6,1%
35,7%

Apesar de todo o arsenal legislativo, cumpre ressaltar que o Brasil ainda está muito
deficitário em relação aos investimentos que estimulam a continuidade da pesquisa nacional,
ainda mais no comparativo com os países desenvolvidos. Porém, deve ser destacado o esforço da
administração pública para percorrer esse hiato e os consideráveis avanços promovidos nos
últimos cinquenta anos. Se a desenvolvimento tecnológico brasileiro ainda não está plenamente
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coberta pelo conjunto de leis nacionais, ao menos, deve ser reconhecido que algo está sendo feito,
restando agora uma forte aceleração para que possa ser possível uma aproximação em relação aos
países cientificamente amadurecidos.

2.3.3 Motivações e barreiras na interação da universidade com os atores da sociedade
As universidades podem envolver suas comunidades locais de diferentes maneiras,
incluindo aspectos intelectuais, culturais, arquitetônicos, estéticos, imobiliário, artísticos, atléticos,
recreativos, familiar, de saúde, sociais, econômicos, entre outros, como descreve Lester (2005):
1- Educação e formação: desenvolvimento do capital humano na graduação, mestrado,
doutorado, por meio de carreira, e níveis de educação executiva;
2- Estoque de conhecimento codificado: através de publicações na literatura técnica,
patentes, protótipos de software e hardware;
3- Resolução local de problemas científicos e tecnológicos: criação e desenvolvimento de
novas empresas de base tecnológica como start-ups, spin-offs e incubadoras, investigação
cooperativa para a indústria, consultoria de professores e licenciamento de tecnologia, acesso a
instrumentação e equipamentos especializados;
4- Espaço para conversas abertas sobre a indústria com vias de desenvolvimento e novas
oportunidades tecnológicas e de mercado: espaço público para reuniões, conferências, fóruns,
competições de planos de negócios, programas de ligações industriais, visitas e desenvolvimento
curricular.
Assim, além do ensino e da formação crítica cidadã, as universidades podem ajudar a
atrair novos recursos humanos e financeiros, adaptar conhecimento originário de outro lugar para
as condições locais e alavancar o conhecimento que já está presente na região, mas que não está
sendo colocado para uso produtivo. Dessa forma, pode vir a contribuir para o desenvolvimento e
inovação local e, até mesmo, nacional, a depender de que tipo de transformação industrial está
ocorrendo na economia.
Ferreira et al. (2013) trata de variadas formas de interação, passando desde o grupo de
pesquisa da universidade ao grupo de pesquisa externo e incluindo também empresa júnior,
empresa de consultoria, empresa informal - sem registro contratual, contrato individual, convênio,
fundação universitária, entre outras. Apenas em relação aos grupos de pesquisa Rapini (2007),
cita diversos tipos de relacionamentos com o setor produtivo: i) Provenientes dos grupos de
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pesquisa: consultoria técnica, atividades de engenharia não rotineira, inclusive com
desenvolvimento de protótipo ou planta-piloto, desenvolvimento de software, fornecimento de
insumos materiais, transferência de tecnologia, treinamento de pessoal, pesquisa científica com
ou

sem

considerações

de

uso

imediato;

ii)

Provenientes

do

setor

produtivo:

desenvolvimento/fabricação de equipamentos, desenvolvimento de software, fornecimento de
insumos materiais, transferência de tecnologia e treinamento de pessoal.
As motivações e dificuldades que interferem na cooperação da universidade com
empresas e sociedade são várias. Ao citar esse assunto, Ipiranga et al. (2010) tenta equilibrar os
fatores e Rodrigues (2016) tem uma leve inclinação na defesa das universidades, mostrando que
seus ganhos são menores e suas perdas maiores, tendo o risco ainda de ficarem reféns das
imposições de empresas privadas e correndo o risco de se tornarem corporativas. Os contrapontos
são especificados estão no Quadro 4.
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Quadro 4 - Incentivos e barreiras à cooperação universidade-empresa
Incentivos
Universidade
Empresa
Novos recursos financeiros destinados à pesquisa
Acesso a recursos humanos qualificados
Aumento da relevância da pesquisa ao lidar com
Conhecimentos dos avanços tecnológicos de sua área
necessidades do mercado e sociedade
de atuação
Possibilidade de atualização de docentes e emprego
Acesso precoce a resultados de pesquisa
para estudantes
Futuros contratos de pesquisa e consultoria
Soluções para problemas específicos
Impacto positivo no ensino
Acesso a laboratórios e instalações
Formação de funcionários
Aumento da competitividade e estratégia tecnológica
Redução dos riscos e custos de pesquisa
Melhoria de imagem
Barreiras
Universidade
Empresa
Diferenças culturais e especificidades de trabalho
Segredo de resultados de pesquisa em propriedades
intelectuais
Concepções de tempo mais lentas
Falta de conhecimento acadêmico e dificuldade em
trabalhar com pesquisa
Falta de regulamento
Preferência por licenciamento ao invés de
desenvolvimento de tecnologias
Visão de individualismo do setor produtivo na busca
Aversão ao risco de investimentos
pelo lucro e pioneirismo em produtos e serviços
Despreparo de docentes e servidores na realização de
Ambiente e estrutura organizacionais inadequadas
projetos de P&D
Isolamento dos pesquisadores em torno de suas
Falta de recursos financeiros para financiar projetos
pesquisas e falta de compreensão das necessidades das
indústrias
Maior valorização da pesquisa básica do que da
Desconhecimento do potencial da universidade
tecnológica aplicada com fins de comercialização
Excesso de burocracia para a aprovação de parcerias
Risco de perder autonomia e se tornar universidade
coorporativa
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Rodrigues (2016) e Ipiranga et al. (2010)

Ferreira (2013) considera, em seu estudo, o corpo docente e inclui como barreiras a falta
de capacidade desse grupo em compreender as necessidades das empresas, a pesquisa
universitária que não é aplicável às necessidades das empresas, às limitações de tempo dos
professores, aos sistemas de recompensa inexistentes ou inadequados e ao desconhecimento de
mecanismos de interação. Todos esses fatores, em maior ou menor medida, fazem com que os
sistemas de cooperação sejam mais fracos ou não aconteçam, o que deve ser observado em cada
realidade estudada. Da mesma forma, cita ações que podem estimular o apoio entre universidades
e empresas como: estabelecer canais de comunicação/integração com a estrutura produtiva,
aprimorar as regras/legislação, reduzir a burocracia, adequar a estrutura administrativa, mudar a
cultura, criar uma política de universidade-empresa (UE), sensibilizar sobre a importância da
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pesquisa aplicada, criar sistemas de recompensa na universidade, capacitar professores para UE,
sensibilizar sobre a importância da pesquisa básica, entre outras ações. Assim, apesar das
dificuldades, é possível incutir uma mentalidade empreendedora no meio acadêmico, estimulando
o engajamento em ações, além do ensino, para que a segunda revolução acadêmica possa se
efetivar.
Para inovar, as empresas encontram problemas de natureza econômica (custos, riscos,
fontes de financiamento apropriadas), problemas internos à empresa (rigidez organizacional),
deficiências técnicas (escassez de serviços técnicos externos adequados, falta de pessoal
qualificado), problemas de informação (falta de informações sobre tecnologia e sobre os
mercados), problemas com o SNI (escassas possibilidades de cooperação com outras
empresas/instituições) e problemas de regulação (dificuldade para se adequar a padrões, normas e
regulamentações), conforme Gráfico 2 (PINTEC, 2016). As maiores dificuldades, no entanto, são
de natureza econômica: os custos elevados e os riscos excessivos.
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Gráfico 2 - Importância dos problemas e obstáculos para inovar, pelas empresas
que implementaram inovações, por setores de atividades - Brasil - período 2012/14

Fonte: IBGE (2014)

Ainda assim, a cooperação é uma forma de reunir potencialidades e oportunidades,
reduzindo as dificuldades para alcançar o desenvolvimento tecnológico. O potencial de
desenvolvimento a ser conquistado com a adoção de tecnologias já dominadas ou ainda por
serem desenvolvidas pelas universidades e institutos de pesquisa é grande e com custos
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significativamente menores para ambos.
Sobre os grupos de pesquisa que realizam cooperação universidade-empresa, Porto (2006),
com base em um conjunto de autores, conclui que a existência de pessoas com experiência em
ambos os lados facilita o processo. A avaliação do sucesso de um acordo de cooperação depende
do grau em que os objetivos estabelecidos previamente foram atingidos, o que é dificultado, pois
normalmente são muitos. Objetivamente, podem ser avaliados por meio da estabilidade,
continuidade, sobrevivência do seu relacionamento e sua evolução no tempo. E, subjetivamente,
por meio do nível de satisfação das diferentes partes que cooperam, pela intensidade das
atividades e impactos na realização de novos produtos.

Quadro 5 - Fatores de sucesso e fracasso dos acordos de cooperação
Fatores
Interesse
Administração
dos projetos
Realização de
objetivos

Planejamento

Confiança
Flexibilidade
Estabilidade
dos acordos
Satisfação
Resultados
dos acordos

Capacitação e
transferência
de pessoal

Detalhamento dos Fatores
Os parceiros devem possuir um interesse estratégico na pesquisa e que sejam capazes de cumprir
suas atribuições.
Deve-se proporcionar alta qualidade de administração dos projetos, com ênfase na definição de
objetivos, monitoramento do progresso, comunicação efetiva e desenvolvendo administradores
treinados e de qualidade.
O sucesso de um acordo de cooperação depende basicamente do grau em que os objetivos
estabelecidos foram atingidos, uma vez que esta é a sua finalidade.
A tarefa de avaliar os objetivos do acordo de cooperação, bem como o seu sucesso, é dificultada
devido à grande variedade de objetivos buscados pelo acordo.
Planejar a realização dos resultados desde o início do projeto e garantir que estes sejam atingidos,
dando importância à realização de benefícios mútuos, tanto para a universidade quanto para a
empresa.
Confiança, comprometimento e continuidade de pessoal facilitam o sucesso dos acordos, além de
manterem os parceiros engajados durante todo o processo.
A administração dos processos deve possuir habilidade para administrar mudanças.
A estabilidade, a continuidade e a evolução no tempo podem ser medidas eficazes para o sucesso da
cooperação.
A satisfação dos participantes do acordo pela realização dos objetivos almejados.
O número de projetos de pesquisas colaborativas levadas adiante conjuntamente entre empresas e
universidades.
O número de tecnologias orientadas às empresas, inventadas pela universidade.
O número de publicações científicas escritas conjuntamente entre os membros da universidade e da
empresa.
Número de problemas técnicos solucionados, os relatórios gerados e o número de inovações e
patentes conjuntas, as mudanças na produção, nas vendas e na produtividade, além dos objetivos e
expectativas atendidos.
O número de pesquisadores que mudaram de seus departamentos na universidade para as empresas
com o propósito de realizar atividades de P&D.
O número de cursos de treinamento para os membros das empresas, oferecidos pela universidade.
Fonte: Porto (2006)

Dagnino (2003) faz algumas ponderações a respeito da possível necessidade de fortalecer
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a relação UE e da necessidade do complexo esquema de ensino superior e de pesquisa público
brasileiro se adequar às mudanças no contexto socioeconômico e políticos aos interesses de
novos atores. Alega que a política de ciência e tecnologia, muitas vezes, fica à mercê do laissez
faire, sendo contaminadas pela estratégia follow the leader dos países avançados. Assim, são
questionados os arranjos institucionais de vinculação UE alinhados com o argumento da Hélice
Tripla para aumentar a competitividade do país e passou a ser aceita a ideia de que a pesquisa
universitária deve interessar às empresas não porque seus resultados sejam diretamente aplicáveis,
mas sim porque ela treina os pesquisadores capazes de conceber tecnologias, em seus centros de
pesquisa, que as tornem competitivas. A descida das universidades de sua "torre de marfim", via
maior interação com as empresas, para que se pudesse tornar a universidade forte e
autossustentável também é questionada. Rodrigues (2016) também cita o perigo da universidade
se tornar corporativa, sofrendo uma distorção de seu propósito e até mesmo entrando em um
cenário de comercialização e competição mercadológica. Assim, há uma arriscada tendência de
modificação do modelo de universidade conhecido como espaço difusor de conhecimento,
impulsionador da crítica e berço de formação ampla para a universidade focada na inovação das
condições de lucro industriais, sendo subserviente em relação ao capitalismo (SILVA; BALZAN,
2006 apud RODRIGUES, 2016).
As pesquisas científicas no Brasil estão majoritariamente hospedadas no âmbito das
instituições acadêmicas públicas e estas estão recebendo recursos escassos, mesmo sendo
essenciais para o desenvolvimento do conhecimento (LIMA et al., 2001). Assim, correm o risco
de desviar do seu papel legítimo, previsto na Constituição Federal de 1988 e na LDB, e passarem
a integrar o que Rhoades e Slaughter (2004) chamam de "capitalismo acadêmico da nova
economia", priorizando geração de receitas e demandas do setor produtivo e perdendo autonomia
e liberdade.
Por fim, há que se considerar que a política de inovação é resultado do empreendedorismo
coletivo através da colaboração entre atores empresariais, governamentais e acadêmicos - a
Hélice Tríplice e Hélice Quádrupla e, assim, todos os atores desempenham um papel fundamental
na organização regional de inovação para promover o desenvolvimento econômico e social
(EZTKOWITZ et al., 2005).
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2.3.4 A Universidade Empreendedora
In the beginning of change there is volition, along the way
there are emergent acts of will, and in the end there remains
the ambition to fashion an even better university. If there is
a single secret in significant ongoing university change,
perhaps this is it. You start with volition, the willful decision
to pursue a certain path of transforming action - and take it
from there. Call it what you would like, the point is to do it
(CLARK, 2003, p. 114).

O conceito de Universidade Empreendedora (EU) surgiu a partir dos estudos sobre o
empreendedorismo nas universidades publicado pelo sociólogo americano Burton R. Clark em
1998, no livro "Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation"
e depois ampliado em "Sustaining change in universities: continuities in case studies and
concepts", em 2003. O termo foi ratificado por Henry Etzkowitz, a partir da Triple Helix (1998).
Sheila Slaughter e Larry L. Leslie (1999) e David Kirby (2006) mostraram se tratar de um
fenômeno global com trajetórias análogas de desenvolvimento, apesar de caminhos e modos de
expressão diferentes construídos a partir do ensino e pesquisas, coletivamente, de baixo para cima
e de forma não linear.
A Universidade Empreendedora parte de uma postura proativa da universidade em
ultrapassar ensino e pesquisa e focar na sua terceira missão acadêmica - envolvimento no
desenvolvimento socioeconômico. Enquanto a universidade coloca o conhecimento em uso, ela
gera novos conhecimentos e formas de se relacionar com governos e empresas, inclusive,
contribuindo para a criação de inovações. Além disso, e o mais importante, é a ampla capacidade
que a Universidade Empreendedora tem de fornecer aos alunos novas ideias, habilidades e
talentos colaborativos e empreendedores que farão total diferença no meio social (CLARK, 1998).
Um pré-requisito para a universidade assumir o papel empreendedor é a capacidade de
definir a sua própria direção estratégica. Os objetivos dos sistemas de inovação nos países em
desenvolvimento são distintos dos existentes nos países desenvolvidos. Nos países periféricos, a
principal tarefa do sistema costuma ser o aproveitamento de "janelas de oportunidade", de forma
a viabilizar a realização de processos de catching-up. Isso inclui não só a transferência de
tecnologia, mas também a geração das capacitações tecnológicas necessárias para conduzir a uma
trajetória dinâmica de entrada em novos mercados (TIGRE, 2006).
O segundo passo é o de ver que o conhecimento desenvolvido dentro da universidade é
usado, especialmente em sua região local. Isso pode levar a uma variedade de formas, como a
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transferência de tecnologia, reprodução colaborativa de uma estratégia para o desenvolvimento
econômico regional, entre outros. Presume-se um grau de independência do governo e indústria,
patrocinadores eclesiásticos, mas mantém um alto grau de envolvimento com outros atores
sociais deste ponto de vista independente (EZTKOWITZ et al., 2005).
A Universidade Empreendedora pode ser caracterizada por conformar tecnologia
avançada e facilitar o processo de difusão da tecnologia por meio de intermediários, como
escritórios de transferência de tecnologia, incubadoras de entidades comerciais e parques
tecnológicos, com o objetivo de estimular a geração de novas empresas (ROTHAERMEL et al.,
2007). Essa ação empresarial é tipicamente uma superação em uma universidade de pesquisa,
mas também pode ser uma estratégia de desenvolvimento a partir de uma universidade do ensino,
como fases realizadas simultaneamente ou mesmo em ordem inversa para uma progressão usual
(ETZKOWITZ et al., 2006).
A universidade é uma incubadora natural, fornecendo uma estrutura de apoio para
professores e estudantes, para iniciar novos empreendimentos de todos os tipos, intelectual,
política, comercial e conjunta. É, também, uma potencial sementeira para novos campos
científicos interdisciplinares e novos setores experimentais, cada um cruzando a outra
(EZTKOWITZ et al., 2005). A universidade empreendedora seria um modelo de instituição
acadêmica focada porque poderia desenvolver o potencial científico na conversão do
conhecimento ao mesmo tempo em que colabora com o viés comercial, com utilidade econômica
e social (ETZKOWITZ, 2003).
Clark (2003) mostrou exemplos baseados em pesquisa de cinco universidades que
adotaram uma postura empreendedora: Warwick (Inglaterra), Twente (Holanda), Strathclyde
(Escócia), Chalmers (Suécia) e Joensuu (Finlândia). Em todos elas, há variações em missões
organizacionais, mercados, histórias, estratégias e estruturas. Entretanto, para ter sucesso, as
universidades tiveram de ter um mínimo irredutível para difundir valores acadêmicos tradicionais
com

perspectivas

gerenciais,

departamentos

tradicionais

baseados

em

disciplinas

complementados por centros que gerenciavam novas interfaces com o mundo externo,
adaptabilidade para envolver novos subsídios, centro acadêmico estimulado com valores e
abordagens disciplinares, crença empreendedora que transcendia a atuação dos gestores e que
permitiram a conexão com outros atores e ideias da instituição.
A universidade empreendedora pode surgir em sistemas acadêmicos com pouca ou
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nenhuma história anterior, e até mesmo com uma atitude fortemente antagônica em relação à
capitalização do conhecimento. Na Europa, a cooperação entre universidades e indústrias foi um
dos mais fortes motores do crescimento econômico no final do século XX. A possibilidade de
desempenhar tal papel, no entanto, variou por região e país, sendo errado presumir um modelo
único de ligação ou de universidade. No Japão, por exemplo, o que fortalece as relações entre a
academia e a indústria é a pesquisa de longo prazo formalizada e traduzida em novas tecnologias
e processos de produção. Assim, iniciativas como enquadramento nacional, exame de admissão,
encurtamento dos esquemas educacionais, contratos para pessoal, cobrança de mensalidades e
reunião de forças com outras universidades também foram saídas utilizadas para conferir um
mínimo de independência financeira para algumas universidades no mundo (ETZKOWITZ et al.,
2000).
Uma das formas que a universidade tem para contribuir para o desenvolvimento econômico
e social do seu entorno é fazendo com que o conhecimento existente entre os seus muros seja
aplicado e utilizado para a geração de renda e a melhoria das condições sociais (AUDY, 2006).
Etzkowitz (1998), Etzkowitz et al. (2000) argumentam que, além de contribuir para o
desenvolvimento econômico e social, as atividades devem contribuir para a sustentabilidade das
universidades, cujo financiamento também tem mudado ao longo dos anos.
Nos países periféricos, como os de padrão acadêmico latino-americano, as universidades
passam simultaneamente pela primeira e segunda revolução acadêmica num esforço para
reconfigurar a inovação nacional e regional. Os professores passam a atuar em tempo integral
com foco maior em pesquisa e conexões com a indústria tanto na pesquisa quanto na formação de
estudantes. O desenvolvimento de "baixo para cima" com incubadoras expandiu o poder de
empresas tradicionais da região, agregando tecnologias avançadas e conhecimento. Na Fundação
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC) da Universidade
Federal do Rio Janeiro (UFRJ), por exemplo, cooperativas estimularam o empreendedorismo em
favelas e regiões pobres para formação de pequenas empresas como padarias e serviços de
limpeza que, muitas vezes, encontraram seus primeiros clientes na própria universidade
(ETZKOWITZ et al., 2000).
O foco de uma universidade empreendedora está em formar novos papéis acadêmicos,
como a formação de empresas e a criação de capacidades organizacionais para o alcance deste
objetivo (EZTKOWITZ et al., 2005). Uma universidade empreendedora, seja de base acadêmica
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existente ou nova fundação, toma iniciativas junto ao governo e indústria para criar uma estrutura
de apoio para firme formação e crescimento regional.
No Brasil, a USP, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) foram as três instituições de maior destaque do Índice de
Universidades Empreendedoras de 2019, promovido pelo Movimento Brasil Júnior. O conceito
adotado com o estudo foi de que a "universidade empreendedora é a comunidade acadêmica
inserida em um ecossistema favorável, que desenvolve a sociedade por meio de práticas
inovadoras” (BRASIL JÚNIOR, 2016).

2.3.4.1 Características da Universidade Empreendedora
Clark (2003) estabelece cinco elementos organizacionais que juntos caracterizam uma
universidade empreendedora que são:
1- Núcleo de direção reforçado. Para serem empreendedoras, as universidades necessitam
de maior capacidade gerencial, não dependendo apenas de reputação e influência política para
garantir recursos e status competitivo. Precisam de uma direção mais rápida, flexível e focada em
reações a expansão e mudanças de demandas. Precisam de uma maneira mais organizada de
remodelar suas necessidades programáticas. O núcleo deve envolver grupos gerenciais centrais e
departamentos acadêmicos, conciliando valores gerenciais com acadêmicos tradicionais.
2- Área de atuação expandida para além das fronteiras institucionais. As universidades
empreendedoras se ligam a organizações e grupos externos para se expandir formando escritórios
de divulgação profissionalizados que tratam da transferência de contatos, desenvolvimento de
propriedade intelectual, educação continuada, captação de recursos e até casos de antigos alunos.
Centros de pesquisa interdisciplinares orientam projetos que crescem lado a lado. Trazem para a
universidade pessoas que estão tentando resolver problemas práticos críticos no desenvolvimento
econômico e social. A infraestrutura também deve manter esse ritmo, sendo fáceis de iniciar e de
se separar.
3- Base de financiamento diversificada. A universidade requer maiores recursos
financeiros com o apoio do governo, mas também levantam dinheiro de fontes secundárias
competindo por concessões e contratos e estendendo seu campo para empresas industriais,
governos locais e organizações filantrópicas, royalties de propriedade intelectual. Assim, recursos
de terceiros representam a diversificação financeira da universidade, além das somas mais altas
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extraídas de bolsas de pesquisa necessárias para a sua autossuficiência. Agências governamentais
ligam-se a universidades para receber serviços úteis em troca ou para promover progresso
econômico. Associações profissionais querem promover o desenvolvimento profissional
continuado de seus membros. Os governos também consideram o patrocínio de pequenas e
médias empresas pela universidade que são necessárias em alta tecnologia como start-ups, indo
além da pesquisa interdisciplinar para a transdisciplinar com problemas centrados na indústria.
As organizações filantrópicas, fundações locais, nacionais e internacionais podem até mesmo
fornecer renda às universidades, o que pode vir, por exemplo, através de doação para equipar
uma sala específica, desde que esta receba o nome do patrocinador. Dotações e arrecadações de
recursos de ex-alunos podem contribuir para educação de futuros alunos e apoiar programas e
projetos específicos ou contribuir para angariação de fundos gerais. Outra fonte de renda
autogerada é a mensalidade estudantil, muitas vezes não permitida para estudantes universitários
nacionais, mas aplicados a alunos de pós-graduação. Outra fonte de renda são as operações do
campus focadas na pesquisa remunerada, spin-offs, vendas de serviços de leasing, impressão e
biblioteca de propriedades, além agências de notícias, loja do campus e outras atividades de
autofinaciamento como residências estudantis, serviços de alimentação e foto cópias sendo pagos
aos departamentos e fundos especiais e o restante disponível para a universidade realocar em
outros propósitos. Os royalties de invenções patenteadas e licenciamentos de direito de
propriedade são outra fonte. As universidades devem comercializar invenções, estabelecendo
normas, regras e procedimentos de propriedade de patentes para compartilhando a renda com
professores e alunos, desenvolvendo outro fluxo de renda de alto potencial. A universidade pode
trazer muitos contratos de pesquisa ao longo dos anos com pesquisa com remédios e outros
medicamentos. Mesmo em sistemas universitários nacionalizados, governos regionais e
municipais e agências de desenvolvimento econômico e tecnológicos nacionais participam como
apoiadores da universidade. A renda geralmente é obtida a partir de bases competitivas. As
universidades do século XXI são, acima de tudo, centros de ciência e tecnologia relevantes para o
progresso econômico, constroem e sustentam círculos virtuosos de geração de renda, superando
em parte o agora comum círculo vicioso de declínio do apoio ocasionado por cortes do estado
persistente ao longo de décadas, mudando as relações aluno-professor. A diversificação da renda
não é um luxo, pelo contrário, torna-se um determinante básico das universidades. A dependência
de uma única fonte de renda é maneira falha de desenvolver uma universidade moderna e pouco
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proativa. Os interesses do governo mudam e se multiplicam e o apoio da universidade pode
rapidamente deslizar para baixo da lista de prioridades. Por isso, é cada vez mais necessário
diversificar suas fontes de renda.
4- Mudança na burocracia. A diversificação das fontes de renda requer novas ferramentas
de implementação com novos gabinetes administrativos com pessoal especializado, com
escritórios de contratos, relações industriais, segmento de ex-alunos, desenvolvimento
multilateral, transferência de tecnologia, educação continuada, serviços de varejo, eventos
especiais, projetos de capital, todos necessários. A burocracia cresce, mas é diferente da
burocracia imposta pelo Estado, que é deixada para trás. Os novos administradores e professores
têm compromissos fora dos departamentos tradicionais como em agências de diversificação. A
nova burocracia aparece como apoio para o estímulo da iniciativa que se conecta
sistematicamente com o mundo exterior. Os novos funcionários especializados devem combinar
o melhor da indústria privada bem como na administração pública. Esses novos funcionários
formam a "não-faculdade", pois atendem a novos relacionamentos, são um curso crescente de
produção, mas também fatores de produção, pois trabalham com professores para criar a
produção do ensino superior. É burocracia da mudança.
5) Disseminação da cultura empreendedora. Membros individuais do corpo docente ou
administradores são limitados no que podem fazer, mas os grupos grandes e pequenos podem
moldar novas estruturas, processos e orientações e fornecer recursos e infraestruturas que são
capazes de construir além do que a universidade teria, permitindo subsidiar maior qualidade e
reputação no mercado. Autonomia não garante autodeterminação ativa, porque uma universidade
autônoma pode ser passiva, vivendo do passado em vez de olhar para o futuro e explorar e
experimentar mudanças internas e externas.
Estes cinco elementos (CLARK, 2003) podem ser usados para entender as universidades
transformadas, sustentando as mudanças que eles fizeram, evitando a regressão ao estado
anterior. A nova universidade significa diversificação de renda, direção forte para energizar a
busca de renda, desenvolver capacidades multidisciplinares de extensão, construir respeito com o
comportamento empreendedor em departamentos disciplinares e tornar credível a reivindicação
de uma cultura distintiva. Assim, as mudanças nas universidades precisavam ser entendidas em
termos incrementais. A construção de capacidade estrutural e clima cultural leva tempo e requer
envolvimento e aprovação de todos os atores envolvidos no processo. Devem ser implantados em
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um momento confiável com o objetivo de se tornar perpétuo. São necessárias, portanto,
adaptações e remodelações para reforçar o novo caráter organizacional empreendedor.
Etzkowitz et al. (2000) complementa que a universidade empreendedora inclui os
seguintes mecanismos de desenvolvimento e estrutura emergentes que podem ser ligadas à
produção, troca e uso do conhecimento que a Hélice Tripla propõe:
1- Transformações internas: tarefas tradicionais são redefinidas de acordo com as
exigências das funções emergentes. O ensino foi expandido para incluir metodologias que
permitiram obter novos conhecimentos como a reinterpretação dos conhecimentos já existentes,
estudantes expandem seus conhecimentos acadêmicos para o mundo real, agindo como
intermediários entre as universidades e esferas institucionais. A universidade incorpora o
empreendedorismo na sua missão. Ex: estagiários, aprendizes;
2- Impacto transinstitucional: esferas industrial e governamental aumentam a capacidade
intermediárias similares, assim desequilíbrios são corrigidos e colaborações são mais facilmente
compreendidas e negociadas gerando estabilização;
3- Processos de interface: a universidade empreendedora requer uma aprimorada
capacidade de inteligência, monitoramento e negociação com outras esferas institucionais,
principalmente indústria e governo, interface para facilitar interação com potenciais parceiros
como transferência de tecnologia e escritórios spin-off;
4- Efeitos recursivos: capacidade de criar outras novas organizações, como joint ventures
entre empresas.
Os empreendedores acadêmicos são encorajados a estabelecer novas formas de
organização para a flexibilização e descentralização das universidades, aproveitando as vantagens
acadêmicas existentes. A incubação é parte desta uma tendência mais ampla de desconcentração
de organizações burocráticas e hierárquicas redes e clusters baseados no conhecimento. Envolve
a expansão da missão educacional acadêmica de treinar indivíduos para educar organizações,
traduzindo o conhecimento avançado em pesquisa em empresas, gerando conhecimento em
vários níveis técnicos (cultural, artístico, gerencial, etc.) (ETZKOWITZ et al., 2005). Os veículos
institucionais também facilitam esse processo como escritórios de tecnologia, spin-offs e
empresas incubadoras que criam novas formas através do qual o conhecimento pode ser
apropriado.
As empresas têm capacidades variadas de crescimento e fazem demandas diferentes ao
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longo do tempo de acolhimento na universidade. Alguns críticos acreditam que o
empreendedorismo deva ser combatido ou, pelo menos, encapsulado em uma classe especial de
instituições de ensino superior, temendo que a universidade perca o seu papel. Algumas empresas
também se preocupam com as potenciais concorrentes emergentes de novas empresas da
academia, argumentando que as universidades devem se limitar à funções tradicionais como
consultoria (ETZKOWITZ et al., 2000).
O paradigma empreendedor não é reservado apenas às tecnologias recém-inventadas ou
pesquisa intensiva nas universidades que geram firmas híbridas, podendo ser promulgado através
de inovações no ensino de graduação e educação continuada. O ensino do empreendedorismo nas
universidades se expandiu com o passar do tempo através da cultura organizacional, alcançando
técnicos-administrativos, docentes e discentes, principalmente porque podem ser incentivados
desde cedo a se tornarem empreendedores, pois farão parte da nova geração de profissionais que
contribuirão para o crescimento econômico e a criação de empregos em uma sociedade que
precisa desses resultados mais do que nunca (ETZKOWITZ, 2000). Quando uma universidade
deixa de ser empreendedora, é muitas vezes porque a estrutura institucional para encorajar este
papel está faltando (EZTKOWITZ et al., 2005).

Quadro 6 - O papel da universidade, esferas da indústria e do governo
e instituições híbridas em incubadoras tecnológicas
Universidade

Indústria

Governo

Instituições
híbridas

Gerentes de incubadoras
Fonte de conhecimento para empresas incubadas
Fornece recursos financeiros e humanos, contribuindo para os custos e investimentos das
incubadoras
Ensino fortalece a incubação (empreendedorismo)
Professores e pesquisadores trabalham como consultores para as empresas
As empresas têm acesso a laboratórios, bibliotecas e outros recursos
Fornece recursos financeiros para empresas incubadas
Fornece acesso a dinheiro inicial
Envolver os serviços de empresas incubadas
Gerentes de incubadoras
Fonte de conhecimento para empresas incubadas
Fornece recursos financeiros e humanos, contribuindo para os custos e investimentos das
incubadoras
Fornece recursos financeiros para empresas incubadas
Contrata os serviços de empresas incubadas
Contribuição financeira para os custos e investimentos das incubadoras
Fornece recursos financeiros para empresas incubadas
Fornece acesso a capital de risco para empresas incubadas
Contribuição financeira para os custos e investimentos das incubadoras

Fonte: Almeida (2004)
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No ambiente de cultura empreendedora criado dentro da academia, o cenário tem sido de
descentralização, contribuição e pluralismo, conforme expõe Almeida (2004) ao tratar das
incubadores tecnológicas. A incubação é parte de uma tendência mais ampla de desconcentração
de organizações burocráticas e hierárquicas redes e clusters baseados no conhecimento. Envolve
a expansão da missão educacional acadêmica de treinar indivíduos para educar organizações,
traduzindo o conhecimento avançado em pesquisa em empresas, gerando conhecimento em
vários níveis técnicos (cultural, artístico, gerencial, etc.) (ETZKOWITZ et al., 2005).
O empreendedorismo afeta as missões educacionais e de pesquisa de todas as instituições
de ensino superior em maior ou menor grau. Os estudantes também são potenciais inventores.
Eles representam um fluxo dinâmico de "capital humano" no mundo acadêmico formado pelos
grupos de pesquisa (ETZKOWITZ, 2000).
Etzkowitz (2013) trata de três estágios ou fases para o desenvolvimento de uma
universidade empreendedora que podem ocorrer de forma linear, sequencialmente ou
simultaneamente:
1ª fase: visão estratégica de sua direção com alguma capacidade de definir suas
prioridades, aumentando negociações para prover recursos. É o sentido usado por Clark (1999)
em sua análise de universidades europeias que diversificam sua renda estabelecendo escritórios
de captação de recursos;
2ª fase: universidade ativa na comercialização de propriedade intelectual decorrente das
atividades de seus professores, funcionários e alunos, estabelecendo recursos próprios de
transferência de tecnologia;
3ª fase: papel proativo na melhoria da eficácia do seu ambiente regional de inovação, em
frequente colaboração com atores da indústria e governo, construindo relações em um papel
estratégico no incentivo à inovação em sua região por meio do conselho de alta tecnologia ou
círculo do conhecimento.
Etzkowitz (2013) também pondera que o modelo universitário empresarial é expresso por
quatro inter-relações: 1) interação: quando a UE interage com indústria e governo; 2)
independência: pois a UE é relativamente independente de outras esferas institucionais; 3)
hibridização: pois no processo há a criação de organizações híbridas; 4) reciprocidade: contínua
renovação da estrutura interna da universidade.
Independentemente da fase na qual se encontra uma universidade e de qual tipo de
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interação ela gera, é inegável o reconhecimento de sua capacidade de educação, pesquisa e
empreendedorismo na garantia de uma especialização inteligente na arena global e na sociedade
do conhecimento. Pois, todo o conhecimento criado na universidade pode ser colocado em prática,
expandindo a pesquisa e contribuindo para que o desenvolvimento econômico, social e regional
seja incorporado.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
O objeto de análise desta pesquisa que tem o foco na UFJF é compreender suas relações
de interação com a sociedade por meio de seus grupos de pesquisa, envolvendo gestores,
docentes e pesquisadores que fazem parte do processo de interação com a sociedade. Portanto,
esta pesquisa é de natureza aplicada, pois objetiva gerar aplicações práticas voltadas a problemas
específicos e interesses locais (SILVA e MENEZES, 2005). Tem o objetivo de tratar o estudo de
forma exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, envolvendo levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. É descritiva, pois apresenta
determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis, por meio de
questionários e observação sistemática (GIL, 2002). Assim, busca-se estudar as características de
um grupo, levantando opiniões, atitudes e crenças, descobrindo a existência de associações entre
variáveis e, até mesmo, determinando a natureza dessa relação para proporcionar uma nova visão
do problema.
A abordagem é qualitativa, com elementos quantitativos. Segundo Triviños (1987), a
abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, captando não só a
aparência do fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e
mudanças, e tentando intuir as consequências. Essa abordagem propicia o aprofundamento da
investigação, valorizando o contato direto da situação estudada, mas permanecendo aberta para
perceber a individualidade os significados múltiplos (GIL, 1999). Da mesma forma, não faz
sentido desprezar a contagem de dados tratada por meio de técnicas estatísticas, pois as
abordagens qualitativas e quantitativas podem e devem ser encaradas como complementares
(LAVILLE & DIONNE, 1999).
Os procedimentos adotados são o documental e o de levantamento de informações, já que
tem o intuito de recolher informações oficiais sobre o universo pesquisado e interrogar
diretamente pessoas envolvidas com o problema de pesquisa a respeito do que sabe, crê ou espera.
Assim, considera-se o contexto histórico, econômico e social (GIL, 1999). Além disso, será
utilizada a técnica de pesquisa de estudo de caso, pois se busca amplo e detalhado conhecimento
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sobre um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto real, onde estes limites não são
claramente percebidos (GIL, 2002). Busca-se também preservar o caráter unitário do objeto
estudado, formular hipóteses, e explicar variáveis causais de determinado fenômeno em situações
complexas (YIN, 2001). Por fim, através da triangulação dos dados será possível combinar e
cruzar os dados através de múltiplos pontos de vista, permitindo ao pesquisador ampliar o
universo informacional em torno do objeto pesquisa (MINAYO, 2010).

Quadro 7 - Métodos de Pesquisa
Natureza
Objetivos
Abordagem
Procedimentos
Delineamento
Coleta de Dados
Análise dos Dados

Aplicada
Exploratória e Descritiva
Quantitativa e Qualitativa
Documental e de Levantamento
Estudo de Caso
Entrevistas (semiestruturadas e em profundidade)
Questionários (levantamento)
Estatísticas Descritiva Simples
Análise de Conteúdo
Fonte: Elaborado pela autora

3.2 COLETA DOS DADOS
Antonio Carlos Gil (2002), Robert K. Yin (2001), Robert E. Stake (2000) e Lüdke e André
(1986) tratam do rigor metodológico que envolve um Estudo de Caso, se atentando para o
cuidado na coleta e análise dos dados para minimizar o efeito de vieses. Também enfatizam sobre
a triangulação de procedimentos para compreender o fenômeno em profundidade e conferir
confiabilidade e fidedignidade. Portanto, serão utilizadas entrevistas (semiestruturadas e em
profundidade) e questionários. Como fontes documentais secundárias, que servirão como
complemento para as entrevistas e questionários, serão utilizados documentos oficiais da UFJF e
seus órgãos internos que tratam de características e ações da instituição disponíveis para consulta
como Regimento Geral, Estatuto, PDI 2016-2020, Regimentos Internos, Resoluções, Portarias,
entre outras.

3.2.1 Entrevistas semiestruturadas e em profundidade
As entrevistas presenciais e gravadas foram direcionadas a gestores da UFJF de setores
estratégicos da UFJF como Reitoria, Pró-reitorias (PROPP e PROEX), Diretoria de
Inovação/Critt, Fadepe e CAEd envolvidos com o processo de cooperação na Universidade e
também para professores/pesquisadores que estudam a UFJF enquanto universidade com
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potencial empreendedor e já tiveram contato com a temática deste estudo.
Para a entrevista com gestores (Apêndice A) foi elaborado um roteiro composto por
quatro partes: (i) objetiva compreender brevemente a vida profissional e acadêmica dos
entrevistados; (ii) conhecer parcerias, projetos e resultados da atuação da UFJF junto à sociedade;
(iii) identificar as barreiras encontradas e os instrumentos desenvolvidos pela universidade como
política para promover a interação; e (iv) o potencial das pesquisas acadêmicas atenderem as
demandas da sociedade e o perfil desejável do pesquisador/professor/empreendedor com vias a
estimular a interação. Para a entrevista com professores/pesquisadores (Apêndice B) não houve
separação de perguntar por temática, mas buscou-se elaborar perguntas parecidas com as do
roteiro anterior, tendo em vista a postura proativa da UFJF em colaboração com o
desenvolvimento regional e busca pela inovação. Para tanto, todos os dois roteiros de entrevista
foram submetidos a um pré-teste que permitiram adequação do instrumento para melhor
aproveitamento antes da aplicação final do documento.

3.2.1 Questionários
Os questionários foram dirigidos aos líderes dos grupos de pesquisa da UFJF que fazem
parte do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, vinculado ao CNPq, e contribuem
ativamente para a pesquisa científica e tecnológica na Universidade, na região e na comunidade
científica nacional e internacional.
O Diretório possui uma base corrente onde os grupos são registrados, excluídos e
atualizados continuamente, o que faz com que a configuração dessa base se modifique
diariamente. Assim, no dia 13 de abril de 2018 foram buscados todos os grupos de pesquisa
certificados pela UFJF e esse mesmo procedimento foi repetido em 05 de abril de 2019. Foram
encontradas três situações: não-atualizado, em preenchimento e certificados. No entanto, como há
mudanças constantes na plataforma e para que nenhum grupo ficasse de fora, todos os grupos
foram agrupados em uma grande lista. Os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq em 2018 e
2019 como certificados, em preenchimento e não atualizando totalizaram 405 registros que,
eliminadas as duplicidades, resultaram em 317 grupos de pesquisas e 317 líderes cadastrados.
Os grupos de pesquisa da UFJF abarcavam as mais diversas áreas do conhecimento e
estavam classificados por área predominante. Mas, para reduzir o número de áreas e fornecer
uma visão geral do grupo estudado, optou-se por utilizar a classificação em grandes áreas de
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atuação conforme a CAPES. Os quantitativos estão disponíveis na Tabela 1.

Tabela 1 - Grupos de pesquisa 2018/2019 conforme grande área CAPES
Grandes Áreas
Frequência / %
Ciências Agrárias
3 (0,94%)
Ciências Biológicas
20 (6,30%)
Ciências da Saúde
78 (24,60%)
Ciências Exatas e da Terra
41 (12,93%)
Ciências Humanas
74 (23,34%)
Ciências Sociais Aplicadas
47 (14,82%)
Engenharias
23 (7,25%)
Linguística, Letras e Artes
31 (9,77%)
Total
317
Fonte: Elaborado pela autora

Os questionários enviados para líderes de grupos de pesquisa foram elaborados de forma
semiestruturada, estabelecendo direta relação com os objetivos deste estudo (Apêndice C) e
visaram trazer como resultados dados qualitativos e quantitativos. Para tanto, foi realizado um
pré-teste do instrumento aplicado a cinco líderes de grupo de pesquisa da Universidade Federal
Fluminense (UFF) que forneceram informações úteis e sugeriram melhorias para a correção do
documento antes da aplicação final. Após, foi feito contato telefônico em todas as unidades
acadêmicas da UFJF e coletado o e-mail de contato de docentes/pesquisadores listados. O
questionário foi enviado para os 317 líderes de grupos de pesquisa através da plataforma Google
Forms e ficou no ar por aproximadamente 30 dias (30/09/2019 a 01/11/2019).

3.3 ANÁLISE DOS DADOS
Após a coleta e verificação dos dados, foi feita a análise, permitindo associações que
confirmem ou corroborem teoria e prática. O uso de várias fontes de evidência permite, ainda,
compreender em profundidade o fenômeno estudado. A partir da interpretação destas informações,
será possível apresentar os resultados.
Para o julgamento qualitativo foi utilizada a Análise de Conteúdo que, de acordo com
Bardin (2009), passa por três fases: 1- Pré-análise; 2- Exploração do material; 3- Tratamento dos
resultados, inferência e interpretação. A primeira trata da leitura flutuante para conhecer o texto,
escolher os documentos com a demarcação do que será analisado, formular objetivos e
referenciar por meio de recortes de textos a serem analisados. A segunda etapa visa codificar e
identificar as unidades de registro. Assim, todos os materiais objeto de análise (entrevistas e
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questionários) serão submetidos a um estudo aprofundado, com codificação e classificação, tendo
também por base os objetivos e referenciais teóricos. A terceira e última parte se refere ao
tratamento dos resultados, com a condensação e destaque de informações por meio de categorias
de análise, culminando com interpretações inferenciais. Neste ponto, cabe ainda a análise
reflexiva e crítica.
As considerações quantitativas, por sua vez, foram analisadas por meios de Estatísticas
Descritivas Simples. Assim, o levantamento de fontes secundárias provenientes de documentos e
questionários foi reunido em tabelas, gráficos e resumos numéricos que visam compilar
informações de relevância para a pesquisa (GUIMARÃES, 2008).
Finalmente, a pesquisa firmada por diversos ângulos de análise, possibilita pela
triangulação, conforme definem Denzin e Lincoln (2000), permite a validação do estudo,
descobrindo seus paradoxos e contradições e oferecendo ao pesquisador olhares múltiplos e
diferentes do mesmo lugar de fala. Dessa forma, permite compreender o fenômeno em sua
totalidade, apesar de suas complexidades, e acrescentar rigor, amplitude, complexidade, riqueza,
e profundidade a qualquer investigação (AZEVEDO, 2013).

3.4 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Este estudo tem como foco a UFJF e sua atuação na relação de interação com a sociedade.
Desta forma, as limitações metodológicas envolvem os atores que fazem parte do rol desta
pesquisa: gestores da universidade, líderes de grupos de pesquisa e pesquisadores/professores.
Quando submetidos a entrevistas e questionários esses grupos certamente podem trazer
importantes contribuições para a temática, enriquecendo ainda mais a pesquisa. Assim, a
principal limitação deste estudo são as baixas taxas respostas às entrevistas e questionários. Os
demais riscos envolvem o curto prazo para a coleta de dados e a disponibilidade de documentos
em plataforma pública para análise documental. Além disso, outros fatores que fogem ao alcance
da pesquisadora como catástrofes ambientais, políticas e sociais podem impedir a execução das
atividades. Mas, para diminuir a chance desses riscos acontecerem, a pesquisadora acompanhou a
atualização dos documentos no site da UFJF e buscou contato presencial, via e-mail e por
telefone com os atores envolvidos neste estudo.
Os entrevistados tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)
para concordância com a pesquisa e, assim como nos questionários, os respondentes não foram
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identificados sob qualquer hipótese. Desta forma, são preservadas suas identidades respeitando os
padrões profissionais de sigilo, atendendo à legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde) e técnicas de anonimato, utilizando as informações somente para os
fins acadêmicos e científicos.
Por fim, espera-se que este estudo possa ser replicado em outras universidades brasileiras
para que se conheçam mais profundamente realidades semelhantes. Como forma de
complementar este estudo, poder público, empresas e movimentos sociais poderiam ser objetos
de análise, conferindo maior densidade à pesquisa.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi criada em 23 de dezembro de 1960 a
partir da agregação de estabelecimentos de Ensino Superior de Juiz de Fora, que foram
reconhecidos e federalizados e deram origem à segunda universidade federal do interior 6 do país.
A cidade universitária foi construída no ano de 1969, mas, com o tempo, outros prédios em
distintos bairros foram incorporados à instituição, permitindo a ampliação da capacidade de
prestação de serviços como, por exemplo, o Hospital Universitário (UFJF, 2018).
Em 2012, a UFJF expandiu sua atuação com a incorporação de um campus avançado na
cidade de Governador Valadares - MG que, atualmente, não possui sede própria7, ocupando
provisoriamente as dependências de um centro administrativo e de duas faculdades particulares
(PDI, 2016-2020). Assim, passou a atuar em duas cidades de destaque: Juiz de Fora, conhecida
como “Manchester Mineira” pelo pioneirismo na industrialização, que a fez o município mais
importante do estado, e Governador Valadares, a “Princesinha do Vale”, maior cidade banhada
pelo Rio Doce. Assim, em Juiz de Fora, são 20 unidades acadêmicas divididas em Institutos,
Faculdades e o Colégio de Aplicação João XXIII e, em Governador Valadares, há mais dois
institutos (UFJF, 2018).
A região de maior abrangência da UFJF, no entanto, continua sendo na Zona da Mata
Mineira, que tem Juiz de Fora como cidade polo de uma região constituída por sete microrregiões,
que totalizam 142 municípios e mais de dois milhões de habitantes. Está localizada entre as três
principais cidades do país, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, e possui 35.747,729 km
de área, servida por vias de comunicação rodoferroviárias, com nove rodovias federais que
cortam a região, além de duas ferrovias e dois aeroportos. As principais matrizes econômicas da
região são setor agrícola, com destaque para o gado de leite e plantações de cana-de-açúcar, café,
milho e feijão; agropecuário, na produção de leite e criação de bovinos, suínos e aves; industrial,
nos segmentos de metalúrgica, automobilística, têxtil e moveleira; e de serviços que corresponde
a mais de 60% do PIB da Zona da Mata (GDI MATA, 2018).
A UFJF ainda não aparece na lista do ranking internacional Times Higher Education entre
6
7

A primeira universidade federal do interior do país foi a de Santa Maria (RS).
A UFJF adquiriu seu primeiro imóvel na cidade de Governador Valadares com condição de uso imediata no dia 19
de dezembro de 2018. O imóvel foi comprado por R$ 9,5 milhões e abrigava a Faculdade de Administração de
Governador Valadares (FAGV).
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as 1000 melhores universidades do mundo, mas tem destaque internacional e nacional. A
universidade federal é classificada como a 93ª melhor universidade da América Latina pelo
Ranking Quacquarelli Symonds 2020 8 que avaliou 400 universidades a partir da reputação
acadêmica e de empregabilidade, razão professores/alunos, número de professores com
doutorado, rede de pesquisa internacional, citação de artigo, número de artigos por professor e
impacto na web. Nacionalmente ocupa o 26º lugar no Ranking Universitário da Folha 2019 9 e,
em Minas Gerais, é avaliada com a 4ª melhor universidade, atrás apenas na UFMG, UFV e UFU.
A pesquisa da Folha utiliza como critérios ensino, pesquisa, mercado, inovação e
internacionalização (categoria em que a UFJF é destaque, ocupando a 6ª posição nacional).
A UFJF também foi considera a 49ª instituição mais empreendedora do Brasil pelo
Ranking de Universidades Empreendedoras 201910 realizado pela Brasil Júnior que avaliou 123
universidades das 27 unidades federativas do país e ouvidos mais de 15 mil estudantes. Na
classificação que conceitua universidade empreendedora como sendo a comunidade acadêmica
inserida em um ecossistema favorável, que desenvolve a sociedade por meio de práticas
inovadoras, a UFJF ocupou o 15º lugar em extensão, 20º em capital financeiro, 21º em
internacionalização, 25º em inovação, 106º em infraestrutura e 119º em cultura empreendedora.
A UFJF atua com base nos preceitos do tripé ensino, pesquisa e extensão, em um diálogo
constante com a sociedade e atende desde o nível fundamental até a pós-graduação, incluindo o
programa de Educação à Distância (EaD). São 93 opções de cursos de graduação, 36 de mestrado
e 17 de doutorado, em todas as áreas do conhecimento, além dos cursos de educação básica
oferecidos pelo Colégio de Aplicação João XXIII, atendendo a aproximadamente 20 mil alunos
(UFJF, 2018).
Rodrigues (2016), ao se considerar os elementos de Clark (1998) que constituiriam uma
universidade como empreendedora, verificou que a ainda não se pode afirmar que a UFJF assume
esta conduta, apesar de serem perceptíveis as iniciativas da nova gestão no sentido de
fortalecimento dessas categorias. Em relação às fases apresentadas por Etzkowitz (2013), o
mesmo sentido utilizado por Clark (1999), podemos observar que a UFJF estaria na 1ª fase por

8

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/brasil-tem-duas-universidades-entre-as-cinco-melhores-daamerica-latina-em-ranking-internacional.ghtml
9
https://ruf.folha.uol.com.br/2019/ranking-de-universidades/principal/
10
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2019/10/28/ufv-esta-entre-as-dez-universidades-maisempreendedoras-do-brasil-veja-a-situacao-de-outras-da-zona-da-mata-e-vertentes.ghtml
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apresentar alguma capacidade de definir suas prioridades, aumentando suas negociações com
vistas a prover novas fontes de recursos e, inclusive, estabelecendo escritórios de captação.
Eduardo Gonçalves e Cóser. (2014) também verificaram que a simples oferta de
condições favoráveis à geração de pesquisas comercializáveis não é suficiente para fazer da UFJF
uma universidade empreendedora. No entanto, observou que das 41 patentes depositadas pela
UFJF, 32 ocorreram a partir de 2008, com três transferências de tecnologia no ano de 2009 e
geração de quatro spin-offs. Além disso, impulsos de empreendedorismo estão alicerçados por
especializações da UFJF em áreas científicas correspondentes, como no caso de Engenharia
Elétrica e Eletrônica.

4.1.1 Autonomia universitária
O Estatuto11 da UFJF, criado pela Lei 3.858/1960 e a Portaria 1.105/1998 reafirma o
princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e pondera sobre a
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O art. 6º afirma
que para a consecução de seus fins a UFJF deverá estudar os problemas socioeconômicos e
ambientais da região, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento nacional, visando à
qualidade de vida, além de manter ampla e diversificada interação com a comunidade e cooperar
com os poderes públicos e outras instituições educacionais, científicas, tecnológicas, artísticas e
culturais, nacionais e estrangeiras. Considerando suas finalidades e necessidades da comunidade,
a Universidade poderá associar-se a outras entidades, preservada a autonomia da instituição.
A universidade é composta por três Colegiados Superiores: o Conselho Superior, órgão
máximo de deliberação interna com funções normativa, deliberativa e de planejamento; o
Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa que estabelece normais gerais para programas e projetos
de pesquisa; e Conselho de Extensão e Cultura, que responde pelas atividades de extensão e
cultura.
Além da Reitoria, a UFJF é composta por mais oito Pró-reitorias. Para esta pesquisa
merecem destaque: a Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP) 12 que assessora a
comunidade acadêmica nos assuntos relativos à pesquisa científica e tecnológica, no papel de
geradora de conhecimentos e de formação de recursos humanos e na manutenção de atividades

11
12

https://www2.ufjf.br/ufjf/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/estatuto.pdf
https://www2.ufjf.br/propp/
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relacionadas à internacionalização; a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 13 , que agrega a
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (INTECOOP) e promove a articulação entre
o ensino, a pesquisa e as demandas da sociedade, considerando o compromisso social da
Universidade. As atividades de pesquisa e extensão são reforçadas pelo Regimento Geral 14, que
coloca como objetivo da Universidade a integração com setores diversificados da sociedade
como forma de desenvolver e renovar o ensino e a pesquisa, incentivados através do intercâmbio
com instituições científicas e pesquisadores no desenvolvimento de propostas comuns, além de
incentivar a divulgação dos resultados de suas pesquisas.
Na estrutura da UFJF há também seis diretorias: do campus de Governador Valadares, de
Imagem, de Ações Afirmativas (DIAAF), de Avaliação Institucional (DIAVI), de Relações
Internacionais (DRI) e de Inovação (Dinova). A DIAAF propõe e articula ações para sensibilizar
a comunidade universitária para a convivência cidadã com as inúmeras realidades presentes na
diversidade social. A DRI15 visa inserir a UFJF no cenário internacional16 através de projetos,
programas, convênios e redes para viabilizar parcerias e cooperação internacional, trazendo para
a comunidade acadêmica uma visão plural do mundo. A Dinova17 é composta pela Coordenação
de Empresas Juniores, pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) e
pelo Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e região (PCTJFR 18 ) em vias de ser
implantado.
Por fim, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2020)19 trata da inovação,
que surge a partir de processos interativos que envolvem fluxos de informação, conhecimentos e
aprendizados, reconhecendo a necessidade a universidade buscar novas ideias e também de levar
conhecimentos para os ambientes externos. Tal ação traz benefícios internos e aperfeiçoa a
capacidade de absorção, acessando conhecimentos externos.

13
14
15
16

17
18

19

https://www.ufjf.br/proex/
https://www2.ufjf.br/ufjf/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/regimento_geral12.pdf
http://www.ufjf.br/internationaloffice/
Plano de Internacionalização (PlaInt-UFJF): https://www2.ufjf.br/cspp/wpcontent/uploads/sites/22/2018/04/Resolu%C3%A7ao-11-2018-com-anexo.pdf
http://www.ufjf.br/dinova/
O PCTJFR tem como objetivo favorecer a transferência de tecnologia, fomento à criação de novas empresas de
base tecnológica, empreendimentos solidários autogestionários, colaboração entre empresas parcerias e a UFJF
em atividades ligadas à inovação e transferência de tecnologia dentro de espaços compartilhados dotados de
infraestrutura de qualidade para a promoção do desenvolvimento tecnológico.
https://www2.ufjf.br/ufjf/sobre/legislacao/plano-de-desenvolvimento-institucional/
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4.1.1.1 Ligações Internas
Na UFJF, merecem destaques os seguintes órgãos:
1) Critt 20: criado em 1995, é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFJF. Tem como
objetivo a execução das ações de transferência de tecnologia, proteção ao conhecimento e apoio
ao empreendedorismo da UFJF, além de coordenar a Incubadora de Base Tecnológica (IBT).
Composto por três gerências (de Inovação e Transferência de Tecnologias, de Propriedade
Intelectual e de Empreendimento) é também parceiro de diversas entidades de fomento e pesquisa
como Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec), CNPq, Finep, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rede Mineira de Inovação (RMI)
e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MG).
2) Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe21): nascida em
1995, é uma fundação de direito privado e sem fins lucrativos que apoia a UFJF na execução de
projetos e na promoção de parcerias com entidades públicas e privadas. Foi fundada em 1995 e,
desde então, gerencia projetos concernentes a consultorias, assessorias, prestação de serviços,
cursos, concursos, eventos, licitações e compras nacionais e internacionais relacionadas ao
avanço da inovação, ciência e tecnologia.
3) Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd 22 ): criado em 2000, é uma
instituição que operacionaliza (elabora e desenvolve) programas estaduais e municipais
destinados a mensurar o rendimento de estudantes das escolas públicas. O órgão também cria e
promove cursos de formação, qualificação e aprimoramento aos profissionais da Educação de
diversos estados do Brasil, além de desenvolver software para a gestão de escolas públicas com o
objetivo de modernizar a gestão educacional.

4.1.1.2 Ligações Externas
A UFJF forma redes externas com outras organizações, as de maior destaque são:

20
21

22

https://www.ufjf.br/critt/
http://www.ufjf.br/convenio/relacionamento-com-fundacao-de-apoio/fadepe-fundacao-de-apoio-edesenvolvimento-ao-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://institucional.caed.ufjf.br/quem-somos/
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1- Fapemig23: criada em 1985, a agência de indução e fomento à pesquisa e à inovação científica
e tecnológica do Estado de Minas Gerais que apoia projetos de natureza científica, tecnológica e
de inovação, de instituições ou de pesquisadores individuais, que sejam considerados relevantes
para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do Estado.
2- Anprotec24: criada em 1987, a entidade atua no segmento do empreendedorismo inovador por
meio do apoio a entidades promotoras de inovação e pela articulação de políticas públicas,
geração e disseminação de conhecimentos e capacitação de empreendedores e gestores, reunindo
cerca de 370 associados, entre incubadoras de empresas, parques tecnológicos, aceleradas,
coworkings, instituições de ensino e pesquisa e órgãos públicos.
3- Sebrae/MG 25 : criado em 1990, é uma entidade associativa de direito privado sem fins
lucrativos que oferece orientação a quem deseja abrir, diversificar ou ampliar um
empreendimento, além de desenvolver projetos e articular para a disseminação e criação de
políticas públicas que favorecem o crescimento dos pequenos negócios.
4- RMI 26 : criada em 1997, tem o objetivo de integrar a pesquisa, tecnologia, inovação e
empreendedorismo, tendo em vista o desenvolvimento sustentável para que se propiciem
negócios competitivos para seus associados que incluem incubadoras, parques científicos e
tecnológicos, centros de pesquisa aplicada sem fins lucrativos e instituições do setor privado de
Minas Gerais.
5- Grupo de Trabalho Desenvolvimento e Inovação na Mata Mineira e Vertentes (GDI Mata &
Vertentes 27 ): criado em 2016, tem o objetivo de delimitar e coordenar a colaboração entre
universidades, instituições de pesquisa e empresas em âmbito regional para estimular um novo
patamar de desenvolvimento para a Zona da Mata e Vertentes em Minas Gerais. A colaboração
tem o intuito de fortalecer o intercâmbio tecnológico entre o setor produtivo e os centros de
inovação e tecnologia, da qualificação da cadeia de fornecedores e da construção de uma matriz
de insumos e produtos para dinamizar os negócios regionais.

23
24
25
26
27

https://fapemig.br/pt/menu-institucional/quem-somos/
http://anprotec.org.br/site/sobre/
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/quem_somos?codUf=14
http://www.rmi.org.br/rmi/institucional/historia-visao-e-missao
http://www.gdimata.com.br/index.php/apresentacao/
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4.1.2 Grupos de pesquisa acadêmicos
Os grupos de pesquisa induzem a criação e expansão de linhas de pesquisa e
especialidades voltadas para o campo da ciência, tecnologia e arte. Dentro deles, é
disponibilizado um ambiente propício para estudos, análise e desdobramento entre alunos e
pesquisadores, que têm a oportunidade para uma maior troca de conhecimentos e estabelecimento
de contatos acadêmicos e profissionais (UFJF, 2018).
Na UFJF, a PROPP é a responsável por acompanhar o cadastro dos projetos de pesquisa e
padronizar os procedimentos. O prazo de validade do grupo certificado é de 12 meses. Assim, se
um grupo certificado permanecer mais de 12 meses sem sofrer atualização, passará para o status
de grupo não-atualizado, devendo ser atualizado pelo líder para voltar à condição de certificado.
Também deve ser atualizado sempre que houver novas informações.
Os grupos de pesquisa são estratégicos, pois podem ser a ponte que conecta a
universidade à sociedade. São também responsáveis por aglutinar professores, alunos e parceiros
externos em um constante processo de troca de conhecimentos para fins de pesquisa que aplicada
pode trazer contribuições para toda a coletividade, conjugando também ensino e extensão nas
mais diversas áreas de conhecimento.

4.2 ENTREVISTAS COM GESTORES E PROFESSORES/PESQUISADORES
Nesta seção, serão apresentadas as entrevistas envolvendo gestores da UFJF e
professores/pesquisadores que atuam na condição de especialistas por estudarem o tema objeto
desta

pesquisa.

As

entrevistas

envolveram

cinco

gestores

(Apêndice

A)

e

dois

professores/pesquisadores/especialistas no tema objeto deste estudo (Apêndice B) e resultaram
em aproximadamente 5 horas de áudio, utilizando-se dois meios, gravador e celular, transcritos
em 35 páginas.
Para tratar as informações obtidas com as entrevistas, foi utilizada a proposta téoricometodológica da Análise de Conteúdo. Conforme Bardim (1995), as etapas de análise de
conteúdo são fundamentadas em três etapas. Na pré-análise, são sistematizados e
operacionalizados os documentos obtidos, dando uma impressão geral sobre o que foi coletado.
Na análise objetiva são formuladas categorias para os elementos e agrupadas em razão das
semelhanças encontrada. Por fim, com o tratamento dos resultados é possível inferir e interpretar
os dados brutos com resultados significativos e válidos.
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4.2.1 Definição de categorias de análise das entrevistas
Seguindo a pré-análise de Bardin (1995), com o resultado das transcrições dos dois blocos
de entrevistas foi possível montar uma nuvem de palavras de cada um deles, dando a impressão
geral sobre o que foi coletado, conforme figuras abaixo:

Figura 5 - Nuvem de palavras Entrevistas com Gestores

Fonte: Software Altas.ti (2019)
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Figura 6 - Nuvem de palavras Entrevistas com Professores/Pesquisadores

Fonte: Software Altas.ti (2019)

Através das duas nuvens de palavras foi possível contar as palavras que mais aparecem,
conforme Quadro 8:

Quadro 8 - Quantitativo de palavras nas Entrevistas com Gestores e Professores/pesquisadores
Palavra-chave
Entrevista 1 (gestores)
universidade
projetos
extensão
pesquisa
avaliação
desenvolvimento
fundação
área
projeto
inovação
exemplo
caed
sociedade
educação
critt
tecnologia

Frequência na
Palavra-chave
transcrição
Entrevista 2 (professores)
125
pesquisa
74
critt
73
questão
59
universidade
53
pesquisador
43
empresas
39
pesquisadores
37
inovação
37
conhecimento
36
grupos
35
política
34
ufjf
34
instituições
32
serviços
30
tecnologia
29
relações
Fonte: Elaborado pela autora

Frequência na
transcrição
31
29
28
26
22
21
19
19
19
17
17
16
14
13
12
11

As cinco palavras mais citadas que encontram correspondência nas duas entrevistas foram:
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universidade, pesquisa, inovação, critt e tecnologia.
Na análise objetiva são formuladas categorias para os elementos e agrupadas em razão das
semelhanças encontradas (BARDIN, 1995). Assim, com base nas palavras mais citadas, no
referencial teórico e no conteúdo relativo à UFJF abordado nas entrevistas, foram definidas nove
categorias de análise identificadas por meio de palavra-chave correspondentes.

Quadro 9 - Categorias analíticas definidas para análise de conteúdo
Nº

Tópicos de discussão nas
entrevistas

1
2
3

Interação da universidade com a
sociedade: projetos, parcerias e
resultados

4
5
6
7
8

9

Barreiras à interação e instrumentos
adotados pela universidade como
política para estimular a cooperação
Potencial das pesquisas acadêmicas
atenderam as demandas da
sociedade e o perfil desejável de
professor/pesquisador/empreendedor
para estimular a interação
---

Categoria definida para
análise de conteúdo
Histórico e desenvolvimento da UFJF
Desenvolvimento das cidades de Juiz de Fora e
Governador Valadares devido à influência da UFJF
Parcerias e Projetos de interação da
UFJF com a sociedade
(governo, poder público e movimentos sociais)
Atuação da Fadepe, Critt e CAEd na promoção de
projetos e parcerias da UFJF com a sociedade
Motivações e Barreiras à interação/cooperação
Legislação brasileira criada para promover
parcerias entre a universidade e a sociedade
Políticas (ações e documentos) criados pela UFJF
para estimular a interação com a sociedade
Ações de empreendedorismo de
professores/pesquisadores e/ou nos grupos de
pesquisa para estimular a interação com da
universidade com a sociedade
Comentários não classificados
Fonte: Elaborado pela autora

Palavra-chave
UFJF
Juiz de Fora /
Governador Valadares
Parcerias / Projetos

Critt / Fadepe / CAEd
Motivações / Barreiras
Legislação
Políticas UFJF
Empreendedorismo

Outros

Uma vez definidas as categorias de análises de conteúdo e suas palavras-chaves
correspondentes, estas foram tratadas por meio do software Atlas.ti que permitiu a contagem das
categorias, conforme Quadro 10.
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Quadro 10 - Categorias analíticas definidas para análise de conteúdo
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Palavra-chave

Tipo

UFJF
Referencial teórico
Juiz de Fora / Governador Valadares Referencial teórico
Parcerias / Projetos
Emergente
Critt / Fadepe / CAEd
Emergente
Motivações / Barreiras
Referencial teórico
Legislação
Referencial teórico
Políticas UFJF
Emergente
Empreendedorismo
Emergente
Fonte: Elaborado pela autora

Contagem geral
das entrevistas
15
10
33
21
41
13
19
9

Foram definidas oito categorias, sendo metade delas explorada no referencial teórico e
outra metade definida como emergente, pois trata de ações desenvolvidas pela própria UFJF que
serão exploradas ao longo deste estudo. A partir da contagem, foram identificadas 157 citações,
sendo possível observar que as motivações e barreiras que envolvem as relações de interação da
universidade com a sociedade foram as mais discutidas, seguidas pelas parcerias e projetos
próprios da UFJF, ações envolvendo o Critt, Fadepe e CAEd e políticas desenvolvidas para
estimular as relações de cooperação. A contagem objetiva das categorias permitiu identificar forte
correlação com os tópicos de discussão que serão analisados nas discussões das entrevistas a
seguir. Dessa forma, foi possível inferir e interpretar os dados brutos com resultados
significativos e válidos conforme Bardin (1995).

4.2.2 Entrevista com gestores da UFJF
As entrevistas foram realizadas de forma presencial, no mês de outubro de 2019, tendo
como base oito perguntas semiestruturadas e visava identificar os instrumentos adotados pela
universidade para promover a cooperação acadêmica, além de destacar os principais projeto e
parcerias, motivações e barreiras. Os nomes, cargos e funções dos participantes foram mantidos
em sigilo, de modo que suas falas pudessem ser usadas integralmente sem prejuízos às suas
imagens. Os entrevistados autorizaram o uso das informações fornecidas em TCLE apropriado.

4.2.2.1 Histórico de vida profissional e acadêmica dos gestores
A maioria dos gestores entrevistados mantiveram ao longo de suas trajetórias acadêmicas
alguma relação direta com a UFJF, seja de formação no ensino médio através do Colégio de
Aplicação João XXIII ou na graduação, mestrado ou doutorado. Apenas um entrevistado teve sua
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formação acadêmica integralmente realizada em outra universidade pública. Profissionalmente,
os entrevistados atuaram na UFJF como professor, pesquisador, extensionista, coordenador de
curso de graduação, pós-graduação e de incubadora tecnológica, além de chefe de departamento,
diretor de instituto, faculdade ou fundação e, até mesmo, como candidato a Reitor. Outras
qualificações foram realizadas em instituições relativamente próximas da UFJF como o Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Instituo Militar de Engenharia (IME),
UFRJ, UFF, UFMG, Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas e Fundação
Getúlio Vargas – FGV-SP.
Todos os entrevistados afirmaram que a visão e bagagem formada ao longo da trajetória
acadêmica e profissional foram fundamentais para o exercício do cargo na universidade. As
temáticas que os gestores estiveram e/ou estão envolvidos constam desde estudos com o
empresariado estadual, nacional e internacional, relações com governo, mundo do trabalho,
sindicatos, associações comerciais, movimentos sociais, políticas sociais, industriais até mesmo
conexões para o desenvolvimento econômico e social, além de inovação, sociologia da educação
e avaliação de políticas educacionais.

4.2.2.2 Interação da universidade com a sociedade: projetos, parcerias e resultados
Sobre a atuação da UFJF com a comunidade do entorno (empresas, governos e sociedade),
os gestores citaram o Critt e a Diretoria de Inovação na atuação com o mundo empresarial. Foram
citadas também a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão. Por
meio destas frentes, a universidade atende variados públicos internos e externos, das cidades de
Juiz de Fora e Governador Valadares e dessas duas regiões.
O Entrevistado 2 lembrou que a universidade brasileira sempre esteve mais apartada,
separada da relação com a sociedade, mas que nos últimos dez anos, houve uma maior
preocupação em expandir o conhecimento e estabelecer uma relação mais direta. Por produzir
pesquisa, de certa forma, a universidade sempre dialogou com a coletividade, mas nunca se
importou em produzir produtos e processos para a transformação da economia e desta sociedade.
Era uma relação intrínseca, mas não explícita. Além de realizar pesquisa básica e aplicada, a
universidade ainda produz reflexões importantes e necessárias para a confecção de políticas
públicas.
Sobre a trajetória de Juiz de Fora e da Zona da Mata, o Entrevistado 1 disse que a região
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chegou a ser responsável por 70% da arrecadação do Estado de Minas em função do café, da
indústria e da posição geográfica favorável. No entanto:
Depois que cidade travou em 1930, quando o café declinou e o mercado se abriu com o
desenvolvimento rodoviário e a nossa fragilidade competitiva ficou exposta, a cidade só
optou por uma estratégia de desenvolvimento que foi atrair grandes estabelecimentos na
maior parte dele sem nenhuma conexão com as vocações regionais e com o
conhecimento gerado aqui. Foi assim que nós trouxemos algumas siderúrgicas, que
geraram empregos, alguns salários, um pouco de impostos, mas que não compram nada
aqui, não fazem nenhum tipo de cooperação.

Uma das iniciativas citadas pelo Entrevistado 1 para promover discussões e estimular a
implantação de projetos estruturantes que tivessem condições de impactar a economia regional de
forma mais profunda foi o GDI Mata & Vertentes. O grupo constituído em 2016 realizou vários
eventos visando estimular a aproximação entre a universidade e o empresariado regional. “A
gente achou que só a mera criação de um fórum num primeiro momento já seria um fator de
estímulo pra isso. Hoje nós temos consciência de que não, só isso não basta”. Assim, apesar das
discussões e, como o próprio Entrevistado 1 confirmou, essas são iniciativas pensadas a longo
prazo que ainda não tiveram resultados: “aí a gente sente mais que a coisa não andou, porque
também o ambiente externo está muito confuso no país, ninguém está apostando muito em fazer
coisas de vulto”.
Ainda assim, alguns projetos foram propostos nos fóruns realizados pelo GDI, agregando
potencialidades e vocações já existentes em Juiz de Fora: um sobre o setor farmacêutico e de
saúde com a construção de um Centro de Pesquisas Clínicas, e outro de uma Certificadora de
Produtos Lácteos. Para o Entrevistado 1:
Em primeiro lugar, nós temos o segmento de saúde muito desenvolvido em termos de
inovação tecnológica na universidade. Em segundo, que nós temos uma rede hospitalar
enorme, de referência, um hospital universitário de qualidade. Assim, a construção de um
centro de pesquisas clínicas que pudesse ser um “atrator” de empreendimentos de maior
porte nessa área da saúde que, a nosso ver, pode ser um caminho assim que pudesse
realmente mudar o rumo da cidade. Nós temos também uma bacia leiteira muito
importante pra produção de queijo e de laticínios significativa e várias instituições de
ensino e pesquisa ligadas a isso, tem a EMPRAPA, Cândido Tostes, Rio Pomba que tem
um curso de tecnólogo de laticínios no IF Sudeste. Então essa seria uma instituição que
tornaria Juiz de Fora uma referência nacional na certificação de produtos lácteos para
exportação, que temos poucos no país.

Sobre os projetos e parcerias envolvendo a sociedade e seus resultados, a criação do
GDI 28 foi considerada importante, mas não se sabe em que medida sua presença afetou
28

Grupo de trabalho que busca um novo patamar de desenvolvimento para a Zona da Mata e Vertentes em Minas
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diretamente as ações de transferência de tecnologia na universidade federal. No entanto, “entre
2016 e 2018 houve crescimento expressivo em relação aos processos de interação. Internamente
o Critt passou de 15 pra 24 contratos no ano, de 85 atendimentos para 156 atendimentos, com
pessoas que ficaram bem motivadas com essa colaboração proposta”. O Entrevistado 1
complementa dizendo que “sempre se falava que a universidade era muito fechada em si mesma e
nas reuniões do grupo, o que a gente ouvia dos empresários era o seguinte: é a primeira vez que
eu vejo a universidade se oferecendo pra ajudar”.
Outro ponto de destaque falado pelo Entrevistado 1 foi em relação ao volume de recursos,
melhoria de indicadores internos e número de patentes reconhecidas. “Em 2017 nós não tínhamos
nenhuma patente reconhecida, depositada nós tínhamos 100. Agora nós já estamos com quatro
patentes e mais quatro em andamento.”
Além desses, outros convênios com ou sem recursos financeiros, parcerias, reuniões,
seminários, estudos, políticas, produtos ou processos para a sociedade estão sendo criados. Em
relação aos principais projetos e parcerias os gestores citam projetos de eficiência energética,
medicamentos, estudos de botânica, estudos sobre leite, hospitais inteligentes, políticas públicas
para a diminuição da violência, para o tratamento do alcoolismo, entre outros.
Os Entrevistado 1 e 4 citaram parcerias e projetos com empresas de grande porte como a
Vale, Mercedes, Petrobrás e Shell, além de parcerias com o Estado de Minas e outras empresas
que são apoiadas com o IF Sudeste e o Instituto Cândido Tostes. Há também atividades de ensino,
pesquisa e extensão que envolvem empresários da região que buscam maior eficiência energética,
mudança de layout, levantamento sobre o comércio local, entre outras melhorias para as suas
micro e pequenas empresas, especialmente.
No entanto, atualmente o principal projeto da universidade é o CAEd que é responsável
por gerar 90% dos recursos da Fadepe, como pondera o Entrevistado 4.
Hoje a gente tem aí por ano uns 120 milhões de reais que são gerados através de vários
projetos, sendo que 110 milhões advém do próprio CAEd. O CAEd é um grande projeto
que está no Brasil como um todo. Então hoje a gente tem 450 funcionários, 390 é CAEd
e dentro da Fundação para gerir você tem mais 60 funcionários aproximadamente. Então
a própria Fundação de apoio veio crescendo, porque o CAEd cresce muito. O CAEd
capta muitos projetos dos estados que é de avaliação da educação. Ele é o nosso
principal cliente e parceiro.

O Entrevistado 4 acredita que a UFJF pode fazer mais e que ele está buscando sua
Gerais através de parcerias de entidades como Epamig, Embrapa, Fadepe, IF Sudeste MG, Prefeitura de Juiz de
Fora, Sebrae e UFJF.
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vocação dentro do contexto atual.
Nós somos uma universidade de médio porte e o salto para o futuro perpassa por
tecnologia. Para que a gente desponte eu diria que é papel estratégico dos reitores e das
próximas gestões fortalecer cada vez mais o Critt. Ele é a mola propulsora do
crescimento sustentável, da visibilidade da instituição e da internacionalização. A
universidade não pode ficar presa intramuros, ela tem que ter visibilidade para fora. E
pra mim o Critt junto com a Fundação de Apoio e junto com os alunos, professores e
pesquisadores é que vão efetivamente trazer esse novo status para a própria instituição.

Outro ponto de destaque com a comunidade do entorno é sobre a extensão, com seu
caráter formativo, acadêmico e científico, que tem a possiblidade de dialogar com a comunidade
de forma horizontalizada, em uma troca de saberes que traga melhorias para as condições de vida
da população. Na UFJF, a extensão atua em oito áreas - direitos humanos e justiça, educação,
comunicação, cultura, meio ambiente, trabalho, tecnologia e produção, saúde – e dentro destas,
existem 53 linhas temáticas que detalham os temas, permitindo ações direcionadas e estimulando
a interdisciplinaridade. Em Juiz de Fora, está presente em 93 bairros, além da cidade de
Governador Valadares. Assim, têm aproximadamente 860 projetos, que incluem cerca de 1900
alunos, afirma o Entrevistado 3.
Assim, é preciso estimular o ensino e a pesquisa em interface com a extensão para que a
academia também atue junto com os movimentos sociais, pois eles que carregam as demandas
coletivas. “A pesquisa que não tem como fundamento a melhoria das condições de vida não tem
sentido”. Além disso, como complementa o Entrevistado 3, a universidade é um espaço de
construção de um saber, de um saber crítico que tem de estar atento para o movimento da
sociedade em seu contexto social e oferecer por meio da formação dos alunos formas de as
pessoas terem o apoio da universidade.

4.2.2.3 Barreiras à interação e instrumentos adotados pela universidade como política para
estimular a cooperação
Sobre as dificuldades internas e externas da interação, os gestores citaram burocracia,
preconceito, ideologia contrária a mudanças, demora na execução de trâmites internos, grande
volume de atribuições dos docentes, equipe pequena, dificuldade na publicização das ações de
extensão e pesquisa, além de falta de interesse da população. Algumas iniciativas para mudar o
este cenário começaram no início da nova gestão de 2016-2020 quando, por exemplo, a Próreitoria de Pós-graduação e Pesquisa teve a questão da inovação separada do seu nome original,
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passando a ser função do Critt e da Diretoria de Inovação. Assim, foi criada uma diretriz
específica para a inovação, ganhando status e maior autonomia. Da mesma forma, alguns outros
documentos e portarias estão surgindo em virtude do Marco Tecnológico, sendo amplamente
debatidos e votados no Conselho Superior antes que se tornem resoluções, como explicou o
Entrevistado 2.
O principal obstáculo percebido pelo Entrevistado 3 é em relação ao excesso de trabalho
docente e falta de valorização da atividade extensionista. Apesar de serem observadas melhorias
ao longo dos últimos anos, o lócus de privilégio, em termos de consideração do trabalho,
continua sendo o ensino e a pesquisa, principalmente. Pois, quando o professor tem que optar por
aquilo que ele vai realizar, ele opta pela pesquisa, por exemplo, que aumenta a produtividade do
próprio programa de pós-graduação e aumenta a possibilidade de publicação em revistas de
caráter internacional.
Para o Entrevistado 1 as dificuldades internas se resumem no processo ser muito lento e
desgastante, gerando insatisfação entre os pesquisadores. O Entrevistado 2 cita como principal
barreira o próprio pesquisador que não está acostumado com a comunicação científica, além da
falta de letramento da sociedade, que absorve pouco das pesquisas. Para o Entrevistado 2:
É um desafio pra nós enquanto gestores convencer os pesquisadores a fazerem essa
divulgação e conseguir comunicar. O que adianta você produzir uma tese que é lida por
uma meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas? Se você não consegue transformar
aquilo num pequeno vídeo, uma pequena propaganda, em algo que as pessoas usem e
consigam entender, em absorver o benefício daquela pesquisa. Por mais que você fale
sobre a importância da pesquisa e ela produzida dentro da universidade, a sociedade em
geral interpreta muito pouco, absorve muito pouco, ela não está ligada, acostumada.
Acho que sociedade também é muito pouco letrada, tem pouco estudo, uma informação
muito vazia. Pelas grandes mídias, pelos grandes jornais é que chegam a uma grande
população, mas eles não entendem a importância da ciência na vida deles.

Sobre as dificuldades externas o Entrevistado 1 disse que não tem capacidade operacional
de prospectar projetos com um rigor profissional maior por contar com um corpo de profissionais
pequeno e muitas vezes constituído de bolsistas. Assim, por exemplo, aconteceram mudanças
recentes em que o Critt delegou à Fadepe a gestão e execução dos contratos empresariais. Da
mesma forma, o apoio que foi oferecido pelo CAEd até então vinha da Fadepe, mas atualmente o
CAEd está estruturando uma fundação própria com o objetivo de apoiar as atividades de
desenvolvimento de tecnologia e pesquisas de avaliação.
O Entrevistado 4 articulou que a Fundação sempre foi muito reativa ao longo dos anos
porque esteve presa a um único projeto praticamente, que é o CAEd, e que com as mudanças

84

estruturais da universidade e com as leis de incentivo à inovação, a Fundação pode agora ir ao
mercado prospectar parcerias para o crescimento da pesquisa e da inovação, que é estratégico
para a universidade.
O Entrevistado 5 afirmou que embora as Leis de Inovação, que foram instituídas a partir
de 1994, passassem a apoiar as universidades em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, a
execução os projetos são difíceis de serem realizados pois há muitos obstáculos tendo em vistas
mudanças que naturalmente acontecem. Assim a conjuntura atual, “oferece um contexto muito
amarrado, pouco flexível para lidar as contingências desses projetos”. Sendo que “muitas vezes
não é fácil realizar os procedimentos administrativos necessário, ou seja, é um parâmetro um
pouco engessado para o que a gente precisava”. Desta forma, o convênio com a universidade
precisaria ser revisto a cada mudança, sendo necessário oferecer mais autonomia para as
Fundações realizarem seu trabalho.
Um problema específico da Fadepe é em relação a ideologia, pois muitos acreditam que a
universidade deveria fazer tudo sozinha, sem o apoio de um ente privado, pois dessa forma
estaria abrindo espaço para a privatização. Outros grupos discordam e pronunciam que sem uma
fundação de apoio as pesquisas não avançam e é fundamental uma base profissional para dar
suporte aos pesquisadores. Além disso, conforme complementa o Entrevistado 4, há uma
realidade de escândalos envolvendo corrupção em Fundações no Brasil. Assim, a Fadepe busca o
selo de Fundação Pró-Ética, tornando todos os processos transparentes, respeitando trâmites
legais, éticos e morais na gestão dos recursos públicos. “Esse é o grande problema das fundações
quando elas são mal geridas, então você encontra aí uma questão de fazerem uso do dinheiro da
Fundação e elas serem acusadas de laranjas”, afirma o Entrevistado 4.
O Entrevistado 1 avaliou que se busca nova regulamentação sobre processo de
transferência de tecnologia para diminuir as dificuldades internas no Critt, tornando-o mais ágil e
adaptando a universidade ao que é autorizado pelo Novo Marco Legal da Inovação. São três
novos documentos, um aprovado e dois em fase de execução: (i) um sobre a transferência de
tecnologia e contratos (Portaria nº 571/2019); (ii) outra sobre compartilhamento da infraestrutura
em colaboração com empresas (Resolução X, em minuta); e (iii) a última sobre os princípios
gerais da política de inovação (Resolução Y, em minuta).
A Portaria 571/201929 regulamenta os procedimentos necessários para a implementação
29

https://www2.ufjf.br/noticias/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/03--portaria-n-571-regulamenta-os-
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de projetos de inovação ou de extensão (modalidade prestação de serviço) formulados por
servidores da UFJF e executados pelas Fundações de Apoio da universidade que poderão captar,
contratar, receber diretamente e gerir recursos para o desenvolvimento de projetos. As Fundações
poderão ser remuneradas em até 10% do valor do projeto; o ressarcimento à UFJF deve ser de, no
mínimo 7%, em cada projeto, pela disponibilização de bens e serviços; remuneração em
contrapartida financeira ao uso do capital intelectual de, no mínimo 3%, ao Critt e/ou à PROEX;
o vínculo do projeto não pode ser de caráter temporário; deve ser respeitado o limite de teto
constitucional no somatório das remunerações à retribuição do servidor público; e limite legal de
carga horária remunerada.
A Resolução X30 (em minuta) define critérios para o compartilhamento e permissão de
uso da infraestrutura da UFJF (laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações), mediante remuneração e por prazo determinado, com Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs), empresas públicas ou privadas ou com entidades sem fins
lucrativos em ações voltadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para
consecução de atividades de incubação, sem prejuízo das atividades finalísticas da universidade.
Tais ações deverão ser previamente avaliadas, obedecer a critérios definidos nesta Resolução e
obedecer a cláusulas de sigilo. Em caso de contrapartida financeira, ressarcir a unidade/órgão
responsável. Além disso, os parceiros devem responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas e
securitárias relativas a acidentes.
A Resolução Y31 (em minuta) institucionaliza a Diretoria de Inovação como local de
negociação e estímulo a projetos inovadores para o desenvolvimento das regiões de abrangência
da UFJF; estímulo à propriedade intelectual e transferência de tecnologia; incentivo a ações de
empreendedorismo; supervisão a projetos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia,
extensão tecnológica, serviços técnicos, empresas juniores, equipes de competição e outros
projetos relacionados à inovação tecnológica e empreendedorismo; e atividades derivadas da
produção científica e tecnológica do corpo docente, discente e TAE. Além disso, propõe XI
diretrizes da Política de Inovação da UFJF, a saber:

30

31

procedimentos-necessrios-para-a-implementao-de-projetos-de-inovao-ou-de-extenso.pdf
http://www.ufjf.br/critt/files/2019/05/04.-Minuta-Resolu%C3%A7%C3%A3o-Compartilhamento-deInfraestrutura.pdf
http://www.ufjf.br/critt/files/2019/05/02.-Minuta-Resolu%C3%A7%C3%A3o-da-Pol%C3%ADtica-deInova%C3%A7%C3%A3o-Principios-Gerais.pdf
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I - incentivo aos projetos inovadores, de base científica e tecnológica, tendo em vista o
desenvolvimento regional e nacional, colaborando para a superação de dependência
econômica e tecnológica do país e promoção do bem-estar social da população e
sustentabilidade ambiental; II- garantia do cumprimento da função social dos resultados
das pesquisas; III - facilitação da aplicação social da produção intelectual por meio da
transferência de tecnologia de forma gratuita ou onerosa, respeitando os interesses
patrimoniais da instituição e os dos criadores/inventores; IV - garantia dos interesses
econômicos e institucionais da UFJF nos resultados de produção intelectual; V - fomento
a parcerias com os setores público e privado para e execução dos projetos ligados à
inovação, propriedade intelectual, empreendedorismo, extensão tecnológica e prestação
de serviços técnicos; VI - promoção e estímulo ao empreendedorismo que incorpore o
compromisso social; VII - exploração econômica dos ativos intangíveis da UFJF com
aplicação no desenvolvimento científico-tecnológico por meio do ensino, pesquisa e
extensão; VIII - estímulo à interação de todos os integrantes da comunidade acadêmica
em ações de inovação, empreendedorismo e extensão tecnológica; IX - estímulo à
capacitação de recursos humanos e compartilhamento de infraestrutura preservando as
atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFJF; X - disseminação da inovação
tecnológica, cultura empreendedora e cultura da propriedade intelectual nos diferentes
níveis de ensino, pesquisa e extensão universitária; XI - promoção da participação da
comunidade acadêmica na implementação e execução da política.

O Entrevistado 1 complementa que:
É preciso fazer com que o nosso pesquisador entenda que a conversão do seu
conhecimento em algo prático é importante para o desenvolvimento da região e do país e
tem tanto significado quanto a publicação de um paper. E, do mesmo modo, alertar o
empresariado de que sem essa incorporação do conhecimento da inovação na sua
estratégia competitiva ele não tem futuro. O Brasil já é um país em que a estratégia
baseada no uso intensivo de recursos naturais e na exploração abusiva do trabalho já se
esgotou. Esse projeto de aproximação ajuda a mudar o panorama.
A legislação que trata do tema avançou ao longo dos anos por meio da Lei da Inovação,
a Lei do Bem, o Marco Legal e seu decreto regulamentador. No entanto, houve demora
na adaptação da universidade às possibilidades que a lei permitia, além de haver baixa
percepção do meio empresarial de buscar a inovação como estratégia competitiva. E, até
hoje, há muitas dimensões de ação possível no novo Marco Legal que não se tem a
mínima ideia de como pode ser usada como encomenda tecnológica, participação
minoritária em capitais de empresas, entre outras. Por isso, foi criado um Comitê de
Inovação para debater permanentemente a legislação e para que a política seja
desdobrada em novas possibilidades e em formas mais ágeis do que já se tem
institucionalizado.

Sobre o Critt o Entrevistado 1 disse que a organização possui boa visibilidade externa, o
que confere respeitabilidade. Porém, internamente passa por dificuldades operacionais que geram
lentidão e causam frustração em professores, pesquisadores e empresas. A expectativa é que com
a mudança da regulamentação interna torne mais ágeis os procedimentos. Entre as práticas que
têm trazido bons resultados tem-se os desafios de inovação, programas de tecnologia e
hackathons que estimulam a juventude a atuar mais intensamente em atividades empreendedoras
e de inovação. Desses programas já saíram projetos muito bons que tratam, por exemplo, do
diagnóstico do câncer de colo de útero, entre outros.
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O Entrevistado 2 afirma que o Critt tem superado as expectativas por uma série de ações,
principalmente aquelas voltadas para o desenvolvimento regional. Tendo um trabalho
fundamental de reorganizar os atores econômicos e criar uma pauta de necessidades que a
universidade possa atender”. Afirmou que é um diálogo nunca feito antes que trará resultados
positivos a médio e longo prazo.
A universidade não tinha até 2018 uma política de extensão que descrevia o nível de
participação dos docentes e estudantes. Agora há este instrumento de gestão para a estimular a
participação coletiva de forma permanente. Há um setor de monitoramento que avalia os projetos
de extensão por meio de relatórios periódicos e inclusive está sendo implantada a visita in loco,
conforme explica o Entrevistado 3. Há três tipos de editais disponíveis na extensão com o
oferecimento de bolsas: o de Demanda Espontânea, proposto conforme a área de formação do
professor/pesquisador; o de Extensão e Interface com a Pesquisa com o apoio a cursos e eventos;
e, por fim, o de Demanda Estimulada, que faz o levantamento das necessidades com os bairro do
entorno, através do Fórum Popular de Extensão32 com demandas que surgem dos movimentos
como associações de moradores, coletivos culturais, escolas, equipamentos públicos, igrejas de
toda confissão, entre outros. Conforme conclui o Entrevistado 3:
São mais de duzentas parcerias, com instituições sem fins lucrativos, organizações não
governamentais, prefeituras, sindicatos, governo do estado, etc. As mobilizações
acontecem com os professores para fazerem projetos e ao mesmo tempo com a
comunidade externa. Assim, a extensão permite melhoria na formação dos estudantes,
redimensiona o seu olhar, pensando em formas de atender as demandas que são
colocadas pela própria sociedade.

Além disso, um novo currículo também está sendo pensado com a extensão e, a partir de
2021, 10% das horas de formação do estudante de graduação deverão ser preenchidas com
atividades de extensão, a partir da norma aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 2018.
Outra novidade é em relação a bolsas para alunos dos programas de pós-graduação.

32

1º Fórum Popular de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) buscou articular
programas e projetos de extensão desenvolvidos por docentes, técnicos-administrativos e estudantes com
iniciativas sociais da cidade. O evento aconteceu no dia 1º outubro de 2018 em Governador Valadares e no dia 6
de dezembro de 2018 em Juiz de Fora, estabelecendo diálogo entre a universidade e a comunidade para ouvir as
expectativas da sociedade e transformá-la em projetos de intervenção social.
https://www2.ufjf.br/noticias/2018/10/02/1o-forum-popular-de-extensao-e-cultura-reune-movimentos-sociais-emgovernador-valadares/
https://www2.ufjf.br/noticias/2018/12/07/forum-popular-de-extensao-como-articular-universidade-e-movimentossociais/
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4.2.2.4 Potencial das pesquisas acadêmicas atenderam as demandas da sociedade e o perfil
desejável de professor/pesquisador/empreendedor para estimular a interação
Em relação à visibilidade da universidade o Entrevistado 1 afirma que:
A universidade é em Juiz de Fora um polo extremamente importante, a cidade vê a
universidade como sua e tem orgulho da instituição. Ela tem um peso importante na
economia local, é o maior orçamento da cidade, emprega muita gente, daqui sai muita
pesquisa. Outra característica que outras não têm que ela é que a Universidade de Juiz de
Fora tem uma política cultural completamente singular, porque ela é dona de aparelhos
como o Cine Teatro Central33 e o Teatro Pró-música34. Então muito do que acontece na
cidade, acontece em torno da universidade. Então acho que tem isso, tem essa empatia
entre a instituição e seu entorno. Agora a interação para resultados práticos, tem
melhorado, mas poderia ser melhor.

Todos os gestores entrevistados afirmaram que a universidade tem potencial de atender o
mercado local em atividades como o setor de alimentos, logística, medicamentos, química,
engenharia elétrica, física, ciências da vida, energia, ciências biológicas, medicina e economia,
para citar os que possuem maior potencial mercadológico, inovadores e robustos. Dessa forma,
pode contribuir com produtos e processos melhores e mais limpos e que tornem a produção mais
atraente. “O que tem é que por essa gente pra sentar e conversar e tentar fazer projetos juntos,
potencial tem demais”, assegura o Entrevistado 1.
Assim, se faz necessário investir em pesquisa, na produção científica, em laboratórios
multiusuários abertos à interações internas e externas, inclusive com a iniciativa privada, como
complementa o Entrevistado 2. Para ele, o perfil do professor/pesquisador está mais aberto e ele
sabe que não pode atuar sozinho, sendo necessário formar redes. “Ou fazemos isso para buscar a
nossa autonomia tecnológica ou a gente tá fadado a reverter todas as nossas inovações a uma
situação de dependência externa”.
O Entrevistado 1 afirma que a UFJF é, entre as universidades federais, não em volume,
mas em termos percentuais, a que mais faz mais arrecadação própria: “24% dos recursos do
nosso orçamento são oriundos dela mesma”. E que principal produtor é o CAEd que trabalha com
apoio e realização de exames em quase todos os estados da federação.

33

Teatro da UFJF criado em 1955, na cidade de Juiz de Fora, palco de teatro, dança, ópera, concerto, show, entre
outros espetáculos nacionais e internacionais.
http://www.theatrocentral.com.br/
34
Centro Cultural Pró-Música, criado em 1984 e incorporado à UFJF em 2011, voltado para a formação de músicos,
pesquisa e preservação da produção colonial brasileira e promoção da interpretação da música antiga com
instrumentos de época.
http://www.promusicaufjf.com.br/
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Eles desenvolveram um software, que é a nossa tecnologia que mais rende royalty. Não
está nas engenharias, nem na medicina, em nenhuma das áreas tecnológicas. Foi
desenvolvido na faculdade de educação, então tem lugar pra todo mundo.

Atualmente, o CAEd trabalha com cerca de 17 Estados com os quais mantém atividades
regulares ou intermitentes em questões relacionadas à educação. “São mais de 6 milhões de
alunos e metas do desenvolvimento profissional que se traduzem em participação em oficinas,
seminários, além da participação em cursos online”, descreve o Entrevistado 5. Nos vinte anos de
atividade junto ao maior projeto da universidade, que é o CAEd, a equipe mudou a forma de
trabalhar muitas vezes para fazer frente a uma escala muito grande, nacional. Então tem
aprimorado bastante os meios utilizados para executar o acesso ao desenvolvimento de
tecnologias próprias, implantando protocolos de trabalho mais eficientes sempre que necessário.
Sobre o perfil do professor/empreendedor, o Entrevistado 1 disse que cada um apresenta
um perfil e trajetória muito peculiares, o que muitas vezes é difícil de mudar. Porém, é necessário
continuar chamando atenção. “Se você não aproximar universidade das empresas o risco não é
pra universidade, nem para as empresas, é risco é para o país, pois estaremos sempre fadados ao
atraso, ao subdesenvolvimento”. Da mesma forma, o Entrevistado 1 discute sobre o hiato na
produção acadêmica e tecnológica enfrentado pelo Brasil afirmando que o país já chegou a
ocupar o 13º lugar do mundo na produção acadêmica, enquanto que em inovação ocupa a 70ª
posição, aproximadamente. Em relação à balança comercial, continua importando produtos
intensivos em tecnologia e exportando commodities.
Os gestores acreditam que é necessário colocar as pessoas em movimento através de
desafios, hackathons35, prêmios, entre outros eventos, afirmando ser iniciativas que não resolvem
o problema, mas que são válidas e tornar o ambiente dentro da universidade mais permeável à
colaboração com as empresas. Como pondera o Entrevistado 1, há um papel importante da
universidade porque:
Tem uma parte que as empresas nunca vão fazer e o Estado tem que entrar mesmo forte.
Se você retira o Estado achando que a inovação vai resultar apenas da concorrência entre
os agentes econômicos você não vai conseguir bons resultados, porque tem coisas que
são da economia, custo de oportunidade, trabalhar na linha de menor resistência. O
empresário não vai naquilo que envolve incerteza, vai naquilo que consegue um
resultado mais imediato.

35

Evento que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software em
maratonas de trabalho com o objetivo de criar soluções específicas para os desafios propostos.
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O Entrevistado 5 afirmou que essas atividades de busca pela inovação são realizadas
sempre em um ambiente de incerteza, de risco e competitivo, mas que, apesar de tudo, a
Universidade está conseguindo não só manter as atividades, como também crescer.
O Entrevistado 5 confirmou que no relacionamento com empresas, governos e a própria
população é necessário apoio institucional sólido e permanente, pois o professor sozinho tem
dificuldade de visualizar as possibilidades fora do que a academia oferece. Mas para isso, é
necessário que a universidade se organize. O Critt, composto pelo NIT, pode criar condições para
que a universidade possa oferecer um serviço para outros parceiros, tendo a consciência de que
suas atividades não se esgotam no ensino e na pesquisa. O conhecimento e tecnologia devem ser
expandidos e utilizados por terceiros que podem se beneficiar com isso.
Ao acompanhar o desenvolvimento da educação básica de perto, o CAEd já presenciou
importantes resultados no enfrentamento do analfabetismo escolar, fazendo com que crianças
consigam resultados adequados na alfabetização. Em Minas Gerais, especificamente, houve
redução do número de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental em situação de
alfabetização incompleta em 15 anos. Ou seja, são pioneiros no desenvolvimento dos sistemas de
avaliação da alfabetização.

4.3 ENTREVISTAS COM PROFESSORES/PESQUISADORES DA UFJF
Para responder aos objetivos propostos e verificar o nível e o potencial de interação da
UFJF com seus diversos atores, foram entrevistados também dois docentes da instituição. As
entrevistas foram realizadas de forma presencial, no mês de outubro de 2019, tendo como base
doze perguntas semiestruturadas e visava discutir os instrumentos adotados pela universidade
para promover a cooperação acadêmica, além destacar os principais projeto e parcerias,
motivações e barreiras. Os nomes, cargos e funções dos participantes foram mantidos em sigilo,
de modo que suas falas pudessem ser usadas integralmente sem prejuízos às suas imagens. Os
entrevistados autorizaram o uso das informações fornecidas em TCLE apropriado.
Os professores/especialistas abordados são da área de economia e engenharia de produção
e estudam economia da tecnologia, economia regional, gestão da inovação, sistemas regionais de
inovação e empreendedorismo. Portanto, tratam da temática envolvida neste estudo que inclui
incubadoras tecnológicas, transferência de tecnologia e interação universidade-empresa-governosociedade com foco na UFJF.
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O Entrevistado 7 afirmou que a principal motivação para sua pesquisa surgiu do
incômodo em ver que a UFJF, embora seja uma das instituições federais mineiras que mais
produz cientificamente, não tem um portfólio científico alinhado com o entorno. Essa constatação
ficou ainda mais evidente com a criação do projeto do Parque Científico e Tecnológico36, quando
a pesquisadora observou que os envolvidos no plano do parque estavam tendo dificuldades de
escolher as áreas específicas que serviriam de âncora para atrair pesquisadores e empresas para a
UFJF.
Ninguém conseguia entrar num consenso sobre no que a UFJF é boa. Quando a gente
fala da UFV é óbvio, a gente fala de Veterinária, a gente fala de Zootecnia, se a gente vai
falar da UNIFEI, por exemplo, a gente já pega Engenharia fácil, tem Lavras também,
tem um perfil óbvio e a gente não tinha isso na UFJF. Então assim, a gente não sabe até
que ponto isso justifica o fato das dificuldades da instituição em gerar riqueza para a
Zona da Mata. Porque não existe uma conexão com a matriz produtiva daqui.

O Entrevistado 7 acrescenta que a Universidade não definiu muito bem sua vocação
regional, enquanto busca atender aos diversos anseios acadêmicos e sociais.
A UFJF ela sofre de uma crise de identidade grande, porque como ao mesmo tempo em
que ela se sente obrigada e tende a atender os setores tradicionais da região, ela também
se vê, os pesquisadores e ela mesma, inclinada a estabelecer relações com indústrias
intensivas em conhecimento. Então ela fica no meio do caminho.

Sobre a atuação com o entorno, ambos os pesquisadores afirmaram que a universidade
tem plenas condições de promover uma interação com o meio, porém não realizam da melhor
maneira. Juiz de Fora tem uma base industrial tradicional que já migrou do têxtil e vestuário,
passando para serviços hospitalares e educação. Assim, o Entrevistado 6 acredita que há uma
dissonância entre a base da cidade e o que se espera de uma empresa de base tecnológica, motivo
pelo qual a Universidade pode não ter muita demanda pelos serviços ofertados pelo Critt, apesar
de haver alguns projetos que de software, eletrônica e farmácia.
A incubação, ela não está a todo vapor, não deu certo. Então eu acho que isso tem a ver
com a falta de uma base industrial né, que a cidade foi perdendo essa base industrial ao
longo do tempo. O projeto da Mercedes não deu certo, a Mercedes vai fechar as portas
agora, isso poderia alavancar a base industrial se houvesse uma grande produção aqui, se
houvesse a internalização dos fornecedores, mas foi um projeto malsucedido. E os outros
projetos, por causa da concorrência da China acabaram com o tempo perdendo
importância. Assim, muitas empresas da cidade passaram a ser importadoras. Já teve
vestuário, lingerie, meias, mas isso não demanda muito serviço técnico da universidade.

A colocação pessimista do Entrevistado 6 mostra áreas não tradicionais e pouco
36

O Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região (PCTJFR) ainda não foi implantado na UFJF.
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exploradas pela cidade como design, moda, logística, gerenciamento de marcas, entre outras. No
entanto, estão são áreas que a UFJF tem conhecimento e potencial para atender. Talvez falte mais
um diálogo entre as organizações para estimular atividades de cooperação efetivas.
As mudanças promovidas com a implantação da Lei do Bem e da Lei da Inovação
também são destacadas pelo Entrevistado 6 que confirmou que as universidades passaram a ser
mais incentivadas a inovar e a proteger suas propriedades intelectuais por meio dos seus NITs.
No entanto, destaca que a baixa capacitação do corpo docente até os anos 90 dificultava o
processo. Acrescenta também que as políticas da década de 2000 passaram a incentivar a
qualificação e a produção acadêmica que também foram acompanhadas das dificuldades na
indústria tradicional brasileira que investia pouco em conhecimento. Desta forma, a política
macro foi descasada da política de inovação, o que tirou a competitividade da indústria nacional.
Como Juiz de Fora está inserida nesse contexto também sofreu com esse tipo de prática negativa
o que, consequentemente, compromete sua política de inovação já que as políticas industrial e
tecnológica não foram suficientes para alavancar o desenvolvimento tecnológico.
O Entrevistado 6 apontou que com a Lei do Bem, Lei da Inovação e o Marco Legal, as
amarras relativas à legislação para promoção da interação entre universidades e empresas não
existem mais. O que falta é maior cooperação por parte do meio empresarial. O poder público
local também poderia estabelecer como meta em seu planejamento ofertar serviços de incentivo
ao conhecimento para integrar a base produtiva de Juiz de Fora e da Zona da Mata, explorando
oportunidades da região e desenvolvendo o potencial exógeno existente. Desta maneira, seria
necessário realizar diagnósticos, estudos, entrevistas e mapeamentos que pudessem casar a oferta
com a demanda para posteriormente estabelecer uma política de incentivos.
O Entrevistado 7 afirma que há um esforço muito grande por parte do Critt e da Embrapa,
por exemplo, em promover uma ligação de setores tradicionais, como o de laticínios, com áreas
não óbvias como a física e a eletrônica, visando estimular o empreendedorismo e motivar os mais
os jovens a continuarem os negócios das famílias, fazendo com que a atividade regional não
perca força. Assim, uma das iniciativas foi o Ideas for Milk37 que teve como destaque o Scanner
Bovino, que com o implante de um chip no gado torna possível o acompanhamento de vacinação,
medição e produção com muito mais rapidez utilizando um smartfone. Este projeto mostra que é
possível transferência de tecnologia entre a universidade e setor produtivo, contribuindo para
37

Evento que valoriza ideias criativas para a cadeia do leite avaliadas por uma banca de especialistas.
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catching-up nacional.
O Entrevistado 7 pondera que há poucos pesquisadores ligados à produção tecnológica e
quando existem eles não conseguem escoar para indústria. Assim, essa relação é truncada.
Algumas questões influenciam nessa relação como a falta de uma política de inovação na UFJF,
só alcançada no final de 2018, forçada pelo Marco Legal, que fez com que as universidades
passassem a se ajustar. Portanto, conclui que a “UFJF não tem um papel óbvio, ela tem uma série
de áreas muito promissoras, que produzem muito cientificamente e tecnologicamente, mas que
não conseguem escoar”. O exemplo do Scanner Bovino comprova que com boa vontade e arranjo
apropriado é possível empreender. No entanto, trata de um perfil muito diferente de
professores/pesquisadores típicos, que são pouco proativos.
Ambos os especialistas concordam que como barreiras há o entrave cultural, a falta de
conhecimento e informação de como operacionalizar esse tipo de parceria. Acreditam que a
maioria dos pesquisadores estão envolvidos em alguma pesquisa que tem potencial de se
transformar em produtos ou serviços para a sociedade, mas os profissionais ainda se sentem
muito inseguros porque trabalham com o modo antigo, de quando algumas coisas eram ilegais e
que agora não são. A nova política pode fazer as pessoas entenderem que podem, que é possível e
que inclusive devem agora promover parcerias.
Para o professor/pesquisador que não está habituado é comum ele fazer o projeto inteiro,
ele não se preocupar com essa questão de proteção. Chega lá no final a empresa ela já
tem todo o conhecimento que ela já precisa pra produzir dali e não é interesse dela, por
exemplo, licenciar uma patente. Ou seja, a universidade só perde.

O Entrevistado 7 analisou o portfólio científico de todas as universidades mineiras para
ver quais áreas estavam crescendo e quais estavam diminuindo. Na UFJF destaca-se na área de
Física Aplicada, que possui produtores tecnológicos seriais, sendo os maiores depositantes e
maiores inventores e titulares de patentes da universidade inteira. Sobre os grupos de pesquisa
que exercem maior influência na UFJF, o Entrevistado 6 lembrou os de Engenharia e, assim
como o Entrevistado 7, destacou o campo da Farmácia que possui grandes produtores de
tecnologia. São exemplos de profissionais que produzem, depositam patente, sabem proteger e
sabem fazer contratos de P&D.
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Essas pessoas, elas sabem fazer, sabem criar startups, sabem proteger, eles sabem
licenciar, sabem transferir do jeito certo. Mas eu to falando assim, nem de 5%, de quem
lida com as áreas tecnológicas, a maioria não faz a menor ideia. Alguns inclusive
transferem conhecimentos na forma de prestação de serviços, assistências técnicas,
consultorias, mas essa transferência real, física, que gera riqueza pra cá e pra
universidade, ele não conhece e também não gera riqueza pra região.

O Entrevistado 6 ratificou que a maioria dos contratos são formalizados com empresas
que não são da região, como a Petrobrás e a Vale, que embora sejam importantes, não geram um
retorno local. Atualmente, a UFJF está passando por reformulações nesse sentido, pois os
contratos que antes eram feitos pelo Critt agora serão realizados pela Fadepe.
O Entrevistado 7, ao confrontar o portfólio científico e com o portfólio tecnológico da
UFJF observou que a ciência produzida está se tornando tecnologia com potencial para se formar
produto ou para se ter alguma forma de aplicação. “Existe muito potencial, mas tem um entrave
realmente aí”.
Em relação aos grupos de pesquisa o Entrevistado 7 disse que conhece poucos casos. Para
se criar uma tecnologia com potencial de transferência é necessário ser multidisciplinar. “A gente
quase não trabalha com multidisciplinaridade, aqui são poucos que tem isso, a maioria dos
departamentos não tem essa integração, então isso dificulta muito a criação dos grupos”.
Além disso, nem todos os professores acompanham as mudanças na legislação e
trabalham no modelo antigo. Em suas pesquisas, o Entrevistado 7 observou que boa parte das
relações entre os grupos de pesquisa e dos pesquisadores com as empresas se dão por meio da
historicidade.
O pesquisador tende a reproduzir sempre os mesmos tipos de parceria, com os mesmos
pesquisadores, os mesmos departamentos e com as mesmas empresas. Então assim,
estabeleceu, fez um projeto, o projeto deu certo, gerou um resultado na empresa, ele fica
fazendo com a mesma empresa, então fica um pouco cega, a relação é muito fechadinha
e acaba virando uma panela entre os grupos de pesquisa também. Então assim, por mais
que as coisas vão acontecendo, vão surgindo novas cabeças, novas áreas, gente pensando,
os grupos ficam bem fechados.

Sobre as leis de incentivo à inovação, os pesquisadores esperavam que acontecesse com
mais velocidade, até porque as instituições não eram obrigadas a operacionalizar as mudanças
como acontece hoje com o Marco Legal. O Entrevistado 6 observa na UFJF de agora discussões,
estudos, divulgação e eventos em vários departamentos.
Para o Entrevistado 7 o maior problema é que o pesquisador ele já faz muita coisa. Ele
precisa ter mais claramente quais seus ganhos com isso. “Até então o pesquisador só ganhava
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mais trabalho quando ele se envolvia nisso”. Em suas pesquisas, o Entrevistado 7 observou que
mais do que notoriedade e prestígio, os pesquisadores buscam mecanismos de incentivo em
retornos financeiros e em recursos para realizar a pesquisa, pois como ele pode ganhar mais
produção ele já sabe. Ainda se tem a mentalidade de que a universidade tem por obrigação gerar
conhecimento para domínio público, então muitos não acreditam e não concordam com as
parcerias universidade-empresa, pois acreditam que, assim, se gera riqueza para uma pessoa só,
um público muito restrito. Então, muitos acreditam que tudo tem que ser feito apenas com verba
do estado.
Os mais jovens já vêm com uma mentalidade diferente, que faz com que a gente acredite
que uma mudança cultural vai acontecer. Ao passo que, às vezes, a gente observa que os
mais jovens acabam contaminados, porque existe uma burocracia muito grande. Então
quando você quer fazer algo diferente, uma parceria ou criar algo novo é muito difícil,
acaba desgastando, fica desmotivado.

O Entrevistado 7 lembrou que durante a discussão da política de inovação, o Critt realizou
várias reuniões em diversos departamentos para explicar como proceder com a implantação do
Marco Legal e que a questão da burocracia foi realmente reduzida. Desta forma, muitos se
engajaram com a vontade de ver novas coisas funcionando.
Sobre a questão de patentes, o Entrevistado 7 acredita que esbarra na questão cultural de
que o pesquisador achar que tudo o que ele produz tem que virar domínio público por meio de
artigos e de achar que as proteções intelectual e industrial são uma quebra com a ideia do
domínio público, além da burocracia.
Quando o pesquisador fica sabendo que uma patente no lattes equivale a um artigo num
A1 ele procura patentear. Mas aí tem aquele mundo de coisas que ele tem que fazer, ele
já desiste. Tem que fazer a minuta, a reivindicação, que é chato pra caramba, pois você
tem que saber exatamente o que você pode proteger. Aí não passa pela cabeça de 99%
que ele vai poder licenciar, muito menos transferir. O que já está tudo errado por se tratar
de um modelo muito linear, você ter a tecnologia e depois empurrar pra uma empresa é
super difícil. Depois tem que fazer análise de mercado, viabilidade econômica, ver se
tem mercado, que mercado, como é que vai resolver essas questões. Além disso, o Critt
também não tem mão de obra, não tem tecnicamente gente pra avaliar isso, são poucos
bolsistas. Aí existe toda uma discussão se é o NIT que tem que fazer estudos
mercadológicos e de prospecção para as tecnologias que saem daqui ou o próprio
pesquisador. Ninguém quer isso.

A solução encontrada esse ano foi a Fadepe, que é um órgão independente, ficar por conta
de ajudar nas etapas de depósito e licenciamento de patentes enquanto o Critt se debruça mais
para levantar o portifólio científico e tecnológico da universidade. No entanto, o Entrevistado 7
acredita que não se sabe exatamente quem que vai fazer a ligação com o mercado por conta
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destas mudanças estruturais do Critt. Pois, infelizmente, distanciaram o Critt das relações com o
mercado, dedicada às questões de prospecção.
O Critt ainda é a estrutura mais avançada que a gente tem, porque ele começou antes do
NIT ser obrigatório há 20 anos. Então ainda tem uma estrutura muito boa, o fato de ter
três departamentos ali dentro já é um avanço, porque em os outros NITs é, muitas vezes,
uma pessoa só. Mas é predominantemente composta por bolsistas, uma rotatividade
absurda. Quando o profissional começa a aprender sobre proteção intelectual,
transferência de tecnologia, contratos e valoração de tecnologia, o cara sai. A Diretoria
de inovação é muito pequena, não tem condições de hoje desenvolver essa relação.
Deveria ser transformado em pró-reitoria, que assim teria muito mais gente para fazer
isso.

Para aproximar o inovador do demandante de inovação, estimulando e aprimorando as
interações, o Entrevistado 6 acredita ser necessário expandir ainda mais as divulgações e realizar
fóruns de discussão. Além disso, enfatiza que a equipe do Critt deveria ser maior para aumentar
sua capacidade de atendimento, promovendo mais ações neste sentido, movimentando os grupos
de interessados e gerando mais discussão, além de tratar sobre questões de transferência e direitos
de propriedade, burocracia de direitos, viabilidade, inovação e prestação de serviços. “Existe uma
influência muito forte no Critt nesse sentido, de promover essas relações, de criar essa ambiência,
esses eventos, por exemplo, formar quem faz essa ponte muito bem, trazendo o pessoal para
pensar junto”.
Outra questão apontada pelo Entrevistado 7 foi sobre a historicidade de pesquisa, em que
os grupos são mais com pesquisadores de fora do que com os pesquisadores da própria UFJF.
Por que ele busca esse pesquisador de fora? Porque esse pesquisador de fora foi um
colega de mestrado, de doutorado, a maioria dos pesquisadores lotados aqui não são
daqui, não fizeram mestrado, doutorado aqui. Então eles continuam com as relações
anteriores de pesquisa. Assim, os pesquisadores da UFJF fazem mais parcerias com
pesquisadores de outras instituições, do que de outros departamentos e do próprio
departamento. A maior parte das relações acontece com o Rio, também por conta da
proximidade.

O Entrevistado 7 afirma que, como Juiz de Fora está muito mais próxima de polos de
inovação do Rio de Janeiro, tende a formar parcerias com as instituições provenientes deste
estado. “As outras instituições de pesquisa de Minas Gerais sempre citam a UFJF como uma
referência de parceria. A UFJF não cita nenhuma deles. Eles citam o Fundão, a USP. Isso é
proximidade física. Não existem canais de integração nas instituições de intermediação”. O
pesquisador diz que o GDI é o mais próximo disso, mas o problema é que não tem dono, pertence
a todas as pessoas que constituem o grupo. Há também carências na formação de grupos de
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pesquisa multidisciplinares por falta de líder legitimado, além da falta de recurso.
O Entrevistado 7 também acredita que a UFJF tem potencial de atender a demanda local,
mas não tem atendido. A Universidade tem um portifólio muito maior, obviamente integrado à
matriz produtiva, mas essa matriz também tem se transformado. As indústrias tradicionais estão
acabando, embora tenha um esforço muito grande de manter o status quo da região, mas outras
áreas têm crescido como computação/informática e o mercado de softwares. O Entrevistado 7
acredita ser interessante adquirir um conjunto de conhecimento e transformar em algo novo, unir
um setor tradicional com algo tecnológico, a exemplo do Scanner Bovino.
Sobre o Critt, o Entrevistado 7 complementa afirmando que o pesquisador já foi muito
negligenciado e que toda iniciativa que o motive a continuar produzindo, atendendo as
necessidades dele é válida, que busque tornar os processos menos burocráticos, mais fáceis,
efetivos e com mais retorno. Além disso, é importante considerar o indivíduo para além de
normas, sistemas e estruturas.
A única coisa que fica dessa estrutura toda de NIT, de bolsista, de política pública, do
governo federal e estadual, de incentivo, de instituições de intermediação, dessas
questões políticas todas que mudam de gestor continuamente é o pesquisador. Ele é o
produtor do conhecimento do início ao fim, é a pessoa que vai manter essa continuidade.

O Entrevistado 7 complementa:
É preciso criar uma gestão do conhecimento maior, não necessariamente com uma
equipe fixa, mas uma equipe que vá continuar para que as coisas não se perdessem, não
houvesse tantos recomeços, pois tudo que é relacionado à inovação, conhecimento,
tecnologia, demora.

Em relação à atuação do Critt, o Entrevistado 6 acredita ser um órgão-chave para
promover a integração junto com prefeituras e empresas, verificando suas necessidades. Para ele,
fóruns são os primeiros passos e os principais meios de reunir lideranças regionais como Sebrae,
Fiemg, prefeituras, universidades e outras instituições locais para identificar demandas e
estabelecer redes que podem realizar pesquisas conjuntas, adensar a cadeia produtiva local,
aumentar a competitividade e prospectar mercados externos.
Assim, para o Entrevistado 6, se faz necessário um programa de inovação consistente para
prospectar ideias e projetos, fomentar o empreendedorismo acadêmico e alavancar a base
industrial, internacionalizando os fornecedores.
Para o Entrevistado 6, o segredo está em iniciativa como o Plano de Incentivo à Inovação
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- PII38 que traz novas ideias, realiza estudos de viabilidade econômica, aproxima pesquisador e
aluno, protege e licencia tecnologia, funcionando como um embrião que poderia aumentar o
empreendedorismo se a base local não demanda ou demanda pouco, se voltando mais para o
entorno. Isso porque com a globalização e a concorrência acirrada fica cada vez mais difícil atrair
multinacionais e, assim, não há outro caminho senão se desenvolver endogenamente e buscar o
desenvolvimento regional.
Além do empreendedorismo o primeiro benefício proporcionado pela universidade é a
formação de mão-de-obra qualificada que acaba de algum modo ajudando na produtividade das
empresas locais que movimentam a economia da cidade em função de orçamentos e de salários.
O impacto da universidade é grande, ajudando a desenvolver hotéis, restaurantes, serviços de
transporte, hospitalares, comércio, entre outros.
Ambos os especialistas acreditam que as pesquisas acadêmicas realizadas pela
universidade têm potencial de se transformarem em produtos e serviços para a comunidade e
atenderem o mercado local. E, dependendo da fronteira de conhecimento científico, podem
inclusive concorrer mundialmente, ultrapassando o nível local. Para o Entrevistado 6, os
softwares de gestão e os aplicativos são importantes meios para se chegar a um novo patamar de
inovação na universidade.
Outra observação, destacada pelo Entrevistado 7, é de quando se fala em sistema ressaltase muito a questão macro, quando o principal afetado é o indivíduo.
A gente fala sempre na esfera muito macro né, políticas públicas, políticas de inovação
enfim, NITs, a gente fala tudo muito grande e a gente esquece um pouco de analisar de
baixo pra cima, que há um indivíduo ali e as motivações dele. Então o que acontece
muito, o que desmotiva talvez as pessoas a explorarem outros grupos e a crescer esses
projetos e talvez criar projetos mais audaciosos é porque os mecanismos de incentivo
dos pesquisadores são muito ruins ainda. Eles não enxergam claramente quais os ganhos
que eles vão ter, principalmente com os próprios grupos de pesquisa, quais os ganhos
que eles vão ter pra além de produção. Porque a produção ele pode ter por meios mais
fáceis.

4.4 QUESTIONÁRIOS APLICADOS A LÍDERES DE GRUPOS DE PESQUISA.
Nesta seção são apresentados os resultados dos questionários aplicados a líderes de grupos
de pesquisa da UFJF que aborda o tema interação universidade-sociedade para maior
compreensão sobre o tema. Foram mapeados 317 grupos de pesquisa/líderes de grupos de
38

O PII é uma parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes) com o Sebrae,
instituições de ensino e pesquisa e governos municipais para qualificar tecnologias inovadores geradas nos
laboratórios das universidades, com ênfase em aplicações práticas para a sociedade e o mercado.
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pesquisa na UFJF com base na plataforma do CNPq relativos aos anos de 2018 e 2019 e o total
de respondentes foi de 74, o que corresponde a uma taxa de resposta de 23,34%.
O objetivo foi verificar, a partir de dados dos grupos e da opinião dos líderes dos grupos de
pesquisa: as ações que estão sendo desenvolvidas e o potencial de interação da UFJF com a
sociedade em que ela está inserida. Os questionários abordam: (i) informações básicas sobre o GP:
status, início da atuação do grupo, área de pesquisa, departamento/unidade, quantitativo de
pesquisadores, titulação e instrumentos para divulgação dos GPs; (ii) objetivo do GP; (iii)
parcerias externas; (iv) resultados do GP nos últimos cinco anos; (v) financiamento do GP; (vi)
potencial para aplicação de pesquisas na sociedade em forma de produtos/serviços; (vii)
percepção dos líderes do GP sobre parcerias da universidade com empresas privadas, poder
público e movimentos sociais; (viii) grau de conhecimento dos líderes do GP sobre a legislação
relacionada ao tema; (ix) percepção dos líderes dos GP sobre barreiras que interferem na relação
universidade-sociedade; (xx) avaliação da contribuição da UFJF para o Desenvolvimento
Econômico e Social da comunidade na qual está inserida.

4.4.1 Informações básicas sobre o GP
O primeiro ponto abordado nos questionários foi a situação nos grupos de pesquisa em
2019. Dos 74 grupos analisados, 95,9% (71 grupos) estão em andamento e apenas 4,1% (3 grupos)
encerraram suas atividades no biênio 2018-2019.
Com referência ao início de atuação dos grupos, dos grupos pesquisados, o mais antigo foi
criado em 1971 e os mais recentes são de 2019. Foi observado que em 2010 houve o maior
quantitativo de grupos de pesquisa criados (8 grupos), seguido de 2011 e 2017 (7 grupos), 2016 e
2018 (6 grupos), 2013 e 2014 (5 grupos), conforme Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Quantidade de Grupos de Pesquisa criados por ano

Fonte: Elaborado pela autora

Quando foram mapeados os 317 GPs, antes do recebimento das respostas dos
questionários, as grandes áreas da CAPES com o maior número de registro foram: Ciência da
Saúde (24,60%) e Ciências Humanas (23,34%). Com referência aos líderes de GPs de pesquisa
que responderam aos questionários, o maior número de respostas correspondeu às Ciências
Sociais Aplicadas (29,72%) e às Ciências Humanas (18,91%). Apenas na área de Ciências
Agrárias não houve respondentes, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Grandes áreas CAPES dos grupos de pesquisa cadastrados em 2018/2019
no CNPq e o quantitativo de respondentes por grande área CAPES
Grandes Áreas
Frequência / %
Frequência / %
Ciências Agrárias
3 (0,94%)
00 (0%)
Ciências Biológicas
20 (6,30%)
05 (6,75%)
Ciências da Saúde
78 (24,60%)
12 (16,21%)
Ciências Exatas e da Terra
41 (12,93%)
11 (14,86%)
Ciências Humanas
74 (23,34%)
14 (18,91%)
Ciências Sociais Aplicadas
47 (14,82%)
22 (29,72%)
Engenharias
23 (7,25%)
04 (5,40%)
Linguística, Letras e Artes
31 (9,77%)
06 (8,10%)
Total
317
74
Fonte: Elaborado pela autora

Na UFJF as Unidades Acadêmicas estão divididas em seis institutos, sendo quatro em Juiz
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de Fora - Instituto de Artes e Design (IAD), Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Instituto de
Ciências Exatas (ICE) e Instituto de Ciências Humanas (ICH) - e dois em Governador Valadares Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e Instituto de Ciências da Vida (ICV). Na cidade
de Juiz de Fora, além dos institutos, há mais 15 faculdades (Administração e Ciências Contábeis;
Arquitetura e Urbanismo; Comunicação Social; Direito; Economia; Educação; Educação Física;
Enfermagem; Engenharia; Farmácia; Fisioterapia; Letras; Medicina; Odontologia; Serviço
Social). Nos questionários, houve respondentes de todos os institutos e faculdades da UFJF.
Foi verificado o número total de pesquisadores dos GPs, o que resulta em uma média de
10,45 integrantes por grupo. No Gráfico 4 foi possível observar grupos pequenos com, no
mínimo, dois integrantes (4 grupos) e grupos de pesquisa grandes com até 30 membros (2
grupos). A maioria dos grupos têm 10 integrantes (9 grupos) e três integrantes (8 grupos).

Gráfico 4 - Número total de pesquisadores dos GPs

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação à titulação dos pesquisadores dos GPs, os respondentes puderam marcar
quantas alternativas fossem necessárias, mas não informaram a frequência de pessoal com a
mesma formação. Dessa forma, o resultado mostra quais as titulações presentes nos GPs e não a
sua quantidade total. Assim, os GPs são formados, em sua maioria, por membros com doutorado
(21,56%), pós-doutorado (19,70%), mestrado (13,39%), graduado (10,79%) e especialista
(5,94%). Os membros em fase de formação presentes nos GPs representam 10,40% de
graduandos, 9,67% de mestrandos e 8,55% de doutorandos. Dessa maneira, é possível observar
que os GPs são formados com pessoal qualificado, pois 89,6% possuem nível acima da
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graduação e ainda continuam a qualificar-se.

Tabela 3 - Titulação dos pesquisadores
Titulação
pós-doutorado

Frequência
53

Porcentagem
19,70

doutorado

58

21,56

doutorando

23

8,55

mestrado

36

13,39

mestrando

26

9,67

especialista

16

5,94

graduado

29

10,79

graduando

28

10,40

Total

269

100%

Fonte: Elaborado pela autora

Sobre ações de divulgação, 36 GPs (48,64%) informaram alguma plataforma ou rede social
como veículo de disseminação dos seus trabalhos. Destes, 63,88% (23) estão hospedados dentro
do site da própria UFJF. Há registros também de outros canais para maior difusão de suas ações:
quatro (11,11%) em sites específicos, um (2,77%) na plataforma de compartilhamento de vídeo
Youtube e, rede sociais, três (8,33%) no Instagram e dois (5,55%) no Facebook. Por fim, seis
(16,66%) GPs informaram a página do CNPq onde o grupo está cadastrado para acesso a mais
informações.

4.4.2 Objetivo dos grupos de pesquisa
Os objetivos dos GPs foram informados pelos líderes e, com base nas respostas, foi feito
o compilado que consta no Quadro 11:
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Quadro 11 - Principais objetivos dos GPs
Códigos
Produção de conhecimento (pesquisas, estudos, evidências, práticas,
saberes, tecnologias e investigações na área de competência) socializando
o conhecimento a partir do ensino
Promover pesquisas em cooperação com outros pesquisadores para estudos
multidisciplinares e diálogo amplo (formalizar a produção conjunta,
fortalecendo a rede de apoio acadêmico) promovendo a capacitação de
mão-de-obra empreendedora
Pesquisa em interface com a extensão (grupos de estudos, atividades de
orientação para a construção de conhecimentos e promoção de educação
emancipatória) envolvendo população das cidades e região e
problematizando construções na contemporaneidade
Fomentar a produção científica, alcançar metas de pesquisa,
incrementar publicações nacionais e internacionais e apresentar
trabalhos na área através de conhecimentos da realidade estudada
Formação inicial e continuada de professores/pesquisadores/estudantes
da graduação e pós-graduação desenvolvendo TCCs, dissertações e teses,
incluindo através do ensino
Pesquisa/desenvolvimento/produção de dispositivos e materiais
inovadores
Estudar/investigar/aperfeiçoar políticas públicas através do debate
setorial
Disseminar/discutir/aprimorar processos de gestão das organizações
Inserir indivíduos nas organizações de trabalho
Estudos que contribuem para a identidade do povo brasileiro
Estudar a universidade brasileira sob diversas dimensões
Total
Fonte: Elaborado pela autora

Em

relação

aos

objetivos

dos

GPs,

estes

Frequência
27

Porcentagem
36,49%

15

20,27%

12

16,21%

4

5,40%

4

5,40%

4

5,40%

3

4,05%

2
1
1
1
74

2,70%
1,36%
1,36%
1,36%
100%

buscam,

em

linhas

gerais,

desenvolver/investigar/fomentar/divulgar a sua área de estudos com produção científica,
concatenando pesquisadores/professores, alunos da graduação e pós-graduação e egressos nos
estudos/análises/pesquisas que visam incrementar as publicações e apresentar trabalhos em
eventos, o que contribui para o alcance de metas de pesquisa. Os grupos têm o intuito também de
formalizar um trabalho conjunto que já é desenvolvido por pesquisadores da UFJF com egressos
e outras universidades. Dessa forma, podem propiciar a integração desses profissionais,
fortalecendo a rede de apoio acadêmico e produção conjunta, já que muitos pesquisadores atuam
sozinhos em suas universidades/centros de pesquisa.
Os GP observam as diferenças na representação formal e na realidade encontrada,
buscando elos com as organizações sociais humanas. Os grupos incluem estudos de intervenções
privadas ou em parcerias público-privadas que exercem efeitos estruturantes sobre o território e
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sobre aparatos institucionais, técnicos, legais e cognitivos. Buscam articular teoria e prática
relacionadas com as demandas da sociedade e com adequado tratamento aos objetivos, visando a
preservação de áreas verdes e conservação do patrimônio público com implicações teóricas,
metodológicas e práticas.
Os GP também têm o intuito de fazer o cidadão pensar, resgatando memória, identidade e
cultura, permitindo aos indivíduos entender seu lugar no mundo e o que poderia fazer para tornar
a sociedade mais pacífica e solidária. Dessa forma, também podem contribuir para consciência
crítica, diminuição dos problemas sociais e construção de políticas pública. Nos GPs são
discutidos teorias e fundamentos que colocam em evidência o sujeito enquanto elemento
fundamental para o entendimento da sua história. As diversas linhas de pesquisa têm a capacidade
de analisar a formação, consolidação e transformação dos diversos tipos de espaços, trazendo à
tona discussões teóricas e metodológicas, estabelecendo estratégias pertinentes que levam a
avalições de resultados práticos. Ou seja, a partir de uma visão interdisciplinar os GP podem dar
conta da complexidade dos fenômenos/fatores que interferem no ambiente.
O foco nas organizações de trabalho com o objetivo de inserir indivíduos no mercado e a
criação e desenvolvimento de dispositivos e materiais que permitem aumentar a eficiência e
eficácia de processos na sua área de atuação e aperfeiçoar técnicas também são objetivos dos
GPS, mas aparecem em menor proporção.
As pesquisas desenvolvidas pelos grupos têm dado suporte para o desenvolvimento de
dissertações e teses desenvolvidas pelos pesquisadores e orientandos, retroalimentando o
processo de criação de conhecimento motivado, muitas vezes, pelos líderes dos grupos. Os dados
de pesquisa também colaboram para a formação de professores e gestores, da consolidação de sua
importância enquanto atores de políticas educacionais e de melhora da qualidade da educação. Os
achados sobre a pesquisa podem contribuir também para o aperfeiçoamento do currículo,
financiamento da educação e formação da articulação necessária nos campos de ação e pesquisa
para a uma educação pública de qualidade.
Os resultados de pesquisa também têm o objetivo de disseminar/discutir/aproximar temas
que envolvem desenvolvimento, sustentabilidade, comportamento e organizações, ligados ao
bem-estar das pessoas e ao aprimoramento da gestão das organizações. As ações visam “dar
centralidade aos sujeitos como produtores do espaço” em diferentes áreas temáticas como jovens
e cidade, territorialidades quilombolas, dinâmicas regionais em cidades médias e pequenas,
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produção do espaço urbano, espacialidade de tradições, rituais, festas populares, vestimentas,
movimentos sociais e lutas urbanas, entre outras. Tudo isso, com o objetivo manter a tríade
ensino-pesquisa-extensão em pleno funcionamento.

4.4.3 Parcerias Externas
Dos respondentes, 68,9% afirmaram que o GP do qual fazem parte possui algum tipo de
parceria externa. As parcerias englobam:
(i) instituições de educação: centros universitários, faculdades e universidades privadas
(Brasil), escolas públicas (Brasil), fundações, institutos de ensino, pesquisa e extensão (Brasil e
Exterior), institutos de etnodesenvolvimento, instituições de ensino superior, grupos de pesquisa
(outras instituições, Brasil e Exterior), outros institutos, UFJF – outros departamentos e outros
grupos de pesquisa, universidades (Exterior), universidades públicas federais, estaduais,
comunitárias, filantrópica ou sem fins lucrativos (Brasil);
(ii) organizações da sociedade civil: associações, conselhos regionais, grupos em prol da
diversidade, movimentos sociais, ongs, quilombos;
(iii) poder público: conselhos municipais, entidades, hospitais, centros de saúde,
instituições do sistema S, outros estados, outros municípios, prefeituras, secretarias estaduais e
municipais;
(iv) empresas: desenvolvedores de jogos, editoras, empresas nacionais, centros de saúde,
redes.
Por meio do Quadro 12 é possível verificar que as parcerias mais citadas pelos líderes de
GPs são as relacionadas a outras instituições de educação, principalmente outras universidades no
Brasil e no Exterior, inclusive com mais frequência de menções (os números entre parênteses).
Foram observado também várias interações envolvendo organizações da sociedade civil e do
poder público, sendo até mesmo difícil definir a classificação da qual fazem parte. As parcerias
com empresas, no entanto, foram raramente apontadas, o que denota escassez de cooperação
envolvendo estas instituições. As porcentagens não foram incluídas porque cada grupo de
pesquisa pôde indicar mais de um tipo de parceria. Ainda assim, nem todos os respondentes
especificaram as parcerias dos seus respectivos grupos de pesquisa.
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Quadro 12 - Principais parcerias externas dos GPs
Associações
Centros Universitários, Faculdades e
Universidades privadas - Brasil
Conselhos Municipais
Conselhos Regionais
Desenvolvedores de jogos
Editoras
Empresas nacionais

Entidades
Escolas públicas - Brasil
Fundações
Grupos em prol da diversidade - Juiz
de Fora - MG
Hospitais e Centros de Saúde

Instituições do Sistema S
Institutos de Ensino, Pesquisa e
Extensão - Brasil

Institutos de Ensino, Pesquisa e
Extensão - Exterior
Institutos de Etnodesenvolvimento
Movimentos Sociais
ONGs

Outras instituições de ensino
superior
Outras universidades
Outros
grupos de pesquisa - outras
universidades
Outros Estados
Outros grupos de pesquisa - Brasil
Outros grupos de pesquisa - Exterior
Outros grupos de pesquisa - outras
instituições
Outros institutos
Outros Municípios
Prefeituras

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (2)
Centro Universitário Unihorizontes (Minas Gerais), Faculdade de Medicina
de Barbacena (FAME), Universidade Paulista (Unip), Universidade Vale do
Rio Doce (UNIVALE), Universidade do Vale do Sapucaí (Univás)
Conselho Municipal de Habitação
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG).
Não informado
Não informado
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (2), Petróleo
Brasileiro S.A (Petrobras) (2), Grupo Lupin – Medquímica Indústria
Farmacêutica
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) (2)
Não informado (4)
Fundação Hemominas
Grupo Mães pela Diversidade, RevoluTrans, Grupo Força Trans, As Ruths –
Mulheres pretas, artes cênicas e política, Cabeça de Nega
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (2), Hospital Municipal de Governador
Valadares, Hospital Márcio Cunha de Ipatinga, Hospital Veterinário Santo
Agostinho (Belo Horizonte, MG), Centro de Atendimento ao Deficiente
Físico de Governador Valadares, Fórum de Saúde de Juiz de Fora, Centro de
Controle de Zoonoses - SMS, Governador Valadares - MG
Serviço Social do Comércio (Sesc)
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) (1), Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
(IFSUDESTE MG), Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), WRIBrasil
Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas - Infectious Disease Research
Institute (IDRI) (EUA)
Instituto Feijão de Ogum – Juiz de Fora-MG
Não informado
Semente (Juiz de Fora – MG), Associação dos Amigos (ABAN – Juiz de
Fora – MG), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST – Zona da Mata)
Não informado
Não informado (3)
Não informado (3)

Não informado
Alfamed Brasil, Obitel Brasil, Entelas
Alfamed Internacional, Ciac Portugal
Não informado (6)
Não informado
Não informado
Prefeitura de Juiz de Fora (4), Prefeitura de Chiador
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Quilombos
Redes
Secretarias Estaduais e Municipais

UFJF - outros departamentos
UFJF - outros grupos de pesquisa
Universidades - Exterior

Universidades
comunitárias,
filantrópica ou sem fins lucrativos Brasil
Universidades públicas estaduais Brasil
Universidades públicas federais Brasil

Quilombo São Sebastião da Boa Vista – Santos Dumont-MG
Rede Mineira de Bioterismo, Rede Mineira de Ensaios Toxicológicos e
Farmacológicos de Produtos Terapêuticos
Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), Secretaria Municipal
de Educação de Juiz de Fora (SME/JF) (2), Secretaria Municipal de
Educação de Governador Valadares (SME-GV), Secretaria Municipal de
Saúde de Governador Valadares, Não informado (2)
Não informado (2)
Não informado (2)
Marburgo (Alemanha), Melbourne (Austrália), Viena (Áustria), Laval
(Canadá), Chile (Chile), Loma Linda (EUA), Caen Normandy (França),
Montpellier (França), Bradford (Inglaterra), Perúgia (Itália), Lisboa
(Portugal), Nova de Lisboa (Portugal) (2), Minho (Portugal), Porto
(Portugal), Estocolmo (Suécia), Mälardalen (Suécia), Uppsala (Suécia),
Ancara (Turquia)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) (2),
Pontifícia Universidade Católica do São Paulo (PUC - SP)
Minas Gerais (UEMG), Rio de Janeiro (UERJ) (3), Paulista (Unesp) (3)
ABC (UFABC), Bahia (UFBA), Alagoas (UFAL), Espírito Santo (Ufes),
Fluminense (UFF) (5), Lavras (UFLA), Maranhão (UFMA), Minas Gerais
(UFMG) (3), Mato Grosso (UFMT), Ouro Preto (UFOP), Pelotas (UFPel),
Recôncavo da Bahia (UFRB), Rio de Janeiro (UFRJ) (3), Sergipe (UFS),
Santa Catarina (UFSC), São João Del Rei (UFSJ) (2), Uberlândia (UFU)
(3), Viçosa (UFV), Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Alfenas
(UNIFAL), Itajubá (UNIFEI), Brasília (UnB), São Paulo (USP) (6)
Fonte: Elaborado pela autora

4.4.4 Produção acadêmica, técnica e tecnológica dos últimos cinco anos
Os resultados dos GP nos últimos anos podem ser observados no Gráfico 5 que aponta
que artigos em congressos (94,6%), artigos em periódicos qualis (90,5%) e livros/capítulos de
livros (81,1%) são os principais produtos que surgem do grupo. Como destaque tem-se ainda a
realização de eventos como seminários e congressos (59,5%), que parecem ainda atrair a atenção
de grande parte do público universitário que pretende se atualizar na respectiva área de interesse.
Com frequência mediana aparece o desenvolvimento de cursos (37,8%), desenvolvimento
de produtos/serviços/processos (27%) e consultorias/assessorias ao setor público (14,9%). Com
menor destaque são apontados consultoria/assessoria a movimentos sociais, patentes e testes
laboratoriais (9,5% cada), consultorias empresariais (8,1%) e constituição de empresas
incubadas/startups/spin-offs (2,7%). Como outras ações, fora as definidas no questionário, foram
apontadas: promoção de grupos de estudo, formação humana – profissionalização, exposição –
marca registrada, projetos de extensão e realização de filmes (1,4% cada).
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Gráfico 5 - Produção acadêmica, técnica e tecnológica dos últimos cinco anos

Fonte: Elaborado pela autora

4.4.5 Financiamento do GP
Mais da metade dos respondentes (51,4%), o que corresponde a 38 GPs, afirmaram que
possuem algum tipo de financiamento aprovado.
A Fapemig, que apoia projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação, aparece
com maior frequência. A esta seguem como mais relevantes os financiamentos da CAPES, do
CNPq, complementado pela própria UFJF e editais (não especificados). As formas de
financiamento citadas pelos respondentes são universais, auxílios, taxas de bancada, bolsas de
produtividade em pesquisa, bolsas para estudantes e bolsa de pós-doc no exterior. Isso demonstra
a contribuição maciça do poder público que está por traz de todas estas instituições.
Outras fontes de financiamento que aparecem com baixa frequência são Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), Ministério da Defesa, Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis / Petrobrás, Embraer, Instituto Nacional de
Eletrônica Orgânica – INEO, Vale e bolsas de pós-doc no exterior (não especificado). Os
resultados demonstram que, diferentemente do que ocorre em outros países, no Brasil poucos
recursos são investidos por empresas, principalmente as de pequeno porte, pois nenhum GP citou
qualquer destas organizações. Os financiamentos mais citados estão listados na Tabela 4. Cada
respondente pôde citar mais de uma fonte de financiamento.
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Tabela 4 - Principais financiamentos dos GPs
Fonte
Frequência Porcentagem
Fapemig
31
40,78%
CAPES
15
19,73%
CNPq
14
18,42%
UFJF
8
10,52%
Editais
2
2,63%
Faperj
1
1,32%
Ministério da Defesa
1
1,32%
ANP/Petrobras
1
1,32%
Embraer
1
1,32%
INEO
1
1,32%
Vale
1
1,32%
Total de respostas
76
Fonte: Elaborado pela autora

4.4.6 Potencial para aplicação de pesquisas na sociedade em forma de produtos/serviços
Dos líderes de GP que responderam ao questionário proposto, 66 (89,2%) afirmaram que
os resultados do grupo possuem potencial para se tornarem produtos ou serviços aplicáveis na
sociedade. Os comentários relativos a esta pergunta não eram de comentário obrigatório, no
entanto, algumas considerações apresentadas foram relevantes e alguns trechos destacados.
O questionamento mercadológico foi colocado em questão por onze (14,86%)
respondentes, que justificaram que, em sua área de atuação, o objetivo é construir análises,
mensurar a aplicabilidade de ideias, propor novas formas de compreensão, formular políticas
públicas, levar a questionamentos, refletir, analisar as facetas da sociedade, desenvolver conceitos,
propor reflexões, entre outras implicações que possuem impacto na sociedade, mas não gerar
produtos ou serviços como resultado do GP.
Outros serviços foram apontados como realizados pelos GPs: consultorias, assessorias
técnicas, criação de materiais didáticos e metodologias de educação, criação de startups. Além
disso, alguns líderes afirmaram que os produtos e serviços fazem parte da estratégia do grupo,
mas ainda não foram colocados em prática, pois é necessário amadurecimento de ideias. Ainda
houve questionamento sobre falta de verba.
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Quadro 13 - Amostras relevantes sobre potencial dos GPs desenvolverem produtos/serviços
Códigos
Aplicação
não
mercadológica

Frequência / %
11 (14,86%)

Serviços

7 (8,97%)

Há potencial, mas
o grupo é novo

2 (2,70%)

Decisão tomada
pelo grupo e não
pelo mercado
Questionamentos

1 (1,35%)

1 (1,35%)

Trecho obtido
“Realizamos investigações na área de humanidades, cujo objetivo é
construir análises sobre os temas relativos à história e cultura da moda no
âmbito intelectual, de modo que não é a proposta do grupo ofertar
serviços”.
“Ainda que seja difícil mensurar a aplicabilidade de ideias humanísticas
e/ou religiosas nos diversos grupos e instituições implicados (religiões,
instituições de ensino, política, etc.), a questão é intimamente ligada ao
cotidiano e à vida prática”. “Trazemos elementos que permitem pensar
práticas, propor novas formas de condução de propostas, mas não
“produtos vendáveis””.
“Basicamente serve como formulação para políticas públicas e ou
movimentos sociais, além do valor acadêmico do desenvolvimento de
conceitos”.
“Ao trabalhar com a literacia midiática acreditamos que podemos dar
um retorno para a sociedade”.
“Estudos sobre Comunicação e Psicanálise no intuito de aplicação à
comunidade”.
“Como avaliação de políticas sociais para otimizar resultados e
promover políticas para a população usuária das mesmas”.
“São realizadas análises que podem subsidiar a gestão e os processos de
trabalho no âmbito do SUS”.
“Buscamos trabalhar a análise crítica dos espaços geográficos sob a ótica
de seu uso e ocupação”.
“Grupo de impacto político de análise da sociedade contemporânea,
baseado na reflexão de movimentos de direita com viés autoritário”.
“A consultoria prestada fornece serviço estruturado de atendimento ao
usuário onde a pesquisa e extensões combinadas são realizadas”.
“Serviços de assessoria técnica à população e órgãos públicos”.
“Material didático, proposta de formação de professores, etc”.
“Os resultados das pesquisas podem implementar novas metodologias para
a educação básica e para a profissionalização docente”.
“Nosso foco é a formação de estudantes e professores de Matemática, em
todos os níveis de ensino. E as pesquisas desenvolvidas pelo grupo de
pesquisa têm como produto material didático para uso do professor e
para aplicação em sala de aula”.
“Na verdade, abrimos uma startup e temos produto no mercado”.
“Como este é o nosso segundo grupo de pesquisa, podemos antecipar nosso
entendimento sobre o potencial para gerar produtos/serviços”.
“Esse é um dos nossos objetivos e uma de nossas estratégias futuras”.
“Possuem potencial na medida em que desenvolvem pesquisas que são
planejadas e executadas em parceria com esses setores, ou seja, na
medida em que os objetivos das pesquisas são decididos em conjunto”.
“Falta verba”.
Fonte: Elaborado pela autora

4.4.7 Percepção dos líderes do GP sobre parcerias da universidade com empresas privadas,
poder público e movimentos sociais
4.4.7.1 Parcerias com empresas privadas
As parcerias com empresas privadas foram avaliadas de forma positiva pela maioria dos
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respondentes: 29,7% concordam totalmente e 45,9% concordam parcialmente. Os demais 13,5%
dos líderes discordam parcialmente, 9,5% discordam totalmente e apenas 1,4% são indiferentes a
este questionamento.

Gráfico 6 - Parcerias com Empresas Privadas

Fonte: Elaborado pela autora

Os líderes de grupos de pesquisa responderam que estas parcerias são “instrumentos
importantes no desenvolvimento tecnológico e científico por, acima de tudo, viabilizar maior
envolvimento de alunos”. No entanto, “não deve ser o principal meio de investimento nas
universidades, uma vez que vários cursos não teriam esta possibilidade, mesmo sendo
indispensáveis ao saber científico”. “Algumas áreas as parcerias privadas são mais difíceis de
serem estabelecidas, como é o caso das ações de preservação da memória e do patrimônio
histórico cultural”. Para algumas áreas de investigação os líderes apontaram que esse é um
caminho promissor, mas para outras não é a melhor saída.
Para um dos respondentes é imprescindível que seja observado se as parcerias são boas
para a sociedade, pois existem casos em que o pesquisador fica refém das decisões das empresas,
por esta estar financiando o seu projeto. É preciso verificar se as informações são manipuladas
em favor do lucro empresarial e os pesquisadores de universidades públicas devem sempre ter
como premissa o atendimento dos anseios de seus maiores financiadores: a sociedade. Como
outro líder afirmou, “a Universidade pública tem o compromisso de desenvolver produtos e
serviços gratuitos, vinculados ao desenvolvimento da sociedade em geral e não contribuir para o
desenvolvimento econômico de empresas que tem o objetivo de lucros privados”. Dessa forma,
os líderes manifestaram o cuidado que se deve ter na elaboração de parcerias por conta do
conflito de interesses. Importante se atentar também para a finalidade e o beneficiário deve ser

112

sempre o setor público.
No momento, o financiamento público encontra-se prejudicado. Assim, um dos
respondestes destacou que o financiamento com empresas éticas pode ser uma alternativa, assim
como novas formas de financiamento das pesquisas, pois permitem a aproximação da
universidade com os meios produtivos. Com acontece nas melhores universidades do mundo,
esse tipo de parceria poderia oferecer condições mais favoráveis para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão. As parcerias são vistas também como uma “busca
incessante e necessária” com via de mão dupla, permitindo ganhos para ambas as partes e, em
alguns casos, pode tornar os produtos do GP mais aplicáveis às necessidades da sociedade.
Um líder alegou que concorda que a universidade preste atendimento a toda comunidade
com realização de consultorias e assessorias, mas discorda do financiamento privado de pesquisas
e desenvolvimento de produtos e serviços, por entender que pesquisas e desenvolvimento de
produtos e serviços não podem ser pautados pelo mercado e sim pela necessidade de
desenvolvimento de diferentes segmentos sociais. Outro respondente ponderou que as parcerias
são fundamentais para a inovação e a inserção de novas tecnologias no mercado. “As parcerias
são válidas desde que seja mantida a autonomia universitária e que as áreas de menor interesse
empresarial não sejam prejudicadas”. Ou seja, depende muito dos termos dessa cooperação.
Outro ponto de destaque foi o papel do Estado, em que um dos respondentes afirmou ser
de grande responsabilidade, ficando como suplementar o financiamento privado das pesquisas.
Mais uma questão relevante é sobre a regulamentação, pois se observados os termos, a parceria
com empresas privadas somente vem a enriquecer as pesquisas desenvolvidas, havendo maior
interação universidade-mercado.
Há também quem discorde da interferência de empresas privadas e que as informações
fruto das pesquisas “não devem ser compartilhadas com empresas privadas que pensam na
operacionalização de mercadorias apenas”. Que “não devem priorizar a produção de inovações,
patentes e produtos que potencializem o lucro ou mitiguem as responsabilidades socioambientais
de qualquer empresa ou setor”. O “objetivo da Universidade pública é desenvolver estudos e
pesquisas que favoreçam a população e que atendam às necessidades da sociedade e não
contribuir para a lucratividade empresarial”. Outros respondentes apoiam apenas os recursos
financeiros recebidos por empresas privadas e o sistema de bolsas.
Por fim, um dos respondentes afirmou que precisa estudar um pouco mais sobre o assunto

113

antes de se colocar de maneira crítica e reflexiva, pois se trata de um tema de grande
complexidade.

4.4.7.2 Parcerias com poder público
Sobre parcerias com o poder público 78,4% dos respondentes concordam totalmente e
16,2% concordam parcialmente. Os demais 2,7% dos líderes discordam total e parcialmente. Não
houve resposta indiferente ao questionamento.

Gráfico 7 - Parcerias com o Poder Público

Fonte: Elaborado pela autora

O poder público deve atender fins sociais e ter efetividade na aplicação das políticas
públicas. Como a universidade pública moderna tem esse mesmo objetivo de compromisso com a
sociedade e de se prestar ao desenvolvimento econômico, político e social da população, a grande
maioria dos respondentes teceu comentários sobre como a articulação da universidade com o
setor público é essencial/necessária/promissora. “Trata-se da função precípua da Universidade:
produzir conhecimento, melhorar a sociedade e agregar valor aos serviços públicos”. “O tripé
universidade pública, gratuita e de qualidade parece pouco atualmente, temos que incluir a
responsabilidade social!”.
Muitos dos respondentes afirmaram que essas parcerias já ocorrem e deveriam ser
mantidas por conta de os grupos de pesquisa serem parte da universidade pública, necessitando
“caminhar juntos”, sendo o setor público o “grande parceiro”. Uma das vantagens destacadas
pelos líderes de GP é a otimização de recursos e o compartilhamento de saber já que as
instituições públicas podem ser beneficiadas por tecnologias desenvolvidas dentro das
universidades, além de consultorias e resolução de problemas internos do poder público.
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A quase totalidade dos pesquisadores das universidades são formados com dinheiro
público, portanto, retornar ao público deveria ser uma obrigação. Assim, o poder público é visto
como estratégico nas áreas de investigação do saber acadêmico. Porém, “o poder público precisa
de novas ideias para tentar resolver os desafios que ora se impõe ao Brasil”. “Em princípio, as
iniciativas de universidade pública deveriam ser mantidas com recursos públicos”. “A
universidade é parte do reflexo do poder público, ou seja, um instrumento para devolver para a
comunidade seu investimento”. Além de tudo, quando a universidade trabalha a favor do poder
público há uma otimização de recursos e, inclusive, pode contribuir assessorando os interesses do
setor público.
Entre as respostas foi observado como é preciso acreditar no poder transformador da
educação que tem a capacidade devolver à população conhecimento, produtos, serviços,
processos, inovação e ampla gama de melhorias que refletem diretamente na qualidade de vida
das pessoas. Para isso é fundamental o fomento do poder público incentivando a pesquisa básica
e aplicada, principalmente aquela que ainda não tem interesse comercial ou nem terá por conta
das especificidades da sua área de atuação. Mas, “as parcerias com o poder público viriam a dar
maior densidade e impacto social às pesquisas desenvolvidas no âmbito universitário”.
Um líder de GP afirmou que “essas parcerias poderiam melhor representar os interesses e
necessidades de diferentes segmentos sociais a serem beneficiados pelo desenvolvimento de
produtos e serviços, realização de consultorias e assessorias promovidas pela universidade”.
Outro afirmou que é necessário oferecer “mais apoio em bolsas e recursos”.
Outro ponto de destaque pelos respondentes foi a autonomia universitária, tão necessária e
que deve ser preservada. Isso significa, que independentemente dos governos e estados em que as
universidades estejam inseridas, o conhecimento tenha liberdade para ser produzido e que as
instituições de ensino públicas tenham o poder de decidir o que e como ensinar, se
comprometendo com um padrão alto de qualidade. Para tanto os líderes de GP destacaram que é
importante que os projetos partam dos grupos de pesquisa também, de forma interna para externa
e não só sejam impostos de cima para baixo.

4.4.7.3 Parcerias com movimentos sociais
Sobre parcerias com movimentos sociais, 59,5% dos respondentes concordam totalmente
e 32,4% concordam parcialmente. Os demais 4,1% dos líderes discordam parcialmente, assim
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como são indiferentes. Não houve resposta discordando totalmente deste tipo de parceria.

Gráfico 8 - Parcerias com Movimentos Sociais

Fonte: Elaborado pela autora

Os movimentos sociais têm na sua essência o desenvolvimento de ações que envolvem
projetos coletivos em áreas estratégicas da sociedade. Dessa forma, as parcerias também afirmam
o propósito da universidade em se relacionar com esses vários seguimentos sociais. Portanto, as
ações de cooperação são vistas pelos respondentes como necessárias/importantes/promissoras,
pois têm o objetivo de acolher diversas áreas e fazer com que ambos caminhem juntos rumo ao
desenvolvimento de temas e questões fragilizadas na atualidade.
A representação da sociedade civil organizada, muitas vezes, ainda é falha dentro das
universidades, necessitando conquistar seu lugar de discussão para ser parte de projetos de
pesquisa. Como afirmam líderes de grupos de pesquisa: “o terceiro setor tem desempenhado um
papel de grande relevância na sociedade, mas carece de suporte técnico, o qual pode ser fornecido
pelas universidades”; “essas parcerias poderiam melhor representar os interesses e necessidades
de segmentos sociais muitas vezes excluídos do espaço acadêmico”; “novas formas de inclusão e
organização social devem ser criadas”.
Assim, as parcerias com os movimentos sociais devem ser incentivadas e ser meta dentro
das universidades, tendo a preocupação de avaliar se a “causa”, o “objetivo” e a “finalidade” dos
grupos se aproximam dos defendidos pela universidade pública, resguardando sempre a liberdade
de pensamento de todos, incluindo a dos pesquisadores e instituições. Dessa forma, “a
Universidade também cumpre seu papel social dando retorno à sociedade daquilo que é
produzido internamente”. As “parcerias da universidade com movimentos sociais somente vêm a
fortalecer a relação e interação entre a universidade e a sociedade”. A maioria dos líderes de GP
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que responderam ao questionário é favorável às pesquisas, oferecimento de bolsas e demais
parcerias que podem formar importantes pontes de aproximação com esse público-alvo que
apresenta alta fragilidade social.

4.4.8 Grau de conhecimento dos líderes do GP sobre a legislação relacionada ao tema
O grau de conhecimento sobre legislação aplicada ao tema é relativo. De maneira geral, o
Fundo Verde e Amarelo, a Lei do Bem e os Editais de Fundos Setoriais são as possibilidades
menos conhecidas pelos líderes de GPs, o que representa um nível de desconhecimento de
78,38%, 75,67% e 52,70%, respectivamente.
As deliberações em que foi constatado maior nível de informação são a Lei de
Propriedade Intelectual, a Lei da Inovação e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação,
talvez por serem mais abrangentes e de conhecimento popularizado. No entanto, dos
respondentes que afirmaram conhecer estas leis, muitos ainda não conhecem seu conteúdo ou
consideram sua aplicação complexa, sendo este somatório correspondente a 62,15%, 52,70% e
56,75%, respectivamente.
Apesar de conhecerem a lei, o nível de interesse em utilizar o incentivo é maior em
relação à Lei de Propriedade Intelectual (18,91%), ao Marco Legal (16,21%) e à Lei de Inovação
(13,51%). Por fim, os que declararam conhecer o conteúdo e utilizar os incentivos aparecem com
baixa representação como é o caso da Lei de Inovação (8,10%), Lei de Propriedade Intelectual,
Marco Legal e Editais de Fundos Setoriais (6,75%). Estas informações estão disponíveis no
Quadro 14, abaixo:
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Quadro 14 - Porcentagem de grau de conhecimento sobre as leis que estimulam
a participação das universidades com a sociedade

Lei de Propriedade
Intelectual
Fundo Verde e
Amarelo
Lei de Inovação
Lei do Bem
Marco Legal da
Ciência, Tecnologia
e Inovação
Editais de Fundos
Setoriais

Não conheço
esta lei

Conheço a
lei, mas não
conheço o
seu conteúdo

Conheço a lei e seu
conteúdo, mas não
tenho interesse em
utilizar os incentivos

35 (47,29%)

Conheço a lei e
seu conteúdo,
mas considero
sua
aplicação
complexa
11 (14,86%)

14 (18,91%)

Conheço a lei
e seu conteúdo
e já utilizo os
incentivos
oferecidos
05 (6,75%)

09 (12,16%)
58 (78,37%)

10 (13,51%)

01 (1,35%)

03 (4,05%)

02 (2,70%)

19 (25,67%)
56 (75,67%)
15 (20,27%)

30 (40,54%)
13 (17,56%)
27 (36,48%)

09 (12,16%)
01 (1,35%)
15 (20,27%)

10 (13,51%)
04 (5,40%)
12 (16,21%)

06 (8,10%)
00 (0%)
05 (6,75%)

39 (52,70%)

16 (21,62%)

10 (13,51%)

04 (5,40%)

05 (6,75%)

Fonte: Elaborado pela autora

4.4.9 Percepção dos líderes dos GP sobre barreiras que interferem na relação universidadesociedade
As barreiras mais frequentes mencionadas pelos líderes de grupos de pesquisa na relação
da universidade com a sociedade estão expressas no Quadro 16. Observa-se que as amarras
burocráticas (22,98%) são o principal obstáculo para a concretização parcerias, gerando
ineficiências internas e externas, seja qual for a instituição proponente da cooperação. O baixo
investimento, principalmente do setor público, para subsidiar pesquisas e atividades de extensão é
apontado como outro agravante por 12,17% dos respondentes.
A sobrecarga de trabalho dos professores/pesquisadores e a falta de tempo em realizar
atividades que gerem produtos, processos, serviços e novas discussões para a coletividade é
apontada como uma grade dificuldade (9,46%) já registrada nas entrevistas com os gestores. A
celebração de contratos e a tramitação de negócios relativos às parcerias é sempre um trabalho a
mais se acrescido à carga horária excessiva de aulas, reuniões e, principalmente, de atividades de
pós-graduação (bancas, orientações, pareceres, reuniões de grupo, etc.).
A falta de divulgação de informações das parcerias/legislação/benefícios e divulgação dos
resultados em forma de uma linguagem acessível à coletividade são outras barreiras apontadas
pelos respondentes. Há ainda barreiras ideológicas que marginalizam pesquisas e iniciativas
voltadas para parcerias com o poder público, empresas e movimentos sociais. É preciso uma nova
visão da pesquisa, pois se sabe que pesquisa básica e aplicada são dissociadas, os desafios são
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enormes e os resultados demoram a chegar. É preciso focar na pesquisa translacional e estimular
parcerias multidisciplinares.
O preconceito contra as parcerias dentro e fora da universidade pública, a falta de
infraestrutura adequada e os desvios de ética, apesar aparecerem com menos intensidade, ainda
são um problema a se considerar no estabelecimento de relações de cooperação. O conhecimento
sobre o processo de parceria sempre pode ser aprimorado com a abertura de editais, manutenção
de espaços de diálogo, como fóruns e o apoio a projetos e programas que interajam com os
diversos setores.

Quadro 15 - Barreiras à interação universidade-sociedade mencionadas pelos líderes de GP
Barreiras
Excesso de burocratização e ineficiência interna e externa
redes/integração/cooperação/parcerias entre universidade e sociedade

na criação de

Falta ou inconstância de investimentos/fomento/subsídio/financiamento/incentivo público
para pesquisas e extensão
Falta de comunicação/diálogo/conhecimento/informação entre os agentes sobre os ganhos
da parceria, destacando a importância/contribuição para a cidade e a sociedade
Sobrecarga de trabalho e falta de tempo dos professores/pesquisadores para a realização
de atividades extramuros
Falta de divulgação dos resultados das pesquisas/participação da mídia com linguagem
compreensível a leigos
Excesso de discussão política e falta de alinhamento entre gestores/dirigentes
Falta de conhecimento das leis de incentivo e sua viabilização
Dificuldade dos professores/pesquisadores em tramitar negócios e desenvolver ações de
interação
Falta de compatibilidade entre interesses externos e internos
Falta de infraestrutura/logística e espaços efetivos de troca
Desinteresse dos empresários em relação às possiblidades de interação
Necessidade de aproximar o processo educacional/produção de conhecimento da
demanda real da sociedade
Preconceitos por parte dos professores/pesquisadores
Falta de ética/ honestidade/transparência/segurança jurídica
Total
Fonte: Elaborado pela autora

Frequência / %
17 (22,98%)

9 (12,17%)
8 (10,82%)
7 (9,46%)
5 (6,76%)
5 (6,76%)
4 (5,40%)
4 (5,40%)
3(4,05%)
3(4,05%)
3 (4,05%)
2 (2,70%)
2 (2,70%)
2 (2,70%)
74 (100%)

4.4.10 Avaliação da contribuição da UFJF para o Desenvolvimento Econômico e Social da
Comunidade na qual está inserida
A avaliação da contribuição da UFJF para o desenvolvimento econômico e social da
comunidade em que está inserida obteve 70,27% de respostas positivas, 18,91% de resultados
medianos e nenhuma observação negativa, conforme Tabela 5:
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Tabela 5 - Contribuição da UFJF para o desenvolvimento socioeconômico regional
Respostas das avaliações

Frequência

Porcentagem

Positiva

52

70,27%

Mediana

14

18,91%

Indiferente / Não soube responder

8

10,81%

Negativa

0

0%

Total

74

99%

Fonte: Elaborado pela autora

Alguns códigos comuns foram verificados a partir das respostas dos respondentes e alguns
trechos merecem destaque, conforme Quadro 16:
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Quadro 16 - Amostras relevantes sobre avaliações positivas da contribuição da UFJF
para o Desenvolvimento Econômico e Social
Códigos
Alto impacto,
muito boa, crucial,
enorme, excelente,
fundamental,
comprometida,
importante, grande
contribuição,
grande
participação, vital,
ótima, positiva,
relevante

Frequência / %
32 (61,53%)

Alta / positiva / boa
/ significativa /
central, mas com
potencial para
melhorar / crescer /
avançar

9 (17,30%)

Relação direta com
o desenvolvimento
das cidades e
região

7 (13,46%)

Fundamental para
ensino, pesquisa e
extensão

4 (7,69%)

Total

52 (100%)

Trecho obtido
“Vejo a enorme diferença que a UFJF faz na vida de seus moradores e
regiões próximas. A universidade não apenas emprega diretamente
milhares de pessoas de vários níveis de formação, mas incentiva novas
redes e contatos, além de garantir empregos indiretamente com os
diplomas concedidos. Além disso, estimula a migração entre as cidades
mineiras, o que permite desenvolvimento econômico e social, gera
renda indiretamente e torna a cidade mais jovem, conectada ao mundo
atual”.
“Além da excelência em ensino já consolidada, é um polo de cultura e
presta vários serviços à comunidade por meio de seus projetos”.
“É um órgão vital, gera conhecimento, prepara futuros profissionais,
movimenta o comércio, o setor de habitação, o próprio
entretenimento”.
“A UFJF tem um papel central para o desenvolvimento da região na qual
atua, pois é um centro de produção de conhecimentos e também de
disseminação de cultura”.
“Apesar de pouco tempo, no que se refere aos movimentos sociais e ao
poder público, a UFJF tem contribuído e muito, não medido esforços e
estimulado esse desenvolvimento, no caso, social, para a comunidade em
que está inserida, e também para a zona da mata mineira”.
“A UFJF tem um corpo de docentes/pesquisadores bem qualificado (bem
diferente de anos atrás), sua contribuição para o desenvolvimento local e
também científico a nível nacional e internacional me parece ser
significativa, mas pode crescer muito ainda, especialmente em relação
aos movimentos sociais e interação com empresas”.
“Há espaço para maior espaço”.
“A UFJF é uma instituição central para o desenvolvimento regional, gera
emprego e renda, produz conhecimento de alto nível, reconhecido em
grandes centros de pesquisa no mundo, mas ainda possui pouca
visibilidade acerca de sua produção e, principalmente, fornece fraco
suporte institucional para seus pesquisadores”.
“Tenho percebido cada vez mais contribuições sociais com a
permanência do campus Avançado de Governador Valadares na
comunidade onde está inserido”.
“Juiz de Fora é uma cidade estudantil, onde as faculdades têm papel
importante. A UFJF pelos vários cursos, desempenha papel importante na
economia da cidade, trazendo um grande número de estudantes para a
cidade, gerando empregos, serviços, comércio e chegada de empresas”.
“A UFJF tem grande interlocução com a sociedade. Valoriza e estimula
pesquisas com interface em extensão. Tem contribuído muito para
desenvolvimento social da comunidade”.
“Acho que a Universidade, de modo geral, pelo menos na última gestão
que tenho acompanhado mais de perto, tem buscado uma relação bem
próxima com a comunidade e, é claro, tem dado melhores
contribuições de acordo com as demandas apresentadas”.
“A UFJF tem mais tradição nas ações de extensão. Os grupos de
pesquisa se fortaleceram há relativamente pouco tempo. Ainda precisa
haver decisões da administração central da universidade sobre quais
áreas devem ser fortalecidas. A UFJF tem muita dificuldade em fazer
essas escolhas”.
Fonte: Elaborado pela autora
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A avaliação das respostas demonstra que a UFJF é essencial para o desenvolvimento das
cidades na qual está inserida, Juiz de Fora e Governador Valadares, como também para as regiões
correspondentes, Zona da Mata Mineira e Vale do Rio Doce, gerando empregos diretos com a
formação universitária, movimentando o comércio, serviços, cultura e estimulando a migração
entre as cidades mineiras por se consolidar como um polo educacional. O envolvimento através
da pesquisa e extensão envolvendo a comunidade é reconhecido pelos respondentes, além do
envolvimento com o poder público. Os líderes de GPs relatam, no entanto, que a universidade
tem potencial para se expandir ainda mais. Como aponta um dos respondentes, é preciso valorizar
o pesquisador, oferecendo maior suporte e fazendo escolhas administrativas em áreas que
precisam ser fortalecidas.

Quadro 17 - Amostras relevantes sobre avaliações medianas da contribuição da UFJF
para o Desenvolvimento Econômico e Social
Códigos
Insuficiente/tímida,
pouco expressiva,
acanhada

Frequência / %
4 (28,57%)

Vem trabalhando
dentro de suas
possiblidades, em
desenvolvimento,
em processo de
impacto social

3 (21,42%)

Incipiente

2 (14,28%)

Potencial
melhorar

para

2 (14,28%)

Razoável, mediana

2 (14,28%)

Tem
conseguido
avançar apesar das
dificuldades
Total

1 (7,14%)

Trecho obtido
“Ainda estamos no campo do potencial com algumas áreas mais
desenvolvidas”.
“É preciso ser mais efetiva para que a sociedade, de fato, compreenda
a real importância da instituição”.
“A UFJF tem conseguido, apesar das dificuldades, firmar parcerias
com o poder público para o apoio a políticas públicas diversas, como
na educação, saúde, gestão das cidades, assim como com movimentos
sociais, como associações de bairro, o próprio MST, as populações em
situação de risco. Isso ocorre sem que haja também esforço e
realizações da UFJF nas parcerias com o setor privado, por exemplo,
nas áreas de engenharias e medicina”.
“Em termos sociais, essa contribuição é muito efetiva, mas em termos
científicos ainda é incipiente”
“Ainda acredito que nosso potencial seja maior que nossas feitorias.
Acredito na UFJF e vejo na instituição um fundamental pilar na economia
das cidades ao seu entorno”.
“A UFJF é razoável no campo da extensão e, na pesquisa, tenho
dúvidas, visto não parecer haver, de forma organizada, um
relacionamento mais estreito entre grupos de pesquisa e a própria
sociedade, salvo para salvaguardar os interesses do grupo de pesquisa.
Penso que a difusão dos saberes produzido no grupo é de alcance
reduzido, bem comprometido pela forma acadêmica de apresentar os
resultados”.
“A UFJF sofre com o abandono e falta de recursos para a realização
de parcerias com o poder público e os movimentos sociais”.

14 (100%)
Fonte: Elaborado pela autora

A avaliação demonstra que a instituição possui algumas áreas mais desenvolvidas que
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outras, o que é comum em todas as universidades, no entanto, a vocação da UFJF ainda não está
claramente definida para seus públicos de interesse internos e externos. Essa definição é
necessária para direcionar novas propostas de interação institucional.
Assim como apontou Arza (2010) sobre os países latinoamericanos, a UFJF, no contexto
de um país emergente, convive com uma realidade de poucos investimentos e programas de
políticas públicas descontinuados, o que compromete suas parcerias com o poder público e os
movimentos sociais. O que é preocupante, entretanto, é a escassez de parcerias envolvendo o
setor privado e suas relações com o mercado em áreas estratégicas, como medicina e engenharia,
que poderiam alavancar o desenvolvimento regional e nacional, principalmente no aspecto
econômico e em inovação. Assim, como afirma um dos respondentes, é observado que a
universidade tem contribuído mais em termos sociais do que em seus aspectos científicos e
tecnológicos.
Em relação aos grupos pesquisados, parece haver um discurso comum de que o saber
desenvolvido em seus meios tem um alcance reduzido e é urgente a difusão destes saberes para
que os conhecimentos gerados não fiquem reduzidos aos próprios grupos e atrelados aos seus
próprios interesses ou ao de seus líderes.

Quadro 18 - Amostras relevantes sobre avaliações indiferentes da contribuição da UFJF
para o Desenvolvimento Econômico e Social
Códigos
Faltam dados para
responder/avaliar

Frequência / %
5 (62,5%)

Não sabe

3 (37,5%)

Total

8 (100%)

Trecho obtido
“Isso é muito abrangente e estamos longe de saber toda esta inserção
apenas como professores, talvez a administração tenha uma visão mais
ampla”.
“Não tenho conhecimento suficiente das iniciativas da UFJF para me
posicionar a respeito”.
Fonte: Elaborado pela autora

4.4.11 Resumo dos questionários
O Quadro 19 apresenta o resumo dos resultados obtidos com a aplicação dos
questionários.
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Quadro 19 - Principais resultados obtidos com o levantamento realizado por meio de questionários
aplicados a líderes de grupos de pesquisa
Característica
Status dos GPs
Quantidade
de
grupos
de
pesquisa criados
por ano
Área acadêmica
dos GP
Departamento/
Unidade
Quantitativo de
pesquisadores

Resultado
95,9% (71 grupos) dos GPs estão em andamento e apenas 4,1% (3 grupos) encerraram suas
atividades.
O grupo mais antigo foi criado em 1971 e os mais recentes em 2019.

O maior número de respostas corresponde às grandes áreas CAPES de Ciências Sociais
Aplicadas (29,72%) e às Ciências Humanas (18,91%). Apenas na área de Ciências Agrárias
não houve respondentes.
Houve respondentes pertencentes a todos os seis institutos e 15 faculdades da UFJF.

Potencial
para
aplicação
das
pesquisas
em
forma
de
produtos/serviços
Opinião
sobre
parcerias
com
Empresas
Privadas
Opinião
sobre
parcerias com o
Poder Público

Média de 10,45 integrantes por grupo. Observados grupos pequenos com, no mínimo, dois
integrantes (4 grupos) e grupos de pesquisa grandes com até 30 membros (2 grupos). A
maioria dos grupos têm 10 integrantes (9 grupos) e três integrantes (8 grupos).
Os GPs são formados, em sua maioria, por membros com doutorado (21,56%), pósdoutorado (19,70%), mestrado (13,39%), graduado (10,79%) e especialista (5,94%). Os
membros em fase de formação presentes nos GPS representam 10,40% de graduandos,
9,67% de mestrandos e 8,55% de doutorandos.
36 GPs (48,64%) informaram alguma plataforma ou rede social como veículo de
disseminação dos seus trabalhos.
56,76% dos GPS buscar desenvolver a sua área de estudos com produção científica,
concatenando pesquisadores em estudos que visam incrementar as publicações e contribui
para o alcance de metas de pesquisa
68,9% dos líderes afirmaram que o GP do qual fazem parte possui algum tipo de parceria
externa, as parcerias mais citadas envolvem outras universidades no Brasil e Exterior,
seguido por interações envolvendo organizações da sociedade civil e do poder público.
Os artigos em congressos (94,6%), artigos em periódicos qualis (90,5%) e livros/capítulos
de livros (81,1%) são os principais produtos que surgem da interação do grupo. Como
destaque tem-se ainda a realização de eventos como seminários e congressos (59,5%),
desenvolvimento de cursos (37,8%), desenvolvimento de produtos/serviços/processos (27%)
e consultorias/assessorias ao setor público (14,9%).
Mais da metade dos respondentes (51,4%), o que corresponde a 38 GPs, afirmaram que
possuem algum tipo de financiamento aprovado. Os mais citados foram Fapemig, CAPES,
CNPq e a própria UFJF.
Dos líderes de GP que responderam ao questionário proposto, 89,2% afirmaram que os
resultados do grupo possuem potencial para se tornarem produtos ou serviços aplicáveis na
sociedade. No entanto, 14,86%% fizeram questionamentos sobre os resultados dos GPs
afirmando que trabalham com a formação do pensamento crítico e não com produções
mercadológicas.
29,7% dos respondentes concordam totalmente e 45,9% concordam parcialmente com as
parcerias envolvendo empresas privadas. Os demais 13,5% dos líderes discordam
parcialmente, 9,5% discordam totalmente e apenas 1,4% são indiferentes a este
questionamento.
78,4% dos respondentes concordam totalmente e 16,2% concordam parcialmente com as
parcerias envolvendo o poder público. Os demais 2,7% dos líderes discordam total e
parcialmente. Não houve resposta indiferente ao questionamento.

Opinião
sobre
parcerias
com
Movimentos

59,5% dos respondentes concordam totalmente e 32,4% concordam parcialmente com as
parcerias envolvendo os movimentos sociais. Os demais 4,1% dos líderes discordam
parcialmente, assim como são indiferentes. Não houve resposta discordando totalmente

Titulação
dos
pesquisadores

Divulgação dos
GPs
Objetivo do GP

Parcerias
Externas
Resultados dos
GP nos últimos 5
anos

Financiamento
do GP
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Sociais
Grau
de
conhecimento
sobre legislação
relacionada
à
cooperação
UEGS
Barreiras
que
interferem
na
relação
universidadesociedade
Contribuição da
UFJF para o
desenvolvimento
socioeconômico

deste tipo de parceria.
Alta porcentagem de desconhecimento sobre o Fundo Verde e Amarelo (78,38%), a Lei do
Bem (75,67%) e os Editais de Fundos Setoriais (52,70%). Dos que afirmaram ter
conhecimento sobre outras legislações, muitos ainda não conhecem seu conteúdo ou
consideram sua aplicação complexa como é o caso da Lei de Propriedade Intelectual
(62,15%), a Lei da Inovação (52,70%) e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
(56,75%).
As barreiras mais frequentes envolvendo parcerias com universidade-sociedade e que juntas
representam 55,43% dos problemas relativos à interação são: excesso de burocratização e
ineficiência interna e externa na criação de redes de integração, falta ou inconstância de
investimentos públicos, carência de diálogo entre os agentes sobre os ganhos da parceria e
sobrecarga/falta de tempo dos professores/pesquisadores para a realização de atividades
cooperativas.
A avaliação da contribuição da UFJF para o desenvolvimento econômico e social da
comunidade em que está inserida obteve 70,27% de respostas positivas, 18,91% de
resultados medianos e nenhuma observação negativa
Fonte: Elaborado pela autora
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As universidades do século XXI passaram a atuar na difusão do desenvolvimento
tecnológico, econômico e social da região e do país do qual fazem parte e se tornaram mais do
que instituições focadas em ensino, pesquisa e extensão. Ao colaborar com a sociedade, expressa
por meio do poder público, empresas e organizações da sociedade civil, as universidades
brasileiras também aumentaram sua capacidade de transferir conhecimento, se tornando
dinamizadoras de projetos de empreendedorismo e inovação de fundamental importância para os
governo e empresas que buscam por integração nacional e têm interesse em completar o
emparelhamento tecnológico necessário para competir no mercado global. O Brasil vivenciou a
transição de cima para baixo no sistema nacional de inovação, mas evoluiu para um modelo de
Hélice Tríplice e Quádrupla com a universidade desempenhando um papel expandido onde
grupos acadêmicos de pesquisa surgiram como quase-empresas de forma endógena (Etzkowitz,
2003).
A UFJF passou por vários períodos de crescimento em que a pesquisa e a extensão
finalmente entraram para o rol de suas atividades. Assim, ações empreendedoras passaram a estar
cada vez mais presentes da rotina da instituição, mas se trata de um processo contínuo e de longo
prazo que envolve mudança cultural, aumento de investimentos e adaptações administrativas. A
Universidade Federal de Juiz de Fora, entretanto, sofre com a falta de foco por atuar no ensino,
pesquisa, extensão e em todas essas áreas que a impedem de definir suas áreas de destaque e
vocação nacional/internacional. Apesar disso, algumas áreas relevantes foram apontadas nas
entrevistas e questionários como Química, Farmácia, Alimentos, Engenharias e Saúde. Vários
esforços estão sendo feitos na universidade, principalmente pelo Critt, Fadepe e CAEd para
construir uma política institucional que aproxime a UFJF da sociedade através de seus projetos e
parcerias de transferência de tecnologia envolvendo empresas, enquanto a PROEX, a PROPP e
DRI atuam de maneira mais colaborativa nos projetos locais e de internacionalização.
A UFJF vem atuando como um espaço agregador da comunidade do entorno. Isso é
possível graças à ampla variedade de pesquisas que são realizadas dentro da universidade que, em
sua grande maioria, tem o intuito de trazer algum retorno para a sociedade. Assim, a instituição
pública é vista como um espaço de disseminação do conhecimento, cultura e maior densidade em
geração de inovação. Isso só é possível graças ao trabalho incansável de professores / gestores /
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pesquisadores que se comprometem a ser pontes de conhecimento social, levando e trazendo o
saber acadêmico e popular.
No entanto, enquanto novas redes e políticas são construídas, são encontradas barreiras
internas e externas que tornam os elos mais frágeis como: excesso de burocracia, carência de
investimentos, custos e riscos elevados, falta de clareza nos sistemas de recompensa na
universidade, ausência de diálogo mais profundo entre os atores de projetos multidisciplinares,
sobrecarga de trabalho docente, insuficiência de articulação nos canais integrados sobre os
processos de cooperação das universidades com outros atores, divulgação modesta dos resultados
de pesquisa e extensão, carência no alinhamento entre ações administrativas dos dirigentes, além
de deficiência na clareza no trâmite de negócios envolvendo parcerias, tudo isso indo ao encontro
do que foi postulado por Dagnino (2003), Porto (2006), Ipiranga et al. (2010), Ferreira et al.
(2013), Rodrigues (2016) e PINTEC (2016).
Foi verificado o debate e confecção de vários documentos de suporte à cooperação
universidade-sociedade, organizando a instituição e reduzindo a burocracia (uma das principais
barreiras às parcerias externas e internas). O perigo da universidade se tornar cooperativa foi
citado pelos respondentes, o que confirma o que postula Rhoades e Slaughter (2004) e Rodrigues
(2016), correndo o risco de a universidade ter seu propósito distorcido, entrando no cenário de
comercialização e mercantilização do conhecimento e priorizando a geração de receitas em
detrimento da autonomia e liberdades tão arduamente conquistadas pelas universidades. O prérequisito para a universidade assumir o papel empreendedor é a capacidade de ver o
conhecimento aplicado em sua região local por meio de intermediários e, neste ponto, cabe uma
observação para pesquisas futuras, pois foi observado o baixo envolvimento da UFJF com as
empresas locais.
Os grupos de pesquisa, neste contexto, reafirmam sua importância e função estratégia
enquanto atores qualificados a estabelecer o diálogo entre a universidade e a sociedade e também
na medida em que a maioria das atividades colaborativas surgem de dentro destes grupos. Nesta
pesquisa, os grupos foram mapeados e foi possível observar que eles estão cada vez maiores e
com profissionais qualificados. No entanto, foi observado que a multidisciplinaridade e a
integração dentro dos próprios grupos ainda são falhas.
A UFJF assume um papel de centro regional, assumindo a liderança regional e reunindo
parcerias com outras universidades nacionais e internacionais, outros grupos de pesquisa,
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governo estadual e municipal (através de prefeituras, secretarias e hospitais), associações e
demais instituições para o desenvolvimento de pesquisa aplicada. Alianças estratégicas são feitas
em vários níveis e na UFJF isso pode ser observado principalmente em relação a outras
universidades, grupos de pesquisa e grupos próximos geograficamente como GDI, RMI,
Anprotec e Sebrae/MG, estimulando a coesão regional.
É possível afirmar que o objetivo geral desta pesquisa foi atingido: verificar as ações que
estão sendo desenvolvidas e o potencial de interação da UFJF com a sociedade por meio da
atuação dos seus grupos de pesquisa, analisando suas ações e resultados. Dessa maneira, os
grupos de pesquisa são vistos como a ponte que conecta a universidade com a sociedade
(RAPINI, 2007) e que contribuem potencializando interações, parcerias, redes e atividades
colaborativas. Os GPs colaboram para que a UFJF, instituição acadêmica de médio porte
localizada no interior do país que convive com uma realidade de crise típica de países emergentes,
atue de forma empreendedora. Os resultados deste estudo mostram que um processo sinérgico
vem acontecendo na ampliação quantitativa e qualitativa da relação das universidades com
empresas, governo e sociedade. A UFJF participa ativamente do processo de desenvolvimento
econômico, social e inovativo, ainda que a intensidade dessas interações a permita classificar
ainda na primeira fase de universidade empreendedora proposta por Etzkowitz (2013).
Da mesma forma, os objetivos específicos foram contemplados na medida em que foi: (i)
analisada por meio de revisão da literatura a interação da universidade com a sociedade em seus
aspectos históricos, socioeconômicas e culturais, destacando pontos que a impedem ou permitem
avançar rumo à interação econômica, social e inovativa; (ii) diagnosticadas quais são as parcerias
e práticas que a UFJF tem desenvolvido na busca de atuação como universidade empreendedora e
no diálogo com a sociedade; (iii) compreendidos, por meio da percepção e análise dos gestores da
universidade, o histórico, situação atual e perspectivas de interação universidade-empresagoverno-sociedade, seus limites e possibilidades; (iv) e, por fim, identificados e mapeados os
grupos de pesquisa da UFJF nos anos 2018/2019 como atores estratégicos de interação,
identificando seus campos de atuação e avaliando em que medida estes colaboram para a
interação da universidade no meio social, econômico e de inovação.
Conforme Clark (2003), na UFJF é necessária: uma direção ainda mais forte, rápida,
flexível e focada em expandir e gerar mudanças, não dependendo apenas de influência política,
mas de ações concretas para garantir recursos e status competitivo; área de atuação expandida, se
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ligando a outras organizações e grupos para realizar mais e melhores contatos para crescer lado a
lado; base de financiamento diversificada, envolvendo o poder público, mas também a própria
universidade, empresas, organizações filantrópicas e de fomento e ganhos de propriedade
intelectual; superação da burocracia, com a implementação de novas ferramentas e departamentos
para a promoção das atividades de colaboração/interação por meio de projetos diversificados e
novos relacionamentos; disseminação da cultura empreendedora para todos os alunos, professores
e corpo técnico, criando novas oportunidades enquanto se garante mais autonomia através das
mudanças internas e externas. Em relação ao que postula Etzkowitz et al.(2000), é observado que
a universidade precisa: passar por transformações internas para expandir o ensino e a pesquisa e
incorporar o empreendedorismo completamente; alcançar maior impacto transinstitucional,
corrigindo desequilíbrios ao se relacionar com as esferas governamentais e industriais; aprimorar
os processos de interface, aumentando sua capacidade de negociação, monitoramento e avaliação;
e, por fim, avançar nos efeitos recursivos proporcionados pelos intermediários híbridos que são
criados para promover a interação da universidade com outros atores. Atingidos todos estes prérequisitos, a universidade pode ser vista como empreendedora, flexível e descentralizada.
A dinâmica da Hélice Tripla e Quádrupla (ETZKOWITZ et al., 2005; CARAYANNIS et
al., 2009) ainda parece ser um modelo teórico ideal e perfeito ainda não completamente
alcançado por países como o Brasil e universidades como a UFJF, pois a universidade, apesar de
se relacionar com outras instituições, ainda cumpre parcialmente os papéis que envolvem
empresas e governos, o que faz com que o processo de colaboração fique parcialmente
comprometido. É reafirmado também o papel central das universidades como atores do processo
de busca pelo desenvolvimento econômico, social e inovativo, pois têm a capacidade de conectarse com outras organizações, partilhando conhecimentos. O empreendedorismo coletivo é o que
une as universidades aos demais atores empresariais, governamentais e sociais da Hélice Tríplice
e Quádrupla levando o desenvolvimento econômico, social e inovativo (ETZKOWITZ et al.,
2000).
A triangulação de dados, feita por meio do confronto de entrevistas, questionários e
acesso a documentos institucionais de forma complementar permitiu o alcance dos objetivos
propostos. No entanto, pesquisas futuras envolvendo o relacionamento com empresas e outras
universidades de médio porte brasileiras, podem complementar este estudo e contribuir com
novos questionamentos.
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Por fim, o modelo acadêmico empresarial brasileiro é visto como uma síntese do que é
adotado nos EUA e em alguns países da Europa: o empreendedorismo acadêmico surgiu como
uma estratégia de sobrevivência quando o financiamento de pesquisa declinou e a pesquisa
aplicada como missão acadêmica explícita só recentemente está sendo introduzida no sistema
acadêmico. A Universidade Federal de Juiz de Fora, neste contexto, tem contribuído para lançar
ao mundo não apenas estudantes, mas organizações, conectando a instituição de forma
empreendedora aos negócios para um melhor engajamento regional e bem-estar social dos seus
atores. Uma melhor compreensão do papel ampliado da universidade no desenvolvimento
econômico pode transformar o medo em interesse e levar mais apoio à empresa acadêmica, não
apenas de agências governamentais de financiamento, mas de outras fontes de desenvolvimento
como ministérios, movimentos sociais, empresas e indústrias regionais, nacionais e
multinacionais, entre outras. A universidade contemporânea é também rede, formadora de
vínculos através de diferentes formatos e múltiplos propósitos.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GESTORES DA UFJF

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GESTORES DA UFJF
Pesquisa Inovação e Interação U-E e Desenvolvimento Regional
Nome: ______________________________________ Cargo/Departamento: ____________________
E-mail: _______________________________________________________ Data: ____/____/______
00- Histórico de sua vida pessoal, profissional e acadêmica:
I – Interação com a sociedade local e instrumentos adotados pela universidade como política:
1. Como é a atuação da UFJF com a comunidade em seu entorno (empresas, poder público, movimentos sociais, 3º
setor, etc.)?
2. Quais os principais projetos/parcerias e resultados desenvolvidos com a sociedade?
II – Interação com sociedade e empresas hoje e perspectiva futura:
3. Quais principais instrumentos da UFJF adotados para estimular a interação com a sociedade e empresas? Quais
têm sido os resultados?
4. Quais principais barreiras que dificultam a interação da UFJF com a sociedade (barreiras na UFJF, na sociedade,
na legislação, etc.)
5. Qual o papel do CRITT nesta interação? Ele tem atendido as expectativas?
6. Na sua percepção qual o potencial das pesquisas acadêmicas realizadas na UFJF se transformarem em produtos/
serviços para a comunidade (empresas, poder público, etc.) e atenderem o mercado local?
III – Perfil desejável de professor/pesquisador/gestor para estimular a interação:
7. Quais ações da gestão podem estimular o aprimoramento destas interações?
8. Qual prática você recomendaria para que a UFJF se tornasse mais empreendedora com referência aos estímulos da
universidade e ao perfil atual dos professores/ pesquisadores?
9. Algo mais que o senhor deseje comentar?
10. Quem você recomendaria para participar desta entrevista?
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM DOCENTES DA UFJF

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM DOCENTES DA UFJF
Pesquisa Inovação e Interação U-E e Desenvolvimento Regional
Nome: __________________________________ Cargo/Departamento: ____________________
E-mail: __________________________________________________ Data: ____/____/______
01- Estudos do docente envolvendo a UFJF enquanto universidade proativa, empreendedora e que busca a
inovação e o desenvolvimento regional:
1. Qual a sua opinião sobre atuação da UFJF com o seu entorno (empresas, poder público, movimentos sociais, 3º
setor, etc.)?
2. As pesquisas acadêmicas realizadas na UFJF têm potencial de se transformarem em produtos/serviços para a
comunidade (empresas, poder público, etc.) e atenderem o mercado local?
3. O trabalho dos grupos de pesquisa no contato com a sociedade, empresa ou governo têm atendido as expectativas?
4. Quais ações dos grupos de pesquisa acadêmicos podem estimular o aprimoramento destas interações?
5. Os professores e alunos envolvidos em pesquisa e extensão estão mudando a cultura da instituição de maneira a se
tornarem mais proativos visando colaboração com outros atores (governos, empresas, sociedade)?
6. Como tem sido a política de inovação da UFJF? Quais os resultados mais expressivos?
7. Na sua opinião, porque a UFJF ainda não produz tantas patentes e não entrega tantos produtos inovadores para a
sociedade?
8. Os instrumentos adotados pelo UFJF como portarias, resoluções, políticas de inovação, entre outros têm sido os
mais coerentes para se buscar melhorias e estimular a colaboração para além dos muros da academia?
9. Quais principais barreiras que dificultam a interação da UFJF através dos seus grupos de pesquisa com a sociedade
(institucionais, sociedade, legislação, etc.)?
10. Como é a atuação da UFJF na Zona da Mata Mineira em meio aos Sistemas Regionais de Inovação?
11 Os projetos e parcerias da UFJF têm atendido as demandas da Zona da Mata Mineira e transformado o panorama
da região de maneira a colaborar com o desenvolvimento econômico, político e social?
10. Quais os principais desafios que a UFJF deve superar pra se tornar mais proativa em meio à interação com
empresas, governo e sociedade?
11. A UFJF pode ser considerada uma universidade empreendedora?
12. Qual o impacto da UFJF na economia regional?
13. O que a universidade pode fazer para colaborar ainda mais com o desenvolvimento da Zona da Mata?
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS APLICADOS A GRUPOS DE PESQUISA DA UFJF

PESQUISA INTERAÇÀO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE
Este QUESTIONÁRIO tem como público-alvo os Líderes dos Grupos de Pesquisa da UFJF e foi
desenvolvido para compor uma dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Administração, da UFF - Volta Redonda. O objetivo é verificar o nível e o potencial de interação
da UFJF com a sociedade em que ela está inserida.
O preenchimento deste questionário leva em média dez minutos. Os dados da pesquisa serão
tratados de forma coletiva, não permitindo assim a identificação de nenhum dos respondentes. De
forma opcional, o pesquisado poderá preencher um e-mail de contato que servirá somente para
envio da pesquisa consolidada para aqueles que tiverem interesse.
Caso necessite de algum esclarecimento, estou à disposição no endereço
fernandarochajor@gmail.com ou pelo telefone (32) 99943-3765.
E-mail de contato (opcional):
Área de Pesquisa:
Início da atuação do grupo (especificar a data):
Status: ( ) Em andamento ( ) Finalizado
Departamento/Unidade:
Número total de pesquisadores do Grupo de Pesquisa:
Titulação (marque quantas alternativas forem necessárias):
(
(
(
(

) Pós-Doutorado
) Doutorado
) Doutorando
) Mestrado

(
(
(
(

) Mestrando
) Especialista
) Graduado
) Graduando

Site ou rede social do Grupo de Pesquisa (Opcional - link):
Dados do Grupo de Pesquisa
1. Objetivo do Grupo de Pesquisa:
2. O Grupo de Pesquisa possui parcerias externas à UFJF (outras universidades, empresas, outros
grupos de pesquisa, poder público, movimentos sociais, etc...)?
(

) Sim

(

) Não

2.1. Quais as parcerias externas do Grupo de Pesquisa (outras universidades, empresas, outros
grupos de pesquisa, poder público, movimentos sociais, etc...)?
3. Quais resultados do Grupo de Pesquisa nos últimos cinco anos (2015-2019)? (marque quantas
alternativas forem necessárias)
(
(

) Artigos em Periódicos Qualis
) Artigos em Congressos

(
(
(
(
(

) Livros/Capítulos de Livro
) Consultorias Empresariais
) Consultorias/Assessoria ao Setor Público
) Consultorias/Assessoria à Movimentos Sociais
) Desenvolvimento Produtos/Serviços/Processos

(
(

) Empresa Incubada / Startups / Spin-offs
) Realização de Eventos (Seminários/Congressos,

(
(
(
(

) Desenvolvimento de Cursos
) Patentes
) Testes Laboratoriais
) Outro:

etc.)
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3.1 Comentários
4. O Grupo de Pesquisa possui financiamento aprovado (Fapemig, CAPES, CNPq, etc.)?
(

) Sim

(

) Não

4.1 Qual(is) a(s) fonte(s) de financiamento?
5. Na sua percepção, os resultados do Grupo de Pesquisa possuem potencial para se tornarem
produtos/serviços aplicáveis para a sociedade (empresas, poder público, movimentos sociais,
etc...)? *
(

) Sim

(

) Não

5.1 Comentários
Na sua percepção, como líder de Grupo de Pesquisa, favor responder as questões a seguir
6. A Universidade Pública deve promover parcerias com EMPRESAS PRIVADAS, buscando:
desenvolvimento de produtos e serviços; realização de consultorias e assessorias; e financiamento
para suas pesquisas.
(
(
(

) Discordo Totalmente
) Discordo Parcialmente
) Indiferente

(
(

) Concordo Parcialmente
) Concordo Totalmente

6.1 Justifique a resposta acima
7. A Universidade Pública deve promover parcerias com o PODER PÚBLICO, buscando:
desenvolvimento de produtos e serviços; realização de consultorias e assessorias; e financiamento
para suas pesquisas.
(
(
(

) Discordo Totalmente
) Discordo Parcialmente
) Indiferente

(
(

) Concordo Parcialmente
) Concordo Totalmente

7.1 Justifique a resposta acima
8. A Universidade Pública deve promover parcerias com os MOVIMENTOS SOCIAIS (ONGs,
sindicatos, cooperativas solidárias, associações em geral, etc.) buscando: desenvolvimento de
produtos e serviços; realização de consultorias e assessorias.
(
(
(

) Discordo Totalmente
) Discordo Parcialmente
) Indiferente

(
(

) Concordo Parcialmente
) Concordo Totalmente

8.1 Justifique a resposta acima
9. Qual é o seu grau de conhecimento das leis apresentadas abaixo que, entre outros objetivos,
visam estimular a participação das Universidades e seus pesquisadores no desenvolvimento de
produtos e processos inovadores em empresas nacionais?
Não
conheço
esta lei
Lei de Propriedade
Intelectual
Fundo
Verde
e
Amarelo
Lei de Inovação
Lei do Bem
Marco Legal da
Ciência, Tecnologia
e Inovação
Editais de Fundos
Setoriais

Conheço a lei,
mas
não
conheço o seu
conteúdo
(
)

Conheço a lei e seu
conteúdo,
mas
considero
sua
aplicação complexa
(
)

Conheço a lei e seu
conteúdo, mas não
tenho interesse em
utilizar os incentivos
(
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

(

)

(

)

(

)

Conheço a lei e seu
conteúdo e já utilizo os
incentivos oferecidos
(

)

)

(

)

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

(

)

(

)

10. Na sua percepção, quais as principais barreiras que interferem na relação da Universidade
com a Sociedade (Empresas, Poder Público, Movimentos Sociais, etc...)?
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11. Como você avalia a contribuição da UFJF para o Desenvolvimento Econômico e Social da
Comunidade na qual está inserida (Empresas, Poder Público, Movimentos Sociais, etc...)?
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APÊNDICE D – RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS
1 - Diretoria de Inovação / Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt),
out./2019;
2 - Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPP), out./2019;
3 - Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), out./2019;
4 - Pró-reitoria de Extensão (PROEX), out./2019;
5 - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe), out./2019;
6 - Professor/especialista - out./2019;
7 - Professora/especialista - out./2019.
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Gostaríamos de convidar você a participar como voluntário(a) da pesquisa “GRUPOS
DE PESQUISA ACADÊMICOS E POTENCIAL PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL:
UM ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA”. O motivo
que nos leva a realizar esta pesquisa é “o impacto positivo na conscientização de gestores e
líderes de grupos de pesquisa que são responsáveis pela atuação de uma universidade
pública na sociedade, melhorando a visão geral sobre os ganhos da interação e das
barreiras que precisam ser quebradas”. Nesta pesquisa pretendemos “verificar qual o nível e
o potencial de interação da UFJF com a sociedade em que ela está inserida por meio da
análise dos projetos e resultados de seus grupos de pesquisa”.
Caso você concorde em participar, vamos fazer as seguintes atividades com você “realizar
entrevistas presenciais ou enviar um questionário disponível na internet para que você possa
responder”. Esta pesquisa tem alguns riscos, que são: “disponibilidade de documentos em
plataforma pública para análise documental; disponibilidade dos atores (gestores e
pesquisadores/professores) em colaborar com a pesquisa através entrevistas e questionários;
além disso, outros fatores que fogem ao alcance da pesquisadora como catástrofes
ambientais, políticas e sociais podem impedir a execução das atividades”. Mas, para diminuir
a chance desses riscos acontecerem, “a pesquisadora acompanhará a atualização dos
documentos no site da UFJF e buscará contato presencial, via e-mail e por telefone com os
atores envolvidos neste estudo”. A pesquisa pode ajudar “a suprir a carência de pesquisas que
abordem a atuação de uma Universidade Empreendedora no Brasil, grupo que ainda
encontra dificuldades governamentais e empresariais para se desenvolver e contribuir com
pesquisas relevantes capazes de mudar a sociedade”.
Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo, nem receberá qualquer
vantagem financeira. Apesar disso, se você tiver algum dano por causadas atividades que
fizermos com você nesta pesquisa, você tem direito a indenização. Você terá todas as informações
que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Mesmo que
você queira participar agora, você pode voltar atrás ou parar de participar a qualquer momento. A
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sua participação é voluntária e o fato de não querer participar não vai trazer qualquer penalidade
ou mudança na forma em que você é atendido (a). O pesquisador não vai divulgar seu nome. Os
resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que
indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) em
nenhuma publicação que possa resultar.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma
será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. Os dados coletados
na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos.
Decorrido este tempo, o pesquisador avaliará os documentos para a sua destinação final, de
acordo com a legislação vigente. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões
profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos.
Declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada à oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 20____.

__________________________________
Assinatura do Participante
__________________________________
Assinatura do (a) Pesquisador (a)

Nome do Pesquisador Responsável: Fernanda dos Santos Rocha
Universidade Federal Fluminense – UFF Volta Redonda
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS
Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA
R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 783 - Aterrado,
Volta Redonda – RJ CEP: 27213-145
Fone: (24) 3076-8700 / (32) 99943-3765
E-mail: ppga.uff.vr@gmail.com / fernandarochajor@mail.com
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