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RESUMO
Título: UM INSTITUTO FEDERAL COMO UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA:
Um estudo sobre a maturidade nas interações universidade-empresa-governo-sociedadesustentabilidade.
Objetivo do trabalho: Esta pesquisa tem por objetivo identificar as barreiras e os
facilitadores para a promoção das atividades das interações universidade-empresa-governosociedade-sustentabilidade no IF Sudeste MG e propor um modelo de avaliação da
maturidade de tais interações, como um elemento-chave da transição para uma universidade
empreendedora. O trabalho parte do questionamento se o IF Sudeste MG, instituição de
educação superior, básica e profissional, especializado na oferta de educação profissional e
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, pode ser caracterizado como uma
universidade empreendedora. Considerando que na lei de criação dos Institutos Federais, estas
organizações foram equiparadas às universidades, como entidades geradoras de conhecimento
científico e tecnológico, assim a proposta é estudar mais profundamente a articulação da
academia, com o governo e as empresas e, também, com a sociedade civil e a sustentabilidade
no estabelecimento de diretrizes para inovar e promover o desenvolvimento econômicosocial.
Procedimentos/Método para a solução do problema: A pesquisa caracterizada como uma
pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, utilizando como técnicas para o
desenvolvimento a pesquisa documental e bibliográfica, observação participante e a pesquisa
de campo. A revisão da literatura realizada através do uso de técnicas bibliométricas das
temáticas: interação universidade-empresa, universidade empreendedora, abordagens tríplice
hélice, quadruple hélice e quíntuple hélice, ambientes de inovação, modelos de maturidade e
de estudos de especialistas do tema interação universidade-empresa. Os instrumentos
utilizados para a coleta de dados da pesquisa foram à entrevista semiestruturada e a
observação participante. As análises das informações coletadas tiveram como proposta a
inclusão diversos componentes que transmitam um sentido para o entendimento e a
interpretação dos dados. Optou-se dessa forma por realizar transcrição das entrevistas e
analisar o sentido das respostas sem a utilização de técnicas como análise de discurso ou
conteúdo visto a heterogeneidade dos entrevistados.
Resultados: Como resultados efetivos da pesquisa, foi possível conhecer e aprofundar os
conhecimentos das temáticas: interação universidade-empresa, universidade empreendedora,
abordagens tríplice hélice, quadruple hélice e quíntuple hélice, ambientes de inovação,
modelos de maturidade. Verificar o início destas atividades de interação do IF Sudeste MG
com os atores da universidade-empresa-governo-sociedade-sustentabilidade. O IF Sudeste
MG encontra barreiras e facilitadores que convergem entre si, que devem ser trabalhadas para
que se possam aprimorar as atividades das interações universidade-empresa-governosociedade-sustentabilidade. E que o modelo de avaliação de maturidade apresentado se mostra
como proposta para fortalecer as interações da Instituição.
Implicações práticas: Para que o IF Sudeste MG possa emergir como universidade
empreendedora, envolvendo a articulação com as hélices das metáforas do sistema de
inovação, embora tenha algumas limitações para interagir com os atores da universidadeempresa-governo-sociedade-sustentabilidade, a Instituição tem potencial para desempenhar e

auxiliar o processo de inovação na sua região de atuação, todavia é preciso promover a
aproximação entre os atores. Para isto o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia do
IF Sudeste MG, tem papel preponderante para promoção das atividades das interações,
considerando que o modelo de avaliação de maturidade está na capacidade dele apropriar,
difundir e retroalimentar a geração de conhecimento.
Originalidade e contribuições: O trabalho apresenta uma abordagem completa sobre as
interações do Instituto Federal com o setor produtivo, governo e outros atores sociais. Na
pesquisa averiguou-se que o IF Sudeste MG tem contribuído para disseminar o conhecimento
dos seus pesquisadores com a sociedade. Observa-se nas discussões das hélices das metáforas
do sistema de inovação a interação do tipo formal e informal com os atores da tríplice hélice e
da quadruple hélice. E presença de uma instituição de ensino privada como parceiro no
processo de interação com o IF Sudeste MG. Adicionalmente, propõe um modelo de
avaliação da maturidade ou prontidão das organizações de ensino, pesquisa e extensão como
universidade empreendedora que é totalmente novo.
Produção Técnica/Tecnológica: O modelo de avaliação de maturidade construído para a
entidade compreender o seu processo de transição para uma universidade empreendedora e
fortalecer a interação com a comunidade. O modelo apresentado é uma proposta para a
instituição possa identificar o nível de maturidade que se encontra e entender quais as etapas
pode seguir para atingir as métricas para transição aos níveis superiores, com aplicação no
Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, ambiente de estudo da pesquisa,
encarregado de gerir a política de inovação do IF Sudeste MG. No que tange as discussões
que envolvem a análise da capacidade dos Núcleos de Inovação Tecnológica em gerir os
processos de inovação nas instituições, o modelo de avaliação da maturidade não se limita ao
núcleo do IF Sudeste MG, pode ser aplicado para o estudo e aprimoramento em outros
núcleos e similares que realizem as funções de interação com atores das hélices UniversidadeEmpresa-Governos-Sociedade-Sustentabilidade.
Palavras-Chave: universidade empreendedora, interações universidade-empresa-governosociedade-sustentabilidade, modelos de maturidade

ABSTRACT
Title: A FEDERAL INSTITUTION AS AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY: a study
on the maturity in university-industry-government-society-sustainability interactions linkages
Objective of the work: This research aims to identify the barriers and the facilitators in the
activities in university-industry-government-society-sustainability linkages at IF Sudeste MG
and also propose a model of maturity evaluation of these linkages, as a key element of
transition to an entrepreneurial university. This assignment assumes if IF Sudeste MG, a
college education, basic and professional institution, specialized in professional and
technological education in varied modalities, can be characterized as an entrepreneurial
university . Considering that in Federal Institutions creation laws these organizations were
compared to universities, as scientific and technological generator entities, the proposal is to
deeply study the institute articulation with government and industry and also the civil society
and sustainability in establishment of guidelines for innovate and promote the economicsocial development.
Procedures / Method for the solution of the problem: The research known as an applied
research, with qualitative approach, using documentary and bibliographical research,
participant observation and field research as development techniques. The literature revision
performed through the use of bibliometric techniques of thematic: university-industry
linkages, entrepreneurial university, triple helix, quadruple helix and quintuple helix
approach, innovation environments, models of maturiturity and specialized theme studies in
university-industry linkages. The instruments used for data collection were semi-structured
interviews and participant observation. The analysis of the collected information had as
proposal the inclusion of several components that transmit a meaning for the understanding
and interpretation of data. Thus, it was decided to transcribe the interviews and analyze the
meaning of the answers without the use of techniques such as discourse analysis or content
seen because of the heterogeneity of the interviewees.
Results: As effective results of the research, it was possible to know and deepen the
knowledge of the themes: university-business linkages, entrepreneurial university, triple helix,
quadruple helix and quintuple helix approach, innovation environments, maturity
models.Verify the beginning of these IF linkage activities with the actors of the university,
industry, government and society-sustainability. The IF faces converging barriers and
facilitators that must be worked on so that the activities of the university-businessgovernment-society-sustainability linkages can be enhanced. And that the maturity
assessment model presented is shown as a way to strengthen the institution's interactions.
Practical implications: In order for the institute to emerge as an entrepreneurial university,
involving the articulation with the helix of innovation metaphors, although it has some
limitations to interact with the actors of the university-industry-government-societysustainability, the institution has the potential to perform and assist the development process
of innovation in its region of operation, however it is necessary to promote the approximation
between the actors. To this end, the IF Sudeste MG technology innovation and transfer center
plays a major role in promoting interaction activities, considering that the maturity assessment
model is capable of appropriating, disseminating and feedbacking the generation of
knowledge.

Originality and contributions: The paper presents a complete approach to the interactions of
the federal institute with the productive sector, government and other social actors. In the
research it was verified that the institute has contributed to spread the knowledge of its
researchers with the society.In the discussions of the helix of the metaphors of innovation,
formal and informal interaction with the actors of the triple helix and quadruple helix can be
observed. And presence of a private educational institution as a partner in the process of
interaction with IF Sudeste MG. Additionally, it proposes a model for evaluating the maturity
or readiness of education, research and extension organizations as an entrepreneurial
university that is totally new.
Technical / Technological Production: The maturity evaluation model built for the entity to
understand its transition process to an entrepreneurial university and strengthen the interaction
with the community. The model presented is a proposal for the institution to identify the level
of maturity it is in and to understand what steps it can take to reach the metrics for the
transition to higher levels, with application in the Technology Transfer Innovation Center,
research study, in charge of managing the innovation policy of IF Sudeste MG. Regarding the
discussions that involve the analysis of the Technological Innovation center's capacity to
manage innovation processes in the institutions, the maturity evaluation model is not limited
to the IF Sudeste MG , it can be applied for study and improvement in other centers and
similars centers that perform the linkages functions with the actors of the helix universityindustry-government-society-sustainability.
Keywords: entrepreneurial university, university-industry-government-society-sustainability
linkages, models of maturity
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Contextualização
Desde os anos oitenta, vem crescendo no Brasil a importância de se discutir sobre a

prática da interação universidade-empresa (UE). Essa importância emergiu em virtude dos
impactos da globalização das economias (aceleração do processo de inovação;
transnacionalização das empresas, dos fluxos capitais e do conhecimento; e produção e oferta
de bens e serviços em rede [CASTELLS, 1999; HARVEY, 1992]) associado aos diversos
ciclos macroeconômicos vivenciados no país, os quais provocaram transformações nas
políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I), reforçando a necessidade de maior
conexão entre o setor acadêmico (gerador de conhecimento) e o setor produtivo, que antes
andavam dissociados (SEGGATO-MENDES, 1996).
No fim da década de noventa, após um período de estagnação econômica, a promoção
do desenvolvimento científico e tecnológico foi retomada, com foco no aumento da
capacidade competitiva da indústria nacional numa economia com maior abertura a produtos
estrangeiros, utilizando da competência científica e técnica desenvolvidas pelas universidades
de ponta (ALVES; PIMENTA-BUENO; 2014).
De lá para cá, vários avanços podem ser verificados, como, por exemplo, a criação dos
Fundos Setoriais, a aprovação da Lei da Inovação e da Lei do Bem na primeira década deste
milênio, o esforço de ampliação das universidades e do investimento em C&T&I e a recente
revisão da legislação, consolidando um marco legal de C&T&I.
A escassez do financiamento público (que incentiva a academia a buscar recursos no
setor privado), a expansão e interiorização do ensino superior - com o objetivo de estimular o
desenvolvimento econômico regional - e o conhecimento como fator de produção-chave,
foram fatores adicionais a contribuir para o desenvolvimento de um ambiente propício para a
interação UE (FERREIRA et al., 2013).
Conceitualmente, a literatura sobre o tema define a interação UE como o instrumento
de pesquisa cooperativa entre organizações empresariais com as instituições acadêmicas, no
esforço de desenvolver coletivamente novos conhecimentos tecnológicos e desenvolvimento
de novos produtos (SEGGATO-MENDES; ROCHA, 2005).
Na literatura, o termo interação UE, que será utilizado neste trabalho, tem como
sinônimos: cooperação universidade-empresa, colaboração universidade-empresa, relações
universidade-empresa, interação universidade-indústria, cooperação universidade-indústria,
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colaboração universidade-indústria e relações universidade-indústria. (SEGATTO-MENDES,
1996; STAL; FUJINO, 2015; GARCIA et al., 2014).
Na perspectiva empresarial, a interação UE é vista como estratégia construtiva de
criação de valor, de forma complementar de recursos orientados para a geração do
conhecimento novo com valor econômico (ALVES; PIMENTA-BUENO, 2014). Neste
contexto, para os governos ela surge como ferramenta propulsora do desenvolvimento
tecnológico de um país (CHAIS et al., 2015). Já na perspectiva da academia, em um contexto
de expansão e interiorização do ensino no Brasil, a relação educação e desenvolvimento
ganhou relevância nas discussões para implantação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFs), vistos como espaços estratégicos de qualificação de mão de obra
para o desenvolvimento socioeconômico de diversas regiões do país (TURMENA;
AZEVEDO, 2017). Embora estas organizações atuem em campos com finalidades sociais e
econômicas diferentes, há espaço para convergência dessas visões, possibilitando a interação
do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico e humano (PORTELA, 2015).
Os Institutos Federais (IFs) foram criados pela Lei nº 11.892/2008, com a missão
institucional de considerar a relação entre educação e trabalho, orientada pelos objetivos da
verticalização, da Educação Básica até a Pós-graduação Lato ou Stricto Senso, da oferta de
cursos em sintonia com os Arranjos Produtivos Locais (APLs) e da promoção à cultura do
empreendedorismo e do cooperativismo. Neste contexto, esses arranjos institucionais nascem
com a atribuição de realizar a IUE.
O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), integrante da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), é uma instituição de
educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializado na oferta
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas
(BRASIL, 2008).
Otranto (2010) ressalta que as escolas profissionalizantes, em sua maioria, não
estavam preparadas para se transformarem em instituições de educação superior, assumindo
todas as funções similares às de uma universidade (oferta de graduação, licenciatura e pósgraduação, atividades de pesquisa e extensão, além das obrigatórias de sua atuação no ensino
médio, técnico e na educação de jovens e adultos (EJA).
No entanto, a criação dos IFs trouxe como umas das finalidades e característica destas
organizações o incentivo à realização da pesquisa aplicada, qualificando cidadãos para
atuarem profissionalmente nos diversos setores da economia local, regional e nacional
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(BRASIL, 2008). A produção do conhecimento atual envolve as instituições de ensino,
empresas e governo. Consequentemente, as instituições de ensino fazem suas criações, as
empresas aplicam e o governo estimula por meio de políticas e financiamentos (PERUCCHI;
MUELLER, 2016).
Neste sentido, e para atender os preceitos legais introduzidos pela Lei da Inovação, em
2010, o IF Sudeste MG criou o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITTEC),
como um órgão executivo da administração, com a finalidade de promover a adequada
proteção das suas invenções e a transferência de conhecimento e tecnologia ao setor privado,
implementando, assim, a interação universidade-empresa-governo (UEG) para contribuir com
o desenvolvimento tecnológico e social do país (IF SUDESTE MG, 2010a).
Tendo em vista que na lei de implantação dos IFs, estas organizações foram
equiparadas às universidades, como entidades geradoras de conhecimento científico e
tecnológico, a questão motivadora para fins desta pesquisa, refere-se à análise das interações
universidade-empresa-governo-sociedade-sustentabilidade (UEGSS) no IF Sudeste MG e a
emergência de uma universidade com uma postura empreendedora.
O presente trabalho parte do seguinte questionamento acerca de se o IF Sudeste MG
pode ser caracterizado como uma “universidade empreendedora”, conceito proposto por
Etzkowitz (2004, 2008, 2016), e tem por finalidade estudar, mais à fundo, a articulação da
academia, com o governo e as empresas (a 3H de Etzkowitz e Leydesdorf) e, também, com a
sociedade civil e a sustentabilidade (a 4H e 5H de Carayannis e Campbell) no estabelecimento
de diretrizes para inovar e promover o desenvolvimento econômico-social. As atividades
idealizadas para este fim contam com entidades de ensino na produção do conhecimento para
a geração de novos produtos, processos e serviços.
Na atuação como universidade empreendedora, as instituições de ensino, além das
funções de ensino, pesquisa e extensão, assumem o papel de agentes propulsores do
desenvolvimento socioeconômico ao estabelecerem uma ponte entre o governo e empresas.
Estes centros de saberes são responsáveis pelos processos de cooperação destes atores,
atuando de forma significativa para a transferência do conhecimento e da tecnologia
(EBERHART; PASCUCI, 2014).
Enquanto política pública, os IFs assumem o papel de agentes colaboradores na
estrutura das políticas da região onde atuam, proporcionando a interação do poder público e
das comunidades e representações locais e regionais. Como fundamentos estruturantes, a
verticalização do ensino e a integração com a pesquisa e extensão em benefício à sociedade,
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na formação profissional, na construção, difusão e democratização do conhecimento científico
e tecnológico (MEC, 2010).
Cabe salientar que, em 2018, os IFs completaram dez anos, dessa forma faz sentido
verificar a contribuição destas organizações para a consolidação como instituições promotoras
da produção, do desenvolvimento e a transferência de conhecimento e tecnologias. Para
Amaral et al. (2017a), a avaliação e gestão de ambientes de inovação são temas relevantes,
pois na sociedade baseada em conhecimento do século XXI, estes ambientes são espaços de
desenvolvimento econômico. Dessa forma, há possibilidade de uma avaliação dos resultados e
impactos do NITTEC, e do IF Sudeste MG como um todo, utilizando-se de modelos de
maturidade.
Com base em informações presentes nos documentos do IF Sudeste MG depreende-se
que as parcerias com os órgãos governamentais, empresas e sociedade civil e a transferência
tecnológica ainda estão abaixo das metas e os objetivos traçados no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição. Cabe ainda salientar alguns pontos fracos
identificados no PDI da instituição, tais como: falta de sistema integrado de gestão,
desconhecimento, deficiência na padronização e regulamentação de procedimentos legais e
processuais da instituição (IF SUDESTE MG, 2014; 2018a).
Neste contexto, verificou-se com a coleta de informações exploratórias para a pesquisa
– através da análise de documentos e relatórios institucionais disponibilizados no site e na
entrevista informal com o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação –, que o IF Sudeste MG tem
limitações para interagir com os atores externos das interações UEGSS, tendo em vista que
são incipientes os contratos, parcerias e convênios. Infere-se que as causas desta limitação
estão relacionadas às barreiras encontradas pela organização na complexidade da legislação,
burocracia de processos e procedimentos, falta de recursos humanos, pouco incentivo
financeiro e o desconhecimento da comunidade interna e externa das funções do NITTEC.
Isto posto, busca-se com esta pesquisa verificar a atuação do IF Sudeste MG no
âmbito das interações UEGSS no papel de agente colaborador no enlace entre educação
sistêmica, desenvolvimento e territorialidade, e a oportunidade de a organização assumir
postura de universidade empreendedora.
Como ponto de partida, foram levantados os seguintes pressupostos que nortearão o
estudo:


O desenho organizacional das entidades – com estruturas distintas e não comunicantes
para as de atividades de ensino, pesquisa e extensão – atrapalha ou inibe as interações
UEGSS, tendo em vista as organizações externas (empresas, governos, etc) terem
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dificuldade em dialogar e negociar com vários atores internos, isso, ainda, aliado à
estrutura pouco hierárquica da academia


O modelo de gestão pública da academia vigente no Brasil, o qual cria uma série de
procedimentos de controle que geram lentidão no processo das interações UEGSS;



A falta de incentivos (que envolve desde a burocratização excessiva até a falta de
incentivos pecuniários) faz com que o professor/pesquisador tenha outros focos e não
se interesse pelas interações UEGSS ou por empreender.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo geral
Neste contexto, tendo por base as constatações levantadas com base nos documentos
da organização e dos pressupostos apresentados, o objetivo da pesquisa é identificar as
barreiras e os facilitadores para a promoção das atividades das interações UEGSS no IF
Sudeste MG e propor um modelo de avaliação da maturidade de tais interações, como um
elemento-chave da transição para uma universidade empreendedora.
1.2.2 Objetivos específicos
Para que seja alcançado o objetivo geral, constituirão objetivos específicos do trabalho
a ser desenvolvido:


OE 1 - Apresentar o estado da arte da discussão sobre das interações UE, sobre
universidade empreendedora, sobre abordagens1 Hélice Tríplice (3H), Hélice
Quadrupla (4H) e Hélice Quíntupla (5H), a fim de levantar dados, conceitos,
aplicações, funcionalidades como elementos para a articulação do IF Sudeste MG
como arranjo educativo regional e local, em conexão com a comunidade. O
procedimento utilizado para atingir este objetivo será a revisão da literatura acadêmica
com apoio de técnicas bibliométricas nas bases de dados de publicações Scielo, Web of
Science e Scopus;



OE 2 - Apresentar o estado da arte da discussão sobre os Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs) com a finalidade de entender suas estruturas, políticas e inovação,
funcionamento, melhores práticas nas instituições de ensino. O procedimento utilizado
para atingir este objetivo será a revisão da literatura acadêmica com apoio de técnicas
bibliométricas nas bases de dados de publicações Scielo, Web of Science e Scopus;

1

Na literatura encontramos três temos para Tríplice Hélice: abordagem, teoria e modelo. Neste trabalho optou-se
por usar o termo abordagem.
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OE 3 - Apresentar o estado da arte da discussão sobre modelos de maturidades e suas
aplicações no campo da inovação e maturidade organizacional. Para alcançar este
objetivo a revisão da literatura acadêmica com apoio de técnicas bibliométricas nas
bases de dados de publicações como Scielo, Web of Science e Scopus;



OE 4 - Identificar a estrutura, estratégia e ações do IF Sudeste MG para fazer interação
e

formalização

das

parcerias

com

os

atores

empresa-governo-sociedade-

sustentabilidade, a aproximação e a transferência do conhecimento e tecnologias
gerados. Serão utilizados dois procedimentos: a pesquisa documental para
levantamento de dados secundários para descrição do objeto estudado, a pesquisa de
campo via entrevistas semiestruturadas com atores chaves da instituição;


OE 5 - Identificar barreiras e facilitadores para as interações UEGSS. Este objetivo
utilizará como instrumento para investigar as potencialidade e fragilidades em
pesquisar

soluções

para

problemas

tecnológicos

e

técnica

de

entrevistas

semiestruturada com alguns atores das esferas UEGSS pré-selecionados, para melhor
compreensão das potencialidades e barreiras para a interação;


OE 6 - Propor um modelo de avaliação da maturidade das interações UEGSS a fim de
promover a atuação como universidade empreendedora. Esse objetivo será construído
a partir dos cinco anteriores e será o principal resultado do trabalho.
Adicionalmente, quanto às técnicas e procedimentos de pesquisa é importante

mencionar que como servidora, imersa no cotidiano da organização, há uma atuação como
observadora participante.
São resultados esperados do presente estudo, contribuir com a Instituição na
disseminação do conhecimento gerado pelos pesquisadores e, consequentemente, estreitar as
relações dos IFs com a sociedade. Além disso, o presente estudo, na medida em que fomenta
as discussões das abordagens 3H/4H/5H, contribuirá para estudos sobre inovação,
crescimento e desenvolvimento socioeconômico. Ainda, o presente estudo busca compreender
como os atores da esfera sociedade (mídia, organizações da sociedade civil) e aspectos da
sustentabilidade ambiental – que compõem às 4H e 5H, propostas mais recentemente –
interagem entre si.
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1.3

Justificativa
Justifica tal pesquisa a relevância de se verificar como uma entidade especializada na

oferta da educação profissional e tecnológica, também encarregada de atividades de pesquisa,
pode fazer as duas revoluções acadêmicas ao mesmo tempo.
Trata-se de uma oportunidade de estudo e compreensão acerca de se os IFs podem ser
entendidos como uma universidade tradicional ou uma de cunho mais tecnológico? Quais
semelhanças e diferenças? Se faz ensino, pesquisa e extensão pode ser entendido como
academia tradicional, e se atua mais próximo das empresas e organizações (com a cara de
uma universidade tecnológica) a extensão ganha primazia, sem perder o ethos da pesquisa
acadêmica.
Além disso, o estudo revela sua importância, na medida em que fomenta as discussões
da interação UE dentro da comunidade acadêmica do IF Sudeste MG, num momento em que
a Instituição viabiliza meios para promover a aproximação com a sociedade. Embora o
número de trabalhos na área acadêmica desta temática venha crescendo, há carência de
pesquisa envolvendo os IFs, enquanto instituição geradora do conhecimento, em sintonia com
os APLs das regiões que atua.
1.4

Delimitação da Pesquisa
O estudo limita-se a analisar as interações do IF Sudeste MG com a sociedade – e a

análise não se transfere para outros IFs, centros de pesquisa ou para as universidades
tradicionais – e tem como proposta verificar os acordos de parcerias em tramitação no
NITTEC, ambiente de estudo da pesquisa. Cabe destacar, que ao final pretende-se apresentar,
e não implementar, um modelo de avaliação de maturidade, como proposta para a Instituição
atuar como universidade empreendedora.
1.5

Estrutura do Documento
A estrutura desta pesquisa está assim disposta: Capítulo 1, contendo a introdução,

objetivo geral e específicos, a justificativa da pesquisa e a delimitação da pesquisa; Capítulo
2, fundamentação teórica que explora as temáticas interação UE, universidade
empreendedora, as hélices da inovação, metáforas do sistema de inovação, ambientes de
inovação e modelos de maturidade; Capítulo 3, procedimentos metodológicos, que descrevem
como será a coleta e a análise dos dados; Capítulo 4, a caracterização do ambiente da
pesquisa; Capítulo 5, a análise e interpretação dos dados; Capítulo 6, a proposta de
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mudança/intervenção/recomendação com a construção do modelo de avaliação da maturidade,
Capítulo 7, resultado e discussões e Capítulo 8 com as considerações finais.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Afim de que reste esclarecida a base teórica do presente trabalho e do fenômeno em

estudo, o presente capítulo foi desenvolvido em duas fases: a primeira com uma investigação
preliminar das temáticas e a segunda com uma revisão sistemática da literatura para explorar
pesquisas existentes sobre interação UE, universidade empreendedora, abordagens 3H, 4H e
5H, ambientes de inovação e modelos de maturidade, visando trazer conceitos e as discussões
que os autores pesquisam a respeito destas literaturas.
Na fase inicial de investigação para elaboração do presente estudo, buscou-se conhecer
os aspectos dos estudos relativos à interação UE dos principais pesquisadores na literatura
internacional sobre o tema, entre os quais, cita-se Lester (2005) – que estuda como as
universidades podem fortalecer as capacidades inovadoras das empresas locais – e Bonaccorsi
e Piccalunga (1994) – que apontam as motivações e os problemas enfrentados na interação
UE
Os estudos de Lester (2005) apontam que as economias locais prosperarem à medida
que as empresas locais se adaptam a novos mercados e oportunidade tecnológicas através de
inovação de produto, processos e serviços. E o desempenho em inovação depende da
capacidade das empresas locais desenvolverem novos conhecimentos tecnológicos por si ou a
partir de outro lugar e depois aplica-los à produção. Neste sentido, estes estudos procuram
mostrar como as universidades podem auxiliar neste processo.
Para Bonaccorsi e Piccalunga (1994), é preciso estudar a interação UE a partir da
construção do quadro teórico, considerando as motivações e os obstáculos de cada ator
relacionado neste processo, dadas as diferenças culturais e de gestão entre os setores público e
privado. Os autores buscam ainda entender pontos que têm intrigado os estudiosos da área,
tais como a intensidade das relações desenvolvidas entre os setores envolvidos na interação,
bem como os países que têm originado as parcerias, e, ainda, as características, os tipos de
colaborações e termos de contratos e os campos científicos estudados.
Neste contexto, estudiosos têm desenvolvido pesquisas para entenderem os aspectos
relativos ao desenvolvimento da interação UE, conhecer os atores que participam de sua
constituição e a relação entre os mesmos, bem como as barreiras e os facilitadores dessa relação,
ainda as redes formais e informais de relacionamento. E no cenário nacional, a inovação

tecnológica tem sido cada vez mais percebida através da interação UE, haja que um dos
argumentos do meio acadêmico ara o desenvolvimento de inovações tecnológicas,
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principalmente nos países que se tem destacado em inovar, é por meio da interação UE
(NOVELI; SEGATTO; 2012).
Em relação aos conceitos, termos técnicos e as discussões dos pesquisadores
encontrados no que diz respeito aos temas relacionados com pesquisa, a interação UE
apresenta-se como definição para os acordos oficializados por contratos para o
desenvolvimento tecnológico de produtos e processos, que contam com dois componentes
centrais: as empresas – que injetam demandas, recursos financeiros e informações do setor
produtivo e do mercado – e as universidades – que fornecem o conhecimento e a estrutura da
pesquisa acadêmica (SEGATTO-MENDES; ROCHA, 2005).
Vale destacar a necessidade de incentivo à parceria público-privada, bem como às
iniciativas em termos de pesquisa que são realizadas pela instituição (BERNI et al., 2015). E,
não se pode olvidar que, para melhorar o envolvimento dos docentes, é preciso rever a carga
horária dos pesquisadores envolvidos em projetos – tendo em vista que esses se encontram
com sobrecarga de trabalhos –, fazendo com que, consequentemente, esses consigam assumir
o papel de pesquisador a gerar inovação (CHAIS et al., 2013).
Chais et al. (2015), diz que há reconhecimento das empresas que a interação UEG gera
benefícios e contribuições para o desenvolvimento da região que estão inseridas, porém há
necessidade de melhorar e agilizar os processos e procedimentos das relações. Para Berni et
al. (2015) é importante desenvolver ações para a divulgação das atividades realizadas pela
interação UE, com o fim de outros empreendedores reconhecerem a universidade como
possível parceira em pesquisa e inovação.
A “Universidade Empreendedora”, estudadas por Clark, Etzkowitz e diversos outros
autores, deixa de exercer o papel de prover somente ensino, pesquisa e extensão e assume um
novo papel, como ente gerador do conhecimento relevante para a transformação da sociedade,
se igualando às esferas do setor produtivo e do governo (SHATTOCK, 2010; SILVA et al.,
2018). Essa transformação se dá por meio de políticas, práticas e inovações organizacionais
na transferência do conhecimento em atividade econômica, a fim de resolver problemas reais
e práticos da sociedade (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).
Em relação ao papel da universidade empreendedora, segundo Nascimento et al.
(2016), o conhecimento é o elemento crucial para a transformação da sociedade moderna para
os avanços tecnológicos. Sendo também o ponto de partida para gerar impacto na forma
empreendedora da universidade, na exigência de uma política institucional, de um modelo de
burocracia inserida e de uma articulação do Estado para potencializar o conhecimento como
protagonista da participação no contexto local da 3H.
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Dentre os estudos teóricos da interação UEG, a abordagem 3H, de Henry Etzkowitz e
Loet Leydesdorff, norteará este estudo. “A Tríplice Hélice provê uma metodologia para
examinar pontos fortes e fracos locais e preencher lacunas nas relações entre universidades,
indústrias e governos, com vistas a desenvolver uma estratégia de inovação bem-sucedida”
(ETZKOWITZ; ZHOU 2017, p. 23).
A abordagem da 3H – baseada na universidade empreendedora que deixa de ter um
papel somente social, ensino e pesquisa, para assumir o papel de geradora de novas indústrias
e empresas, com impactos econômicos e sociais (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017) – também é
reconhecida para promover o desenvolvimento de uma região ou até mesmo de uma nação
(CHAIS et al., 2013). Para tal, cada ator da hélice, deve cumprir seus papéis tradicionais,
assumir parte das funções para a criação de espaços interativos de aprendizagem em que os
ambientes de inovação eficientes possam emergir (BUENO, 2017).
No entanto, ao longo do tempo, abordagem 3H evoluiu culminando no acréscimo de
mais hélices no modelo. Carayannis e Campbell (2010), introduziram novas hélices e novos
atores e relações na abordagem 3H, que se transformou em 4H, combinando a perspectiva de
um público baseado na mídia e, posteriormente, a 5H que aborda o conhecimento e a
inovação no contexto do ambiente sustentável. Estas novas hélices permitirão verificar a
interação das organizações com os novos atores (CARAYANNIS et al., 2012).
Essas relações acontecem em ambientes de inovação, que, na definição de Amaral et
al. (2017), incluem escritórios de transferência, incubadoras de empresas, parques científicos
e tecnológicos, tecnopólis, iniciativas de desenvolvimento econômico, entre outros. É um
espaço físico onde produtores e usuários de conhecimento relacionam-se para desenvolver
novos bens e serviços, processos e negócios.
As investigações apontaram que o trabalho dos NITs é desenvolvido para disseminar a
cultura da inovação e para a promoção de eventos que auxiliam o entendimento do tema,
realizando, ainda, a capacitação e interação entre os atores envolvidos, podendo, deste modo,
diminuir as dificuldades encontradas na captação das demandas de desenvolvimento
tecnológico e de transferência (CHAIS et al., 2013). Para Bueno (2017) é importante investir
na construção de ambientes que favoreçam a transformação do conhecimento e que criem
instrumentos capazes de induzir firmas a adotar novas tecnologias.
Já os modelos de maturidade auxiliam as empresas a entender os níveis de
competências (RODRIGUES et al., 2006), pois os níveis de maturidade significam passos
rumo ao aperfeiçoamento para atingir os objetivos organizacionais. Podem variar dos níveis
mais baixos (não capaz) até os mais altos (sólido; em aperfeiçoamento contínuo) (SILVEIRA
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et al., 2013). Assim, é preciso definir um modelo de avaliação, que apresentará o grau de
maturidade da organização para poder estabelecer o nível que deseja alcançar (SOUZA;
GOMES, 2015).
Ademais, a implantação do modelo de maturidade é bastante conhecida para aplicação
em organizações, onde a mesma pode ser verificada por meio das melhores práticas nas
organizações, através das capacidades e de resultados comprovados (RODRIGUES et al.,
2006).
E, para efetivação da construção deste capítulo, na segunda fase da pesquisa, foi
realizada revisão sistemática da literatura através do levantamento bibliométrico tanto na base
de dados nacional, quanto nas bases de dados internacionais. Sendo assim, as seções seguintes
discorrem sobre cada tema para a condução dos estudos e para a construção do modelo de
maturidade.
2.1

Interação Universidade-Empresa
Nas últimas décadas, a interação UE, como forma de apoio às atividades inovativas

das empresas, vem sendo apontada como o caminho para o desenvolvimento econômico. O
esforço para encontrar soluções rentáveis para problemas reais, e de maneira eficaz, cria
oportunidades para o surgimento de empresas a fazerem aliança com atores-chave em seu
ambiente. Deste modo, elevou-se a importância da universidade como fonte de informações e
de novos conhecimentos externos às empresas (STAL; FUJINO, 2015; FELIU;
RODRIGUES, 2017; GARCIA et al., 2014a).
Neste sentido, cresce o número de trabalhos acadêmicos que tratam da temática
interação UE. A revisão da literatura realizada por Stal e Fujino (2015) de artigos publicados
entre 1980 a 2012 no Brasil, enfoca a evolução da interação UE para alavancar a inovação. O
período demarca as primeiras iniciativas do governo para incentivar a transferência de
conhecimento das universidades para as empresas e o marco das políticas de inovação
tecnológica através da Lei de Inovação de 2004.
Segundo as autoras, a interação UE é natural em países desenvolvidos, no entanto, no
Brasil ainda há um caminho longo para se percorrer na busca de um modelo eficiente para
aumentar o grau de inovação. Desde a década de cinquenta, o Brasil adotou uma política
econômica favorável a industrialização com base nas substituições das importações e
protecionismo, utilizando tecnologia importada, consequentemente com pouca prática na
realização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Por outro lado, havia o incentivo aos
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docentes para capacitar no exterior em Ciência e Tecnologia (C&T) para permitir a criação de
cursos de pós-graduação. Essa falta de sincronia entre a academia e o setor produtivo acabou
levando a constituição de um sistema nacional de inovação imaturo (ALMEIDA et al., 2018).
Com a liberação da economia, a partir dos anos noventa, as empresas nacionais foram
forçadas a uma posição competitiva no mercado, obrigando-as a buscar novas fontes de
conhecimento e tecnologia e, com isso, a interagir com as universidades para realizar projetos
de P&D. Assim, estas políticas, que antes andavam dissociadas, tornaram-se o principal
objetivo para aumentar as capacidades tecnológicas e inovativas das empresas. Neste
contexto, o governo brasileiro vem se esforçando para estimular a interação UE através de
programas e leis, especialmente com a criação dos NITs (STAL; FUJINO, 2015).
Desde modo, novas perspectivas e possibilidades surgiram para a C&T&I, a partir de
2004, quando o Governo Federal cria a Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação,
com o propósito de incentivar à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. As
vertentes regulatórias da Lei de Inovação se pautaram em três âmbitos: a construção de
ambientes especializado e cooperativos de inovação, o estímulo à participação dos Institutos
de Ciências e Tecnologias (ICTs) no processo de inovação e o incentivo às inovações nas
empresas.
A concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas a realizarem pesquisas e
desenvolvimento de inovação tecnológicas no país veio com a promulgação da Lei do Bem,
Lei nº 11.196/2005, quando o governo utilizou de tal mecanismo para apoiar o investimento
em inovação e, com isso, aproximar as empresas das instituições de ensino e institutos de
pesquisa, potencializando, assim, resultados expressivos.
Para fortalecer ainda mais as políticas de inovação, os ambientes de inovação e a
transferência tecnológica, em 2016, foi sancionada a Lei no 13.243/2016, o novo marco legal
da C&T&I, registrando o início de uma nova fase para pesquisa e inovação no país, através do
incentivo à pesquisa científica e tecnológica no setor empresarial e a desburocratização do
sistema de licitações, compras e importação de produtos para pesquisa.
Outro trabalho de revisão de literatura realizado por Feliu e Rodrigues (2017) para
identificar as tendências das pesquisas acadêmicas, no período de 2013-2016, referente ao
tema interação UE e de transferência de conhecimento, aborda o processo de globalização que
também coloca as empresas frente as ações de concorrência, recorrendo às universidades que
possuem grande potencial na geração de conhecimentos e transferência tecnológica a ser
explorado para o crescimento econômico local. Este estudo aponta como resultado de
interesse nas linhas de pesquisa dos autores a interação UE sob o impacto econômico, fatores
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e modelo que contribuem para a transferência do conhecimento. Além disso, mostra como
ponto forte da analise o reconhecimento do papel do governo na interação UE e o impacto na
economia, como ponto fraco a falta de quantificação e divulgação dos resultados pelo setor
empresarial.
Há ainda trabalhos que buscam analisar diferentes padrões e fatores que influenciam a
distância geográfica da interação UE, as características dos grupos de pesquisa acadêmica no
contexto brasileiro, a fim de compreender que a proximidade geográfica entre os atores tem o
efeito de facilitar a interação UE e proporcionar benefícios aos agentes (GARCIA et al.,
2014b; GARCIA et al., 2014a; CALIARI; RAPINI, 2017). Os resultados indicam que os
benefícios de natureza geográfica são de natureza diversa, visto que não é condição necessária
para a interação UE. Isto implica na qualidade e desempenho dos grupos de pesquisa que
interagem com as empresas que estão próximas como aquelas que se situam distantes, pela
principal razão desses grupos estarem mais capacitados em solucionar problemas específicos
e complexos que auxiliam as empresas a gerar e adotar inovações mais avançadas.
Por outro lado, os grupos de pesquisa com desempenho acadêmico modesto tendem a
interagir melhor com as empresas locais, no atendimento adequado às demandas mais simples
e específicas dos produtores locais, contribuindo assim para a melhoria de sua
competitividade. Outro ponto destacado é que os esforços em P&D industrial aparecem como
um quesito importante para a interação UE. Quanto as características dos grupos de pesquisa
que foram selecionadas para analisar a influência na interação UE, mostra que a qualidade da
pesquisa acadêmica, o tamanho do grupo e do departamento de pesquisa influenciam
positivamente nas interações com as empresas. A pesquisa apresenta que há diferenças
relevantes da interação UE entre as áreas de conhecimento, aparecendo as áreas de
Engenharia e Ciências Agrárias com maior número de interação (GARCIA et al., 2014a).
Os resultados encontrados no trabalho de Caliari e Rapini (2017) mostram que a
diversidade da interação UE parece estar relacionada com a excelência da pesquisa
acadêmica, as características das empresas e dos tipos de relacionamentos, via prestação de
serviços, para resoluções de problemas de mercado. Sugere ampliar a variedade dos
instrumentos da política C&T considerando as diferentes especificidades dos agentes e
relacionamentos.
O processo de comercialização de tecnologia é também atividade integrante da
interação UE. O patenteamento de novas invenções pode contribuir para o desempenho das
empresas e é o primeiro passo para a comercialização, ou seja, o ato de fazer chegar ao
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mercado tecnologias, utilizando da pesquisa universitária. Para a empresa é comercialização e
para universidade a transferência do conhecimento (HAN, 2017).
O trabalho de Han (2017) analisa sob o ponto de vista das firmas, pois estas são o
principal agente na comercialização da tecnologia, realizado com a amostra de empresas da
Coréia do Sul, sugere alianças entre as empresas e universidades, para ofertar serviços para
pequenas empresas, sem capacidade de gerar inovação, podendo tornar a vir a desempenhar
um papel estratégico e lucrativo para ambas as partes.
A pesquisa de Crescenzi et al. (2017) aborda questões da interação UE com inventores
italianos, entre 1978 e 2007, que tiveram solicitações de patentes neste período. Os resultados
que as diferenças institucionais entre empresas e universidades dificultam a interação UE,
porém uma vez estabelecida a interação tendem a gerar patentes. E a proximidade geográfica
é importante para facilitar as formas de interação.
Além da investigação da academia é preciso também analisar os tipos de parcerias que
as empresas estão dispostas a formar. No caso do setor automotivo da Espanha e da indústria
de defesa na Rússia, os agentes externos que as empresas mais cooperam são os fornecedores
e empresa do grupo. A interação UE é baixa, talvez este cenário seja a falta de consciência das
reais possiblidades ofertadas pelos grupos de pesquisadores (BADILHO et al., 2017; KUZYK
et al., 2017).
Outro dado interessante destas pesquisas é que as pequenas empresas interagem com
menor frequência em relação às grandes empresas. Considerando que dispendem de menos
recursos para investir em P&D, a interação UE poderia ser um fator de motivação (BADILHO
et al., 2017; KUZYK et al., 2017).
Evidências empíricas supõem que a necessidade de desenvolver o conhecimento parte
sempre das empresas, todavia nas investigações feitas nas universidades da Rússia, para
promover a demanda da indústria de defesa, e na Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS), para atuar em um projeto colaborativo junto à indústria de semicondutores, em
casos específicos como estes, as universidades também precisam desenvolver ações para
aumentar sua capacidade de gerar novos conhecimentos e ter êxito na transferência do
conhecimento (KUZYK et al., 2017; OLIVEIRA; BALESTRIN, 2015).
Embora haja casos de baixo nível de interação UE, mesmo que sejam em áreas
específicas, em outros países como Estados Unidos da América, Reino Unido e China
desempenham um papel importante para a P&D, especialmente nas áreas de segurança e de
defesa. No entanto, há que se observarem também as políticas e incentivos por parte do
Estado para fomentar a P&D nas universidades e a IUE (KUZYK et al., 2017).
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A importância da interação UE tem sido reforçada ao longo dos anos por muitos países
e as políticas públicas de apoio à pesquisa universitária também têm sido muito exploradas
para desenvolver inovação. Na investigação do programa apoiado pelo governo sueco para
inovação no setor da construção conclui que os formuladores de políticas devem reconhecer a
importância da inovação para as instalações de laboratórios e teste campo, não somente ter em
mente os pesquisadores como fonte de ideias (BROCHNER; LAGERQVIST, 2016).
Pesquisadores analisam ainda a interação UE sob outros dois aspectos: sob o ponto de
vista do corpo docente e a contribuição no desenvolvimento regional e local. Referente ao
corpo docente, os pesquisadores objetivam analisar as possibilidades de interação UE, no
papel de indutor do desenvolvimento regional (FERREIRA et al., 2013). Nascimento et al.
(2016) também trazem para reflexão o papel de empreendedorismo e inovação, observando
potencialidades e fragilidades para o surgimento da Universidade Empreendedora.
Em relação à contribuição para o desenvolvimento socioeconômico regional e local
buscam compreender a dinâmica do processo de interação UEG em algumas regiões e os
esforços dispendidos em pesquisa e desenvolvimento pelas empresas. Busca-se também
identificar, na opinião dos atores envolvidos no processo, o quanto que a capacidade de
inovação contribui para a econômica (AMARAL et al., 2017b; CHAIS et al., 2015; GOMES
et al., 2016).
Os estudos de Lester (2005) revelam múltiplos canais de engajamento que a
universidade pode contribuir para o processo local de inovação, que podem ser agrupados em
quadro grandes categorias: educação e treinamento; conhecimento codificado (publicações);
capacidade local de resolução de problemas científicos e tecnológicos; espaço para conversas
abertas sobre as vias de desenvolvimento da indústria e novas oportunidades tecnológicas e de
mercado.
Além dos canais de engajamento, os estudos apontam a necessidade de uma visão
mais ampla e diferenciada do papel da universidade, tendo em vista que as economias locais,
as indústrias e as universidades têm suas peculiaridades. Desde modo, as universidades com a
missão no desenvolvimento econômico precisam entender as circunstâncias e necessidades
dos arranjos produtivos locais, como também seus próprios pontos fortes e fracos (LESTER,
2005).
Faz-se necessário às universidades compreenderem os caminhos percorridos pelas
empresas no desenvolvimento e no processo de inovação para que assim possam alinhar as
suas contribuições para a promoção efetiva do desenvolvimento econômico local do seu
entorno. Todavia o resultado não será o mesmo para todas as universidades, e provavelmente
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ainda haverá diferenças para diversas áreas dentro da mesma universidade, considerando a
variedade de empresas presentes na região (LESTER, 2005).
A figura 1 apresenta os padrões de atividades das universidades associadas a cada tipo
de processo de transformação industrial para apoiar o processo de inovação dentro dos
arranjos produtivos locais em que está inserida.
Figura 1. Papel da Universidade na Inovação Regional

Fonte: Lester (2005, p. 28).
Já no quadro teórico desenvolvido por Bonaccorsi e Piccalunga (1994), são
apresentadas as motivações das empresas para entrar na interação EU, as quais têm relação
direta com suas expectativas e os resultados do relacionamento com respeito à geração de
conhecimento, transmissão e propagação. E descreve e analisa a dimensão da interação UE
sobre os tipos de relações da estrutura da organização e os procedimentos da coordenação
adotados para o gerenciamento do relacionamento entre os atores.
Em relação aos instrumentos de cooperação, segundo Segatto-Mendes e Sbragia
(2002) diz que é possível identificar diversos instrumentos utilizados para a operacionalização
da interação UE. E a escolha do instrumento dependerá dos objetivos de cada ator perante o
processo, além de contemplar a maleabilidade e adequação necessária ao tipo de interação s
ser desenvolvida. O quadro 1 apresentação a classificação de Bonaccorsi e Piccaluga (1994),
conforme adaptação de Segatto-Mendes e Sbragia (2002).
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Quadro 1. Instrumentos de interação UE
Tipos de relações
Descrição
Exemplos
Relações pessoais
Ocorrem quando a empresa e uma • Consultorias individuais
informais
pessoa da universidade efetuam
• Publicação de pesquisa
trocas sem que qualquer acordo
• Trocas informais em fóruns
formal, que envolva a
• Workshops
universidade, seja elaborado
Relações pessoais
São como as relações pessoais
• Trocas de pessoal
formais
informais, mas com a existência
• Estudantes internos
de acordos formalizados entre a
• Cursos sandwich
universidade e a empresa.
Terceira parte
Surge um grupo intermediário. As • Associações industriais
associações que intermediarão as
• Institutos de pesquisa aplicada
relações podem estar dentro da
• Unidades assistenciais gerais
universidade, ser completamente
• Instituto Uniemp
externas ou, ainda, estar em uma
posição intermediária.
Acordos formais
Relações em que ocorrem, desde
• Pesquisas contratadas
com
o início, tanto a formalização do
• Treinamento de trabalhadores
alvo definido
alvo definido acordo como a
• Projetos de pesquisa
definição dos objetivos
cooperativa
específicos de colaboração.
Acordos formais
Acordos formalizados como no
• Patrocinadores de pesquisa e
sem alvo definido
caso anterior, mas as relações
desenvolvimento industrial nos
possuem maior amplitude, com
departamentos universitários
objetivos estratégicos e de longo
prazo.
Criação de estruturas São as iniciativas de pesquisa
• Contratos de associação
focalizadas
conjuntamente conduzidas pela
• Consórcios de pesquisa entre
indústria e pela universidade em
universidade e empresa
estruturas permanentes e
• Centro de incubação-inovação
específicas criadas para tal
propósito, entre outros.
Fonte: Bonaccorsi & Piccaluga (1994, p.239) adaptado por Segatto-Mendes e Sbragia (2002).
Cabe evidenciar que a percepção das universidades como motores do crescimento
regional tem chamado atenção da academia e do governo. Nas últimas décadas, as
universidades tradicionais foram se transformando em organizações empreendedoras a
fomentar atividades inovativas e gerar impacto na economia, que será o tema da próxima
seção.
2.2

Universidade Empreendedora
As universidades são tradicionalmente envolvidas com as atividades de ensino,

pesquisa e extensão. Numa nova abordagem, o papel das universidades se amplia e essas
passam a participar da transferência de tecnologia, estabelecer ligações com o meio industrial
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e facilitar a criação da infraestrutura de inovação, tais como laboratórios de investigação e
parques científicos e tecnológicos. Assim, além de desempenhar um papel importante no
fornecimento de educação, nas últimas décadas, as universidades foram evoluindo como
organizações de gestão envolvidas com geração de lucros e com impacto na economia local,
regional e nacional (BIKSE et al., 2016; BUDYLDINA, 2018).
No entanto há diferentes visões em relação à terceira missão da universidade, bem
como sobre o alcance destas. Segundo Gimenez e Bonacelli (2015, p.5), a terceira missão está
“associada diretamente com atividades empreendedoras, com a inovação, o patenteamento e a
transferência de tecnologia”. Todavia, as mesmas autoras também mencionam que há aqueles
que entendem a terceira missão envolvidas somente com as atividades tradicionais de
extensão.
O termo universidade empreendedora foi citado por Clark, pela primeira vez em 1998,
e pode ser entendida como aquela que realiza modificações em sua estrutura e na cultura
organizacional, tonando-se assim mais proativa, flexível e dinâmica na gestão e nas suas
relações com a economia e sociedade. Desde modo, percebe-se que há um realinhamento das
missões considerando novos contextos econômicos, sócias, etc. da sociedade do
conhecimento (GIMENEZ; BONACELLI, 2015).
Todavia, na literatura são fornecidas várias definições para a universidade
empreendedora, para este estudo optou-se por trabalhar com a definição de Etzkowitz que
prevê a mudança das missões tradicionais com a inclusão da terceira missão: a
comercialização de novos conhecimentos visando apoiar o desenvolvimento econômico
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000).
Embora, estas universidades continuem a valorizar a primeira e segunda missão, o que
diferencia é a capacidade de articulação das três missões, a gerar o impacto econômico e
social na região de sua atuação (SILVA et al., 2018). Pesquisadores entendem a universidade
empreendedora de Etzkowitz como aquela com a capacidade estratégica de formular objetivos
acadêmicos, os transformar em conhecimento a gerar valor econômico e social. Mesmo que a
universidade venha desempenhar atividades típicas de governo e ou empresas, não deixa de
desempenhar sua função principal de gerar conhecimento (GOMES et al., 2016;
NASCIMENTO et al., 2016).
Observa-se também na literatura, uma série de características diferentes de uma
universidade empreendedora, todavia por falta de um consenso entre os autores das principais
características, destacam-se as mais relacionadas em suas definições, segundo Budyldina
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(2018): a transferência de tecnologia e a interação UE, e as contribuições para as regiões com
a criação de empregos e receitas, e a formação de profissionais com uma cultura inovadora.
Neste contexto, as contribuições das universidades para a sociedade vão além das
atividades de pesquisa e ensino, pois incorporam iniciativas voltadas para o mercado nas suas
missões acadêmicas. Todavia, nem todas as ideias de pesquisas e seus resultados conseguem
se alinhar as estratégias e negócios das empresas. Além disto, a transferência de tecnologia é
um processo de alto risco, sem garantia de resultados de produtos bem sucedido ou que o
investimento irá gerar retorno (KHADEMI; ISMAIL, 2013).
Na percepção dos pesquisadores a comercialização não é um fenômeno independente
e vários fatores contribuem para o sucesso do processo de comercialização, como o tempo; a
equipe empreendedora, a rede de relacionamentos (networking); o grau de evolução da
tecnologia; o financiamento; a pesquisa de mercado; e a atuação escritório de transferência
tecnológica (KHADEMI; ISMAIL, 2013).
Em outro estudo, foram identificadas as principais restrições em nível operacional para
o empreendedorismo e as atividades de transferência. A saber, a cultura organizacional hostil;
a falta de tempo e recursos financeiros; e a falta de recursos humanos. A análise revelou a
necessidade de serviços de apoio às iniciativas de sensibilização e reconhecimento para a
transferência tecnológica e atividades empresarias. Os autores sugerem ainda como forma de
reduzir os desafios a criação de políticas de incentivos e recompensas aos pesquisadores, a
criação de departamento de gerentes envolvidos no processo de transferência, e a
implementação de atividades de inovação para melhorar a visibilidade do escritório de
transferência e as descobertas de novas tecnologias (SINELL et al., 2018).
Ademais, devem desenvolver diferentes estratégias de comunicação, negociação e
motivações para promover a inovação, considerando que a diversidade de gênero nas equipes
de pesquisa, tendo em vista que mulheres e homens são propensos em seguir caminhos
diferentes em suas investigações, portanto torna-se aparente apoio de programas com
necessidades específicas (SINELL et al., 2018).
Na avaliação do potencial empreendedor da universidade e do seu impacto no
crescimento econômico, Kochetkov et al. (2017) verificou que se trata um fenômeno muito
complicado e multidimensional. A mensuração realizada através dos rankings universitários
mede em sua maioria, exclusivamente, o desempenho acadêmico (publicações, citações e
internalização), enquanto os rankings inovadores carecem de indicadores estatísticos. Estes
autores fazem uma análise comparativa das universidades Novosibirsk e Tomsk, na Rússia, e
concluem que o constrangimento no desenvolvimento da universidade e da região está no fato
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dos fundos públicos estarem concentrados pelo governo federal, não considerando os
interesses regionais.
No contexto brasileiro, particularmente do Estado de São Paulo, as atividades
inovadoras como mecanismo de desenvolvimento econômico apontam para a hipótese que as
principais instituições de ensino estão no cerne da interação UE, com impacto principalmente
local, à nível de cidades. A formação do capital humano também contribui para a saída
inovadora, mais seu impacto é menor quando comparado com as instituições de ensino com
excelência em pesquisa. Resultados estes que demonstram a importância da interação UE,
porém podem acarretar impactos difusos no desenvolvimento socioeconômico local. A
criação de condições locais não é tão simples como os discursos políticos. A criação de novas
unidades pode levar tempo para amadurecer, consequentemente sem a presença dos motores
da inovação. Entretanto, o desafio de integrar a academia com os mercados de trabalho
permanece, tanto para a circunscrição das cidades quanto para as regiões maiores, que
curiosamente nesta abordagem não apresentaram avaliações adequadas à interação
(SCHAEFFER et al., 2018).
Numa perspectiva de entender o engajamento externo para proporcionar a
competitividade, através de um prisma de regiões de diferentes contextos econômicos, foi
realizado o estudo de Zhang et al. (2016) nas universidades do Reino Unido. Os resultados
deixam claro que a competitividade de uma região está relacionada com a capacidade das
universidades de obter benefícios econômicos, além da pesquisa e do ensino, a influenciar
também o tipo e a localização dos parceiros. E estes são associados à sua intensidade e
desempenho em atividades de empreendedorismo.
Outro ponto para a transformação da universidade empreendedora é a exigência de
financiamento por parte do governo em seus estágios iniciais, com medidas políticas
destinadas a iniciar programas nacionais e regionais que estimulem o estabelecimento da
interação UE, atendendo ainda os motivos financeiros das empresas, com a criação de um
mercado para pesquisa acadêmica e inovação (BUDYLDINA, 2018).
Por este ponto de vista, o estado do Catar articulou uma visão nacional afim de
transformar sua economia baseando-a no conhecimento, com investimento em educação e
pesquisa criando condições para construir capacidades de absorção e inovação no estado,
tendo como chave condutora para este processo a interação UE. As ligações que são baseadas
na interação UE envolvem educação e formação, serviços profissionais e investigação e
desenvolvimento (ABDULJAWAD, 2015).
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Já na África do Sul, por exemplo, o processo de transformação teve início na
expectativa da University of Technology em se tornar uma universidade empreendedora com
a finalidade de trazer soluções práticas para as necessidades socioeconômicas da população.
Como resultado deste processo foi que surgiu o nexo ensino-pesquisa-inovação com a
participação da indústria e comunidades vizinhas. Os autores acreditam que o processo que
envolve a participação da economia, inovação e desenvolvimento de novas empresas
contribuirá para o desenvolvimento do país (LOUW; MOLOI, 2013).
Percebe-se que a universidade empreendedora se torna uma parceira importante para o
estado promover sua capacidade de fomentar as atividades produtivas e de crescimento
econômico. Isto implica a participação de todos os atores da interação UE juntamente com a
sociedade para garantir o processo de desenvolvimento e progresso (LOUW; MOLOI, 2013).
Vários estudos foram dedicados a investigar a temática de start-ups, spin-offs,
incubadoras, dentre outras que são relevantes para interação UE, porém o fenômeno estudado,
IF Sudeste MG, não tem este tipo de caracterização. Outro assunto enfatizado pelos
estudiosos é sobre o empreendedorismo acadêmico que propõe a mudança comportamental
dos alunos, que também não é o objetivo central deste trabalho, que tem o foco
organizacional. Desde modo estas discussões não serão aprofundadas na base teórica desta
pesquisa.
Na sequência, dentro da lógica da universidade empreendedora de Etzkowitz,
destacaremos a abordagem 3H, que enfatiza os atores UEG, e o acréscimo da 4H, com os
atores da sociedade civil, do público pela mídia e cultura e da 5H, no contexto da proteção ao
meio-ambiente, propostas por Carayannis e Campbell.
2.3

As Hélices da Inovação
A transição de uma economia industrial para uma economia baseada no conhecimento,

devido à inadaptação e instabilidade das instituições da sociedade pós-industrial, combinada
com o processo de intelectualização e informatização do espaço econômico, gera a
necessidade de criar um ambiente inovador para a promoção do desenvolvimento
(SAFIULLIN et al., 2014).
Tendo em vista que o conhecimento é gerado através da criatividade, combinações e
processos de produção dos modelos de conhecimento, disponível para a sociedade, e que os
modelos evoluem ao longo do tempo, como resultado para o desenvolvimento inovador na
sociedade baseada no conhecimento, UEG assumem papéis importantes e simbolizam os
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atores chaves da abordagem 3H no estímulo à inovação (AMARAL et al., 2017a;
SAFIULLIN et al., 2014).
A implementação da abordagem 3H é a base do clima favorável para inovação, pois
promove o desenvolvimento de seus componentes, considerando uma combinação com efeito
sinérgico, que leva ao aumento das atividades inovativas (SAFIULLIN et al., 2014). As
universidades são geradoras do conhecimento; as empresas representam as necessidades de
respostas da sociedade e o governo como responsável pela regulação e incentivador das
políticas de transferência entre os dois atores (OLAYA et al., 2014).
Verifica-se que a abordagem enfatiza as relações entre os esforços de P&D nas
empresas, a criação da universidade com foco no conhecimento, aprendizagem e ciência
nacional e a instituição das políticas tecnológicas pelo governo (ZHENG; HU, 2018). E é
reconhecida internacionalmente pela temática emergente em estudos sobre inovação e como
guia das políticas e práticas nas esferas local, regional nacional e multinacional
(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).
Na definição de Etzkowitz e Zhou (2017), a 3H é um modelo de inovação, que as
esferas institucionais primárias UEG interagem para promover o desenvolvimento através da
inovação e do empreendedorismo. As interações UEG são a chave para o crescimento
econômico e para o desenvolvimento social baseados no conhecimento.
Wu et al. (2018) resume a 3H como uma interação dinâmica entre os setores público,
privado e acadêmico para gerar e comercializar novos produtos inovadores. E que as
interações podem passar por quatro etapas. Primeira, o ambiente interno de cada hélice é
transformado em uma condição melhor. Em seguida, os atores exercem influência um sobre o
outro. Na terceira etapa, uma organização é criada com base na relação de sobreposição entre
universidade, indústria e governo. Por fim, uma dinâmica empresarial é formada por meio de
interações sem costura dentro e entre os três atores. A função da 3H é criar, difundir, utilizar e
comercializar conhecimento e inovação por meio de ambientes inovadores. Tendo o governo
a responsabilidade pelas políticas, leis, incentivo a pesquisa, recursos financeiros para
educação, comercialização de produtos para o desenvolvimento de propícia área inovadora
(WU et al., 2018).
A atuação da universidade é para fornecer recursos humanos, descobertas científicas,
invenções tecnológicas, criação de novos negócios através de spin-offs e start-ups, instalações
de pesquisa-ação e realizar pesquisas que forem necessárias para o desenvolvimento das
empresas locais. E as empresas desempenham um papel na gestão de investimento de bens,
impostos e P&D, além do investimento na fase inicial da pesquisa, informações para o
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desenvolvimento da pesquisa em conformidade com o interesse da empresa e sem perder o
foco em apoiar o sistema educacional na universidade (WU et al., 2018).
Assim, a abordagem apresenta um modelo para a produção do conhecimento e
inovação no século XXI, considerando a mesma relevância para as três hélices (AMARAL et
al., 2017a). Neste sentido, vários estudos têm sido apresentados com o objetivo de analisar a
contribuição da 3H na promulgação de políticas públicas de estímulo à inovação, em diversos
seguimentos do setor produtivo local, regional, nacional e internacional. Os estudos apontam
que a importância da 3H para o desempenho das atividades inovativas, no entanto as
dificuldades encontradas estão diretamente relacionadas à fragilidade da dinâmica da
inovação. Os resultados evidenciam que não apenas o governo deve garantir o
desenvolvimento da inovação, as iniciativas das outras hélices também devem contribuir para
a resolução das necessidades e dificuldades na geração de conhecimentos relacionados à
inovação de produtos e processos (LUENGO et al., 2013; SCHREIBER et al., 2013;
CARDOSO et al., 2017; OLIVEIRA; CARVALHO, 2017; LEYDESDORFF et al., 2014;
MUSAYEVICH et al., 2015; LAVRINENKO et al., 2016).
Neste sentido, autores examinam as evidências teóricas que sustentam os benefícios e
barreiras decorrentes desta abordagem na interação UEG e no processo decisório da
organização (GOMES et al., 2016; EBERHART; PASCUCI, 2014). Além disto, estudam as
relações já estabelecidas entre os atores na geração de inovações tecnológicas e a visão dos
gestores dos núcleos de inovação referente a interação UE, a legislação, o papel dos núcleos
na cultura da inovação e a estratégica utilizada para atender pesquisadores e empresários
(CHAIS et al., 2013).
A abordagem 3H também tende a evoluir. Carayannis e Campbell (2014) propõem a
introdução de mais hélices na 3H. A 4H introduz a sociedade civil e o público por meio da
mídia e cultura. A 4H aborda a produção do conhecimento e inovação no contexto da
democracia e considera ainda fundamental o papel do indivíduo, tendo em vista que o
mercado serve a sociedade e esta deve servir as pessoas e os indivíduos.
A 5H estende a 4H para os temas do meio-ambiente e ecologia social. Percebem um
co-desenvolvimento e co-evolução da democracia e produção de conhecimento e inovação
para a sociedade, que chamam de democracia do conhecimento. Sendo esta não entendida e
limitada à democracia eleitoral, mas quando está sendo realizada e dirigida amplamente
dentro dos conceitos de liberdade, igualdade, desenvolvimento sustentável, na concepção da
qualidade da democracia (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2014). Em suma, a 4H associa
diversos aspectos da sociedade contemporânea: mídia, indústrias criativas, valores, estilo de
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vida, cultura e arte, e a noção de classe criativa. E a 5H aborda teoria e prática para o
entendimento da ligação entre conhecimento/experiência e conhecimento/inovação na
promoção do desenvolvimento sustentável (AMARAL et al., 2017a).
A figura 2 mostra a evolução das hélices de inovação com o fim de compreender as
interações entre os autores.
Figura 2. Evolução das Hélices da Inovação.

Fonte: Amaral, Faria e Schocair (2020).
Todavia, para Füzi (2013), a 4H existe, mas não é um conceito bem estabelecido. Há
várias abordagens diferentes, que têm em comum a inclusão de um quarto grupo de atores na
abordagem 3H, ou seja, a cooperação em inovação ou ambiente de inovação incluem
usuários, empresas, universidade e autoridades públicas.
Outro ponto que Olaya et al. (2014) observa na lógica da abordagem 3H é que, ao
longo dos anos, as atividades de transferência tecnológicas vêm ganhando importância.
Assim, tendo as universidades importante papel na geração do conhecimento, estas devem
explorar esse know-how e transferi-lo para o mercado. Sendo assim, tem sido estimulada a
criação de ambientes especializados a fim de facilitar a transferência e comercialização dos
resultados das pesquisas, temática que será aprofundada na próxima seção.
2.4

Núcleos de Inovação Tecnológica
A transferência de tecnologia pode ocorrer em qualquer tipo de ambiente de inovação

que tenha a presença de atores que criam e usam o conhecimento. A definição de ambiente de
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inovação inclui incubadoras de empresas, parques científicos e tecnológicos, tecnopólis,
escritórios de transferência de tecnologia, iniciativas de desenvolvimento econômico regional,
entre outros (Amaral, 2017).
No presente estudo, serão enfatizados os escritórios de transferência, que são
conhecidos por diferentes nomenclaturas: escritórios de ligação e transferência de tecnologia,
resultado de transferência de escritórios, agência de inovação, NIT, entre outras designações
(FUQUEN et al., 2018; DIAS; PORTO, 2014).
Neste trabalho, vamos usar o NIT para significar este tipo de entidade em um sentido
amplo. Os NITs são considerados agentes intermediários, com a finalidade de facilitar o fluxo
de inovação das universidades ou institutos de pesquisa para o setor industrial (OLAYA et al.,
2014).
Muitos pesquisadores têm estudado os NITs dada sua relevância no processo de
transferência tecnológica. As investigações procuram analisar as iniciativas e apoios dos
atores UEG que motivaram estes ambientes a chegar num espaço para desenvolvimento
econômico, tecnológico e social (AMARAL et al., 2017a; BERNI et al., 2015). Rodrigues e
Gava (2016) procuram analisar o apoio destes ambientes em questões como inovação,
propriedade intelectual e transferência de tecnologia para o setor produtivo.
Olaya et al. (2014) identificou na literatura algumas áreas de pesquisa, abordadas por
diversos autores, que investigam o papel dos NITs sob diferentes perspectivas, tais como:
produtividade, estrutura e funcionamento, o papel do NITs dentro do sistema de inovação e
processo de transferência, redes e canais de interação com fornecedores e/ou clientes,
identificação de fatores que afetam a transferência (incentivos, barreiras e motivações),
estudos de casos, dentre outros.
Na análise da ligação entre a universidade e empresas através da transferência do
conhecimento por meio de projetos de cooperação, o NIT permite a promoção e facilita a
contribuição do monitoramento e a análise continua dos objetivos e proporciona a
retroalimentação (feedback) dos projetos. Importante sublinhar a análise do processo e da
clarificação dos objetivos dos projetos para a troca de conhecimento e cooperação na pesquisa
(BRANTE; PURJU, 2015).
Neste contexto, observa-se que o NIT é o intermediário entre as empresas e as
universidades, pois foi criado para auxiliar a celebração dos contratos a fim de promover a
inovação tecnológica e competitividade das empresas, tendo em vista que as melhorias nos
processos de produção atualmente é prioridade nas políticas nacionais em diversos países para
a IUE (GARCÍA-CARPINTERO et al., 2014).
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No estudo de García-Carpintero et al. (2014) os resultados sugerem o estabelecimento
de políticas públicas e programas na promoção da transferência do conhecimento e da
tecnológica para as empresas, visto que na investigação da interação UE no setor de
biotecnologia espanhola, apresentou como principais barreiras o excesso de burocracia e a
demora dos pesquisadores darem retorno às empresas.
Em uma outra perspectiva, estudos se propõem a investigar os NITs na gestão da
produção e da comercialização das patentes universitárias. Cabe a este agente a
responsabilidade de todo o processo, da solicitação do deposito ao licenciamento. Porém, nem
sempre os NITs cumprem bem esta missão. Fato é que um pedido de patente para ser
depositado não implica na patente ser concedida. E caso seja concedida também não implica
que será licenciada por algum interessado ou mesmo ser explorada de alguma maneira
(MUELLER; PERUCCHI, 2014).
Ademais, os NITs, segundo a pesquisa de Quintal et al. (2014), apresentam
configurações distintas e adaptadas às suas necessidade e atribuições, quando comparados os
elementos constitutivos da C&T&I e da gestão da propriedade industrial em instituições de
pesquisa militar. No entanto, um ponto comum nas organizações pesquisadas é a preocupação
com a capacitação.
Neste sentido, a atuação dos NITs tem se ampliado para além da gestão da propriedade
e dos contratos de licenciamento, envolvendo a gestão de pesquisas colaborativas e a criação
de empresas. Em síntese, os núcleos estabelecem os meios que serão usados para a
transferência, negocias com os potenciais atores e faz a avaliação da capacidade de absorção
do adquirente (DIAS; PORTO, 2013).
No Brasil, nas últimas décadas, o governo vem se desenvolvendo várias ações para a
constituição de um ambiente favorável a inovação. Com a promulgação da lei da inovação,
que determinou a criação dos NITs, dentre outras deliberações, estes agentes foram
amplamente institucionalizados para gerir a política de inovação nas ICTs ou em associação
com outra ICT (DIAS; PORTO, 2013; 2014; ROSA; FREGA, 2016).
Embora algumas universidades já contavam com algumas atividades de transferência
tecnológica, o marco regulatório da inovação pode ser considerado um avanço para a
interação UE e para o desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação. No
entanto, observa-se que há algumas dificuldades para a transferência tecnológica para a
sociedade (ROSA; FREGA, 2016).
Para enriquecer o tema, pesquisadores propõem trabalhos para compreender os efeitos
das atribuições dos núcleos. Na investigação de Dias e Porto (2013), na Agência de Inovação
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da Unicamp, pode-se constatar problemas relacionados com quadro de pessoal permanente
escasso, contanto com número elevado de temporário, a inexistência de uma política
institucional para a gestão das transferências tecnológicas e a falta de regulamentação para a
criação de empresas spin-offs.
Nos estudos realizados na Agência de Inovação da Universidade de São Paulo, com o
objetivo de verificar como este agente transfere suas tecnologias, verificou-se que há uma
forte restrição de pessoal – sendo seu quadro composto, em mais de 50%, por estagiários – e
carência de uma política institucional mais estruturada – a fim de fortalecer o papel da
instituição como promotora da inovação e do desenvolvimento tecnológico (DIAS; PORTO,
2014).
Na investigação de Rosa e Frega (2016) foi possível identificar barreiras, facilitadores
e motivadores no processo de transferência tecnológica, considerando aspectos relacionados à
propriedade intelectual no âmbito da universidade, dos NITs e dos pesquisadores. O quadro 2
apresenta as barreiras, facilitadores e motivadores no processo de transferência tecnológica a
partir de um estudo de caso feito na agência de inovação da Universidade Federal do Paraná.
Quadro 2. Barreiras, Facilitadores e Motivadores no Processo de Transferência Tecnológica
Redação da patente, o quadro reduzido de funcionários, a
rotatividade, a carência de mecanismos de interação entre
Barreiras no NITs
universidade e empresas, e obstáculos relacionados ao
patenteamento internacional.
Sobrecarga de atividades, o desconhecimento e o desinteresse
Barreiras pesquisadores
dos pesquisadores.
Competência dos gestores, a disseminação de cultura da
Facilitadores no NITs propriedade intelectual, experiência de terceirização do processo
de redação da patente.
Facilitadores dos
Experiência acadêmica dos pesquisadores.
pesquisadores
Consciência de proteção, acesso a recursos, ganhos econômicos e
Motivadores
prestígio acadêmico.
Fonte: Elaborada pela autora com base Rosa e Frega (2016).
Em uma análise comparativa dos NITs organizados nas Universidades Federais e nos
IFs para verificar o apoio do surgimento de inovações e sua transferência ao setor produtivo
no estado de Minas Gerais, conclui-se que tanto as universidades quanto os institutos, não
estão preparados para dar o apoio necessário a estes ambientes e ainda possuem dificuldades
para captar demandas de desenvolvimento tecnológico e transferi-las (RODRIGES; GAVA,
2016).
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É importante destacar que a institucionalização dos NITs é recente. Todavia, este
agente tem possibilidades reais de realizar as políticas públicas de cooperação e transferência
tecnológicas nas várias esferas do governo, tendo em vista as atribuições e competências que
foram estabelecidas na lei (DIAS; PORTO, 2013; 2014).
Desde modo, sendo objetivo da pesquisa propor um modelo de avaliação maturidade
das interações UEGSS do IF Sudeste MG, que constitui uma das atribuições do seu NIT,
denominado NITTEC, a próxima seção analisará os modelos de maturidade na literatura.
2.5

Modelos de Maturidade
O campo de gerenciamento de projetos tem se destacado como fator determinante para

a sobrevivência das organizações. Todavia, para as organizações alcançarem um melhor
desempenho, é preciso compreender a utilização, benefícios e possibilidade de aplicação do
gerenciamento de projeto na gestão dos negócios, tendo em vista que as empresas se diferem
uma das outras quanto aos estágios em que se encontram (SILVEIRA et al., 2013).
Os modelos de maturidade em gerenciamento de projetos auxiliam as organizações no
mensurar de suas práticas de forma estruturada e progressiva, rumo à institucionalização dos
processos (SILVEIRA et al., 2013). Além disso, os modelos permitem avaliar os níveis de
maturidade sobre quais estágios de desenvolvimento o processo se encontra e que deve
percorrer para que possa ser considerado maduro (MORAIS et al., 2014).
Maturidade segundo Silveira et al. (2013) significa perfeição, que algo foi totalmente
desenvolvido e está no nível mais alto de amadurecimento. Para Poltronieri et al. (2015) é
quando o processo está bem compreendido, documentado e aplicado na organização,
regularmente monitorado e melhorado. No entanto, os comportamentos maduros são
desenvolvidos ao longo do tempo, não aparecem aleatoriamente, perpassam por vários níveis,
inicial, intermediário até atingir efetivamente a maturidade.
Os níveis de maturidade auxiliam as organizações priorizar e aperfeiçoar os esforços
para a melhoria do desempenho organizacional, na identificação dos pontos fortes e fracos.
Nesse sentido, os modelos de maturidade, para serem efetivos, devem apresentar benefícios
para as empresas e retorno para seus empreendimentos. São meios alternativos de desenvolver
avaliação colocando em evidência o que deve ser observado nos processos (SILVEIRA et al.,
2013; POLTRONIERI et al., 2015; MORAIS et al., 2014).
Há várias áreas do conhecimento que os modelos de maturidade têm se destacado:
gestão da qualidade, desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos, inovação,
gestão do conhecimento, inteligência de negócios e gerenciamento de projetos. Nesta última
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temática, a literatura apresenta alguns modelos aplicados às organizações, tais como: Project
Management Maturity Model (PMMM) da PM Solutions; Kerzner Project Management
Maturity Model (KPMMM); ESI International’s Project Framework (ESI); Project
Management Maturity Model (PM3 – Berkeley); Project Management Process Maturity
(PM2); Project Management Process Maturity – Office of Government Commerce (OGC);
Integrated Management Systems Incorporated (IMSI); OGC Portfolio Management Maturity
Model (P3M3); e o Organizational Project Management Maturity Model do PMI® (OPM3®)
(SILVEIRA et al., 2013; POLTRONIERI et al, 2015).
Na abordagem de maturidade, o modelo desenvolvido por Crosby, CMM (Capability
Maturity Model), voltado para a área de software, tem se popularizado e servido de base para
o desenvolvimento de outros modelos. Em geral, os modelos de maturidade apresentam cinco
níveis que posicionam a organização em um determinado estágio, que varia inicial ou
otimizado de uma prática, e em cada nível é avaliado pontos para a melhoria na padronização
dos processos e na organização interna (POLTRONIERI et al., 2015; MORAIS et al. 2014).
No estudo empírico de Silveira et al. (2013) em organizações brasileiras foram
analisados fatores condicionantes da maturidade em gerenciamento de projetos que
constituem alavancas que podem ajudar as empresas elevar o nível de maturidade. Os fatores
foram agrupados em seis dimensões básicas e ao final da investigação concluiu-se que
parecem impulsionar a maturidade em algum grau, seguindo a hierarquia de presença: os
processos e ferramentas; as pessoas e equipe; o apoio organizacional; a orientação aos
clientes; a qualidade dos gerentes de projetos; e a orientação aos negócios.
Observa-se que com os modelos de maturidade é possível a adoção de processos para
melhorar os seus níveis. Embora os modelos estudados foram criados por diversos autores,
todos tem o mesmo objetivo, que as organizações aperfeiçoem a maturidade essencialmente
por meio do aprimoramento dos processos (SOUZA; GOMES, 2015). Há propostas também
de construção de modelos de avaliação de maturidade a partir de estudos bibliográficos sobre
o tema (BARRA; LADEIRA, 2017; 2018).
Para a construção de modelos de maturidade, com base na revisão da literatura, foram
identificados alguns modelos aplicados a diferentes áreas, considerando os cinco níveis de
maturidade, e aplicação de questionários e realização de entrevistas. A avaliação do nível de
maturidade tem como aplicação recomendar melhorias e maneiras de identificar
oportunidades das organizações enfrentar desafios e atingir as melhores práticas num
ambiente competitivo (DRUMOND et al., 2018; VITORIANO; SOUZA NETO, 2015;
POLTRONIERI et al., 2015).
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Cumpre ainda ressaltar, estudos desenvolvidos de modelos de avaliação da gestão de
ambientes de inovação, tais como o CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos
Empreendimentos) e a ISO 56002 Sistema de Gestão da Inovação, que utilizam ferramentas
com foco no desenvolvimento de ambiente de inovação como empresa e incubadoras (HORA,
2019; DALCIN, 2019). Estes modelos são importantes, pois servem como guia para
estabelecer orientações e diretrizes para a gestão da inovação das organizações. No entanto,
para este estudo, tais modelos não condizem com a proposta do objetivo deste trabalho e nem
do ambiente pesquisado, optando-se assim pela construção do modelo de avalição de
maturidade.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
A pesquisa utilizou abordagem qualitativa por preocupar-se em aprofundar a
compreensão dos aspectos da realidade não quantificáveis, centrando-se no entendimento da
dinâmica das relações de um grupo, de uma organização (CRESWELL, 2007). Pode ser
caracterizada por natureza como uma pesquisa aplicada, que “objetiva gerar conhecimentos
para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009, p.35). Quanto aos objetivos foi classificada por pesquisa exploratória e
descritiva, com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema e descrever as
características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2002).
Dentre os procedimentos técnicos iniciais realizados para o desenvolvimento da
pesquisa estão: a pesquisa documental e bibliográfica. Segundo Gil (2002), pesquisa a
documental é baseada na consulta de diversos tipos de documentos adotados para as
interpretações dos dados. E a pesquisa bibliográfica visa verificar os estudos disponíveis do
assunto investigado para melhor formulação problema.
Ainda em relação aos procedimentos técnicos foi realizada pesquisa de campo com os
pesquisadores do IF Sudeste MG e parceiros dos projetos do Edital Nº 003/2018 (Edital de
Interfaces) do IF Sudeste MG (GIL, 2002), configurando um estudo de caso amplo da
instituição. Esta pesquisa de campo se apoiou na coleta de dados, que buscou informações
para a elucidação do fenômeno, utilizando as técnicas de entrevista e de observação. A
entrevista constitui numa técnica em forma de diálogo assimétrico, em que o pesquisador
busca obter dados e o entrevistado em fornecer informações (GERHARDT; SILVEIRA,
2009). Neste caso, foi constituído um roteiro para cada hélice com base na literatura. Há
técnica de observação participante, que consiste em observar mais de perto aspectos da
realidade do fenômeno investigado (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), tendo em vista que a
pesquisadora é servidora da organização investigada.
Para analisar, compreender e interpretar os dados qualitativos da pesquisa é preciso
entender os atores no contexto da realidade que vivem (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
Segundo CRESWELL (2007) a discussão do planejamento da análise envolve diversos
componentes. Assim, a verificação das informações coletadas para esta pesquisa foi realizada
tendo como proposta a inclusão de diversos componentes que transmitam um sentido para o
entendimento e a interpretação dos dados. Optou-se dessa forma por realizar transcrição das
entrevistas e analisar o sentido das respostas sem a utilização de técnicas como análise de
discurso ou conteúdo, tendo em vista a heterogeneidade dos entrevistados.
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Tendo por objetivo a análise dos dados e a organização das informações de forma a
fornecer resposta para a resolução do problema proposto (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), o
estudo trouxe como proposição um artefato, denominado modelo de maturidade, para a
entidade compreender o seu processo de transição para uma universidade empreendedora e
fortalecer a interação com a comunidade. O modelo teve como base os procedimentos e as
informações apresentadas e analisadas na pesquisa. O quadro 2 mostra o resumo dos
procedimentos metodológicos.
Quadro 3. Procedimentos Metodológicos
Quanto à abordagem
Qualitativa
Quanto à natureza
Aplicada
Quanto aos objetivos
Exploratória e descritiva
Quanto aos procedimentos
Documental e bibliográfica
Coleta de Dados
Entrevista e Observação
Análise e Tratamento dos Dados
Análise descritiva e interpretativa dos dados
Construção do Artefato
Modelo de Maturidade
Fonte: Elaborado pela autora.
3.1

Procedimentos de Revisão Documental
A pesquisa documental assemelha-se à pesquisa bibliográfica na busca de

conhecimento para a interpretação dos documentos ou dos procedimentos adotados na
interpretação dos dados, de maneira que seja possível melhorar a formulação do problema
(GIL, 2002).
Neste contexto, a pesquisa documental foi o procedimento utilizado incialmente para a
exploração das informações sobre o objeto de estudo, considerando que a coleta de
informações exploratórias verificou que o IF Sudeste MG tem limitações para interagir com
os atores externos das interações UEGSS, tendo em vista que são incipientes os contratos,
parcerias e convênios.
Os documentos organizacionais referentes ao tema foram coletados no site da
instituição, na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) e no NITTEC,
com o fim de se conhecer os regulamentos, as políticas, o planejamento, as ações adotadas
pelo IF Sudeste MG em relação às interações UEGSS, transferência tecnológica e propriedade
intelectual. Também teve consulta e análise da legislação, referente à inovação para averiguar
as mudanças e influências nas metas e objetivos da organização.
A leitura deste material permitiu analisar os documentos institucionais e, segundo
Bardin (1997, p. 46), tem por objetivo, “a representação condensada da informação para
consulta e armazenagem”, que evidenciou os pontos fracos do IF Sudeste MG para as
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interações UEGSS. Desde modo, esta análise trouxe dados importantes para fundamentar as
informações para a construção do modelo de maturidade. O quadro 4 lista os documentos
utilizados na revisão documental.
Quadro 4. Revisão documental
Legislação
Documentos Institucionais
-Lei 11.892/2008-Lei de -PDI 2014-2019
criação dos IFs
-Relatório de Gestão 2017
-Lei 10.973/2004-Lei da -Relatório de Gestão 2018
Inovação
-Resolução 30/2010 - Criação
-Lei 11.196/2005-Lei do do NITTEC
Bem
-Resolução
17/2010
-Lei 13.243/2016-Marco Regimento Interno do NITTEC
Legal da Inovação
-Resolução 04/2016 - Prestação
de Serviços Externos
-Resolução
10/2017
–
Retificação
Prestação
de
Serviços Externos
-Edital Nº 003/2018 - Apoio de
parcerias
-Edital Nº 08/2017 - Bolsa
pesquisador
-Editais de Iniciação Científica 2010 a 2017
Fonte: Elaborado pela autora.
3.2

Outros
Chamada
Pública
MEC/SETEC nº 02/2007
- Concepções e diretrizes IFs
2010

Procedimentos de Revisão de Literatura
Os pressupostos teóricos para a construção da pesquisa foram realizados em duas fases

de investigação, para fornecer conhecimentos necessários para melhor aprofundamento do
tema e construir o referencial teórico.
3.2.1 Fase I – Pesquisa preliminar
A fase preliminar da pesquisa pode ser entendida como exploratória com a finalidade
de propor familiaridade com a área de estudo (GIL, 2002), haja vista que a revisão sistemática
da literatura tem como objetivo levantar dados, conceitos, aplicações, modelos e
funcionalidades referentes ao tema que possam contribuir para a investigação da pesquisa.
Com o fim de verificar as publicações dos artigos sobre o tema, foram feitas pesquisas
dos últimos cinco anos, no repositório de artigos científicos da SPELL, na base de dados de
periódicos científicos nacional SciELO, e, principalmente, na Revista Gestão Universitária na
América (GUAL), classificada como B2 pelo ranking Qualis divulgado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na área de Administração.
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Além dos artigos, foram incluídos para leitura os estudos de autoridades no assunto,
dissertações, teses, manuais e livros, considerados como fontes importantes para a
investigação por proporcionar conhecimentos científicos e técnicos (GIL, 2002).
Esta busca proporcionou esclarecimentos a respeito da temática, como também
abordou que as pesquisas recentes estão investigando sobre soluções para o reconhecimento
da interação UEG em promover o desenvolvimento socioeconômico, tendo as instituições de
ensino como agentes transformadores deste processo.
Na tabela 1 são apresentados o material de estudo levantados para a fase preliminar da
pesquisa.
Tabela 1. Revisão da Literatura – Fase Preliminar
Interação UE
Autoridades
Interação UEG
Universidade Empreendedora
Abordagem 3H
Abordagem 4H
Artigos
Abordagem 5H
NIT's
Modelos de Maturidade
IFs
Cooperação Tecnológica Universidade – Empresa
Desenvolvimento Regional
Teses/Dissertações
Políticas de criação e institucionalização dos Institutos Federais
Avaliação de Ambientes de Inovação
Inovação e Desenvolvimento Econômico
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo
Livros
Institutos Federais: os desafios da institucionalização
Inovação
Manuais

Total
Fonte: Elaborada pela autora.

2

9
7
6
1
2
5
5
4
6

4
2
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3.2.2 Fase II – Revisão de Literatura
Posteriormente, para uma análise mais profunda do tema a pesquisa bibliográfica
realizada teve como propósito conhecer o estado da arte da discussão sobre interação UE,
universidade empreendedora, as abordagens 3H, 4H e 5H, NITs e modelos de maturidade.
Segundo Gil (2002), esta fase poderá contribuir para a reformulação do problema e
adequações à investigação, bem como para identificar controvérsias entre autores e detectar
abordagens teóricas relevantes.
A pesquisa seguiu as seguintes etapas descritas na figura 3:
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Figura 3. Etapas da Pesquisa
Definição dos
critérios de busca
das palavras-chaves.

Definição das bases
de dados eletrônicas
para baixar os
artigos.

Desenvolvimento da
Bibliometria.

Seleção dos artigos

Exclusão dos
artigos em
duplicidade.

Artigos disponível
para leitura.

Artigos
selecionados para
leitura.

Revisão da
Literatura

Fonte: Elaborada pela autora.
No primeiro momento, devido à investigação preliminar para a pesquisa que foi
possível conhecer o fenômeno a ser estudado e determinar os critérios de busca das produções
científicas com o emprego das seguintes palavras-chaves em português e inglês, Quadro 5.
Quadro 5. Palavras-Chaves
Português
relações universidade empresa
interação universidade empresa
colaboração universidade empresa
cooperação universidade empresa
relações universidade empresa governo
interação universidade empresa governo
colaboração universidade empresa governo
cooperação universidade empresa governo
relações universidade empresa governo
sociedade
interação universidade empresa governo
sociedade
colaboração universidade empresa governo
sociedade
cooperação universidade empresa governo
sociedade
universidade empreendedora
núcleos de inovação tecnológica
escritórios de transferência de tecnologia
escritórios de comercialização de tecnologia
tríplice hélice
hélice tríplice
hélice tripla
hélice quádrupla
hélice quíntupla
modelos de maturidade.
Fonte: Elaborada pela autora.

Inglês
university business collaboration
university industry government
collaboration
university industry government linkages
university industry government society
relations
entrepreneurial university
technology transfer offices
triple Helix
quadruple helix
quintuple Helix
maturity model public institutions
maturity model public organizations
maturity model universities
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Em seguida, houve a definição das bases de dados para serem utilizadas. Optou-se
pela base de dado nacional Scielo e as bases de dados internacionais Web of Science e Scopus,
estas devido às informações fornecidas permitirem investigações atuais e relevantes
(CHADEGANI et al., 2013).
Posteriormente, o conteúdo da literatura obtido nas bases de publicações acadêmicas,
foi analisado por meio de técnicas bibliométricas, que consiste na utilização de métodos
quantitativos e estatísticos para medir os índices de produção e a disseminação do
conhecimento científico (ARAÚJO, 2006). Para auxiliar o desenvolvimento da bibliometria
foi utilizado o software gerenciador de bibliografia EndNote, versão on-line gratuita.
Prosseguindo com a pesquisa, a seleção dos artigos relacionados com os temas da
pesquisa, foi realizada de julho a novembro de 2018, com o levantamento das publicações de
2013 a 2017, somando um total de 3.115 artigos. O passo seguinte foi à verificação dos
artigos em duplicidade nas bases de dados, ocasionado a exclusão de 271 publicações. Depois
da exclusão, restou a verificação 2.844 artigos a serem analisados. Logo após, foram
identificados 339 artigos que estavam disponíveis para leitura em português, inglês e
espanhol. E após a leitura dos resumos dos artigos disponíveis, foram selecionados 108 que
atenderam aos interesses da investigação. Estes artigos foram lidos na íntegra para a
realização e embasamento do referencial teórico. A tabela 2 resume a seleção dos artigos.
Tabela 2. Seleção de Artigos – Bibliometria
Artigos

Tema
6
Interação UEG
Universidade
3
Empreendedora
8
Abordagem 3H
0
Abordagem 4H
0
Abordagem 5H
6
NIT’s
Modelos de
9
Maturidade
Total
32
Fonte: Elaborada pela autora.
Scielo

Duplicidade

Scopus

WOS

Total

Duplicidade

Disponível

Resumo

Pesquisa

6

472

228

700

618

56

62

22

2

814

543

1357

1267

165

167

23

8
0
0
5

285
25
6
267

158
31
4
144

443
56
10
411

413
48
8
374

47
1
0
28

55
1
0
33

29
1
0
17

9

99

39

138

116

12

21

16

1968 1147 3115

2844

309

339

108

30

O quadro 6 a seguir apresenta o material selecionado nas fases I e II da pesquisa
bibliográfica.
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Quadro 6. Revisão da Literatura
Por Assuntos Gerais
Autoridades no
Interação EU
Assunto
Dissertações
Interação EU
Teses
Livros
EPT
Institutos Federais
Condição pós-moderna
A Sociedade em Rede
Manuais
Inovação
IFs

Interação UE
Artigos

Universidade
Empreendedora

Por Autores
Bonaccorsi; Piccaluga, 1994; Lester, 2005.
Segatto-Mendes, 1996; Ferreira, 2012; Portela, 2015; Bueno, 2012; Costa, 2011; Hora, 2019.
Moll e colaboradores, 2010;
Souza, Castioni, 2012
Harvey, 1992.
Castells, 1999
Manual de Oslo, 2005; Manual de Frascati, 2002
Bueno, 2013; Otranto, 2010; 2011; Tavares, 2012; Turmena, Azevedo; 2017; Perucchi; Muller, 2016;
Ferreira; Amaral; Leopoldi, 2013; Mello; Sepúlveda, 2017; Gomes; Griebeler; Siedenberf, 2016;
Alves, Pimenta-Bueno; 2014; Berni, Gomes, Perlin, Kneipp, Frizzo, 2015; Eberhart; Pascuci, 2014;
Segatto-Mendes; Rocha, 2005; Bikse, Lusena-Ezera, Rivza, Volkova, 2016; Wu, Siswanto, Arifin,
2018; Abduljawad, 2015; Oliveira, Balestrin, 2015; Bröchner, Lagerqvist, 2016; Rosa, Frega, 2017;
Garcia, Araújo, Mascarini, Santos, Costa, 2014; Badillo, Galera, Serrano, 2017; Budyldina, 2018;
Crescenzi, Filippetti, Iammarino, 2017; Feliu, Rodríguez, 2017; Kim, Park, Seol, 2018; Han, 2017;
Kuzyk, Grebenyuk, Kakaeva, Manchenko, Dovgiy, 2017; Lemos, Cario, 2017; Nepelski, Piroli, 2018;
Trojer, Rydhagen, Kjellqvistt, 2015; Van Stijn, Van Rijnsoever,Van Veelen, 2018; Vanchieri, Sebby,
Dooley, 2013; Garcia, Araujo, Mascarini, Santos, 2014; Stal, Fujino, 2016; Caliari, Rapini, 2017;
Almeida, Corrêa, Castro, 2018; Noveli e Segatto-Mendes, 2012.
Nascimento; Carvalho; Cyreno; Marques, 2016; Chais; Machado; Scopel; Bohrer, 2015; Abreu,
Demirel, Grinevich, Karataş-Özkan, 2016; Barcelos, Mocelin, 2016; Brunner, 2014; Cunningham,
Menter, O’Kane, 2018; Cunningham, O’Reilly, 2018; Dobrowolska, 2016; Silva, Segatto, 2017;
Fleacă, Fleacă, Maiduc, 2018; Jessop, 2017; Khademi, Ismail, 2013; Khademi, Ismail, Lee,
Shafaghat, 2015; Kochetkov, Larionova, Vukovic, 2017; Louw, Moloi, 2013; Pugh, Lamine, Jack,
Hamilton, 2018; Qian, Xia, Liu, Tsai, 2018; Schaeffer, Fischer, Queiroz, 2018; Sinell, MüllerWieland, Muschner, 2018; Unger, Polt, 2017; Vac, Fitiu, 2017; Zhang, MacKenzie, Jones-Evans,
Huggins, 2016; Zheng, Hu, 2018; Erikson, Knockaert, Foo, 2015; Pettersson, 2018; Rizzi, Wescinski,
Poli, Jacoski, 2017; Volles, Gomes, Parisotto, 2017; Etzkowitz, 2008; 2016; Etzkowitz, Ranga,
Benner, Guaranys, Maculan, Kneller, 2004; Gimenez, Bonacelli, 2015: Silva, Esteves, Narciso,
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Abordagens 3H, 4H, 5H

Artigos

NITs

Modelos de Maturidade

Fonte: Elaborada pela autora.

Cardoso, 2018; Shattock, 2010; Guerrero, Urbano, 2010.
Etzkowitz, Leydesdorff, 2000; 2008; 2016; Etzkowitz; Zhou, 2017; Gomes; Coelho; Gonçalo, 2014;
Carayannis; Barth; Campbell, 2012; Amaral; Motta; Fagundes; Schocair, 2017; Bueno, 2017; Zen,
López, Dambros, Menezes, Machado, 2016; Carayannis, Campell, 2012; Carayannis, Campell, 2010;
Carayannis, Campell, 2014; Anttonen, Markku, Lammi, Minna, Mykkänen, 2018; Oliveira, Carvalho,
2017; Musayevich, Gazizovna, Zhanatovna, 2015; Dudin, Ivashchenko, Frolova, Abashidze, 2017;
Ecuru, Lating, Trojer, 2015; Flink, Kaldewey, 2017; Fouad, Gouvea, 2018; Ivanova, Leydesdorff,
2014; Lavrinenko, Ohotina, Tumalavicius, Pidlisna, 2016; Leydesdorff, 2013; Leydesdorff,
Perevodchikov, Uvarov, 2014; Mallett, 2015; Martini, Vespasiano, 2015; Missingham, 2016; Olaya,
Berbegal-Mirabent, Duarte, 2014; Rey-Rocha, López-Navarro, 2014; Pereira, Fligioli, Oliveira, Silva;
2018; Vera, 2017; Weckowska, 2015; Safiullin, Fatkhiev, Grigorian, 2014; Tarrats-Pons, ArimanySerrat, Arando-lasagabaster, Martínez-González, Mathieu, Samonneau, Pilnieri, 2018; Emaldi,
Aguilera, López-De-Ipiña, Pérez-Velasco, 2017; Luengo, Obeso, 2013; Schreiber, Bessi, Puffal,
Tondolo, 2013; Matei, Caten, Zouain, Sant’Anna, 2015; Pereira, Castro, Lanza, Lanza, 2016;
Cardoso, Prodanov, Dorion, Nodari, Chais, 2017; Fuzi, 2013; Mello, Sepúlveda, 2017; Park, 2014.
Amaral, Gray, Faria, 2017; Rodrigues, Gava, 2016; Machado, Sartori, Crubellate, 2017 Chais; Scopel;
Machado; Oléa, 2013; Andrade, Chargas Jr, Urbina, Silva, 2017; Branten, Purju, 2015; Dahlborg,
Lewensohn, Danell, Sundberg, 2017; Dias, Porto, 2013; 2014; Friedrichsen, Zarea, Tayebi, Saeed
Abad, 2017; Fuquen, Escobar, 2018; García-Carpintero, Albert-Martínez, Granadino, Plaza, 2014;
Martín-Rubio, Andina, 2016; Quintal, Terra, 2014; Stankevičienė, Kraujalienė, Vaiciukevičiūtė,
2017; Strassner, 2016; Wang, Zhou, 2013; Mueller, Perucchi, 2014; Liberato, Andrade, 2018.
Barra, Ladeira, 2017; 2018; Souza, Gomes, 2015; Silveira, Sbragia, Kruglianskas, 2013; Rodrigues,
Rabechini Júnior, Csillag; 2006; Buć, Divjak, 2018; Chevers, 2014; Drumond, Méxas, Meiriño,
Quelhas, 2018; Ganzarain, Errasti, 2016; Kabashkin, Kundler, 2013; Legenvre, Gualandris, 2018;
Lima, Oliveira, Alencar, 2014; Morais, Forte, Oliveira, Sobreira, 2015; Patah, Carvalho, 2016;
Pedroso, Calache, Lima Junior, Silva, Carpinetti, 2017; Poltronieri, Gerolamo, Carpinetti, 2017;
Rezgui, Beach, Rana, 2013; Silveira, Sbragia, Kruglianskas, 2013; Siqueira, Crispim, 2014;
Vitoriano, Neto, 2016; Lee, Lim, Kim, 2017; Dalcin, 2019.

58

3.3

Procedimentos para Coleta de Dados
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados da pesquisa foram a entrevista e a

observação. Dentre as técnicas de interrogação, a entrevista é a mais flexível, podendo
assumir diversas formas (GIL, 2002). Para esta pesquisa foram realizados dois tipos de
entrevista: uma informal, que possibilita o pesquisador conhecer mais profundamente a
temática, e uma semiestruturada, por meio da qual o pesquisador organiza um roteiro com
questões sobre o tema estudado (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
A entrevista informal com o Pro-Reitor de Pesquisa e Inovação fez parte da coleta de
informações exploratórias da pesquisa, a fim de se obter da pesquisadora a confirmação dos
dados levantados nos documentos institucionais, referente à interação do IF Sudeste MG com
os atores externos da UEGSS. Optou-se pela entrevista com o gestor por este pertencer ao
ambiente a ser pesquisado, tendo em vista que a pesquisadora possui um conhecimento
superficial das atividades da PROPPI e do NITTEC, embora pertença ao quadro permanente
da instituição desde sua criação, sempre atuou nos setores administrativos (planejamento,
orçamento e contratos).
Considerando que as informações obtidas através da entrevista informal podem
fornecer pista para o encaminhamento da pesquisa como auxiliar na seleção de outros
entrevistados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Desde modo, foram formuladas algumas
perguntas que possibilitaram o esclarecimento referente ao funcionamento, ações, pontos
fortes e fracos do ambiente objeto de estudo. Ademais, permitiu a pesquisadora obter mais
dados para o aprofundamento da temática investigada.
Quanto à entrevista semiestruturada foram selecionados os coordenadores dos projetos
e os atores externos dos dez projetos classificados do Edital de Interfaces, com apoio
financeiro para o desenvolvimento de projetos com interface entre pesquisa, extensão e
inovação, com exigência de cooperação de algum parceiro externo, sendo vinte e dois
entrevistados deste edital. Foram escolhidos ainda para participar da entrevista cinco
pesquisadores de diferentes Campi dentre os pesquisadores classificados do Edital Nº
008/2017, Bolsa Pesquisador, que tem por objetivo para auxiliar pesquisa. O critério de
escolha dos entrevistados considerou as pontuações acima de 50, sendo que o valor máximo
de pontos é 100 pontos, conforme critérios do edital.
Segundo Bauer e Gaskell (2003) o objetivo na seleção dos entrevistados é maximizar
a oportunidade de compreensão de diferentes pontos de vistas sobre a pesquisa. Todavia, há
duas razões para se considerar o número de entrevistados em uma pesquisa: a saturação do
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sentido e o tamanho do corpus a ser analisado. Existindo um limite máximo ao número de
entrevistas, que se pode fazer e analisar, em torno de 15 a 25 entrevistas. Assim, foram
selecionados 26 entrevistados, 16 atores internos e 10 atores externos.
A escolha dos entrevistados considerou dois grupos de atores, internos e externos, que
estivessem envolvidos em projetos de pesquisas (internos) e de parceiras (externos) que
pudessem contribuir para identificar a estrutura, estratégia e ações do IF Sudeste MG para
interagir e fortalecer parcerias e convênios, e para transferir o conhecimento tecnológico aos
APLs e regionais. E, ainda, identificar as barreiras e facilitadores para as interações UGESS.
Os roteiros das entrevistas foram adaptados do modelo utilizado na tese de Ferreira
(2012). Foram divididos em grupos de pesquisa: coordenadores/pesquisadores do IF Sudeste
MG e parceiros, conforme a quadro 7. Segundo Gil (2002), logo que o roteiro da entrevista
for redigido, passa-se pelo seu pré-teste, para que o instrumento seja validado para o
levantamento dos dados.
Para o pré-teste das entrevistas é importante que a escolha dos indivíduos seja do
universo da pesquisa, para que possam responder as questões, como também informar as
dificuldades em respondê-las (GIL, 2002). Assim, o pré-teste foi aplicado com um
pesquisador do IF Sudeste MG e um parceiro externo. Foi necessário fazer alguns ajustes e
exclusões de algumas perguntas do roteiro do coordenador/pesquisador do IF Sudeste MG,
pois não fizeram sentido com a pesquisadora entrevistada. Desde modo, os instrumentos da
coleta de dados para este estudo foram trabalhados com uma versão mais enxuta.
As entrevistas ocorreram no período de fevereiro a junho de 2019. Foram
entrevistadas ao todo 25 pessoas, sendo 15 coordenador/pesquisadores do IF Sudeste MG e 10
parceiros. Todas foram gravadas para, posteriormente, serem transcritas e analisadas. As
entrevistas duraram em média 61 minutos com os pesquisadores do IF Sudeste MG e 38
minutos com os parceiros.
Cabe destacar que não foi possível terminar a entrevista com o coordenador do IF
Sudeste MG com parceira com a Sociedade, devido às atribuições do entrevistado, sendo
assim este ator não foi considerado na analise dos dados.
O quadro 7 apresenta a relação dos entrevistados.
Os dois grupos de entrevistados foram subdividos, de acordo às parcerias firmadas, em
grupos distintos de atores internos (coordenadores) e externos (parceiros): governo, instituição
privada de ensino, sociedade e empresa. Acrescenta-se ao subgrupo dos atores internos os
pesquisadores do Edital Bolsa Pesquisador, tendo em vista a característica do Edital de
Interfaces ter um parceiro externo para as atividades do projeto, e as propostas apresentadas
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serem diversificadas, incluindo pequenas e grandes empresas, sindicatos, instituição privada
de ensino e órgão governamentais.
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Quadro 7. Relação dos Entrevistados
Grupo
Sigla

IF
Sudeste
MG

Entrevistado IF1
Entrevistado IF3
Entrevistado IF4

Ator
Pró-Reitor de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação
Coordenador Governo
Coordenador Governo
Coordenador Governo

Entrevistado IF5

Coordenador Governo

Entrevistado IF9

Coordenador Governo

Entrevistado IF13
Entrevistado IF2

Coordenador Governo
Coordenador Instituição de ensino
privada
Coordenador Empresa
Coordenador Empresa
Coordenador Empresa
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Pesquisador
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
Secretaria Municipal de Educação

Entrevistado IF6
Entrevistado IF10
Entrevistado IF11
Entrevistado IF7
Entrevistado IF12
Entrevistado IF14
Entrevistado IF15
Entrevistado IF16
Entrevistado P1
Entrevistado P3
Entrevistado P7
Entrevistado P8
Entrevistado P10

Superintendência Regional de
Ensino de Barbacena
(SRE-Barbacena)
Secretaria Municipal de Educação

Entrevistado P5

Superintendência Regional de
Ensino de São João Del Rei
(SRE-S.J.Del Rei)
Instituição de ensino privada

Entrevistada P2

Sociedade

Entrevistado P4

Empresa

Entrevistado P6
Entrevistado P9
Fonte: Elaborada pela autora.

Empresa
Empresa

Parceiros

Organização
Reitoria IF Sudeste
MG
Campus Rio Pomba
Campus Barbacena
Campus São João Del
Reis
Campus São João Del
Reis
Campus São João Del
Reis
Campus Barbacena
Campus Barbacena
Campus Rio Pomba
Campus Rio Pomba
Campus Rio Pomba
Campus Rio Pomba
Campus Muriaé
Campus Barbacena
Campus Juiz de Fora
Campus Manhuaçu
Prefeitura Municipal
de Rio Pomba
Prefeitura Municipal
de Tiradentes
Secretaria de Estado
da Educação de Minas
Gerais (SEE/MG)
Prefeitura Municipal
de São João Del Rei
SEE/MG
Faculdade de
Medicina de
Barbacena
Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
e Agricultores de Rio
Pomba
Rações Planalto de
Campo Belo
Nobre Cervejaria
PIF PAF
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Outra técnica utilizada para a coleta de dados foi a observação, que desempenha
importante papel no contexto da investigação, obrigando o pesquisador aproximar-se mais do
objeto de estudo. O tipo de observação utilizado na pesquisa foi o modelo de observação
participante, que ocorre com o contato direto do pesquisador com o fenômeno. Esta técnica
permite captar variações de situações, não obtidas por meio das entrevistas (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009).
Tendo em vista que a pesquisadora é servidora do IF Sudeste MG, pode observar e
participar de perto das atividades inerentes ao NITTEC, com a mudança de lotação para este
setor. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), o objetivo de estar no ambiente é ter condições
necessárias poder acessar informações que permita compreender o fenômeno em toda sua
extensão.
A observação participante no setor teve início em outubro de 2018. Além do acesso
aos dados e o acompanhamento das rotinas das atividades do NITTEC, ocorreram neste
período à participação em eventos e reuniões internas e externas que os servidores estavam
envolvidos. Todas as informações foram registradas no caderno de anotações a fim de
explorar e refletir sobre as informações obtidas no decorrer da pesquisa.
Segundo Abib et al. (2013, p.615) “Uma importante limitação dos estudos que adotam
a observação participante decorre da influência da visão pessoal dos pesquisadores nos
resultados ...”. Desde modo, para que tivesse maior confiabilidade nos dados coletados,
adotou-se uma postura de distanciamento de forma que se conseguisse enxergar o fenômeno a
partir de uma nova ótica. O treinamento com a leitura da teoria, combinado com as demais
técnicas de coleta de dados da pesquisa, ajudou a focar o olhar para obtenção e análise dos
dados de forma a minimizar a subjetividade.
3.4

Procedimentos para Análise e Interpretação dos Dados
A análise de dados consiste em extrair sentido dos dados do texto e imagem, que

envolve preparação, condução e o aprofundamento para o entendimento dos dados, que
possam ser representados e interpretados. Esta proposta pode incluir diversos processos
genéricos para transmitir um sentido às atividades gerais da análise. Sendo o ideal juntar os
passos genéricos com os passos específicos da pesquisa (CRESWELL, 2007).
Desde modo, considerando as informações obtidas na entrevista semiestruturada os
dados foram organizados, classificados e interpretados seguindo os passos descritos na Figura
4.
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Figura 4. Análise Descritiva e Interpretativa dos Dados
1

• Transcrição das entrevistas e organização dos dados.

2

• Leitura das entrevistas por grupo de atores.

3

• Organização das entrevistas por grupo de atores.

4

• Descrição e análise das entrevistas por grupo de atores.

5

• Análise do resultado das entrevistas por grupo de atores.

6

• Interpretação dos resultados das entrevistas.

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Creswell (2007).
O primeiro passo consiste em organizar e preparar os dados para análise, o que
envolveu a transcrição dos áudios das entrevistas e a organização dos dados nos grupos de
atores internos (coordenadores/pesquisadores do IF Sudeste MG) e externos (parceiros),
subdivido em conformidade com os grupos de atores: governo, instituição privada de ensino,
sociedade, empresa e pesquisadores.
Segundo Bauer e Gaskell (2003) o nível de detalhamento das transcrições irá depender
das finalidades do estudo. A transcrição das entrevistas implicou em descrever os elementos
empregados pelos entrevistados de forma mais fidedigna possível, mas sem comprometer a
fluidez de leitura do material. Não foi necessário verificar características da análise
linguística, tais como tom de voz ou pausas.
Tendo em vista esta subdivisão dos grupos de atores, optou-se por fazer o segundo,
terceiro e quarto passos em conformidade com esta subdivisão (governo, instituição privada
de ensino, sociedade, empresa e pesquisadores). Considerando que o segundo passo é a leitura
dos dados para obter um sentido geral das informações, seguida do terceiro passo que é a
análise detalhada pelo processo de codificação, que consistiu na organização dos dados por
grupos para dar-lhes sentido. E o quarto passo, usar o processo de codificação para a
descrição e análise, que foi realizada de acordo com organização da subdivisão dos grupos de
atores internos e externos.
A ordem seguida dos grupos na análise foi primeiramente os atores internos: os
coordenadores governo, instituição privada de ensino, empresa e os pesquisadores; seguido
dos atores externos: parceiros governo, instituição privada de ensino, sociedade e empresa.
Em seguida, procedeu-se ao quinto passo, a análise dos resultados das informações
descritas e analisadas das entrevistas, por grupos de atores seguindo a mesma ordem
estabelecida nos passos anteriores. O sexto passo envolve fazer uma interpretação dos dados,
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realizada com o fim de responder aos objetivos propostos na pesquisa. Com os resultados e
com a interpretação da análise dos dados das entrevistas foi possível verificar as
potencialidades e as barreiras do IF Sudeste MG para emergir como universidade
empreendedora.
A fim de se assegurar a validade dos dados, foi utilizada na pesquisa a estratégia da
triangulação dos dados, que em pesquisa qualitativa é frequentemente a mais usada. A
triangulação pode combinar métodos e fontes de coleta de dados qualitativos e quantitativos,
como também de métodos diferente para a análise dos dados (ABDALLA et al., 2018)
Segundo, Abdalla et al. (2018) as informações vistas por diferentes ângulos através
desta estratégica, pode ser usada para confirmar, desenvolver ou iluminar o problema de
pesquisa. A partir desta lógica, a análise dos dados obtidas através da coleta de dados das
entrevistas semiestruturadas, adicionados com as informações das pesquisas documental e
referencial teórico e da observação participante, constituiu a base para a construção do
modelo de avaliação de maturidade.
3.5

Procedimentos para a Construção do Modelo de Avaliação de Maturidade
O modelo de maturidade tem sido usado com frequência para posicionar a

organização em determinado nível de maturidade. Em cada nível do modelo é possível
verificar pontos para a melhoria dos processos e nas praticas da organização (POLTRONIERI
et al., 2015; MORAIS et al. 2014).
Há vários tipos modelos de maturidade desenvolvidos e sendo aplicados às
organizações, todos com o mesmo objetivo, qual seja, o de aprimorar os processos
organizacionais (SOUZA; GOMES, 2015). Há também propostas de construção de modelos
utilizando a aplicação de questionários e entrevistas (DRUMOND et al., 2018; VITORIANO;
SOUZA NETO, 2015; POLTRONIERI et al., 2015).
Para esta pesquisa optou-se pela construção do modelo para a avaliação da
maturidade, baseado no quadro teórico desenvolvido por Bonaccorsi e Piccalunga (1994), e
depois revisto por Segatto-Mendes e Sbragia (2002), somados com os resultados das
entrevistas semiestruturadas e as informações da pesquisa documental e bibliográfica,
combinadas com a observação participante.
Para auxiliar a construção do modelo de maturidade utilizou-se para a análise os
objetivos da interação UE, considerando os tipos de interações relacionados com os estágios
de transferência de conhecimento desenvolvidos dentro do quadro teórico de Bonaccorsi e
Piccalunga (1994).
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O Quadro 8 apresenta a classificação das interações entre a geração do conhecimento
(academia) com demais atores da 4H desenvolvido a partir do quadro teórico de Bonaccorsi e
Piccalunga (1994), Lester (2005), Segatto-Mendes e Sbragia (2002) e outras literaturas de
referência.
Quadro 8. Classificação das interações entre a geração de conhecimento (academia) e demais
atores da 4H
Objetivo da Interação
Tipo de interação
(com base nos estágios de conhecimento - K)
Interna
Informal
Externa
Geração K
Apropriação de K
Difusão K
(atividades)
(mecanismo)
(atividades)
Interna
Formal
Externa
Fonte: Quadro teórico desenvolvido a partir Bonaccorsi e Piccalunga (1994).
A proposta da construção do modelo de avaliação da maturidade das interações
UEGSS do IF Sudeste MG tem a finalidade de aprimorar e promover sua atuação como
universidade empreendedora.
A figura 5 representa uma visão global da construção do modelo de avaliação de
maturidade:
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Figura 5. Modelo de Avaliação de Maturidade
Revisão de Literatura

Quadro Teórico
Bonaccorsi e Piccalunga (1994)

Pesquisa Documental

Entrevista

Análise e interpretação dos resultados

Modelo de Avaliação de
Maturidade

Fonte: Elaborado pela autora.
3.6

Mapa Síntese
O quadro 9 traz o mapa síntese da pesquisa com as informações gerais que possibilita

a visualização e compreensão da proposta de estudo.
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Quadro 9. Mapa síntese
Oportunidade
da Pesquisa

Analisar as
interações
UEGSS no IF
Sudeste MG e a
emergência de
uma universidade
com uma postura
empreendedora.

Procedimentos Metodológicos
Objetivo Geral

O objetivo da pesquisa
é identificar as
barreiras e os
facilitadores para a
promoção das
atividades das
interações UEGSS no
IF Sudeste MG e
propor um modelo de
avaliação da
maturidade de tais
interações, como um
elemento-chave da
transição para uma
universidade
empreendedora.

Objetivo Específico
OE 1 - Apresentar o estado da arte da
discussão sobre das interações UE,
sobre universidade empreendedora,
sobre abordagens Tríplice Hélice (3H),
Quadruple Hélice (4H) e Quíntuple
Hélice (5H), a fim de levantar dados,
conceitos, aplicações, funcionalidades
como elementos para a articulação do
IF Sudeste MG como arranjo educativo
regional e local, em conexão com a
comunidade
OE 2 - Apresentar o estado da arte da
discussão sobre os Núcleos de Inovação
Tecnológica (NITs) com a finalidade de
entender suas estruturas, políticas e
inovação, funcionamento, melhores
práticas nas instituições de ensino.
OE 3 - Apresentar o estado da arte da
discussão
sobre
modelos
de
maturidades e suas aplicações no campo
da
inovação
e
maturidade
organizacional
OE 4 - Identificar a estrutura, estratégia
e ações do IF Sudeste MG para fazer
interação e formalização das parcerias
com os atores empresa-governosociedade-sustentabilidade,
a
aproximação e a transferência do
conhecimento e tecnologias gerados.
OE 5 - Identificar barreiras e
facilitadores para as interações UEGSS.

OE 6 - Propor um modelo de avaliação
da maturidade das interações UEGSS a
fim de promover a atuação como
universidade empreendedora.

Fonte: Elaborado pela autora.

Procedimentos
Técnicos

Coleta de Dados

Análise dos
Dados

Resultados Esperados
Ampliar e consolidar os conhecimentos das
interações UEGSS.

Pesquisa
bibliográfica

Pesquisa
bibliográfica

Fomentar as discussões das abordagens
3H/4H/5H contribuindo para estudos sobre
inovação, crescimento e desenvolvimento
socioeconômico.

Bibliometria

Compreender como os atores da esfera
sociedade
(mídia,
organizações
da
sociedade
civil)
e
aspectos
da
sustentabilidade ambiental, que compõem a
4H e 5H, propostas mais recentemente
interagem entre si.

Bibliometria

Estimular a cultura da inovação.
Análise
descritiva e
interpretativa
dos dados

Incentivar a pesquisa e a inovação.

Pesquisa
Bibliográfica

Bibliometria

Pesquisa
documental
Estudo de caso

Coleta documental,
entrevistas semiestruturadas e
observação participante

Auxiliar nos processos para melhorias nos
procedimentos das interações UEGSS.

Entrevistas semiestruturadas e
observação participante

Apresentar um modelo de avaliação de
maturidade das interações UGESS para
mitigar a limitação das relações com os
atores externos.

Pesquisa
bibliográfica
Estudo de caso

Pesquisa
bibliográfica

Revisão da literatura,
coleta documental,
entrevistas semiestruturadas e
observação participante.

Verificar a possibilidade de contribuição da
organização em disseminar o conhecimento
gerado pelos pesquisadores e de estreitar
suas relações com a sociedade.

Aprimorar e promover a autuação do IF
Sudeste MG para assumir uma postura
empreendedora.
Compreender a importância do papel do
NITTEC para fortalecer as interações
UGESS.
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA
Neste capítulo é apresentado um breve histórico do IF Sudeste MG, haja vista ser
objetivo do presente estudo a construção do modelo de avaliação da maturidade das interações
UEGSS com a finalidade de aprimorar sua atuação como universidade empreendedora. Assim
revela-se imensamente importante a caracterização do ambiente pesquisado.
4.1

Antecedentes e Evolução da Rede Federal Profissional
A Rede Federal Profissional (RFP) foi fundada em 1909, pelo Presidente Nilo

Peçanha, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, sendo a justificativa a
necessidade de prover as classes proletárias de meios que garantissem a sua sobrevivência. No
período de 1930 a 1945, a economia brasileira alterara o perfil das suas atividades de
agroexportadora para industrial. Em 1937, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram
transformadas em Liceus Industriais e, em seguida, 1942, surgiram as Escolas Industrias e
Técnicas no lugar dos Liceus. (MEC, 2010)
No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas passam a ser autarquias, com
autonomia didática e de gestão, com a denominação de Escolas Técnicas Federais (ETFs). Em
1978, três ETF (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) são transformadas em Centros Federal
de Educação Tecnológica (CEFETs). Posteriormente, em 1994, com a instituição do Sistema
Nacional de Educação Tecnológica, outras ETF e Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs),
gradativamente, também alcançaram a categoria de CEFET (MEC, 2010).
Todavia, a Lei no 8.948/1994 apresentava um grande entrave à expansão da RFP, pois
esta ocorreria somente em parcerias com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor
produtivo ou organizações não governamentais, que seriam responsáveis pela manutenção e
gestão dos novos estabelecimentos de ensino. As poucas unidades de ensino que haviam sido
criadas, as Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), mantiveram-se vinculadas à
outras autarquias, desprovidas de autonomia financeira, administrativa e pedagógica
(TAVARES, 2012).
A partir do ano de 2003, a política do Governo Federal apontava outro direcionamento
para a educação profissional, com a substituição do Decreto nº 2.208/1997 pelo Decreto nº
5.154/2004, que eliminava uma série de restrições na organização curricular e pedagógica e
na oferta dos cursos técnicos (MEC, 2010). Em 2005, a Lei no 11.195, deu início à expansão
da educação profissional que, a partir dela, preferencialmente ocorrerá em parcerias com
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Estados Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais
(TAVARES, 2012).
Embora a lei dê preferência ao estabelecimento de parcerias, na criação de novas
unidades de ensino por parte da União, ela é considerada um marco histórico por possibilitar,
legalmente, a retomada da expansão da RFP (TAVARES, 2012). Cabe destacar o retorno da
oferta e do financiamento pelo Governo Federal (BUENO, 2013).
Tomada a decisão de ampliar o número de escolas federais de educação profissional e
tecnológica, teve início, então, o processo de crescimento com capacidade de gerar reflexos
mais amplos para a educação brasileira (MEC, 2010).
O Decreto nº 6.095/2007, que estabelecia a criação dos IFs e seus Campi,
determinando as regras para esta transformação, de acordo com Otranto (2011), pode ser
considerado o marco inicial da reforma da educação profissional, técnica e tecnológica. O
decreto explicitava o projeto de reorganização RFP numa nova engenharia organizacional a
partir da agregação voluntária dos CEFETs, ETFs, EAFs e Escolas Técnicas vinculadas às
Universidades Federais (ETV), localizadas em um Estado.
4.2

Criação e Evolução do IF Sudeste MG
O IF Sudeste MG incialmente foi constituído pelo CEFET de Rio Pomba, a EAV de

Barbacena, o Colégio Técnico Universitário, ETV da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), estas unidades antigas e consolidadas, e da UNED Muriaé, vinculada CEFET de Rio
Pomba, parte do expansão fase II da RFEPCT, além de uma Reitoria, com a finalidade de
orientar e fortalecer as políticas de ensino nos diversos campi, após aprovação da proposta de
constituição dos IFs através da Chamada Pública MEC/SETEC n.º 002/2007, aprovada em
2008.
A expansão do IF Sudeste MG aconteceu a partir de 2009 com a criação do Núcleo
Avançado de São João Del Rei e, em 2010, com o de Santos Dumont, que posteriormente
ganharam o status de Campus em 2013. O funcionamento da unidade de extensão de Bom
Sucesso iniciou em 2011, vindo a transformar em Campus Avançado, em 2014. Ainda em
2014 foi inaugurado o Campus Manhuaçu. E, no ano de 2016, tiveram autorização para
funcionamento, os Campi Avançados de Ubá e Cataguases, as últimas unidades a formarem a
organização (IF SUDESTE MG, 2018a).
O IF Sudeste MG está localizado no sudeste do Estado de Minas Gerais e abrange
duas mesorregiões: Zona da Mata e Campo das Vertentes.
A Figura 6 mostra a distribuição geográfica das unidades do IF Sudeste MG.
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Figura 6. Distribuição Geográfica das Unidades do IF Sudeste MG

Fonte: Relatório de Gestão 2018 IF Sudeste MG (2019).
O IF Sudeste MG tem como missão “Promover educação básica, profissional e
superior, pública, de caráter científico, técnico e tecnológico, inclusiva e de qualidade, por
meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral e
contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade regional” (IF SUDESTE MG, 2014,
p. 19).
Na perspectiva da verticalização do ensino, nas diferentes modalidades e níveis,
objetivando a formação profissional completa, os Campi ofertaram cursos nas seguintes áreas:
Educação Profissional técnica de nível médio – presencial e a Distância, Educação Superior e
Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores. Além da área de Ensino, ainda
atua nas áreas de Extensão, Pesquisa e Inovação (IF SUDESTE MG, 2019).
Apresenta como visão estratégica, na vigência do PDI 2014-2019, consolidar-se como
referência em educação profissional e tecnológica, formação docente, produção e
compartilhamento de tecnológicas e conhecimento focados na sustentabilidade. Sua conduta
deverá ser articulada no contexto onde está inserido, na vocação produtiva do seu lócus, na
busca da inserção de mão-de-obra qualificada e no monitoramento permanente do perfil
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social-econômico-político-cultural e ambiental que abrange sua região (IF SUDESTE MG,
2018a).
4.3

Atuação em Inovação.
O NITTEC, ambiente de estudo da pesquisa, encarregado de gerir a política de

inovação do IF Sudeste MG, vinculado hierarquicamente a PROPPI, atua em três vertentes na
instituição:

inovação

e

propriedade

intelectual;

transferência

de

tecnologia

e

empreendedorismo inovador (IF SUDESTE MG, 2019).
Em relação à inovação e propriedade intelectual e inovação tecnológica, de acordo
com o Relatório de Gestão 2018 do IF Sudeste MG, não houve depósito de patente.
Entretanto teve atendimentos para orientações de novos depósitos e ações relacionadas a
depósitos feitos anteriormente, referente à ISBN2 – International Standard Book Number,
desenho industrial, software, marca.
Os registros efetuados pelo IF Sudeste MG acumulados desde a criação são
apresentados na Tabela 3.
Tabela 3. Proteção Intelectual do IF Sudeste MG
Tipos de Registros
2010 a 2017
2
Desenho Industrial
4
Direitos Autorais
3
13
ISBN e ISSN
9
Patentes
8
Programas de Computador
1
Marca
Fonte: Elaborado pela autora com dados do NITTEC.

2018
2
1
1
1
1

Total
4
5
14
9
9
2

A figura 7 mostra a marca do NITTEC concedida em 2018.
Figura 7. Marca NITTEC

Fonte: Site do NITTEC (2018).
2

ISBN - International Standard Book Number - é um sistema internacional padronizado que identifica
numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição.
http://www.isbn.bn.br/website/conteudo/pagina=6
3
ISSN - International Standard Serial Number - sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para
Publicações Seriadas, é o código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação
seriada. http://cbissn.ibict.br/index.php/issn
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Quanto às ações relacionadas à transferência de tecnologia, o relatório da organização
aponta que licenciamentos a título não oneroso já foram efetuados pelo IF Sudeste MG com
programas de computador. Todavia, o primeiro processo de transferência de tecnologia a
título oneroso para empresa privada, da “tecnologia dispositivo de pesagem de gado da raça
girolando”, foi iniciado em 2018 com previsão de finalização da tramitação em 2019.
Observa-se que a instituição teve por desafio a construção de todos os procedimentos,
aprovações nas instâncias competentes e adequações a nova legislação de inovação (IF
SUDESTE MG, 2019).
Houve ainda em 2018, o interesse de empresa privada em outra tecnológica do
portfólio de oferta tecnológica do IF Sudeste MG. Esta parceria esta em andamento com
proposta de adequações ao projeto visando a transferência e, posteriormente, a
comercialização (IF SUDESTE MG, 2019).
O NITTEC, além do portfólio de oferta tecnológica, conta com o banco de expertises e
o mapeamento teológico4 como mecanismos capazes de promover o a interação com a
sociedade por meio da transferência de tecnologia.
A respeito do empreendedorismo inovador, para que o NITTEC passasse a atuar com
mais ênfase nesta vertente, teve a participação da Formação em Gestão da Inovação
promovida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica5 (SETEC). A principal
ação fomentada foi o evento Desafio de Startups do IF Sudeste MG, com o objetivo de
explorar o interesse pela carreira empreendedor e inovação. Trata-se de uma iniciativa de
capacitação e, simultaneamente, uma competição, que teve a participação de servidores e
discentes (IF SUDESTE MG, 2019).
Cabe ressaltar que outras ações internas e externas relacionadas com o
empreendedorismo inovador tiveram apoio e participação do IF Sudeste MG, tais como o
segundo evento Café com Empresa do Campus Barbacena e o Hackathon JF Inteligente. Estes
eventos tiveram por desafios o desenvolvimento de propostas para solucionar problemas
práticos das empresas e sociedade (IF SUDESTE MG, 2019).

4

https://www.ifsudestemg.edu.br/institucional/pro-reitorias/pesquisa-posgraduacao-einovacao/inovacao/transferencia-de-tecnologia
5
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) é a coordenadora
nacional da política de educação profissional e tecnológica (EPT) do país. http://portal.mec.gov.br/setecsecretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica
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Outra atuação do IF Sudeste MG é na participação da Coordenação Executiva do
Grupo de Trabalho Desenvolvimento e Inovação da Mata Mineira6 (GDI Mata). O GDI Mata
participa do Programa Aliança Estratégia – região Mata/Vertentes, na promoção de projetos
para serem convertidos em políticas públicas com colaboração de diferentes atores da região.
Além disto, promove eventos para aproximação da acadêmica, empresários e instituições
públicas no debate da perspectiva da economia regional (IF SUDESTE MG, 2019).
Na perspectiva de fomentar a articulação entre os eixos da Pesquisa, Extensão e
Inovação com a sociedade, teve o lançamento, em fevereiro de 2018, do Edital de Interfaces –
Pesquisa, Extensão e Inovação, que visa incentivar as parcerias com a sociedade para a
solução de problemas práticos. Neste edital foram apresentados vinte e dois projetos em
diversas áreas do conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos, Educação e Ciências
Agrárias, (IF SUDESTE MG, 2019).
O Edital de Interfaces foi respondido positivamente pela comunidade acadêmica tendo
sido classificados dez projetos, dos quais sete são apoiados pela Reitoria e três pelos Campis,
sendo, desse total, um pelo Campus São João Del Rei e dois pelo Campus Barbacena. Houve
desistência de um projeto do Campus Barbacena, tendo ao final do processo nove projetos
apoiados. O Edital teve como características particulares a necessidade de envolvimento de
discentes e um parceiro para desenvolver as atividades para o projeto. As parcerias
demandantes incluíram desde pequenas e grandes empresas, associações, sindicatos e órgãos
governamentais (IF SUDESTE MG, 2019).
Ademais, a Instituição utilizou mecanismos legais que não vinham sendo realizados no
apoio aos editais, tais como: videoconferência; aquisição de insumos através de dispensa de
licitação, conforme o Novo Marco Legal de C&T&I; previsão de uso de veículo institucional
e formalização das parcerias por meio de instrumento jurídico (IF SUDESTE MG, 2019).
A previsão para o início dos projetos era agosto de 2018, no entanto foi preciso
desenvolver expertise institucional para a formalização das parcerias, que gerou atraso na
efetiva implementação dos projetos. Assim, foi assinado o primeiro projeto da Instituição em
2018. Outros três estão com pendência de assinatura e os demais estão com a tramitação em
andamento. Pressupõe que todos estão efetivamente implantados em 2019 (IF SUDESTE
MG, 2019).

6

O GDI Mata & Vertentes tem o objetivo de estabelecer um roteiro de trabalho para delimitar e coordenar a
colaboração entre universidades, instituições de pesquisa e empresas no âmbito regional, de modo a estimular o
alcance de um novo patamar de desenvolvimento para a Zona da Mata e Vertentes em Minas Gerais.
http://www.gdimata.com.br/index.php/apresentacao/
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Nota-se que, através da realização do Edital de Interfaces, o IF Sudeste MG iniciou
atividades de apoio a programas de pesquisa de cooperação com a sociedade, que ainda não
haviam sido fomentadas de maneira formal e estruturada pelo IF Sudeste MG dentro da
vigência do PDI da Instituição. (IF SUDESTE MG, 2019).
Importante destacar que a pesquisa no IF Sudeste MG tem por objetivo o
desenvolvimento de pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas para a comunidade. Neste sentido, para fomentar a pesquisa científica e a
inovação, as ações desenvolvidas são os editais de incentivo a participação de servidores em
eventos de natureza científico-tecnológica, e de apoio à tradução de artigos científicos para
língua inglesa em periódicos de elevado impacto (IF SUDESTE MG, 2019).
Há ainda o programa de bolsa pesquisador, que valoriza os pesquisadores,
reconhecendo a produção científica e potencializando o desenvolvimento e a inovação
tecnológica. E o cartão pesquisador, utilizado para a execução financeira dos projetos por
pesquisador (IF SUDESTE MG, 2019).
Neste contexto, depreende-se que a atuação do NITTEC na propriedade intelectual
está avançada tendo em vista possuir propriedades intelectuais já registradas. Todavia com
relação à transferência tecnológica o desafio é aprimorar os processos à título oneroso para
que haja celeridade na tramitação de novas parcerias. E o início das atividades para fomentar
o empreendedorismo inovador.
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Neste capítulo foram descritas as entrevistas semiestruturas aplicadas junto aos atores
internos, coordenadores e pesquisadores do IF Sudeste MG, bem como aos atores externos
parceiros de Interfaces, e analisados os resultados das mesmas.
Ressalte-se que foram atribuídas as siglas IF1 a IF16 para os atores internos (sendo
que, conforme dito, não foi possível terminar a entrevista com entrevistado IF8, coordenador
do IF Sudeste MG com parceira com a Sociedade, devido às atribuições do entrevistado,
razão pela qual este ator não foi considerado na análise dos dados) e P1 a P10 para os
externos conforme quadro 7.
A análise foi apresentada de acordo com a divisão dos grupos em atores internos e
externos. Primeiro, o grupo dos atores internos, seguindo a subdivisão das parcerias em:
coordenadores das parcerias governo, instituição privada de ensino e empresa; seguida dos
pesquisadores do if sudeste mg. em um segundo momento foi realizada a análise das
entrevistas do grupo dos atores externos com a subdivisão: governo, instituição privada de
ensino, sociedade e empresa.
Cabe ressaltar que devido à diversidade das propostas dos projetos aprovados fugirem
do tema e do roteiro da entrevista, algumas perguntas não fizeram sentido em serem
abordadas na entrevista ou não foram comentadas. Houve também respostas que foram
respondidas indiretamente, mas dentro do contexto da temática dos questionamentos, que
foram inseridas nas perguntas correspondentes.
5.1

Descrição e Análise das Entrevistas
A descrição envolve o fornecimento de informações detalhadas sobre pessoas, locais

ou fatos em um cenário para análise (CRESWELL, 2007). A descrição das entrevistas nesta
seção abrange as informações fornecidas através do roteiro das entrevistas, seguida da análise,
que será feita segundo os blocos do roteiro de cada grupo de atores internos e externos.
O roteiro da entrevista com os atores internos contam quatro blocos, a saber: perfil dos
entrevistados; bloco A – pesquisa: estrutura e laboratórios do IF Sudeste MG; bloco B –
cultura e institucionalização da inovação e o processo de interações UEGSS; bloco C –
contribuição do IF Sudeste MG para o desenvolvimento regional. E o do roteiro dos atores
externos três blocos: perfil dos entrevistados: bloco A – Interações UEGSS no
contexto/local/regional; bloco B – articulação com o IF Sudeste MG e outras instituições
regionais. A descrição e análise das entrevistas de cada bloco de entrevista encontra-se no
anexo.
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5.2

Análise dos Resultados das Entrevistas
Segundo Creswell (2007), a análise transmite informações descritivas sobre cada

participante, assim esta seção traz a análise dos resultados das informações descritas e
analisadas das entrevistas, considerando os blocos dos roteiros de cada grupo de atores
internos e externos.
5.2.1 Atores internos
5.2.1.1 Coordenadores parceiro governo
Os resultados da análise dos coordenadores das parcerias do governo apontam que a
maioria dos projetos submetidos ao Edital de Interfaces é a continuidade de projetos de
Extensão e/ou Pesquisa, somente um projeto é resultado de pesquisa de Mestrado. Ressalta-se
que há um Técnico Administrativo em Educação (TAE) participando da coordenação de
projeto. As parcerias foram firmadas com Prefeituras e com o Estado de Minas Gerais, tendo
como dificuldades iniciais mudanças no governo do Estado e revisão dos processos pela
Procuradoria do IF Sudeste MG. Somente um projeto foi realizado com a Secretaria de
Desenvolvimento e Assistência Social.

As inovações dos projetos deste grupo são dentro do contexto educacional, aparecendo
apenas um projeto com o conceito de inovação social e/ou tecnologias sociais. Um dado
interessante é a primeira participação do grupo em projetos com o viés em inovação, sendo
um complicador a complexidade do conceito de inovação. Tal fato implica que os
entrevistados não conseguem visualizar regras da política de inovação do IF Sudeste MG,
somente percebem algumas ações voltadas para a inovação.
Na percepção dos coordenadores, são necessários avanços no relacionamento com os
órgãos de fomento e na interação com os órgãos de inovação do IF Sudeste MG, no sentido de
o instituto atuar mais em ações de informação e apoio nas questões que envolvem inovação
para a comunidade, e aproximar das fundações de apoio na busca de captar projetos
específicos para o Instituto.
Quanto à pesquisa observa o potencial de desenvolvimento em diferentes áreas do
conhecimento e os trabalhos realizados pelos grupos de pesquisa, porém há pouca interação
entre os pesquisadores e os grupos formados. Em relação aos projetos, estes vêm sendo
formatados e modificados ao longo dos anos, mas ainda tem de melhorar o fluxo e diminuir a
burocracia. No que diz respeito aos laboratórios, suprem as demandas da pesquisa, mas
necessitam de investimentos em equipamentos e matérias, como também de manutenção.
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Em relação ao desenvolvimento de projetos e às perspectivas de resultados relevantes
em inovação, há um conhecimento superficial dos entrevistados das pesquisas em andamento.
Todavia quando as ações de estímulo à pesquisa há divergências nas percepções dos
entrevistados, tendo em vista que uns coordenadores estão mais voltados para projetos de
extensão. Em suma, veem que houve um aumento de editais de apoio e de incentivo a
pesquisa, porém ainda é preciso melhorar o tramite do processo e orientações referente aos
editais com viés de inovação.
A opinião dos coordenadores é de que as interações UEGSS e a formalização das
parcerias estão no início, havendo possibilidades de maior abertura e crescimento, mas alguns
obstáculos precisam ser vencidos, tais como: os tipos de parcerias a serem construídas, quais
inovações podem ser desenvolvidas; o tempo de realização da pesquisa diferente da empresa,
e promover eventos com empresas para apresentarem problemas que possam ser trabalhadas
as soluções pelos pesquisadores e discentes do Instituto.
Os entrevistados foram unânimes em dizer que a burocracia7 é um entrave para
implantar a cultura da inovação. E, como facilitador, a abertura e diálogo dos parceiros. Cabe
ressaltar outras barreiras e facilitadores que foram mais citadas, embora alguns apareceram no
decorrer da entrevista, quadro 10.

7

A burocracia citada pelos entrevistados tem o sentido da disfunção burocrática: “Todas as organizações reais
contem os três elementos do tipo ideal de Max Weber [formalidade, impessoalidade e profissionalismo], em
maior ou menor grau. Paradoxalmente são, também, diferentes do tipo ideal, porque apresentam
disfunções que as fazem ser ineficientes e ineficazes.” (Maximiano, 2000, p. 97).
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Quadro 10. Barreiras e facilitadores – coordenadores parceiros governo
Barreiras
Facilitadores
- Burocracia
- Receptividade e diálogo com as
- Compreensão do conceito de inovação
parceiras
- Tipo de contrapartida pode ser oferecido pela - Editais lançados pela PROPPI
parceira
- Orientações na condução do processo de
- Desconhecimento do processo
Edital de Interfaces
- Exigência de novos documentos com o processo - Incentivo do Campus em aprovar
em andamento
projetos excedentes dos editais lançados
- Legislação
pela PROPPI
- Pouca experiência na área de inovação
- Possibilidade de afastamento para
- Possibilidade de greve na rede de ensino dos qualificação
parceiros
- Promover eventos com apresentação
- Revisão dos projetos pela procuradoria
de projetos com a participação de
- Criar e treinar equipes para trabalhar com empresários
empresas
- Falta de pessoal técnico para os laboratórios
- Falta de especialista para dar suporte e
assessoramento nos processos
- Inúmeras atribuições dos docentes
Fonte: Elaborado pela autora.
Outro ponto importante e que precisar ser destacado, diz respeito ao fato de que apesar
de não terem conhecimento da legislação de inovação, os entrevistados concordaram que há
viabilidade das pesquisas serem transformadas em produtos, processos e serviços úteis para a
sociedade. Ainda assim, tiveram opiniões diferentes em relação quais ações poderiam ser
estimuladoras para o processo de inovação. Apontaram a necessidade de mais divulgação das
pesquisas e das ações do NITTEC, e a aproximação e melhoria da comunicação com os
parceiros.
Entretanto, surgiram pontos de vistas diferentes em relação ao estímulo para a criação
de empresas. Um a favor destas ações, e outro que não considera ser este o papel principal da
instituição. No que se refere à criação de incubadora, a maioria mostrou favorável, e ao
parque tecnológico, não souberam responder.
Referente ao IF Sudeste MG ser o líder de um projeto de desenvolvimento, embora
visualizem esta possibilidade, acreditam que enfrentará dificuldades no gerenciamento do
processo. Na perspectiva, análise do presente e futuro, acreditam nas ações e propostas da
Instituição, embora o momento político seja instável.
5.2.1.2 Coordenador parceiro instituição privada de ensino
A análise do resultado do coordenador parceiro da instituição de ensino privada indica
que o projeto surgiu para dar a continuidade ao projeto de pesquisa iniciado em parceira entre
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o IF com a Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME). Embora o projeto ainda não
tenha iniciado, devido burocracia que envolve a assinatura do contrato do Edital de Interfaces,
pretende-se ter como produto do projeto um aplicativo. A proposta do aplicativo será
aproximar e manter o contato com o grupo que fará parte da pesquisa, monitorar as ações e
passar as orientações a fim de ter maior controle sobre os resultados dos estudos. Há também
a expectativa que o aplicativo possa gerar uma propriedade intelectual.
Outro dado indicado na análise, que embora o coordenador não comente
especificamente sobre a política de inovação da instituição, na sua percepção houve melhora
considerável nas pesquisas devido aos incentivos e auxílios ao longo dos anos. E o fato da
entrada de novos servidores com interesse em pesquisa pode ter contribuído para o estímulo
deste eixo no IF Sudeste MG.
Sobre o relacionamento com órgãos de fomento, o entrevistado diz que é inicial, há
submissões de projetos e tentativas de aprovação. O coordenador tem focado sua pesquisa
para área de saúde, e acredita que a parceira com a FAME para o desenvolvimento de
pesquisa possa obter aprovação dos projetos nos órgãos de fomento. Já a interação com os
órgãos de inovação do instituto é dialógica, com contato direto e fácil comunicação.
Com relação aos projetos de pesquisa diz que são bastante burocráticos, exigindo
muita atenção aos detalhes na primeira submissão que é sempre difícil. Depois, à medida que
vai aumentando a participação nos editais, também vão se acostumando com as exigências do
processo. Observa que em áreas específicas de pesquisas na Instituição, há o desenvolvimento
de projetos com foco em resultados relevantes em inovação, como a área de tecnologia em
alimentos.
Percebe-se que o Campus Barbacena tem ações de estímulo para pesquisa, devido à
reserva de recursos para os incentivos dos projetos excedentes aprovados nos editais e para as
compras de materiais e equipamentos para os laboratórios. Todavia ainda precisa de
planejamento para melhorar a distribuição das verbas.
A análise aponta que o Campus iniciou a interação com parceiros do setor produtivo e
agrícola, através de eventos com a participação de empresários e agricultores da região, que
implica em ganhos para ambas as partes, no desenvolvimento de pesquisa, transmissão do
conhecimento e soluções dos problemas. Contudo, a burocracia é apontada como a principal
barreira para implantar a cultura da inovação. E, como facilitador, aparece o perfil de
pesquisadores, que gostam e tem interesse na pesquisa. O quadro 11 mostra outras barreiras e
facilitadores.
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Quadro 11. Barreiras e facilitadores – coordenador parceiro instituição privada
Barreiras
Facilitadores
- Burocracia, sendo um empecilho - Valores diferentes para financiamento dos
muito maior quando a instituição é projetos
pública
- Interesse da parceira em desenvolver
- Documentos similares
pesquisas
- Retrabalho no preenchimento dos - Desenvolvimento da pesquisa sem custo
documentos
para empresa
- Distribuição da carga horária é feita - Perfil do servidor para fazer pesquisa,
pensando nas aulas, sem considerar a - Servidor gosta de fazer pesquisa
pesquisa,
orientações
e
outras - Interesse de qualquer setor privado em
atribuições
fazer parceria com o Campus Barbacena,
- Falta de planejamento de distribuição por ser uma instituição grande e tradicional
de verba
na cidade
- Possibilidade de fazer pesquisa e inovação
em todos os aspectos
- Docentes com dedicação exclusiva e
comprometidos com as entregas de produtos
gerados com a pesquisa
- Quadro permanente de docentes para
desenvolver pesquisa, diferente de empresas
que há mudança no quadro de pessoal
- Campus pequeno, possibilidade de
conhecer várias pessoas, para expor ideias,
problemas e soluções
- Diálogo e comunicação entre gestão e
servidores do Campus
- Incentivo e aumento das bolsas para os
editais de iniciação científica
- Interesse dos diretores e pró-reitores de
pesquisa em disponibilizar e aumentar os
recursos para a pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora.
Além dos eventos com os parceiros, há no Campus Barbacena a promoção de
orientações referentes à Lei de Inovação, embora direcionada apenas para as pessoas
envolvidas nesta área. Neste sentido, notam-se ações que são empreendidas para o estímulo ao
processo de inovação, tanto com eventos com aproximação dos parceiros, quanto com
orientações sobre a legislação. Destaque para as áreas de tecnológica de alimentos e agrícola
que procuram viabilizar a pesquisa em transformação dos produtos, processos e serviços para
atender o setor.
No que diz respeito às ações de estímulo ao surgimento de novas empresas e à criação
de um ambiente inovador, o entrevistado considera que poderá haver apoio a estas ações,
tendo em vista que acha interessante a atuação do Campus nestas áreas. Porém, faz uma
observação, há que se ter o cuidado com as questões burocráticas que envolvem a criação do
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ambiente inovador. E no que diz respeito ao parque tecnológico, ele considera ser esse um
pensamento para o futuro.
Em referência ao IF Sudeste MG ser o líder de projeto de desenvolvimento na região,
de acordo com a análise existe esta possibilidade. Porém, o coordenador do projeto
entrevistado faz destaque das áreas da agricultura e zootecnia que já trabalham com parcerias
neste sentido. Entretanto, estas ligações estejam voltadas para a Extensão, acredita ser
interessante a inclusão da pesquisa e da inovação neste processo.
E na análise perspectiva, pensando sobre o presente e futuro, o IF Sudeste MG pode se
firmar como uma grande instituição regional, em termos de força e capacidade de
contribuição social. Neste aspecto, o coordenador diz que será preciso repensar a reestrutura
nos núcleos/Campi da Instituição, para possa ter um crescimento forte em áreas específicas. O
entrevistado aponta a necessidade de manter e ampliar os incentivos para pesquisa, e da
abertura cursos de pós-graduação stricto sensu que possam ajudar no desenvolvimento da
pesquisa com foco em novos produtos, tendo em vista o perfil dos alunos.
5.2.1.3 Coordenadores parceiro empresa
Os resultados da análise das entrevistas com os coordenadores de projetos de parcerias
com as empresas confirmam que os projetos aprovados no Edital de Interfaces são todos
demandas de projetos das pesquisas desenvolvidas nos mestrados profissionais do IF Sudeste
MG. As parcerias foram realizadas com empresas que atuam em diferentes ramos de
atividades como área de alimentos, ração animal e cervejaria. Houve algumas dificuldades no
tramite processual, tanto por parte das empresas (envio de documentação e lentidão do
jurídico de uma das empresas em analisar o contrato), quanto do IF Sudeste MG (alterações
solicitadas pela procuradoria nos procedimentos do edital).
A proposta de inovação dos projetos é o desenvolvimento de produto novo, dois
projetos com aproveitamento de resíduo de produtos, e outro com o desenvolvimento de
produto para atender demanda da empresa. Quanto à política de inovação, os coordenadores
não comentaram a respeito. No entanto, percebem incentivos para a pesquisa e inovação.
Mesmo assim, afirmam ser necessárias ações que aproximem o instituto das empresas para
que estas possam conhecer o potencial dos pesquisadores da Instituição.
No tocante ao relacionamento com os órgãos de fomento, os coordenadores dizem que
é preciso avançar e buscar mais apoio, com propostas específicas para valorizar as pesquisas
dos IFs e o reconhecimento como instituição de pesquisa e desenvolvimento. Sobre a
interação com os órgãos de inovação, os coordenadores avaliam que funciona muito bem,

82

tendo em vista que a responsável pela inovação no Campus Rio Pomba fornece as orientações
e o suporte necessário. Contudo, há a percepção de que a relação de aproximação com o
NITTEC, de maneira geral no instituto, é mais próxima nos Campi que têm um histórico de
pesquisa.
A respeito da estrutura dos projetos de pesquisa e dos laboratórios, os coordenadores
destacam a burocracia que envolve estes processos. Citam que a submissão de projetos para o
Edital de Interfaces, o mais exigente de todos os editais lançados pelo IF Sudeste MG, em
virtude da burocracia apresentada culmina até mesmo na desistência da participação de alguns
pesquisadores. Referente aos laboratórios, citam a dificuldade que envolve os processos de
compras e manutenção dos equipamentos. Ressalta-se que devido aos constantes cortes de
verbas, os materiais e equipamentos dos laboratórios estão sendo obtidos através de projetos
dos pesquisadores aprovados em editais externos.
Os projetos desenvolvidos no Campus Rio Pomba tendem a apresentarem resultados
relevantes de inovação, tendo em vista os projetos ter foco no desenvolvimento ou na
melhoria dos produtos. Todavia, quanto se fala nas ações que são implementadas para
estimular as atividades de pesquisa, todos coordenadores identificaram a necessidade de
eventos que tragam as empresas para apresentarem seus problemas e necessidades para que,
então, possam ser solucionados pelo IF Sudeste MG.
Quanto às interações UEGSS percebe-se que está no início, com algumas parcerias
formais e informais, a maioria de demandas dos mestrados profissionais. Sendo assim, devese buscar trabalhar para aumentar as parcerias e, principalmente, na formalização para se ter
embasamento e segurança jurídica nos contratos, resguardando os direitos e os benefícios das
partes no acordo.
A principal barreira citada pelos entrevistados foi a burocracia que envolve diversos
tipos de processos. O perfil do pesquisador para fazer pesquisa foi apontado como facilitador
no processo para implantar a cultura da inovação. No quadro 12 estão listadas as barreiras e
facilitadores no processo de interação do instituto com as empresas.
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Quadro 12. Barrerias e facilitadores – coordenador parceiro empresa
Barreiras
Facilitadores
- Desconhecimento dos processos de parceria
- Editais lançados pela instituição
- Falta de divulgação do potencial dos - Receptividade dos institutos em dialogar
pesquisadores do IF Sudeste MF para com as empresas
desenvolver projetos de pesquisa
- Processo de parcerias institucionalizado
- Falta de eventos que possam aproximar as - Fomentar a implantação da cultura de
empresas do IF Sudeste MG
inovação
- Cultura da empresa não estar aberta para fazer - Eventos para aproximar as empresas
acordos de parcerias
apresentar seus problemas e o IF Sudestes
MG propor soluções
Divulgação
do
potencial
dos
pesquisadores do IF Sudeste MG
Fonte: Elaborado pela autora.
Vale destacar que os coordenadores pensam que as empresas têm uma visão referente
as interações UE nas quais a parceria não gera lucro. Adicionalmente as empresas não têm
conhecimento que podem fazer parcerias, tem dificuldade de fazer a interação (burocracia
público-privada) e pensam somente nos benefícios (não em trocas) querendo realizar o
mínimo de gastos e ter resultados imediatos.
No que se refere às ações que envolvem a utilização das leis e dos incentivos à
inovação, verifica-se que houve oferta de capacitações, porém ainda há a necessidade de
qualificar adequadamente os pesquisadores, visto que houve recentemente mudanças na
legislação. Ademais, segundo os coordenadores o Campus Rio Pomba existe potencial de
pesquisa com viabilidade de ser transformada em produtos, processos e serviços úteis para a
sociedade.
Neste contexto, surgem como principais ações para ser empreendida pelo o IF Sudeste
MG estimular o processo de inovação tecnológica por meio da promoção de eventos para
aproximar as empresas da instituição, tais como feiras, palestras, reuniões, mesa redonda
(como o evento Café com Empresa), e parcerias com as empresas para que seus funcionários
cursem os mestrados, além de manter o lançamento de novas versões do Edital de Interfaces.
Relativamente às ações de estímulo para as novas empresas e a criação de ambiente
inovador, todos os entrevistados acreditam no potencial do IF Sudeste MG, havendo
necessidade de gente qualificada para trabalhar com esta demanda. Em relação ao parque
tecnológico, embora seja uma tendência, é preciso ainda amadurecer a ideia para que se possa
concretizar.
Entretanto, quanto ao IF Sudeste MG ser o líder de um projeto de desenvolvimento
regional, houve divergências de opiniões. Alguns entendem que poderá assumir este papel,
com o apoio e articulação com outras instituições, através de projeto bem delineado, pois tem
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servidores com potencial para tal. Todavia, há o pensamento de que o IF Sudeste MG não
precisa ser o precursor do projeto, que seu papel seria dar o suporte tecnológico e técnico
necessários para que a região possa desenvolver.
Na perspectiva, análise do presente e futuro do IF Sudeste MG, percebe-se que houve
avanços em relação à inovação, mais ainda é preciso buscar aprofundar os conhecimentos,
motivar os alunos para a investigação e buscar nas parcerias as demandas e necessidades do
mercado para que as pesquisas possam levar contribuição para a sociedade.
5.2.1.4 Pesquisadores
A análise dos resultados das entrevistas com os docentes pesquisadores do IF Sudeste
MG indica que eles desenvolvem seus projetos de pesquisa para dar continuidade aos estudos
iniciados durante os seus mestrados e doutorados, adaptando tais as pesquisas as estruturas da
instituição. Quanto às parcerias, os pesquisadores conseguem se relacionar com diversos tipos
de atores: empresas, universidades, instituições de pesquisa, prefeituras e pequenos produtores
rurais.
Os pesquisadores, no geral, não comentaram sobre a política de inovação da
instituição, mas percebem como positivas as ações realizadas pelo NITTEC, embora seja
preciso destacar a necessidade de se trabalhar mais e esclarecer o que é inovação no IF
Sudeste MG. Quanto ao relacionamento com os órgãos de fomento, os pesquisadores acham
difícil concorrer aos editais destes órgãos, devido os critérios exigidos, principalmente em
relação às publicações. Eles consideram que há uma concorrência desleal com as
universidades.
Em relação aos órgãos de inovação do IF Sudeste MG, os entrevistados apontam que
é fundamental intensificar as ações para a promoção da pesquisa e da inovação, tanto pela
PROPPI como pelas Diretorias de Pesquisa dos Campi.
No tocante à estrutura para execução dos projetos, eles não enxergam grandes
dificuldades. Os laboratórios se encontram com estrutura básica para desenvolver atividade de
pesquisa, sendo que muito deles foram equipados pelos esforços dos grupos de pesquisadores
que obtiveram recursos através de projetos de fomento. E quando é necessário existem
parcerias com outras instituições para uso de laboratório e equipamentos para pesquisa.
Os resultados relevantes em inovação são mais perceptíveis para os pesquisadores que
tendem a trabalhar com as empresas. Os demais pesquisadores não percebem os resultados em
termos de inovação, talvez seja porque trabalham com outros atores ou pela falta de apoio e
estrutura em seus Campi para a pesquisa. Todavia, como um todo, os pesquisadores percebem
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o esforço da PROPPI para estimular as atividades de pesquisa através dos editais, como o
Edital Bolsa Pesquisador.
A visão dos pesquisadores sobre as interações UEGSS está bem no início, precisando
avançar para que haja uma relação equilibrada de troca, onde o instituto atua auxiliando as
empresas nas soluções tecnológicas e as empresas atuam injetando recursos para o
desenvolvimento da pesquisa, e assim tornar efetiva a interação.
Neste contexto, as barreiras para a implantação da cultura da inovação e para as
interações UEGSS mais repetidas pelos pesquisadores foram a exigência de documentos e a
falta de proximidade das empresas com o instituto. E, como facilitadores, os editais de apoio à
pesquisa e o perfil docente que gosta de atividade de pesquisa. O quadro 13 traz outras
barreiras e facilitadores mais predominantes durante as entrevistas.
Quadro 13. Barreiras e facilitadores - pesquisadores
Barreiras
Facilitadores
- Falta de incentivos dos Campi
- Criar estratégicas para divulgação da
- Várias funções do pesquisador
cultura da inovação no instituto
- Falha na comunicação do Instituto com as - Promover eventos para aproximar a
empresas
empresa para fazer parcerias e investir na
- A empresa não conhece o trabalho desenvolvido pesquisa
pelos pesquisadores
- Apoio e orientação sobre o processo de
inovação
Fonte: Elaborado pela autora.
Cumpre ressaltar que os pesquisadores falaram acerca da percepção que têm em vista
do comportamento das empresas no tocante à interação eu. Segundo eles, as empresas, no
gral, não sabem as vantagens de se fazer parceria, receiam investir e não ter retorno,
vislumbram burocracia excessiva, mostram desinteresse devido ao envolvimento das
atividades do dia a dia, de ter mais trabalho, e não estão abertas à interação, além da
dificuldade em aproximar do Instituto.
As ações sobre a utilização das leis e dos incentivos para inovação, estas também estão
em estágio inicial no IF Sudeste MG de acordo com os pesquisadores, sendo imprescindível
capacitar os pesquisadores e as empresas, pois estas também parecem ter conhecimento
superficial da legislação.
Quanto às pesquisas do IF Sudeste MG, os pesquisadores acreditam que há viabilidade
de transformá-las em produtos, processos e serviços úteis para a sociedade. Contudo, para que
esta transferência aconteça, sugerem ações e eventos para que possa estimular a inovação
tecnológica nas empresas. Em suma, independente do tipo de evento, deve-se convidar as
empresas para visitarem o IF Sudeste MG para conhecer o trabalho dos pesquisadores e
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apresentar seus problemas para que possam ser resolvidos por um grupo de alunos auxiliados
pelos pesquisadores.
Sobre as ações de estímulo ao surgimento de novas empresas, como a criação de
incubadora ou ambiente inovador e parque tecnológico, a maioria dos entrevistados acredita
que as propostas são viáveis e interessantes. Contudo, nem todo Campi tem maturidade para
criação de incubadora, assim houve como sugestão inicial de um ambiente coworking e a
incubadora como um passo para o futuro. Relativo ao parque tecnológico, este é um tema já
abordado em Juiz de Fora, sendo importantíssimo o envolvimento do IF Sudeste MG.
No que concerne o IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições, poder levar
um projeto de desenvolvimento regional adiante os entrevistados entendem existir esta
possibilidade, tendo em vista que o Instituto é forte em pesquisa de algumas áreas de
conhecimento, e faz parte do GDI da Mata. Todavia, quanto a assumir o papel de líder neste
processo, foram feitas algumas ponderações que devem ser consideradas: como a necessidade
de mudanças na postura da gestão em atender as demandas locais e não as particularidades
institucionais, com o mínimo de estrutura de trabalho para que os discentes e pesquisadores
possam desenvolver as pesquisas, além da necessidade de maior integração entre os Campi
(menos disputa por espaços, cargos e status).
Na perspectiva, pensando no presente e futuro do IF Sudeste MG, para os
entrevistados são perceptíveis às melhorias na Instituição desde a sua criação. Eles afirmaram
ser difícil opinar sobre o futuro, tendo em vista à apreensão quanto ao financiamento da
educação dada a situação de incertezas da política no país. No que diz respeito à interação do
Instituto com as empresas de maneira positiva, eles disseram esperar que o IF Sudeste MG
consiga estreitar os laços com o setor produtivo para ter apoio financeiro nos projetos de
pesquisa e, paralelamente, contribuir para o desenvolvimento local e regional.
5.2.2 Atores externos
5.2.2.1 Parceiro governo
A análise dos resultados dos parceiros da esfera governo mostra que os coordenadores
dos projetos em parceria do Edital de Interfaces são profissionais de carreira, com pelo menos
cinco anos em cargos de gestão. Percebe-se que há esforços dos coordenadores em
sensibilizar os gestores governamentais para firmar e manter as parcerias com foco na
capacitação seja para na geração de renda, inclusão social ou na formação continuada dos
docentes da rede municipal e estadual.
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A respeito da importância das interações UEGSS para a região consideram de suma
importância, porque os projetos realizados com as instituições de ensino têm contribuído para
a inclusão dos jovens nos estudos. Além disto, as universidades têm a oportunidade de
mostrarem que estão cumprindo o seu papel em fazer a transferência do conhecimento para a
sociedade.
Os coordenadores acreditam que devem ser estimuladas ações para alavancar as
interações UEGSS, embora as empresas não estejam muito engajadas neste processo,
diferentemente de outros órgãos da sociedade, que tem interesse fazer projetos em conjunto
com as instituições governamentais. E, com relação aos resultados alcançados com os projetos
em parcerias, são percebidos os efeitos positivos nos profissionais que são qualificados e
capacitados na aplicação da aprendizagem proporcionando ensino com mais qualidade.
Não aparece segmento específico de maior interesse para as interações UEGSS, os
coordenadores mostram-se abertos para firmar qualquer tipo de parceria. No tocante ao
estímulo para as organizações locais fazerem as interações UEGSS, o facilitador para este
processo mais citado pelos coordenadores foi à receptividade dos docentes das universidades
para desenvolver os projetos. E a barreira foi a burocracia. O quadro 14 apresenta outros
facilitadores e barreiras mais citados.
Quadro 14. Barreiras e facilitadores – parceiro governo
Barreiras
Facilitadores
- Morosidade do processo
- Relação dialógica com os docentes das
- Corte de recursos
universidades
- Várias atribuições do cargo de coordenador - O ganho do conhecimento sendo transferido
- Resistencia de alguns gestores de escolas para a escola e para sociedade
em fazer parcerias
Fonte: Elaborado pela autora.
No que diz respeito ao incentivo da Lei de Inovação percebe-se que os coordenadores
desconhecem a legislação, embora haja interesse em saber, pois pode trazer benefício para a
área da educação. Neste contexto, cabe ressaltar a importância de se incentivar o
desenvolvimento de projetos de inovação.
No tocante sobre como tem sido a interação com o IF Sudeste MG e outras instituições
há uma relação dialógica. Entretanto, ressalta-se que há a necessidade de mais feedback dos
projetos para que ajustes possam ser feitos em busca de melhores resultados. E, com relação a
outras organizações/instituições que atuam de forma efetiva no estímulo das interações
UEGSS na região, existem algumas iniciativas com o Sistema S, com instituições privadas de
ensino e associações. Todavia, não há iniciativas realizadas pelos órgãos de fomento.
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Na perspectiva, análise do presente e futuro para a região Zona da Mata/Campo das
Vertentes, verifica-se a necessidade de fomentar as parcerias para o fortalecimento da
educação, dado o cenário político das dificuldades de investimento na área da educação. Cabe
ressaltar, que há expectativa dos projetos trazer bons resultados que possam transformar a
realidade do sujeito e dar maior visibilidade para as instituições.
5.2.2.2 Parceiro instituição privada de ensino
Os resultados apresentados na parceria com a instituição privada mostram que a
direção da faculdade incentiva o desenvolvimento de projetos em parceria com o IF Sudeste
MG. É preciso destacar que a avaliação das interações UEGSS para região é percebida pelos
ganhos de todos envolvidos no processo para a promoção da qualidade da saúde da
população.
Observa-se que há uma parceria consolidada com os órgãos do Município para as
atividades práticas do curso de medicina. Outras parcerias são realizadas na área social com a
Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (UNIMED), Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC) e Polícia Militar. As empresas não aparecem como atores
neste processo.
Os resultados apresentados têm demonstrado as mudanças e adaptações positivas nos
protocolos de atendimentos realizados através dos projetos em parceria. Além disto, há
expectativa de dar visibilidade aos resultados através das publicações dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCCs) dos alunos que participaram do projeto.
Relativo às áreas de mais interesse para as interações UEGSS, não aparece uma área
específica, pois a faculdade desenvolve vários projetos em diferentes áreas. Contudo, há a
ideia de se trabalhar com projetos interdisciplinares e multiprofissionais, nas áreas de nutrição
e meio ambiente, havendo assim necessidade de fazer parcerias com outras instituições de
ensino, além do IF Sudeste MG.
Cumpre ressaltar que o principal facilitador do processo de parceria apresentado foi a
colaboração entre os pesquisadores de ambas as instituições. Como principais barreiras
salientam-se a burocracia e a morosidade em assinar a documentação para firmar a parceria
pelo Instituto. O quadro 15 aponta outros facilitadores e barreiras do processo de parceria.
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Quadro 15. Barreira e facilitadores – parceiro instituição privada de ensino
Barreiras
Facilitadores
- Demora da liberação dos recursos para - Agilidade no processo de assinatura do
o desenvolvimento do projeto
contrato pela direção da FAME
- Atraso do desenvolvimento do projeto - Receptividade do IF Sudeste MG para fazer a
devido à burocracia
parceria
- Liberação de financiamento para - Logística das instituições serem na mesma
instituições privadas pelos órgãos de cidade
fomento
- Estrutura dos laboratórios
- Facilidade para o atendimento do paciente.
- Maior facilidade de liberação de
financiamento dos órgãos de fomento para o IF
Sudeste MG
- Criação de grupo de pesquisa
- Levar melhorias para a sociedade através do
desenvolvimento de projetos pesquisa.
- Compartilhamento de laboratórios
- Troca de experiência e conhecimento entre os
pesquisadores
Fonte: Elaborado pela autora.
As ações referentes à disseminação e uso de incentivos e benefícios da Lei de
Inovação e similares não são percebidas pela parceira. No que diz respeito a como tem sido a
interação com o IF Sudeste MG nota-se que há interesse no fortalecimento e no
desenvolvimento de projetos de pesquisa em parcerias. E com outras instituições de ensino,
como a UNIPAC8, nota-se que há início de um diálogo.
Na análise perspectiva do presente e futuro para a região entende-se que as parcerias
devem crescer tendo em vista a receptividade e benefícios para a comunidade. Considerando
ainda haver interesse por parte dos pesquisadores e dos alunos no desenvolvimento de
pesquisas.
5.2.2.3 Parceiro empresa
As empresas parceiras deste edital são de pequeno porte, somente uma delas é de
grande porte, com atuação no mercado interno e externo. Na análise dos resultados, os
coordenadores dos projetos notam que embora haja pouca interação entre as empresas e as
instituições de ensino há interesse das empresas em firmar acordos de parcerias para o
desenvolvimento de projetos de pesquisa colaborativo. Esta percepção é tanto do coordenador
da empresa de grande porte quanto dos coordenadores dos projetos das empresas de pequeno
porte.
8

Entidade da iniciativa particular, a UNIPAC/FUPAC está voltada para a educação e a cultura.
http://barbacena.site.unipac.br/nossos-valores/
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Os coordenadores dos projetos nas empresas consideram as interações UEGSS
importantes para a região, e acreditam que a tendência seja trabalhar com a iniciativa privada
devido às dificuldades financeiras do Governo – embora não consigam visualizar o alcance da
interação para o desenvolvimento da região citando exemplos práticos ou reais. Outro ponto
destacado é a importância de se trabalhar com a ideia de que os alunos e pesquisadores
possam solucionar os problemas da empresa, mas ainda é preciso tonar o processo mais ágil.
O timing da empresa é diferente do tempo de desenvolvimento da pesquisa.
Quanto às ações visando estimular as interações UEGSS local e/ou regional, os
coordenadores mostram-se abertos para novas ações de planejamento/desenvolvimento de
projetos em parcerias com as instituições de ensino. Todavia, não conseguem visualizar outras
organizações/associações atuando neste processo. Há ainda a necessidade de se melhorar a
comunicação e estratégias para que as empresas consigam perceber a relação de troca que há
com a realização de projetos em parcerias.
Não houve ainda resultados práticos relevantes nas pesquisas, existindo somente a
possibilidade de continuar os projetos em parceria para que os estudos sejam aprofundados,
visando verificar a viabilidade de coloca-los no mercado. Somente o coordenador da empresa
de grande porte disse quais são as áreas de maior interesse da empresa na interação UE, que
são o desenvolvimento de tecnologia e inovação para contribuir com meio ambiente e
criação de animais, além de questões de produtividade, produção, manutenção e energia.

Com relação ao estímulo do processo de interação UE os coordenadores apontam
como principais facilitadores a receptividade das instituições e os docentes estarem abertos
para trabalhar em conjunto. E como barreiras, a burocracia e a morosidade do processo. O
quadro 16 vai apontar outros facilitadores e barreiras identificados pelos entrevistados.

91

Quadro 16. Barreiras e facilitadores – parceiro empresa
Barreiras
Facilitadores
- Burocracia
- Responsável técnico da empresa poder
- Morosidade do processo
assinar os documentos
- Vários documentos para assinar
- Interesse dos pesquisadores em fazer
- Limitações financeiras
projetos em parceria devido ao contato
- Tramites do processo
pessoal entre os pesquisadores na empresa
- A empresa não sabe que o IFs e a e no IF Sudeste MG.
universidades têm para oferecer
- Contato pessoal entre os pesquisadores
- A empresa não sabe a pesquisa que - A empresa é que procura as
está sendo desenvolvida nas instituições universidades.
de ensino
- Desenvolvimento de projeto sem custo
- Necessidade de desenvolvimento de para empresa.
projetos mais ágeis, devido a dinâmica - Possibilidade de agregar de valor ao
de produtos de inovação
produto feito através resíduo descartado.
- Tempo de desenvolvimento de - Possibilidade de fazer pesquisa ser
dissertação de mestrado
aplicada.
- Projeto sem aplicação prática
- Docentes interessados em fazer a
- Produtos gerados sem viabilidade pesquisa.
produtiva
- Proximidade da universidade e do IF
- Diferente dos documentos/contratos
Sudeste MG da empresa
Público/privado
- Fórum de discussão para pesquisa
- Pessoa dedicar a buscar a interação
Fonte: Elaborado pela autora .
Cabe apontar algumas considerações assinaladas pelos coordenadores referentes à
interação UE na visão da empresa: 1) As empresas pequenas temem investir recursos em
atividades de pesquisa e não ter retorno; 2) Algumas empresas são fechadas para troca de
conhecimento, pois não entendem os benefícios que podem ser alcançados nas parcerias; 3)
As empresas de grande porte, que são fortes no desenvolvimento de pesquisas, preferem fazer
parcerias com universidades ou professores com reconhecimento estabelecidos.
Observa-se que a utilização dos benefícios da legislação referente à inovação é
realizada somente pela empresa de maior porte. No geral, os coordenadores não têm
conhecimento da utilização da lei por outras empresas da região.
No que concerne à interação com IF Sudeste MG e com outras instituições há uma
relação é dialógica, pois há interesse dos pesquisadores das instituições de ensino e das
empresas em trabalharem em conjunto. Em relação as outras instituições existem algumas
iniciativas com entidades de pesquisa, associações e o Sistema S, mas todas superficiais. Com
órgãos de fomento, somente a empresa de grande porte teve iniciativa para interagir, mas sem
sucesso.
Na análise perspectiva do presente e do futuro para a região Zona da Mata/Campo das
Vertentes, os coordenadores mesmo com pontos de vistas diferentes presumem que as
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interações UE devem ser ampliadas, de maneira que o investimento em pesquisa possa
mostrar ser o diferencial para levar o conhecimento às empresas e promover o
desenvolvimento socioeconômico na região.
5.2.2.4 Parceiro sociedade
A análise do resultado da parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e
Agricultores de Rio Pomba-MG demonstra a importância desta organização junto com o IF

Sudeste MG no incentivo às atividades dos trabalhadores rurais na região, bem como,
demonstra ainda, o Instituto cumprindo seu papel social de levar os conhecimentos para o
desenvolvimento da atividade produtiva no campo.
Cabe ressaltar que o projeto de parceria, tem como objetivo dar sequência aos projetos
de extensão iniciados com a Associação dos Remanescentes Quilombolas e Atingidos da
Comunidade dos Coelhos de Rio Pomba, que já capacitou a comunidade para melhorar as
práticas de plantação para adesão das famílias no Programa Nacional de Alimentação Escolar9
(PNAE), tendo como resultado o aumento da renda dos trabalhadores rurais. Percebe-se,
assim a necessidade de dar continuidade nos projetos em parcerias, voltados para a agricultura
familiar10, visando melhorar as boas práticas no cultivo das plantações e as condições de
sustento das famílias.
No entanto, é essencial para estimular os trabalhadores a aderirem mais aos projetos
em parcerias, que Prefeitura do Município disponibilize transporte público para facilitar o
acesso da zona rural a cidade, o que foi a principal barreira citada para a realização dos
projetos. Além da dificuldade de locomoção dos moradores da Comunidade dos Coelhos, há
também a incompatibilidade de dia e horário da realização dos cursos com o turno de trabalho
das famílias.
Como o principal facilitador no processo de parceria aparece a Associação como um
ator fundamental para a união das famílias em busca de direitos e ações para melhorar a vida
na Comunidade. Outras facilitadores e barreiras estão relacionados no quadro 17.

9

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação
alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública
https://www.fnde.gov.br/programas/pnae
10
A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar. Nela,
a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte
geradora de renda.
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar
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Quadro 17. Barreiras e facilitadores – parceiro sociedade
Barreiras
Facilitadores
- Trabalhadores rurais desmotivados - Servidores do IF Sudeste MG ter interesse em
para participar dos cursos de fazer projetos com os trabalhadores rurais.
capacitação
- Curso de capacitação levar o conhecimento
- Trabalhadores rurais não entendem a de técnicas para plantar.
importância da participação dos cursos - Apoio do Sindicato e da Associação para os
para melhorar as práticas de plantio trabalhadores participarem dos projetos de
para participar de projetos como o extensão
PNAE
- Possibilidade de melhorar a renda familiar
- Trabalhadores rurais não percebem dos trabalhadores rurais.
que através dos cursos podem melhorar - Possibilidade de participação em programas
as práticas de plantio e respectivamente como o PNAE
a geração de renda
- Realização de projetos voltados para a
agricultura familiar
Fonte: Elaborado pela autora.
A respeito do incentivo e dos benefícios da Lei de Inovação, esta pergunta não foi
considerada na entrevista, tendo em vista que o projeto não tem envolvimento com esta
legislação.
No que diz respeito a como tem sido a interação com o IF Sudeste MG, segundo a
entrevistada, esta revela-se bem próximo tanto com a Associação quanto com o Sindicato.
Não há ações com outros atores, somente o início de um diálogo com a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG).
Na análise perspectiva do presente e futuro para a região fica evidente a relevância dos
projetos em parceria para a promoção da melhoria de vida para os trabalhadores rurais,
através da transferência de conhecimento.
5.3

Interpretação dos Resultados das Entrevistas
O passo final na análise de conteúdo envolve fazer uma interpretação das informações,

que podem confirmar ou divergir das informações extraídas da literatura (CRESWELL,
2007). Neste sentido, procura-se apresentar a interpretação dos resultados das entrevistas
agrupando os atores internos e externos das parcerias formadas pelo Edital de Interfaces,
como também dos pesquisadores do Edital Bolsa Pesquisador, a fim de responder aos
objetivos propostos na pesquisa.
A parceria realizada entre os atores da esfera governo envolve projetos de extensão e
pesquisa voltados para área educacional. Na visão dos coordenadores as parcerias consistiram
a oportunidade de trabalhar com inovação no contexto educacional e das tecnologias sociais.
Os parceiros veem os projetos como iniciativos de transferência de conhecimento para a
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inclusão dos jovens na educação profissional e superior, além de impulsionar a formação
continuada dos professores para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.
Para a instituição privada de ensino, o Edital de Interfaces surgiu em momento
oportuno para dar sequência nas pesquisas e consolidar a parceria iniciada entre as instituições
no desenvolvimento de projetos em conjunto na área da saúde. Nota-se que o coordenador do
projeto enxerga esta parceria como possibilidade de troca de experiência e compartilhamento
do uso de laboratórios. Percebe-se o interesse da parceira em manter e diversificar as ações
em outras áreas e fortalecer o grupo de pesquisa com docentes de ambas as instituições.
Em relação à parceria com atores da esfera empresarial, os projetos decorreram de
pesquisas de mestrados, com propostas de inovações para o desenvolvimento de novos
produtos. Pode-se observar entre os atores, tanto os internos quanto os externos, o interesse
mutuo em fortalecer as parcerias tendo em vista o entendimento que os projetos de pesquisas
têm potencial para solucionar de problemas do dia a dia, como também a viabilidade de levar
os produtos até o mercado.
Os atores envolvidos com hélice a sociedade têm projetos com viés na extensão.
Embora não tenha sido possível terminar a entrevista com o coordenador do IF Sudeste MG,
pode-se inferir que a proposta é trabalhar com a demanda da sociedade em projetos voltados
para agricultura ecológica, como ferramenta de inovação para o processo de produção
alimentar. Pode constatar que para as parcerias foram de fundamental importância para o
desenvolvimento da atividade produtiva tendo como resultado o aumento da geração de renda,
além de proporcionarem a orientação técnica do campo para a comunidade.
Quanto aos pesquisadores, percebe-se a característica do perfil para a pesquisa, para
dar continuidade aos estudos iniciados nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Neste grupo
apareceram diferentes tipos de parcerias envolvendo projetos de pesquisa e de extensão, com
diversos atores: empresas, universidade, instituições de pesquisa, prefeituras e pequenos
produtores rurais. A visão dos pesquisadores aponta que é preciso que a cultura da inovação
seja fomentada e a pesquisa valorizada no IF Sudeste MG.
Ainda no contexto das investigações propostas na pesquisa, para identificar as
barreiras e facilitadores para as interações UEGSS que mais foram apontados na análise dos
resultados das entrevistas, com o auxílio da ferramenta Wordle, foi gerada uma nuvem de
palavras que apareceram com maior frequência nas respostas quanto a esta pergunta.
De maneira visual a nuvem destaca as palavras em uma fonte maior de acordo com o
número de repetições que aparece no texto. A figura 8 apresenta as palavras consolidadas dos
quadros da análise do resultado referentes às barreiras apontadas pelos atores internos e

95

externos. Importante observar que as barreiras consideradas específicas das parcerias não
foram consideras para gerar a nuvem de palavras.
Figura 8. Nuvem de Palavras - Barreiras

Fonte: Elaborado pela autora.
Os atores relatam como a maior dificuldade a morosidade que está diretamente ligada
aos entraves que envolvem a burocracia, o excesso de documentos requeridos na tramitação
processual. A falta de divulgação da instituição também é percebida como barreira para as
interações UEGSS. Outros destaques são o desenvolvimento da cultura da inovação
relacionado à pesquisa, o excesso de atribuições do pesquisador, a falta de divulgação do
potencial da pesquisa, e as limitações de recursos.
É preciso pontuar que as barreiras são percebidas também como dificuldades no
desconhecimento do conceito e da legislação de inovação, e do processo para realizar
parceria. Somadas a falta de pessoal capacitado para o assessoramento jurídico e de apoio
técnico para os laboratoriais.
No mesmo formato de nuvem e sem considerar as especificidades em relação ao tipo
de parceria, na figura 9 são apontados os facilitadores para as interações UEGSS.
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Figura 9. Nuvem de Palavras – Facilitadores

Fonte: Elaborado pela autora.
Os parceiros percebem a receptividade dos pesquisadores como maior facilitador das
interações UEGSS e a oportunidade de transferir o conhecimento para a sociedade através das
parcerias. Ademais, as parcerias aparecem de forma fragmentada como facilitadora para
realização de projetos pesquisa, inclusive sem custo para empresa. Outro ponto considerado
importante neste processo foi à localização da instituição.
Outros itens apontados como facilitadores para as interações UEGSS são os incentivos
à pesquisa através dos editais, a possibilidade de compartilhar os laboratórios e o apoio
administrativo como suporte para a realização dos projetos. O perfil do pesquisador também
se apresenta como relevante para realização das parceiras. Todavia, cumpre ressaltar que a
promoção de eventos para aproximar as empresas das instituições e para fomentar a cultura da
inovação é fundamental para aproximar os atores.
Cabe ressaltar ainda que uma mesma barreira pode vir apresentar-se também como um
facilitador para a interação UE, tendo em vista que esta variação depende da instituição e do
projeto em discussão (SEGATTO-MENDES, 1996). No caso em análise aparecem a
divulgação da pesquisa, eventos com empresas e a cultura inovação como fatores que podem
dificultar o processo, e ao mesmo tempo impulsionar do processo de interação do IF Sudeste
MG com UEGSS.
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6 PROPOSTAS DE MUDANÇA/INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO
6.1

O modelo de Avaliação da Maturidade
Para a construção de um modelo de maturidade que permitisse a análise da instituição

foi necessário construir uma listagem de atividades que podem ser entendidas como de
interação UEGSS e buscou-se classifica-las de acordo com a sua natureza. Tal análise não é
inédita e a realizada no presente trabalho se baseou no quadro teórico desenvolvido por
Bonaccorsi e Piccalunga (1994), revisto por Segatto-Mendes e Sbragia (2002), para estudar a
interação UE considerando os tipos de interações relacionados com os estágios de
transferência de conhecimento. Adicionalmente, foram incluídas atividades previstas na Lei
de Inovação e outras resultantes das entrevistas semiestruturadas e as informações da pesquisa
documental e bibliográfica, combinadas com a observação participante com o objetivo de
ampliar a análise para as demais esferas.
Há diversas classificações dos tipos de interação UE, todavia não existe um consenso
ou padrão definido a ser seguido. Sobre as relações UEGSS, mais amplas, praticamente não
há nenhuma literatura. Desse modo, a escolha do tipo de interação a ser adotada dependerá da
posição e dos objetivos dos participantes perante o processo (SEGATTO-MENDES;
SBRAGIA, 2002). Considerando os tipos de relações desenvolvidas com as informações das
entrevistas, foram identificadas as interações do tipo informal e formal, ambas envolvendo
atores internos e externos.
As interações informais ocorrem quando o pesquisador da universidade efetua alguma
troca com a empresa sem qualquer instrumento jurídico formal, enquanto que nas interações
formais há a existência do instrumento jurídico entre a universidade e a empresa
(BONACCORSI; PICCALUNGA, 1994; SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 2002). Foi
importante ainda refletir sobre o papel das aulas, formação discente e outras atividades.
Em relação ao objetivo da interação UE com base nos estágios de transferência do
conhecimento, o resultado desta interação é definido como o resultante da comparação entre o
desempenho esperado e o desempenho real em termos do conhecimento geração, apropriação
e difusão das atividades (BONACCORSI; PICCALUNGA, 1994).
Sobre os estágios de transferência de conhecimento, a geração do conhecimento
envolve as atividades desenvolvidas durante o processo do conhecimento, é o tempo
necessário para o entendimento e a propagação do conhecimento dentro da organização. A
apropriação refere-se às atividades inovativas, de proteção, de sigilo, da comercialização. E a
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difusão é o ponto em que o conhecimento pode ser aplicado em diferentes áreas
(BONACCORSI; PICCALUNGA, 1994).
O quadro 18 apresenta a classificação das interações entre a geração do conhecimento
(academia) com demais atores da 4H desenvolvido a partir da literatura, essencialmente
Bonaccorsi e Piccalunga (1994), Lester (2005), Segatto-Mendes e Sbragia (2002), adicionadas
as funções previstas pela Lei de Inovação para os NITs e as informações coletadas nas
entrevistas com os atores internos e externos e a observação participante.
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Quadro 18. Classificação das interações entre a geradores de conhecimento (academia) e demais atores da 4H
Tipo de interação UE>
Geração K (atividades)
Informal

Interna
Externa
(parceiro é
difuso)

-

Formal

Colaboração entre pesquisadores (2)
Projeto de pesquisa e extensão sem
contrato/convênio de fomento
(doação de material) (2)
Monografias, TCCs e Teses de
profissionais (discentes)

Interna
(dos
departamentos,
grupos e
pesquisadores
com a U)
-

Apoio aos grupos de pesquisa
(formalização, cadastro e
financiamento)
Prospecção de financiamento
/elaboração de projetos
Mapeamento dos grupos de pesquisa
(e tecnologias potenciais)

-

Editais de pesquisa e extensão com
recursos PDI
Bolsas de estudo e convênios de
apoio à pós-graduação (B&P5) (3)
Projeto de P&D contratado amplo ou
com foco específico incluindo uso de
laboratórios (B&P14,18) (3)
Projeto de P&D colaborativo
(B&P16) (4)
Formação de unidades ou institutos
de pesquisa aplicada (B&P11,2023,25)
Convênios guarda-chuva (B&P17)
Doações (B&P18)
Processos de incubação de empresas
e apoio à startups (B&P24)

Externa
(com UEGS)

-

Objetivo da Interação (com base nos estágios de conhecimento - K)
Apropriação de K
Difusão K (atividades)
(mecanismo)
- Capital Intelectual
- Reuniões, seminários de grupos de pesquisa e workshops internos
- Aulas de graduação, pós-graduação e de cursos de extensão
- Bancas públicas de defesas de trabalhos de conclusão (discentes)
- Palestras, eventos, congressos, vistas técnicas e similares (B&P2)
- Consultas individuais (pagas ou não) (B&P1) (1)
- Publicações acadêmicas em congressos e periódicos (B&P4)
- Páginas e websites de grupos e projetos
- Ações de extensão não formalizadas
- Política de Inovação (art 16 § - Capacitação qualificação de pessoal interno docente, técnicos e alunos
1, I) integrada ao PDI
(disseminar cultura de inovação)
- Existência NIT ou Agência
- Divulgação do NIT, dos serviços e das tecnologias
de Inovação com pessoal e
- Working papers (nota técnicas, ensaios) e relatórios de projetos (6)
orçamento (art 16 caput e 18) - Eventos formais de divulgação dos trabalhos dos conhecimentos gerados
+ capacidade de articulação
(Semana de divulgação científica, semana de extensão, etc)
- Procedimentos, normas e
manuais (art 16 § 1, II, IV,
VI)
- Propriedade industrial – Pind Por meio dos discentes
(Patente ou Modelo
- Estágios em empresas, governo ou ONGs (B&P6)
Utilidade, Desenho Industrial Baseada no Capital Intelectual (e know-how)
+ Marca; Software;
- Treinamento de empregados de empresas (B&P15)
Cultivares) (art 16 § 1, III, V, Cursos em turmas fechadas/contratadas (MBAs, mestrados profissionais,
VII-X)
formação continuada de docentes, etc)
- NIT atuando com jurídicos
- Cursos sanduíches e pós-doutorado (requer convênio U-U, B&P6,7)
da universidade
- Troca de pessoal acadêmico U-U (B&P8) (7)
- NIT com personalidade
- Consultas aos núcleos de apoio ou feita via intermediários (5)
jurídica própria (art 16, X, §
(B&P12,13)
3)
- Serviços laboratoriais (na U)
- Ações extensionistas (cultura, artes, técnicas agrícolas, etc)
- Licenciamento de tecnologias sociais abertas
Baseada em Pind
- Divulgação de tecnologias via site e catálogos de PIs (liasion offices
B&P9)
- Licenciamento de PI com retribuição pecuniária (B&P 14,16,17, 18, 20-
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24)
- Licenciamento de PI sem retribuição (tecnologias sociais)
Baseada em Capital Intelectual e/ou Pind
- Serviços tecnológicos e consultoria (no cliente)
- Empresas acadêmicas spin-offs (B&P3)
- Participação em atividades/projetos de apoio setores, projetos de
desenvolvimento regional (DER)/APLs ou plataformas setoriais (brokers
B&P10)

Fonte: Desenvolvido pela autora. A sigla B&P no refere-se aos itens listados no trabalho de Bonaccorsi e Piccalunga (1994). Quando refere-se a
artigos da Lei trata-se da Lei de Inovação (Lei 10.973/2004)
(1) Ex: assessoria de núcleos como os de Apoio à Finanças ou de Apoio Fiscal (NAF), Núcleos de Apoio ao Empreendedorismo, e Serviços de
Psicologia Aplicada (SPA), entre outros.
(2) O conhecimento migra informalmente.
(3) Em geral da empresa ou governo para a universidade.
(4) Em geral de empresa ou outra U ou centro de pesquisa para a U.
(5) Sebrae ou entidade similar, como serviços tipo o Sebraetec ou serviços de resposta técnica.
(6) São produtos de divulgação acadêmica com circulação limitada mas que muitas vezes servem como base de conhecimento para um ente
externo e o NIT desconhece e não tem capacidade de processar.
(7) Pouco realizado internamente Brasil (mobilidade docente), principalmente entre as universidades públicas. Entretanto, mais comum entre
universidades no Brasil e no Exterior (estão na categoria de pós-doutoramentos de docentes brasileiros mas trata-se na verdade de períodos como
professor visitante em instituições no exterior) .
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A partir do amplo entendimento da atividade de interação, a instituição pode tomar
decisões estratégicas sobre como gerir cada uma delas e como organizar internamente tais
atividades, seja via o seu NIT e/ou outros órgãos.
Tendo como base a realização destas atividades e da forma como elas estão
organizadas pode-se discutir a questão da maturidade da instituição quanto à interação
UEGSS.
A presente proposta da construção do modelo de avaliação da maturidade das
interações UEGSS do IF Sudeste MG tem como finalidade aprimorar e promover a sua
atuação como universidade empreendedora.
Este modelo será aplicado ao NITTEC, ambiente de estudo da pesquisa, encarregado
de gerir a política de inovação do IF Sudeste MG, com atuação em três vertentes na
instituição:

inovação

e

propriedade

intelectual;

transferência

de

tecnologia

e

empreendedorismo inovador.
Ainda que a presente pesquisa tenha feito referência ao empreendedorismo inovador e
o NITTEC também tenha de atuar nesta vertente, o modelo envolverá somente as vertentes da
inovação e propriedade intelectual e transferência de tecnologia tendo em vista que estas
últimas tem relação com o objetivo da pesquisa, promoção das atividades das interações
UEGSS do IF Sudeste MG.
Além disto, percebe-se que a atuação do NITTEC com a temática da propriedade
intelectual e da transferência de tecnologia tem avançado. Há registros de propriedade
intelectual, mapeamento tecnológico, banco de expertises, projetos em parcerias formalizados
através do Edital de Interfaces, transferência de tecnologia a título não oneroso e processo de
transferência de tecnologia a título oneroso em andamento. Enquanto as ações do
empreendedorismo inovador ainda estão sendo fomentadas.
Considerando a adequação necessária ao tipo de relação a ser desenvolvida pelo
NITTEC é a interação formal com os atores externos, o modelo foi desenvolvido com base
das interações formais externas do quadro 18.
O modelo considera que a maturidade do NITTEC está na capacidade dele apropriar,
difundir e retroalimentar a geração de conhecimento. O quadro 19 apresenta a descrição dos
níveis

de

estágio

de

maturidade

do

modelo

construído,

respectivamente

os

indicadores/métricas de cada nível. Observa-se que a transição de um nível para outro é
acumulativa, ou seja, são inseridos novos indicadores/métricas em cada nível de estágio.
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Quadro 19. Modelo de Avaliação de Maturidade
Nível
Descrição do Estágio
0

NIT não formalizado ou ausência de
Política de Inovação ou capacidade
de ter relações internas.

1

Formalização do NIT e da Política de
Inovação e capacidade de proteger
Pind

2

NIT com capacidade de mapear e
proteger Pind (capacidade de ter
relações internas)

3

NIT com capacidade de mapear,
proteger e licenciar Pind (capacidade
de ter relações internas e externas e
de gerir recursos)

-

4

NIT com capacidade de operar Pind e
o capital intelectual em interações
complexas (UEGS)

-

5

NIT com capacidade de operar Pind e
o capital intelectual em interações
complexas (UEGS) e de fomentar
atividade de pesquisa e extensão

-

6

NIT com personalidade jurídica
própria, capaz de operar Pind Pind e
o capital intelectual em interações
complexas (UEGS) e de fomentar
atividade de pesquisa e extensão

-

Indicador/Métricas

Falta da decisão do Conselho Superior para a criação do NIT
Falta do documento de Política de Inovação
Não presença no organograma da instituição
Não existência de capitalização e utilização de recursos
Decisão do Conselho Superior para a criação do NIT
Regulamento da Política de Inovação
Presença no organograma da instituição
Regulamento PIND
Mapeamento de grupos de pesquisadores, grupos de
pesquisas, laboratórios e tecnologias potenciais
Catálogo de Pind
Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais
Catálogo de Pind
Capitalização e utilização de recursos
Nº de contratos e receita de licenciamento
Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de
produção geração de empregos, geração de impostos, etc)
Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou
beneficiadas)
Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais
Catálogos de Pind
No de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais
abertas) e de convênios
Receita de licenciamento
Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de
produção geração de empregos, geração de impostos, etc)
Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou
beneficiadas)
Sistema ou procedimentos estruturados de gestão
Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais
Catálogos de Pind
No de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais
abertas) e de convênios
Receita e volume de investimento de pesquisa e extensão
Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de
produção geração de empregos, geração de impostos, etc)
Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou
beneficiadas)
Sistema ou procedimentos estruturados de gestão
Contrato social
Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais
Catálogos de Pind
No de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais
abertas) e de convênios
Receita e volume de investimento de pesquisa e extensão
Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de
produção geração de empregos, geração de impostos, etc)
Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou
beneficiadas)
Sistema ou procedimentos estruturados de gestão

Fonte: Elaborado pela autora.
Com base nas descrições dos níveis de maturidade do modelo, pode-se inferir que o
NITTEC se encontra no nível 2, caminhando para o nível 3. Todavia cumpre ressaltar que a
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política de inovação do IF Sudeste MG está em processo de discussão com previsão de
implantação no final do ano corrente.
Outro ponto que deve ser considerado para que o NITTEC possa fazer a transição de
nível é a necessidade de ter, fazer e manter a atualização do mapeamento de grupos de
pesquisas (banco de expertises) e das tecnologias potenciais.
A figura 10 representa uma visão global do modelo de avaliação de maturidade.
Figura 10. Modelo de Avaliação de Maturidade
Nívle 0
NIT não formalizado ou ausência de Política de InovaNívelção ou da capacidade de ter relações internas .
Nívél 1
Formalização do NIT e da Política de Inovação e capacidade de proteger Pind

Nível 2
NIT com capacidade de mapear e proteger Pind (capacidade de ter relações internas)
Nível 3
NIT com capacidade de mapear, proteger e licenciar Pind (capacidade de ter relações internas e externas e
gerir recursos)
Nível 4
NIT com capacidade de operar Pind e o capital intelectual em interações complexas (UEGS)
Nível 5
NIT com capacidade de operar Pind e o capital intelectual em interações complexas (UEGS) e de fomentar
atividade de pesquisa e extensão.
Nível 6
NIT com personalidade jurídica própria, capaz de operar Pind Pind e o capital intelectual em interações
complexas (UEGS) e de fomentar atividade de pesquisa e extensão

Fonte: Elaborado pela autora.
6.2

Processo de Melhorias
Esta pesquisa, com base nas análises e com a proposta da construção do modelo de

avaliação da maturidade das interações UEGSS, realizada com o fito de aprimorar e promover
a atuação do IF Sudeste MG como universidade empreendedora, resultou em algumas
propostas de atividades que podem ser desempenhadas pela instituição.
Tendo em vista do que se pode extrair da interpretação das entrevistas com atores
internos e externos da pesquisa, há interesse de ambas as partes em trabalhar com inovação
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sejam para o desenvolvimento de produtos, de processo ou de serviço. Seja no contexto
educacional ou no meio produtivo, e ainda com as tecnologias sociais.
Todavia, para que a pesquisa em inovação seja impulsionada o IF Sudeste MG deve
direcionar esforços para estimular a cultura da inovação e valorizar o pesquisador. Outro
ponto considerado relevante para o desenvolvimento da pesquisa, que se pode inferir das
análises, é a necessidade de aproximação com os atores externos, seja para a transferência do
conhecimento ou de soluções tecnologias para problemas reais enfrentados pelos parceiros.
Neste contexto, tomando como base os estudos de Lester (2005), que deixa claro que
as universidades se envolvem de muitas maneiras com a comunidade local, foram elencadas
atividades organizadas em categorias, conforme o quadro 20, que podem ser fomentadas pelo
IF Sudeste MG para seu engajamento com a comunidade local.
Quadro 20. Canais de Engajamento com a Universidade
CATEGORIAS
ATIVIDADES
- Desenvolvimento do capital humano
Educação e treinamento
(graduação, mestrado, doutorado, em meio de
carreira, e os níveis de educação executiva)
- Publicações na literatura
Conhecimento codificado
- Proteção da propriedade industrial (Patentes,
software, etc.)
- Apoio para a criação e desenvolvimento de
novas empresas de base tecnológica (startups,
incubadoras, etc.)
- Projetos de em parcerias universidade e
empresa
Capacidade local de resolução de
- Projetos de pesquisa e desenvolvimento em
problemas científicos e tecnológicos
conjunto universidade empresa
- Consultoria de professores e licenciamento de
tecnologia.
- Acesso à instrumentação e equipamentos
especializados (compartilhamento de laboratório)
- Reuniões hospedado em universidades e
conferências
- Fóruns de definição de padrões
Espaço para conversas abertas sobre - Fóruns para potenciais investidores (préas vias de desenvolvimento da
semente, semente, anjo e investidores de capital
indústria e novas oportunidades
de risco)
tecnológicas e de mercado.
- Concursos de planos de negócios
- Programas de ligação industriais
- Alunos atividades em rede
- Comitês de visita e desenvolvimento curricular
- Comitês envolvendo praticantes indústria local.
Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Lester (2005).
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Cumpre ressaltar que o achado mais importante na pesquisa de Lester (2005) afirma
que o papel da universidade no processo de inovação está relacionado com o setor produtivo
local. E que, embora das atividades relacionadas no quadro 20 muitas delas já sejam
realizadas pelas universidades, observou-se que há uma tendência para a realização das
atividades para atender o desenvolvimento local.
Outros dados apontados na pesquisa para serem analisados pelo IF Sudeste MG no
processo de melhoria de suas atividades são as barreiras e facilitadores levantados pelos atores
internos e externos. Visto que as barreiras são as dificuldades encontradas no processo de
interação UE, que podem chegar a formação e a continuidade do processo. E os facilitadores
representam os fatores que podem agilizar, melhorar e simplificar a interação UE
(SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 2002).
Neste contexto, um conjunto de atividades foram citadas pelos atores internos e
externos como realizadas, devendo ser mantidas e/ou aprimoradas, e outras surgiram como
propostas para fomentar as interações UEGSS. Assim, pode-se entender que o Edital de
Interfaces é uma das atividades que deverá ser mantida e aprimorada pelo IF Sudeste MG,
considerando-a como um canal de engajamento do Instituto com a sociedade, com o foco na
capacidade de resolução de problemas práticos.
No entanto, cabe uma observação quanto ao Edital de Interfaces, é preciso que sejam
bem definidos os eixos de propostas dos projetos do tripé pesquisa, extensão e inovação, e os
tipos de inovações que poderão ser desenvolvidas, tendo em vista as dificuldades em relação
ao conceito de inovação. Outra situação a ser considerada é o tipo de contrapartida ofertada
pelo parceiro.
6.3

Plano de Ação
Com o intuito de verificar o resultado da construção do modelo de avaliação de

maturidade, e ainda identificar e discutir os elementos e fatores que favoreçam a análise dos
pontos de cada nível de maturidade para a melhoria dos processos e das práticas do NITTEC,
foi feita apresentação do modelo para a PROPPI e alguns dos seus órgãos (Pró-Reitor de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Diretora do NITTEC e Diretora de Pesquisa e PósGraduação) em agosto de 2019 visando validar a categorização das atividades (quadro 19) e o
modelo de maturidade proposto (quadro 20).
Obviamente, a melhor abordagem seria a aplicação e subsequente avaliação do modelo
no NITTEC, mas tal atividade demandaria entre dois e três anos de estudos o que
inviabilizaria o fechamento desta dissertação. Deixa-se tal ideia para trabalhos futuros.
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Considerando que o IF Sudeste MG até o ano de 2017 não havia articulado sua
interação com os setores da sociedade, sendo o Edital de Interfaces o primeiro passo para
formalizar parcerias com os atores externos para solucionar problemas práticos,
acrescentando-se a observação participante, justifica-se a apresentação do modelo para a
PROPPI a fim de contribuir para consolidação das ações de inovação no IF Sudeste MG.
Neste sentido, na discussão com os gestores o modelo demostrou abranger os
elementos constitutivos que permitiram analisar os estágios de desenvolvimento dos
processos em que o NITTEC se encontra, e o caminho que deverá percorrer para alcançar um
nível superior até atingir uma maturidade plena. Assim, pode-se inferir que o modelo
apresentado auxiliou a PROPPI a identificar os pontos fortes e fracos a serem trabalhados
para a melhoria do desempenho da atuação do NITTEC.
No que tange às discussões que envolvem a análise da capacidade dos NITs em gerir
os processos de inovação nas instituições, o modelo de avaliação da maturidade não se limita
ao NITTEC, pode ser aplicado para o estudo e aprimoramento em outros NITs e similares que
realizem as funções de interação com atores das hélices UEGSS.
Durante a apresentação, os gestores fizeram várias observações demostrando a
importância da pesquisa em trazer um diagnóstico do contexto atual das relações do IF
Sudeste MG, através do olhar dos atores internos e externos. O Pró-Reitor considerou ser
importante apresentar a pesquisa para o Comitê de Pesquisa e Inovação a fim de passar as
informações “preciosas e úteis” para que a instituição possa se organizar e entender o papel do
NITTEC nas interações UEGSS. A Diretora do NITTEC sugeriu apresentar o modelo de
avaliação de maturidade para outros gestores de NITs que possam contribuir para a validação
do produto.
Assim, para corroborar com as atividades de fomento à inovação, no âmbito do IF
Sudeste MG, o modelo de avaliação de maturidade será apresentado (data a definir) ao
Comitê de Pesquisa e Inovação, que poderá utilizar para definir as ações de estímulo à
inovação no Instituto. Já no âmbito externo, poderá, por exemplo, ser estendido o estudo para
definir metas e ações para os NITs dos IFs no contexto das políticas de inovação demandas
pela SETEC.
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7 DISCUSSÕES
Esta pesquisa buscou analisar as interações do IF Sudeste MG dentro do contexto da
Universidade Empreendedora, estudadas por Clark e Etzkowitz, balizada na perspectiva de
que os IFs foram criados para conversar com o seu entorno econômico, visando alavancar o
desenvolvimento regional.
De acordo com o levantamento bibliográfico, as atividades inovativas estão fortemente
relacionadas com o desenvolvimento econômico regional, focadas em encontrar soluções
viáveis para problemas reais e assim criar oportunidades para os atores das esferas
universidade, empresas, governo e sociedade, a fazerem aliança com outros atores chaves em
seu ambiente.
Nos estudos de Caliari e Rapini (2017) é possível verificar que a diversidade da
interação UE parece estar relacionada com a excelência da pesquisa, as características das
empresas e os tipos de relacionamentos que podem ser firmados para as resoluções de
problemas de mercado.
Neste contexto, os resultados das entrevistas feitas com os atores dos projetos em
parceria com as empresas apontam que as pesquisas desenvolvidas nos mestrados
profissionais tendem a ter o foco para resolução dos problemas reais enfrentados pelas
empresas da região, seja para o desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços.
Entretanto, tais projetos são a menor parte das atividades realizadas na instituição. As
atividades de pesquisa e extensão no IF Sudeste MG são de um espectro muito mais amplo,
tendo em vista que desenvolvimento dos produtos não é o foco principal e as atividades para o
setor produtivo não acompanham o timing do mercado.
Vários fatores contribuem para esta situação, talvez o mais relevante seja a falta da
cultura da pesquisa e inovação em uma instituição especializada na oferta da educação
profissional e tecnológica. Esse conflito de identidade é uma tônica aparente nos IFs. Uma
possível explicação é que se trata de uma instituição que tem um foco muito claro (no ensino
médio e nessa interface como setor produtivo local), mas que no geral entende que essa
atribuição é menos relevante do replicar o modelo das universidades (com pesquisa realizada
em âmbito de pós-graduação). O modelo universitário teria mais status do ponto de vista
acadêmico.
Nesse sentido, falar em universidade empreendedora nos IFs seria talvez inapropriado
no sentido do desenvolvimento de relações universidade-empresa envolvendo geração,
apropriação e difusão de conhecimento por meio de patentes e contratos de licenciamento nos
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moldes da literatura (e das universidades líderes internacionais). É possível falar em
universidade empreendedora, mas muito mais baseada em serviços laboratoriais e em
extensão, possivelmente apoiadas por tecnologias sociais ou abertas, com características mais
de uma universidade engajada do que propriamente empreendedora.
Outro dado apontado na pesquisa pelos entrevistados diz respeito à dificuldade de os
pesquisadores conseguirem captar recursos nas agências de fomento, devido à concorrência
desleal em relação às universidades, tendo em vista que estes órgãos de fomento têm como
uma das métricas para seleção dos projetos a quantidade de artigos publicados. De acordo
com os pesquisadores do IF Sudeste MG este fator é complexo, sendo uma das barreiras neste
processo o grande número alocado para horas aulas, não havendo tempo suficiente para se
dedicarem a escrever os achados nas pesquisas.
Outros fatores importantes que aparecem para influenciar a interação UE é a
proximidade geográfica das universidades e o desempenho acadêmico dos grupos de
pesquisa, que uma vez estabelecida a interação tendem a gerar patentes. Todavia, o cenário
aponta que a interação UE ainda é baixa, no contexto de faltar à sociedade consciência das
reais possiblidades ofertadas através das pesquisas realizadas para a solução de seus
problemas.
Deve-se também considerar dentro deste processo que as pequenas empresas
interagem com menor frequência em relação às grandes empresas, pois dispendem de menos
recursos para investir em P&D. Diante disto, percebe-se a importância de se ter políticas
públicas de apoio à pesquisa e o desenvolvimento da inovação para a economia local, regional
e nacional.
Neste sentido, os pesquisadores apontam a necessidade de discussão para elaboração
de estratégias para os projetos de desenvolvimento local e regional em parcerias com grandes
e pequenas empresas, apoiadas pelos governos locais, visando o fortalecimento dos
laboratórios e dos grupos de pesquisa da instituição para divulgação do potencial da pesquisa
com soluções tecnológicas. No entanto, assumem uma postura muito passiva, sempre a espera
que o gestor seja o impulsionador de todo processo.
De fato, o protagonista neste papel seria o NIT, que tem o papel legal de ser o
intermediário entre as organizações externas e as universidades/IFs. No entanto, os NITs
sofrem de problemas relacionados com o quadro de pessoal permanente sempre escasso. A
maioria das vezes conta com pessoal temporário, além da falta de uma política institucional
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bem estruturada para que possa fortalecer o papel do órgão como promotor da inovação e do
desenvolvimento tecnológico.
Neste diapasão, mesmo com todas as barreiras enumeradas, o IF Sudeste MG se
esforça para se aproximar das organizações das outras hélices, através de eventos como o
Café com Empresa e do Edital de Interfaces. Todavia, ainda há que se debruçar em várias
ações para que o processo de inovação tecnológica, em parceria com os projetos de
desenvolvimento local, como os APLs, por exemplo, se consolidem.

Devendo observar,

segundo Lester (2005), que há uma tendência para realização das atividades das universidades
no processo de inovação, para atender o desenvolvimento local.
Neste âmbito, dentre os padrões de atividades que as universidades podem associar a
cada tipo de processo de transformação industrial, visando apoiar o processo de inovação
regional (LESTER, 2005), o IF Sudeste MG parecer se identificar no papel de transferência
para a indústria, com foco para a empregabilidade. No entanto, as atividades de criação de
novas indústrias e na atualização de indústrias maduras estão muito incipientes. E as
atividades voltadas para a diversificação de velhas indústrias não foram identificadas na
pesquisa.
O estudo das interações entre o IF Sudeste MG com os atores externos, a partir da
observação participante, encontra-se em um contexto no qual a pesquisa não está consolidada.
Nestes sentido, a interação UEGSS é apenas emergente. A Instituição ainda está tateando na
busca de encontrar sua identidade e o caminho onde possa desenvolver a interação com as
empresas.
Diante deste quadro, observando-se o início da interação do IF Sudeste MG com as
entidades externas – mediante a realização de pesquisa mais técnica e não robusta, e poucos
estudos na literatura a explorar este fenômeno – e, ainda, considerando-se os apontamentos de
Caliari e Rapini (2017), nos quais grupos de pesquisa com desempenho modesto tentem a
interagir com o setor produtivo local, sugere-se que sejam aprofundados os estudos, em novas
pesquisas, que poderão auxiliar os IFs a conversar efetivamente com os atores dos projetos de
desenvolvimento regional, na promoção do desenvolvimento socioeconômico.
E, por último, quanto à abordagem 3H e 4H, é possível afirmar que estas interações já
estão institucionalizadas, vide o Edital Interfaces, visto que há existência de interações com o
setor empresarial e outras entidades da sociedade civil organizada. Agora, quanto à
abordagem 5H, diferentemente, não foi possível identificar atores e interações. No máximo
projetos voltados às temáticas ambientais.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da interação UE tem sido reforçada ao longo dos anos por muitos países
e várias pesquisas procuram investigar os aspectos envolvidos nesta relação: os tipos de
interação, atores, barreiras e facilitadores. Esta pesquisa tratou de analisar as interações
UEGSS no IF Sudeste MG e a emergência de uma universidade com uma postura
empreendedora.
O estudo teve como objetivo central identificar as barreiras e os facilitadores para a
promoção das atividades de interação UEGSS no IF Sudeste MG e propor um modelo de
avaliação da maturidade de tais interações, como um elemento-chave da transição para uma
universidade empreendedora.
O trabalho utilizou abordagem qualitativa, com realização da pesquisa de campo com
os pesquisadores do IF Sudeste MG e os parceiros dos projetos do Edital de Interfaces. De
acordo com os procedimentos metodológicos foram realizadas entrevistas com os atores, que
foram descritas e analisadas constituindo um volume significado de informações que somadas
com os dados das pesquisas documental e bibliográfica, e da observação participante, foram a
base para a construção do modelo de avaliação da maturidade.
Em relação aos objetivos específicos, onde buscou-se estudar de forma apurada os
dados da pesquisa para atingir o objetivo principal, pode-se constatar que:


Apresentar o estado da arte da discussão sobre a interação UE, sobre universidade
empreendedora, sobre abordagens 3H, 4H e 5H (OE 1), NITs (OE 2) e os modelos de
maturidades (OE 3). O estudo bibliográfico, com apoio de técnicas bibliométricas, foi
fundamental para a condução dos estudos e para a construção do modelo de avaliação
da maturidade. Foi possível conhecer e aprofundar os conhecimentos das temáticas
através da revisão teórica que foi a base para elaborar o referencial conforme
discorrido no capítulo 2.



Identificar a estrutura, estratégia e ações do IF Sudeste MG para fazer interação e
formalização das parcerias com os atores UEGSS, a aproximação e a transferência do
conhecimento e tecnologias gerados (OE 4). Foram combinados os procedimentos da
pesquisa documental e de campo via entrevistas com os pesquisadores do IF Sudeste
MG e os parceiros do Edital de Interfaces. Ao longo do capítulo 6 verificou-se o início
destas atividades na Instituição através do Edital de Interfaces, tendo como
características o envolvimento dos discentes e de um parceiro, para incentivar a
interação com a sociedade na solução de problemas práticos.
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Identificar barreiras e facilitadores para a interação UEGSS (OE 5). Nas entrevistas
foram levantadas diversas barreiras e facilitadores na visão dos atores internos e
externos. O referencial teórico também apresenta as barreiras e facilitadores no
processo da interação. Neste levantamento à divulgação da pesquisa, eventos com
empresas e a cultura inovação como fatores que podem dificultar o processo, e ao
mesmo tempo impulsionar do processo de interação do IF Sudeste MG com UEESS.
Tal levantamento aparece ao longo do capítulo 6.



Propor um modelo de avaliação da maturidade das interações UEGSS a fim de
promover a atuação como universidade empreendedora (OE 6). A partir da análise do
referencial teórico pode-se observar a utilização de modelos de maturidade
desenvolvidos para serem aplicados em organizações para a melhoria dos processos
organizacionais. Após esta análise, optou-se pela construção do modelo de maturidade
considerando o resultado das entrevistas, as informações da pesquisa documental e
bibliográfica, combinadas com a observação participante. O modelo é apresentado e
discutido no item 6.1.
Isto posto, pode-se concluir com a pesquisa que o IF Sudeste MG encontra barreiras e

facilitadores que convergem entre si, que devem ser trabalhadas para que se possa aprimorar
as atividades das interações UEGSS. O modelo de avaliação de maturidade apresentado
mostra-se como proposta para fortalecer as interações da Instituição, tendo o NITTEC papel
preponderante para fazer a transição dos níveis de maturidade.
No tocante a compreender se o IF Sudeste MG pode emergir como universidade
empreendedora, envolvendo a articulação com as hélices da inovação, infere-se através dos
resultados das entrevistas com os atores internos e externos que a Instituição tem potencial
para desempenhar e auxiliar o processo de inovação na sua região de atuação, todavia é
preciso promover a aproximação entre os atores.
Além dos objetivos apresentados para a pesquisa, foram levantados pressupostos que
nortearam os estudos e os quais foram ratificados nos resultados da pesquisa. A dificuldade de
comunicação das organizações devido às diferenças entre os setores público e privado; o
modelo de gestão pública que gera morosidade dos processos e dos acordos para as interações
UEGSS; e acrescenta-se ainda a falta de incentivo da pesquisa e da valorização do
pesquisador, o que faz com que muitos não tenham interesse em inovar e interagir com a
comunidade.
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Em relação aos resultados efetivos, constata-se que o IF Sudeste MG tem contribuído
para disseminar o conhecimento dos seus pesquisadores com a sociedade, inobstante as
limitações para interagir com os atores da UEGSS, tendo este trabalho sinalizado com
possíveis caminhos e recomendações para melhorias nos processos.
Sobre as discussões das hélices da inovação observa-se a interação do tipo formal ou
informal com os atores da 3H e 4H. Embora a pesquisa a princípio tenha considerado
trabalhar com a abordagem 5H, não foi identificado um ator com este perfil na seleção dos
entrevistados. No entanto, apresentou-se como parceira neste processo uma instituição de
ensino privada, que tem como uma de suas perspectivas trabalhar com projetos de pesquisa
com foco na sustentabilidade ambiental.
Cabe destacar algumas limitações que devem ser observadas quanto a este trabalho.
Os acordos de parcerias estavam em tramitação, assim não foi possível analisar todas as
etapas de negociação que envolve a execução dos projetos até sua finalização. O modelo de
avaliação de maturidade apresentado é uma proposta para a instituição possa identificar o
nível no qual se encontra e entender quais as etapas pode seguir para atingir as métricas para
transição aos níveis superiores.
Para trabalhos futuros sugere-se como extensão para a construção do modelo de
avaliação de maturidade, a inclusão do empreendedorismo inovador, que não foi tratado neste
modelo, mas que devido sua importante atuação nos NITs deve ser considerado.
Adicionalmente, a ampliação em outras instituições e a realização de estudos multicasos
comparativos certamente trará mais robustez ao modelo e melhor compreensão do fenômeno
da interação UEGSS.
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APÊNDICE
Apêndice A – Roteiro de entrevista11 – Pró-reitor de Pesquisa. Pós-graduação e Inovação
LEVANTAMENTO DE DADOS DA ORGANIZAÇÃO, ENTREVISTA INICIAL COM
SETOR ENVOLVIDO NO PROJETO, PERCEPÇÕES DO PESQUISADOR
(COMPREENSÃO DO PROBLEMA, DESENVOLVIMENTO DE CONJECTURAS, ETC),
DELIMITAÇÕES, RECURSOS NECESSÁRIOS E RESULTADOS ESPERADOS.
1.
QUAL(IS) PROBLEMA(S) TEM PREJUDICADO O ATINGIMENTO DE
OBJETIVOS E METAS DO IF SUDESTE MG INTERAGIR COM A SOCIEDADE?
FAZER A TRANFERÊNCIA DA TECNOLOGIA?

Quais os pontos fracos da organização? Em quais áreas esses pontos fracos estão
localizados dentro da organização? E os pontos fortes?

Que desempenho é considerado insatisfatório? Que sistemas, processos, recursos,
provocam o baixo desempenho? Há implicações para a atuação no mercado (ou
governamentais, no caso de instituições públicas)?

Qual é a relevância dessas dificuldades e deficiências para o alcance de objetivos dos
negócios (ou melhor prestação de serviços, no caso de instituições públicas)?

Esse problema é novo ou já é recorrente?

Quais seriam as possíveis causas dessas deficiências?

Houve tentativas anteriores de soluções? Se sim, que resultados foram obtidos?
2.
O QUE OS GESTORES DA ORGANIZAÇÃO ACREDITAM (JULGAM) SER
PERTINENTE PARA A SOLUÇÃO DO(S) PROBLEMA(S) IDENTIFICADO(S)?

As possíveis mudanças, decorrentes da solução do problema, serão aceitas pela cúpula
e pelo pessoal gerencial?

A quem” e/ou “O que” se deve satisfazer?

O que a organização quer que aconteça como resultado do projeto?

Como este projeto se encaixa com o que está em desenvolvimento ou mudança na
organização?

Existem elementos dentro e/ou fora da situação que podem ser vistos como
imutáveis/intocáveis no processo?

Como estão o nível do relacionamento interpessoal, a estrutura e o atendimento às
normas e aos valores da organização?

Quem toma as decisões e como estas acontecem?

Que passos e ações já foram visualizados para a solução do problema?

Que pessoas, equipamentos, informações, financiamento e outros recursos serão
utilizados para promover a solução?

11

Adapatado pela autora da atividade avaliativa da disciplina Workshop Técnico Científico (WTC).
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Apêndice B – Roteiro de entrevista12 - Atores internos
1º - Falar da pesquisa
2º - Falar do roteiro
3º - Iniciar a entrevista
Perfil do Entrevistado (abordagem inicial).
Campus ______________ Data: __________
- Breve resumo de sua trajetória profissional e acadêmica
- Atualmente está em alguma coordenação cursos/departamento/grupo de pesquisa, direção ou
função gratificada?
- Fale-me a respeito do seu projeto de Interface e/ou de projeto de pesquisa referente a bolsa
pesquisador (expectativa).
- Fale-me a respeito da é a Empresa/Instituição parceira (expectativa)
- Espera-se resultado relevante de inovação? E resultado de sustentabilidade?
- Há interação com sociedade?
- Fase do projeto: Reitoria/Inicial/Desenvolvimento/Final
Bloco A – Pesquisa: Estrutura e Laboratórios do IF Sudeste MG.
Fale-me (avaliação) sobre a Política de Inovação do IF Sudeste MG.
1.
2.
Fale-me (avaliação) do relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento (FAPEMIG,
FADEPE, outros).
3.
Como seu Campus interage com estes órgãos de inovação do IF Sudeste MG?Quais resultados
já foram alcançados e como ampliar esta interação?
Fale-me sobre como estão estruturados os Projetos de Pesquisa, Laboratórios e Pesquisadores
4.
de seu Campus?
5.
Já existem resultados relevantes de Inovação (produto, processo, serviço) dentro de seu
Campus? Quais são as perspectivas?
Fale-me das ações que estão sendo e/ou foram implementadas/planejadas para estimular
6.
atividades de pesquisa no seu Campus/Campi?
Bloco B – Cultura e Institucionalização da Inovação e do Processo de Interação UEGSS.
Fale-me sobre sua visão sobre as interações UEGSS. O seu Campi tem projetos de interação
7.
UEGSS em andamento, além do Edital de Interface? Você já participou de projetos de
interação UEGSS? Quando? No IF? Formalizou este processo? Outra Instituição? Como foi
esta experiência?
8.
Fale-me das principais barreiras para implantar uma cultura de inovação e das interações
UEGSS no IF Sudeste MG? E facilitadores?
9.
Existe alguma ação de seu Campus/Reitoria que tenha como objetivo ampliar a utilização das
leis e dos incentivos fiscais à inovação.
Bloco C – Contribuição do IF Sudeste MG para o Desenvolvimento Regional.
10.
A pesquisa gerada no seu Campus/Campi tem se transformado e/ou tem viabilidade para se
transformar em produtos, processos e serviços úteis para a sociedade?
Fale-me as principais ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e também
11.
seu Campus/Campi visando estimular o processo de inovação tecnológica nas empresas da
Local/Região e outras instituições?
É viável o IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas
12.
empresas?
Fale-me (avaliação) da viabilidade de se criar no IF Sudeste MG uma incubadora de negócios
13.
e/ou outro ambiente inovador (aceleradora) E futuramente criar/apoiar um Parque
Tecnológico?
O IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições de Pesquisa e Ensino da região da
14.
zona da mata/campo das vertentes poderia levar um projeto de Desenvolvimento Regional
a diante, ou seja, é possível o IF Sudeste MG atuar, neste momento, como líder do
processo de desenvolvimento regional? Que ações podem contribuir para que ele assuma
este papel?
Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro do IF Sudeste MG.
15.
12

Adaptado pela autora do modelo de Ferreira (2012)
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Apêndice C – Roteiro de entrevistas13 - Atores externos
1º - Falar da pesquisa
2º - Falar do roteiro
3º - Iniciar a entrevista
Perfil do Entrevistado (abordagem inicial).
- Breve resumo de sua trajetória Empresarial/Institucional e Acadêmica.
- De forma sintetizada, qual é o papel geral da ......? (objetivos, estrutura e
associados.)
- Cargo? Influência/poder de decisão no processo de Interação UE?
Bloco A – Interação UEGSS no Contexto Local / Regional.
Qual a importância da interação UEGSS para a região local, regional (Zona
1.
da Mata/Campo das Vertentes)?
A ...... planeja/desenvolve ações visando estimular a interação UEGSS
2.
local e/ou regional? Como têm reagido as organizações (empresas,
governo, sociedade) aos estímulos a interação UEGSS?
Quais os principais resultados alcançados? (produto, serviço, processo em
3.
inovação) Quais são as áreas de interação UEGSS de mais interesse? Existe
um perfil/segmento que normalmente estão mais interessados em fazer na
intração UEGSS?
4.
O que estimula as organizações locais a interagir UEGSS (maiores
facilitadores)? Quais são as maiores barreiras por parte das organizações
para a interação UEGSS?
As organizações da região Zona da Mata/Campo das Vertentes têm usado
5.
os benefícios da Lei de Inovação, Lei do Bem, Fundos Setoriais, Editais de
Inovação, entre outros? Como o senhor(a) considera a utilização das leis de
incentivos a inovação pelas organizações da região? Por que ele é alta/
baixa? O que pode ser feito para estimular o uso destes incentivos? Como
ocorre o financiamento dos processos de inovação na região Zona da
Mata/Campo das Vertentes?
Blcoco B - Articulação Com universidade e outras instituições Regionais.
6.
Como tem sido a interação da ...... com a IF Sudeste MG e com outros
Institutos de Ciência e Tecnologia e Centros Universitários?
Quais outras associações/ instituições, nacionais ou regionais, que também
7.
atuam de forma efetiva no estímulo a interação UEGSS na região? (Sebrae,
Sesi/Senac, Fapemig, Finep, entre outras)
8.
Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro da região Zona da
Mata/Campo das Vertentes

13

Adaptado pela autora do modelo de Ferreira (2012)
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Apêndice D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa UM INSTITUTO
FEDERAL COMO UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA: Um estudo sobre a
maturidade nas interações universidade-empresa-governo-sociedade-sustentabilidade.
Nesta pesquisa, pretendemos identificar as barreiras na interação Universidade-Empresa no IF
Sudeste MG e propor um modelo de avaliação da maturidade das relações UniversidadeEmpresa-Governos-Sociedade-Sustentabilidade a fim de promover a sua atuação como
universidade empreendedora. O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é à medida que
se pretende diagnosticar a partir do conceito de “universidade empreendedora” proposto por
Etzkowitz, se o IF Sudeste MG tem condições de ser ator principal nas relações UniversidadeEmpresa-Governo-Sociedade-Sustentabilidade. Para esta pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s)
procedimento(s): Entrevista semiestruturada com parceiros externos e coordenadores dos
projetos de com interface entre pesquisa, extensão e inovada do Edital Nº 003/2018 e
pesquisadores do Edital Nº 008/2017. Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum
custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e
comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização.
Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou
recusar-se a participar e poderá retirar seu consentimento ou interromper sua participação a
qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará
qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendido (a) pelo pesquisador. Sua
identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será identificado em
nenhuma publicação. A pesquisa contribuirá para a organização disseminar o conhecimento
gerado pelos pesquisadores e de estreitar suas relações com a sociedade. Os resultados desta
pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique sua
participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na
pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5(cinco) anos,
e após esse tempo serão destruídos. 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.
Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento
de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei
solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
__________________, ____ de ______________ de 20____ .
_____________________________________
Assinatura do(a) participante
_____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a)
CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Nome: Juliana Godinho de Oliveira
Endereço: Rua Oscar Vidal, nº 421 – Apto. 304
CEP: 36016-290 / Juiz de Fora – MG
Fone: (32) 99952-1931
E-mail: juliana.godinho@ifsudestemg.edu.br

133

ANEXO
Descrição e análise das entrevistas
1. Atores internos
1.1 Coordenadores parceiros do governo
Perfil dos entrevistados
Entrevistado IF1
Professora de Matemática e Proeja desde 2008 e do programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica
(ProfEPT), no Campus Rio Pomba, a entrevistada vê com caráter inovador – tanto no sentido do ensino, da aprendizagem, quanto no sentido dos
conceitos, principalmente os relacionados à tecnologia – a possibilidade de desenvolver pesquisas sobre a educação profissional, cientifica e
tecnológica. Isso porque o produto educacional desenvolvido no âmbito de um mestrado profissional pode significar uma grande inovação.
O projeto da docente, submetido ao Edital de Interfaces, é fruto de sua orientação de pesquisa de mestrado, quando visualizou a
possibilidade de participar do processo seletivo em virtude de o projeto, in casu, estar alinhado ao edital que prevê o desenvolvimento de uma
inovação tecnológica.
A finalidade da pesquisa é desenvolver um aplicativo de celular para cinco cursos do ensino médio, do Campus Rio Pomba, que seja
capaz de estudar a relação entre a comunicação pública e a evasão escolar, na percepção de que a evasão está relacionada com a identidade dos
sujeitos e dos cursos.
Segundo a entrevistada, o projeto enfrentou alguns desafios. Um deles, logo no início, foi quanto à parceria que a princípio seria
estabelecida com a rede estadual, mas que não obteve êxito, em virtude de dificuldade de ter acesso às escolas estaduais no Município para
divulgação do Instituto, porque na concepção da rede há uma concorrência em relação ao Ensino Médio, o que não ocorre em relação ao Ensino
Superior, já que os alunos terminam este ciclo e, consequentemente, deixam as escolas estaduais para iniciar a graduação.
Diante de tal impedimento, a entrevistada contou que surgiu a opção de trabalhar em parceria com a Secretaria de Assistência Social, por
entender que o público alvo da pesquisa também está inserido nesta Secretaria, que, inclusive, possui dados mais organizados, o que
representaria ainda maior benefício à pesquisa. Além disto, o grupo já seleto, que está no mercado de trabalho, possui uma relação com a
formação técnica que é demandada pela pesquisa.
Entrevistado IF3
Professor de Educação Física, iniciou carreira no IF Sudeste MG como professor substituto, no Campus Barbacena, no ano de
2016, onde foi efetivado no ano seguinte e, desde então, permanece no Ensino Médio e no curso de licenciatura de Educação Física, do
qual é coordenador.
O entrevistado acredita que o processo de ensino e aprendizagem precisa ser pensado pelos docentes de maneira diferente, do que
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normalmente acontece, onde o professor fala e os alunos escutam. Segundo ele há metodologias novas que precisam ser entendidas e
aplicadas, o que ele vem tentando fazer ao longo de sua atuação.
Sua participação no Edital de Interfaces surgiu como uma oportunidade de dar continuidade aos seus projetos de Extensão e de
Pesquisa, porém o quesito “inovação” revelou-se um problema, em virtude de sua formação acadêmica estar inserida numa área distante
das tradicionalmente inovadoras. Assim, foi necessário debater a intenção com uma docente da área de informática, quando, então, surgiu
à ideia de escrever o projeto com a proposta de desenvolvimento de um software, cuja finalidade é a de analisar o desempenho dos
meninos durante os jogos.
Além de toda insegurança em relação ao quesito “inovação tecnológica”, de como o projeto iria caminhar, o entrevistado afirmou
que ainda enfrentou outra problemática, qual seja, a de o projeto de extensão não ter decolado, porque os meninos da comunidade não
aderiram ao projeto.
Segundo ele, estes e outros fatores, entre os quais a burocracia que envolvia o projeto, e o peso das atribuições que exerce
enquanto coordenador do curso, o levaram a desistir de participar do edital.
Em relação à parceria com a Superintendência Regional de Ensino14 de Barbacena, segundo o entrevistado, esta só foi pensada
para a divulgação do projeto nas escolas, de maneira que os alunos viessem participar do projeto, já que esta era uma exigência do edital.
Ainda segundo o entrevistado, o projeto poderia ser realizado com os alunos do próprio Instituto, no Campus Barbacena, não sendo o
estabelecimento de parceria algo imprescindível, mas mero atendimento de exigência do Edital de Interfaces e dos editais de Extensão,
que impõe o atendimento da comunidade externa.
De acordo com o entrevistado, ao que parece, a Pró-reitora de Extensão compreendeu esta demanda específica da sua área de
atuação e irá lançar edital específico para esporte e lazer, permitindo o atendimento ao público interno, que representa uma demanda
enorme para dar os treinamentos.
Todavia, o entrevistado afirmou hoje pensar um pouco diferente, e deseja não só trabalhar com os alunos do Instituto, como
também com algumas escolas mais carentes, indo até elas, mas, reconhece, que a ideia precisa ser mais amadurecida.
Quanto ao quesito “inovação”, o entrevistado não vislumbra a possibilidade de atendê-lo sozinho, sem que antes estabeleça
parceria com algum professor, capaz de auxilia-lo em uma melhor compreensão do conceito de inovação. Para ele, somente a partir desta
compreensão seria possível fazer, de fato, inovação.
Entrevistado IF4
Trabalhou como TAE de 2011 a 2014, no Campus São João Del Rei, de onde se afastou em 2014 ao iniciar a carreira de docente e
para onde retornou no ano de 2015.
14

As Superintendências Regionais de Ensino – SRE, têm por finalidade exercer, em nível regional, as ações de supervisão técnica, orientação normativa, cooperação e de
articulação e integração estado e município em consonância com as diretrizes e políticas educacionais. http://www2.educacao.mg.gov.br/sobre/servicos-18/superintendenciasregionais-de-ensino
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Professora de Artes, segundo a entrevistada, a ideia de trabalhar com as relações sociais vem desde a graduação, e esteve sempre
ligada à sua trajetória acadêmica, inclusive na especialização e no mestrado.
No que diz respeito às parcerias na área de inovação, a entrevistada afirmou que o projeto submetido ao Edital de Interfaces foi seu
primeiro trabalho, as demais parcerias foram realizadas através de projetos de Extensão.
Ainda segundo a entrevistada, a ideia é fazer com que o projeto se desenvolva em 3 momentos, que envolvem a capacitação,
pesquisa e intervenção. Por meio dele os docentes da rede pública de ensino de São João Del Rei serão capacitados para trabalhar com a
lei n° 10.639/2003 - que alterou a lei 9.394/96, para, entre outras providências, estabelecer as diretrizes e bases da educação Nacional, a
fim de incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira” -, ao final
apresentando um trabalho de conclusão de curso que direcione a construção de um projeto de intervenção a ser realizado nas escolas do
município.
O projeto é em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São João Del Rei e com a SEE/MG. Conforme confidenciou a
entrevistada, inicialmente a conversa com o estado foi no sentido de estabelecer a parceria com a SEE/MG, mas, à época de formalizar a
parceria, a SEE/MG sugeriu o contato com a SRE-S.J.Del Rei sob o argumento de que por esta ser estabelecida na cidade, o acesso à
documentação que o mesmo possui seria mais fácil.
De acordo com a entrevistada a questão inovadora do projeto é a parceria intercampi, que não é algo comum no Instituto, e por
meio da qual haverá a participação no projeto de alguns docentes de outros Campi do Instituto e também de uma docente do IF de Minas
Gerais, que foi servidora do IF Sudeste MG.
O conceito de inovação, na visão da entrevistada, está ligado à inovação social e as tecnologias sociais, não no sentido da inovação
como produto, e sim no processo de relação.
Segundo ela, a ideia e orientação para a construção dos projetos de intervenção é que os professores não fiquem fechados em sala
de aula. A proposta é modificar algumas estruturas da escola, que são cotidianas, promovendo eventos maiores, estimulando o
desenvolvimento de atividades que tenham a participação dos pais e de outros atores da escola, como as faxineiras, e não somente
professores e alunos.
A entrevistada contou que o projeto, mesmo meses depois de aprovado, ainda não foi iniciado devido à exigência de novos
documentos, o que se revela como algo ruim, especialmente quando há o estabelecimento de uma parceria, pois é criada uma expectativa
de iniciar o projeto, e essa expectativa é frustrada pelo impedimento de assim o fazer.
Ressaltou a entrevistada que o cronograma do projeto previa seu início no 2º semestre/2018 e continuidade ao longo de todo o ano
de 2019. Até o momento, porém, o mesmo não foi iniciado.
Segundo ela, antes de tudo será preciso uma negociação de liberação dos professores, com o perfil adequado, para realização do
curso de formação. Além do convite aos professores, é necessário que seja feita a sensibilização da direção e um planejamento com
adequações dos calendários do IF e dos parceiros.
Também, conforme expôs a entrevistada, com 2 semestres de atraso no início do projeto, considerou a possibilidade de dar início
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ao mesmo no segundo semestre de 2019, mas a entrevistada sequer obteve resposta acerca da possibilidade, até a ocasião da entrevista.
Entrevistado IF5
Pedagogo do Campus São João Del Rei, desde 2013, o entrevistado – que trabalha junto com a entrevistada IF4 no projeto de
formação de professores - vem discutindo questões raciais em sua trajetória acadêmica desde a graduação, e no mestrado,
especificamente, a questão quilombola.
Contou o entrevistado que a experiência de um projeto de formação de professores, realizado anteriormente, contribuiu para a
construção do projeto do IF Sudeste MG.
Segundo ele, a grande inovação do projeto foi aglutinar a pesquisa, extensão e a inovação em um só projeto, ao invés de trabalhar
separadamente cada etapa. Extensão enquanto curso, a pesquisa para identificar a aplicação da legislação no município e a inovação seria
a formação dos professores para expandir a temática nas escolas do estado e do município.
Para ele, na perspectiva da educação, o projeto se insere no campo da inovação social. Não seria somente fazer a pesquisa ou, ao
final do curso, entregar o certificado. A ideia é que os professores desenvolvam os projetos em suas escolas, para dar um retorno à
comunidade escolar municipal e estadual do que foi estudado, e ainda promovendo a interação e troca de experiência entre as redes.
Segundo o entrevistado, seria, dentro do que se entende por tecnologia social, atingir justamente a parte da sociedade que tem uma
demanda maior, o que foi observado na escolha das escolas públicas da zona da periférica de São João Del Rei que participarão do
projeto, embora o critério de escolha dos docentes seja decisão das parceiras.
Ainda, de acordo ao entrevistado, o projeto não foi iniciado conforme cronograma proposto, em virtude de a Procuradoria (IF
Sudeste MG) ter solicitado revisão de todos os projetos do Edital de Interfaces. Nesta revisão houve a solicitação de novos documentos
que deverão ser solicitados às parceiras e apresentados à Procuradoria. Somente após a apresentação de tais documentos o projeto poderá
ser iniciado.
Houve, conforme relato do entrevistado, uma consulta à Procuradoria na tentativa de iniciar o projeto ainda no 2º semestre de
2019, de maneira a manter o mesmo planejamento, evitando, assim, a necessidade de criar novo cronograma. No entanto, quando da
entrevista, ainda não havia resposta à solicitação.
Entrevistado IF9
Segunda a entrevistada, que é professora de Física do Campus São João Del Rei, quando chegou no Campus, no ano de 2012, a
realidade do Instituto era bem distinta do que já havia trabalhado em sua carreira científica. Pra começar, não existia curso de Física, o
que a exigiu se adaptar.
Deste modo, iniciou um trabalho com um docente do Campus Juiz de Fora, na área de microcontroladores, arduíno, etc., abriu-se
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então um leque de opções para trabalhar com os alunos do curso de Gestão da Tecnologia da Informação no Campus São João Del Rei.
A entrevistada contou que o projeto submetido por ela ao Edital de Interfaces, na verdade, é uma continuidade do projeto
Programa Nacional de Informática na Educação15 (PROUCA), programa este que visa garantir um computador por aluno, lançado em
2010 pelo Governo Federal, e que, depois da mudança de governo, culminou no abandono dos equipamentos, que, lamentavelmente,
viraram sucata eletrônica nas escolas.
No ano de 2015, junto com o professor do Campus Juiz de Fora, a entrevistada submeteu um projeto à Fundação de Amparo à
Pesquisa do estado de Minas Gerais (FAPEMIG), por meio do qual obteve um financiamento para montar um laboratório nas escolas com
os equipamentos do PROUCA.
Ao longo de um ano, segundo relatou a entrevistada, ela e o professor do Campus Juiz de Fora, trabalharam no projeto em seis
escolas municipais da cidade de Tiradentes/MG, formatando os computadores, comprando software compatível, devido ao dos
equipamentos já estarem defasados, e dimensionando os laboratórios, pois os notebooks já não seguravam mais a carga.
Conforme relatou à entrevistada, depois da montagem dos laboratórios, foi realizada uma capacitação com os professores de
maneira que pudessem trabalhar com os softwares educacionais e fosse possível aos mesmos aderir à superinteressante ideia de ensinar
lógica, matemática e português através de jogos.
Com a submissão do projeto, agora, para o Edital de Interfaces, a entrevistada tem o interesse de analisar o impacto desses jogos
educacionais no aprendizado daquelas crianças.
A entrevistada afirmou que não houve interrupção do projeto no ano passado, mas, no que diz respeito ao Edital de Interfaces, o
mesmo será implementado este ano, pois em virtude de toda burocracia, demora e atrasos na assinatura do contrato, análise da
Procuradoria, não foi possível iniciar o projeto antes.
Segundo a entrevistada a inovação do projeto é dentro do contexto escolar. Não foram criados os jogos, são softwares livres que
foram disponibilizados em computadores de baixo desempenho. A proposta é ensinar de maneira lúdica uma comunidade carente que não
tem tanto acesso às tecnologias.
Entrevistado IF13
Biólogo do Campus Barbacena, o 13º entrevistado, chegou no Instituto no ano de 2010, com três pastas principais para trabalhar,
sendo elas pesquisa, pós-graduação e inovação, estando, atualmente na coordenação do Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores16 (LIFE), que foi criado através de projeto de 2010 que envolveu três graduações, quais sejam, Biologia, Química e Educação
Física, trabalhando, primeiro, com o que é educação e depois com a expansão do conhecimento.
15

Instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, o Prouca tem por objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino e
aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops educacionais.
https://www.fnde.gov.br/programas/proinfo/eixos-de-atuacao/programa-um-computador-por-aluno-prouca
16
O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) é um laboratório do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena, onde são
desenvolvidos projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados à formação inicial e continuada de professores, atendendo os graduandos das licenciaturas existentes
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Desde então o laboratório tem recebido estudantes e professores de Brasil inteiro para desenvolvimento de projetos, como o da
Olímpiadas Brasileira de Agropecuária17 (OBAP).
Segundo o entrevistado, a proposta de inovação apresentada no âmbito do projeto de interfaces é muito simples e se manifesta
através da criação de materiais didáticos que possam auxiliar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem.
Assim, segundo ele, através do projeto, professores - preparados para trabalhar em sala de aula - em conjunto com alunos, de
forma inovadora, poderiam criar um produto final, representado por uma cartilha.
Nesse sentido, como se vê, a inovação dar-se-ia no processo de conhecimento da educação.
A parceira para este projeto foi estabelecida com a SRE-Barbacena, que atende cerca de 50 cidades. Mas, devido a novas
regulamentações do marco da inovação e instruções normativas, o projeto ficou parado, e quando foram retomadas as negociações era o
período de mudanças no governo estadual, devido às eleições, o que, segundo o entrevistado, os impediu de caminhar com o projeto e
impôs a necessidade de, novamente, enviar documentação e aguardar resposta da parceira.
Os docentes coordenadores das parcerias do governo chegaram aos IF Sudeste MG a partir do ano de 2008, mesmo ano de criação dos
IFs. Há dentre os coordenadores um TAE, entrevistado IF5, que coordena o projeto juntamente com a entrevista IF4.
Os projetos submetidos ao Edital de Interfaces têm por finalidade dar continuidade a projetos anteriores de Extensão e Pesquisa, sendo
que somente o projeto da entrevista IF1 é produto de pesquisa de mestrado.
As parceiras do projeto foram estabelecidas com municípios e o estado, sendo que no âmbito daqueles foram contatadas as Secretarias
Municipais de Educação de São João Del Rei e Tiradentes, e a Secretaria de Assistência Social de Rio Pomba, enquanto que no âmbito do
estado, foram contatadas as SRE-Barbacena e SRE-S.J.Del Rei.
Percebe-se nas entrevistas que os coordenadores dos projetos tiveram dificuldades de firmar as parcerias com o estado, devido à incerteza
do responsável em assinar os documentos, e o fato das tratativas ocorrerem em um período de mudanças no governo. Além disto, observa-se que

no Campus : Ciências Biológicas, Química e Educação Física, e os professores e alunos das escolas de Educação Básica de Barbacena e região.
https://lifeifbarbacena.wordpress.com/sobre/
17
A OBAP é uma competição científica nacional e visa estimular o ingresso de jovens do ensino médio integrado/concomitante e técnico subsequente nas carreiras técnicocientíficas por meio da pesquisa e da inovação em agropecuária, aplicação de conhecimentos científicos, enfrentamento com situações desafiadoras e cooperação entre os
envolvidos na Olimpíada. http://olimpiadascientificas.org/olimpiadas/outras/obap/
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até o momento das entrevistas os projetos não haviam sido iniciados, em razão do pedido de revisão da documentação apresentada feito pela
Procuradoria do IF Sudeste MG.
Importante ressaltar, ainda, o fato, que chama atenção, de a entrevistada IF1 não ter conseguido parceria com a rede estadual devido à
concepção desta de concorrência do Ensino Médio entre o IF Sudeste MG e a Rede Estadual.
Vale destacar que as inovações pensadas para estas parcerias foram todas dentro do contexto educacional, seja no desenvolvimento de um
produto ou no processo de aprendizagem, exceto o projeto dos entrevistados IF4 e IF5 que pensam no conceito de inovação como inovação social
e/ou tecnologias sociais.
Necessário destacar três pontos levantados pelo entrevistado IF3: primeiro a insegurança em relação a inovação tecnológica, que foi um
dos fatores que o levaram a desistir do projeto; depois o pensar na parceira só para a divulgação do projeto, não visualizando alguma
contrapartida; e, por fim, a necessidade de entender melhor o conceito de inovação e a estudar como trabalhar com outro docente esta questão.

Bloco A - Pesquisa: Estrutura e Laboratórios do IF Sudeste MG
1 - Fale-me (avaliação) sobre a Política de Inovação do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF1
Por atuar mais na área de educação profissional, a entrevistada não possui muito conhecimento sobre a política de apoio a inovação.
Todavia, percebe que esta área produz pouca inovação, em relação a patentes e outros registros, e que há pouco incentivo ao desenvolvimento de
tecnologias educacionais pelos órgãos gestores da pesquisa no Instituto, que não são considerados como prioridade da Instituição. Ainda,
segundo a entrevistada, ela não se sente segura em avaliar estas questões, por ser recente o edital de inovação e ser a primeira vez que participa
deste tipo de edital.
Segundo a entrevistada, no seu Campus, a atuação do NITTEC é muito singela e discreta. Somente quando precisam, é que procuram a
servidora responsável pela inovação no Campus, que atende maravilhosamente bem. Entretanto, não há uma política, não há ações que busquem
informar a comunidade escolar sobre inovação, principalmente atrelada ao ensino.
Entrevistado IF3
Segundo o entrevistado, ele não consegue visualizar as ações de inovação devido ao fato de seus olhares não estarem voltados para esta
área, além do que foi conversado na entrevista. O entrevistado insiste que precisa compreender melhor o conceito de inovação e se a mesma
pode ser trabalhada de maneira independente de inovação tecnológica, pois, pode ser que seja possível desenvolver alguma inovação, sem que
esta esteja necessariamente ligada à inovação tecnológica. O entrevistado considera que pode sim existir inovação social, mas desconhece,
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reconhecendo, porém, que se existir, pode se enveredar por esse caminho.
Entrevistado IF4
A entrevistada afirma ter dificuldade em responder, devido ao fato de não ter aproximação suficiente com a inovação, e uma vez que sua
área está mais próxima à Extensão. Não teria opinião formada, mas considera a hipóteses de existir algumas ações no Campus, o que subentende
do contato pessoal que tem com alguns professores e em virtude do Campus ter um Laboratório de Robótica.
A sensação que a entrevistada tem é a de que o trabalho de inovação no desenvolvendo produtos não acontece em virtude do perfil dos
alunos do Campus, que é de estudante trabalhador, o que dificulta a dedicação para se trabalhar com a inovação.
Entretanto, a entrevistada diz estar apaixonada pelo projeto, pois quando saiu o edital, viu a possibilidade da construção do projeto ser
escrito por várias mãos e com participação de servidores de outros Campi.
Por estar mais próxima e gostar da Extensão, a entrevistada percebe que ela sempre fica em segundo plano, tanto nas universidades, em
relação à pesquisa, quanto nos IFs, em relação ao Ensino.
Assim, a entrevistada afirma que teve um cuidado maior na escrita do projeto, de maneira a assegurar que a extensão vá e esteja na
sociedade através da parceria, em uma relação dialógica, onde se aprende e também ensina.
A pesquisa, segundo a entrevistada, tem por objetivo entender a realidade social e transformar esta realidade através da inovação, da
tecnologia social.
A entrevistada afirma que sempre teve a sensação de conseguir muita coisa bacana, e poder contar com a contribuição de docentes, até
com mais experiência, para atuar no projeto para conseguir essa inovação, que é pesquisa, ensino, extensão e inovação de uma forma que
modifica a sociedade.
Entrevistado IF5
O entrevistado acredita que a inovação é particularidade de cada Campus e que ela precede de recursos, observando que há
maior destinação de recursos para os Campi maiores do Instituto, pensando na perspectiva de resultados, para desenvolver projetos
de inovação.
Embora o entrevistado não tenha experiência, ele avalia que enquanto política essa seja muito importante para o
desenvolvimento da Instituição, afirmando que temos uma cultura universitária de pesquisa e extensão, e que a inovação vem como
possibilidade de expandir a atuação do Instituto.
Para o entrevistado, cujo viés ideológico é direcionado à inovação das tecnologias sociais, por se tratar de instituição pública
o IF não deveria oferecer nada do produto de suas criações às empresas, cujo único interesse nesta relação é a de utilizar-se da
instituição para ter lucro na sua produção.
Embora saiba que esses acordos existam e aconteçam entre os IF e empresas, o entrevistado disse não concordar com tal
prática, pois, ao seu entender, a Instituição deveria trabalhar em prol da sociedade e utilizar das tecnologias inovadoras produzidas
para transformar o meio social.
No que diz respeito à inovação relacionada às tecnologias sociais, o entrevistado avalia que uma instituição de ensino,
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pesquisa e extensão, junto com a inovação, poder oferecer à sociedade, possibilidades e meios para desenvolver trabalhos de
intervenção significativos com público e para este público de demandas carentes.
O entrevistado acredita na importância da política para o desenvolvimento social, na contribuição para a transformação de
uma realidade, na perspectiva da tecnologia social, e não apenas dentro da questão de desenvolvimento de produtos específicos, que
envolvem recursos, empresas e tal.
Entrevistado IF9
Desde que iniciou no IF Sudeste MG, a entrevistada percebe o incentivo à inovação bem forte. Segundo ela, palestras e
minicursos são ofertados. Inclusive ela já participou do minicurso de propriedade intelectual ofertado pelo NITTEC e, no ano
passado, também participou do evento Desafio de Startup, tendo achado superinteressante ver os alunos em poucos dias tirar a ideia
do papel.
Entrevistado IF13
O entrevistado diz que quando da criação do Instituto, no ano de 2010, não havia pesquisa no Campus, embora existissem 100 anos
de escola agrícola.
Tendo como pasta a pesquisa, pós-graduação e inovação, segundo o entrevistado, ele iniciou seu trabalho, primeiramente sondando
o pessoal do Campus acerca do que achavam sobre ter e fazer pesquisa nele. Sendo o cenário de trabalho composto por alunos que
estudavam nos turnos da manhã e tarde, e professores com carga horária elevada, com 20 horas/aulas ou mais por semana, o
questionamento que rodeava o entrevistado era, nessas condições, “quem vai querer trabalhar com pesquisa?”
Segundo o entrevistado, no entanto, quando do lançamento do Edital de Ensino e Pesquisa, o mesmo foi surpreendido com a
concessão de 20 bolsas no primeiro edital, número que chegou a 45 no terceiro ano após o primeiro edital.
Em seguida, segundo afirmou o entrevistado, muito se trabalhou em prol da abertura do curso de pós-graduação no Campus. Em
seguida, veio a inovação, que, no entanto, em virtude de grandes dificuldades encontradas, foi passada adiante, por, embora tivessem
grandes ideias, não terem como distribui-las e criar parcerias.
Ainda segundo o entrevistado, percebeu-se que as pessoas que deveriam estar à frente deste processo seriam as pessoas ligadas ao
empreendedorismo e a administração de empresas. Por isso, mesmo havendo algumas tentativas de criação de alguns projetos, algumas
possibilidades, nenhuma delas gerou frutos.
Para o entrevistado, o NITTEC, a fim de cumprir sua finalidade legal, desenvolvendo as ações e atividades propostas pela lei do
Marco Legal, necessita ter em seu quadro de servidores, pessoas com perfil de advogado e administradores.
Ainda, segundo o entrevistado, o Campus não tem esse legado da inovação, que ainda precisa ser trabalhada como um
investimento. Segundo ele, primeiro era necessário ter pesquisa e pós graduação, de maneira a gerar coisas novas, e só depois, então,
chegar à inovação.
2 - Fale-me (avaliação) do relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento (FAPEMIG, FADEPE, outros).
Entrevistado IF1
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Entrevistada não comentou.
Entrevistado IF3
O entrevistado afirmou já ter participado de editais de iniciação científica e estar em contato com a Reitoria e com as
fundações de apoio para entender melhor como funciona este vínculo. Ainda, o entrevistado manifestou seu interesse em estreitar o
relacionamento com as fundações para o desenvolvimento de projetos.
Entrevistado IF4
A entrevistada acredita que tudo tem vários lados.
Além das questões burocráticas, que envolvem o processo, a entrevistada não descarta o fato de ter sua pouca experiência e a
do próprio Instituto, e ainda a dificuldade do processo, pois ninguém fica expert em fazer e aprovar projetos e relatórios sem antes
fazer algum. Ela acredita, assim, que só a partir daí, numa próxima tentativa, é possível se obter aprovação.
A entrevistada ressaltou o fato de a questão do edital da inovação ser uma nova área de atuação, assim como o fato de o
Marco da Inovação também ser algo novo, inclusive para o IF Sudeste MG. Então, em seu parecer, as dificuldades são dos
pesquisadores da instituição, ainda poucos experientes, por ser tratar de uma proposta nova – o que ressalta analisar “sem
desmerecer e reconhecer os primeiros passos dado por todos”.
A entrevistada, ainda, fez questão de pontuar, a comparação que fez dos institutos com as universidades: ela tem a impressão
de que o apoio das fundações para os Institutos ainda é muito tímido. Segundo ela, na análise que faz da aprovação dos projetos
pela FAPEMIG, o número de propostas aprovadas é bem desigual e o número de projetos aprovados para o Instituto é muito
pequeno, mesmo havendo instituições antigas.
Ainda, a entrevistada ressaltou saber que o caráter dos institutos difere do das universidades, mas levanta, ainda assim, a
hipótese de que existe um processo de privilégio às universidades em detrimento dos institutos.
A entrevistada, no entanto, não soube dizer se os institutos estão submetendo poucas propostas, se é o caso de inexperiência,
como acredita ser o seu próprio caso.
Entrevistado IF5
O entrevistado acredita ser de extrema relevância as fundações de fomento, pois fornecem recursos para os projetos e sem
este financiamento não seria possível desenvolver os projetos e dar qualidade às pesquisas.
O entrevistado considera que o bolsista contribui significativamente para o desenvolvimento da pesquisa, citando a
viabilidade de aquisição de equipamentos e materiais para determinadas pesquisas.
Todavia, para ele, o Instituto ainda precisa evoluir ou aprimorar as relações estabelecidas com estes órgãos, cuja parte
burocrática, que envolve o envio de documentação e comprovantes, em determinados projetos, acaba inviabilizando ou engessando
determinadas ações.
O entrevistado afirmou entender esta necessidade burocrática, mas por vezes ela inviabiliza a concretização de determinadas
ações, por exemplo, quando para realizar certos tipos de pesquisa, por exemplo, com envolvimento de parcerias – onde é preciso
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apresentar vários documentos -, a parceira não tem o documento no momento, surgindo a necessidade do pesquisador solicitar
auxílio à Diretoria de Pesquisa ou a Pró-reitoria para solucionar estas questões, o que não é tão simples e rápido.
Embora o entrevistado acredite ser fundamental o fomento das fundações, há, na visão dele, este gargalo burocrático que,
muitas vezes, impedem alguns servidores de aprovar projetos, devido ao fato de prazo para conseguir a documentação ser maior
que o prazo de inscrição da submissão dos projetos.
O entrevistado afirmou ainda, ser necessário pensar na atuação dos órgãos de fomento, buscar e instiga-los a ter mais
projetos, bolsas, recursos para setores específicos, como projetos voltados para a perspectiva realmente social.
Segundo o entrevistado, o IF, enquanto política pública, ainda não possui uma visão de sua função social transformadora da
realidade social, o que talvez se deva ao fato de os docentes serem egressos de universidades, e terem o pensamento voltado para a
pesquisa e não para a ideia do retorno efetivo para a comunidade, o que culmina no fato de estes tipos de pesquisas não serem
incentivas dentro da instituição.
Conforme afirmou o entrevistado, o incentivo financeiro é maior para se montar um laboratório de genética do que para fazer
uma pesquisa com jovens da periferia, por exemplo. Para ele, além do investimento ser baixo, estes projetos não têm visibilidade, o
que repercute em não haver interesse dos órgãos de fomento, que preferem projetos que produzam algo que seja expressivo.
Entrevistado IF9
A entrevistada afirma ter uma visão limitada do relacionamento, vez que ainda não teve projeto aprovado por um órgão
externo. Entretanto, a entrevistada participou, junto com o professor do Campus Juiz de Fora de um projeto que foi financiado pela
fundação. Portanto, segundo ela, quem poderia falar melhor sobre os procedimentos seria esse professor.
Ela afirma saber, porém, que existe uma burocracia, pois as vivenciou quando precisaram comprar alguns materiais para o
desenvolvimento do projeto, no entanto, elas não foram impeditivas, tendo conseguido executar o projeto sem grandes problemas.
Entrevistado IF13
O entrevistado acredita que as fundações deveriam estar próximas ao NITTEC, em virtude da sua capacidade de receber
demanda e auxiliar no processo tanto na parte jurídica, quanto na administrativa. Para ele, seria fundamental esta ligação, mas as
fundações entraram num processo de penumbra e viraram alvo de investigação.
Segundo o entrevistado, a atual conjuntura do país impôs que limitações e cortes também chegassem às agências de fomento,
que tiveram diminuição dos incentivos. Com isso, os Institutos Federais, como organizações novas, sem legado de pesquisa e
inovação, entraram num contrassenso, e até mesmo competição, com as agências de pesquisa, entre universidades e institutos de
pesquisa.
Para o entrevistado a inovação poderá ter um aporte bem grande dentro do contexto das fundações.
De acordo com o entrevistado, no que diz respeito à questão de gerenciamento de contingência, é preciso fazer interações dos
institutos com universidades, liga-las a empresas, de maneira a criar uma base, uma abrangência, para atender a sociedade.
Na visão do entrevistado, desse modo os Institutos terão condições de caminhar, porque o momento é de estreitar laços com
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as instituições de notório saber, para ter condições de competitividade, de projetos maiores com condições de gerenciamento pela
fundação.
3 - Como seu Campus interage com estes órgãos de inovação do IF Sudeste MG? Quais resultados já foram alcançados e
como ampliar esta interação?
Entrevistado IF1
Respondida na pergunta 1: Segundo a entrevistada no seu Campus a atuação do NITTEC é muito singela e discreta. Somente quando
precisam, é que procuram a servidora responsável pela inovação no Campus, que atende maravilhosamente bem. Entretanto, não há uma política,
não há ações que busquem informar a comunidade escolar sobre Inovação, principalmente atrelada ao ensino.
Entrevistado IF3
O entrevistado afirmou estar interagindo com os órgãos de Extensão e Pesquisa na Reitoria, pois, por estes estarem mais
vinculados com a pesquisa e extensão desenvolvida por ele, acredita que seja mais fácil conseguir fomento na pesquisa para seus
projetos.
Ainda, o entrevistado pretende, junto com outra professora, montar um grupo de pesquisa para conseguir recursos, via
fundação, para criar e/ou fortalecer projetos, ter um produto que possa levar em uma empresa, e esta possa ceder parte de sua renda
para fazer com que o projeto aconteça.
Entrevistado IF4
A entrevistada falou de dois pontos importantes que a ajudaram na submissão deste primeiro projeto de pesquisa: o primeiro
deles o setor de apoio da Diretoria de Extensão e da Diretoria de Pesquisa, que foi muito importante para tirar as dúvidas em relação
ao edital; o segundo, as orientações do Comitê de Ética para adequação do projeto.
Segundo a entrevistada, também ocorreu uma vídeoconferência para este edital, por meio da qual foi possível interagir com o
pessoal da pesquisa e da extensão, e, posteriormente, permitiu a trocar de e-mails para esclarecimentos de mais dúvidas.
Segundo ela, houve alguns percalços e o projeto ainda não teve início, o que a deixou um pouco decepcionada e frustrada,
mas todo o processo foi conduzido de forma dialogada, com reconhecimento dos entraves e oferecimento, na medida do possível,
de ajuda para que o mais breve possível possa ser iniciado o projeto.
Entrevistado IF5
O entrevistado afirmou que parece ter havido um amadurecimento do diálogo na instituição, pois, segundo ele, antes havia
uma dependência de respostas da Reitoria, hoje os Campi estão mais autônomos.
Ainda, o entrevistado destaca que houve também uma melhora no acesso, no fluxo e na comunicação entre Reitoria e Campi,
o que facilita o trabalho.
Entrevistado IF9
A entrevistada ressaltou que além de trabalhar em parceria com professor do Campus Juiz de Fora, coordena um pequeno
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Laboratório de Inovação Tecnológica, onde percebeu que o Instituto tem dado suporte quando há alguma projeto promissor.
Segundo ela, O NITTEC fornece o amparo necessário, porém a dificuldade é em inovar, devido este ser um processo
delicado.
Para a entrevistada a inovação envolve não só a capacidade intelectual, mas também questões de mercado e impacto.
A entrevistada participou da feira de inovação 'Inova Minas', onde teve a oportunidade de conhecer e analisar projetos
realizados através do CANVA, que é uma ferramenta muito utilizada pelos participantes para solução de problemas e
desenvolvimento de produtos. A entrevistada achou interessante essa ferramenta que, quando aplicada, permite aos participantes
verificar se a solução tecnológica apresentada tem um impacto global ou se trata de uma solução de pequeno impacto.
A entrevistada percebeu que no seu Campus – embora novo, e ainda sendo estruturados alguns cursos – o pessoal tem muita
vontade de fazer com que a pesquisa aconteça, ainda que não como um todo, mas a diretoria de pesquisa está sempre estimulando a
criação de projetos.
Embora a entrevistada tenha afirmado não perceber, ainda, nada muito grandioso em termos de inovação, na parte da
pesquisa e da extensão, principalmente, percebe que tudo está caminhando.
Segundo a entrevistada, ela não consegue ter um alcance global da pesquisa: por vezes acredita não haver produção, não
haver pesquisa, mas, quando há um evento, vê algumas apresentações de projetos que estão sim, sendo desenvolvidos.
Ela afirma ser perceptível a vontade de se fazer pesquisa no Campus, tem conhecimento de alguns trabalhos desenvolvidos
por alguns docentes, mas às vezes não há muita interação devido aos conteúdos estudados nas pesquisas serem diferentes. Todavia,
para a entrevistada, um medidor de pesquisa que tem no Instituto é a produção científica ou patente.
Segundo ela, devido à sua mudança de área de pesquisa, a iniciativa do Instituto em se criar grupos de pesquisa com
possibilidades de produção em outras áreas é muito válida, pois além de ter o olhar voltado para as relações da sociedade, esta é
uma maneira de dar o retorno do conhecimento adquirido.
Entrevistado IF13
O entrevistado afirmou que achou bem interessante e um avanço inicial no Campus na questão da inovação, o evento “Café
com Empresa”, onde as empresas são convidadas a vir tomar um café com a gente, oportunidade em que apresentam seus
problemas. A partir daí, é formado um grupo de trabalhos composto por estudantes que discutem os problemas dessas empresas e
propões soluções.
Para o entrevistado esse evento é um marco interessante, pois envolve estudantes de diferentes modalidades para ajudar na
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resolução de problemas com propostas inovadoras.
O entrevistado afirmou haver, ainda, outros projetos muito interessantes no Campus como, por exemplo, a Feira Científica de
Barbacena18 (FECIB), que tem alcance local, e neste ano de 2019 pretendeu apresentar 70 projetos, sendo que, os melhores
trabalhados apresentados na feira depois são, também, apresentados em outros eventos como a UFMG Jovem19 e a FEBRACE20, da
Universidade de São Paulo.
4 - Fale-me sobre como estão estruturados os Projetos de Pesquisa, Laboratórios e Pesquisadores de seu Campus?
Entrevistado IF1
Segundo a entrevistada, no Campus tem o Instituto de Pesquisa Científica Aplicada (IPCA), que foi construído através de
financiamento de projeto aprovado pela Financiadora de Inovação e Pesquisa (FINEP). Nele há alguns laboratórios, entre os quais o
que trabalha a parte tecnológica e jogos, e que tem ajudado os alunos do ProfEPT, especialmente, no desenvolvimento de produtos
educacionais. No entanto, desde que a obra do IPCA foi concluída, não houve nenhuma ação concreta para compra de
equipamentos e para a estrutura física do prédio.
Afirmou a entrevistada que os materiais do laboratório de pesquisa e ensino de matemática, que está sob sua coordenação,
foram todos provenientes de projetos, Capes e outros, ou ainda de material particular. Porém, segundo ela, se for entrevistar os
docentes da área de alimentos, provavelmente eles vão ter outros tipos de reclamações, referentes às necessidades dele que são mais
complexas, e que, inclusive, por vezes, são levantadas nas reuniões do IPCA.
De acordo com a entrevistada, o único problema do prédio está relacionado à questão de gestão, pois não tem servidores
específicos designados para cuidar do prédio, conta-se somente com os professores, responsáveis pelos laboratórios de pesquisa,
com o apoio de monitores e voluntários para zelar pelo prédio.
Na concepção da entrevistada, a Instituição precisa entender a parte educacional como uma parte fértil para a produção da
inovação, mas isto é uma questão de gestão, que o tempo – e este trabalho – talvez possa contribuir para o entendimento. Para ela,
primeiro é necessário haver uma cultura de inovação, depois é necessário que haja condições para fomentar esta inovação,
acompanhar e ao final obter uma avaliação. Ainda, segundo ela, o edital de inovação talvez seja o primeiro neste sentido, mas não
traz a possibilidade de compra de material permanente.
Para a entrevistada, há, por exemplo, um campo muito fértil, para a produção de tecnologia educacional e inovação, qual
seja, a educação inclusiva. No entanto, em seu parecer, as instituições de fomento à pesquisa, muitas vezes, se esquecem desta
18

A FECIB tem como objetivo promover o intercâmbio de trabalhos técnicos e científicos e/ou culturais das instituições educacionais do município.
https://www.ifsudestemg.edu.br/barbacena/institucional/extensao/projetos-e-programas/fecib
19
O objetivo do evento é propiciar espaço de encontro e intercâmbio de ideias entre a Universidade e a Educação Básica e Profissional, bem como entre professores e
estudantes de escolas de todo estado de Minas Gerais. https://ufmg.br/comunicacao/eventos/aberta-inscricao-de-trabalhos-na-20-ufmg-jovem
20
A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia é um movimento nacional de estímulo ao jovem cientista, que todo ano realiza na Universidade de São Paulo uma grande
mostra de projetos. https://febrace.org.br/o-que-e-a-febrace/#.XRt00-hKjIU
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possibilidade, como também no IF Sudeste MG, onde as políticas são muito voltadas para produtos de consumo e pouca para
questões de acessibilidade e sustentabilidade.
Entrevistado IF3
Para o entrevistado, há um compartilhamento de ideias com alguns professores, mas as investigações são em áreas diferentes, assim,
ainda não há nada de concreto para os projetos de pesquisa. Por enquanto, segundo ele, a interação é muito pequena, o que se mostra contrário à
realidade que deveria existir, já que há um laboratório para a formação de professor. Para ele, é preciso que exista algo com que os professores
da licenciatura consigam interagir, afinal estão formando professores. Ainda, segundo o entrevistado, dentro do núcleo da educação física o
compartilhamento das ideias é grande, mas em termos de pesquisa é pequeno. Já com os outros cursos a interação é pequena.
Quanto aos laboratórios, segundo o entrevistado entende, ser possível estreitar o diálogo com o docente responsável pelo laboratório de
formação de professores para utilização dos equipamentos.
Ressalte-se, que segundo o entrevistado, a estrutura de laboratórios é de “razoável para ruim”, deixando, de maneira geral, muito a
desejar, possuindo o laboratório que utiliza, inclusive, equipamentos seus, além de outros emprestados de uma universidade e de outra professora
com a qual trabalho. Embora compreenda que isso se deve à falta de recursos, o entrevistado acredita que o laboratório deveria ser melhor
estruturado e afirma haver muito ainda o que avançar em termos de estrutura.
Na percepção do entrevistado, a pesquisa não é muito o foco da Instituição, que precisar também estar mesmo voltada para o que a lei
coloca, quando pensa no ensino técnico, inovação tecnológica e na formação de professores. Para ele, a pesquisa está mais viva dentro das
universidades, mas, no seu ponto de vista, é necessário que a pesquisa nos Institutos avance.
Entrevistado IF4
A entrevistada afirmou que sua experiência em projetos de pesquisa e inovação é ainda pequena e não tem knownow para falar a respeito
do assunto. No entanto, ela disse trabalhar com projetos de extensão desde 2012 e perceber, desde então, que os editais, ainda que apresentem
falhas, têm sido corrigidos e modificados durante este período.
Segundo ela, antes TAE não podia ser coordenador de projeto e participava como coorientador, hoje, no entanto, esta situação já foi
modificada.
Ela lembrou, ainda, que se exigiam também documentos na submissão do edital, que em sua opinião deveriam ser cobrados somente de
quem fosse classificado, por exemplo, declaração de matrícula dos bolsistas. Para ela, era muita produção de papel desnecessária, e os editais, ao
longo do tempo, foram sendo modificados de maneira assertiva para mudar isso.
A entrevistada afirmou fazer uso somente do laboratório de informática, que, além de estar adequado com equipamentos de
acessibilidade, caso algum aluno venha a precisar, tem computadores suficientes para atender os alunos.
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Entrevistado IF5
O entrevistado afirmou que a implementação do Sistema Inovare21, ferramenta utilizada para lançar os editais e registrar os projetos de
pesquisa, foi fundamental para que os envolvidos pudessem acompanhar e ter acesso aos editais, formulários e suas atualizações. Este, para ele,
foi um ponto positivo, que minimizou problemas e demostrou o amadurecimento da Instituição.
Segundo o entrevistado, o Campus possui grupos de trabalho, embora não soubesse precisar a quantidade deles, e que estão sempre
produzindo conhecimento, alguns em parceria com Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e outros com a Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Ainda, o entrevistado destacou fazer parte, juntamente com a entrevistada IF4, do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e
Indígena (NEABI), que estão trabalhando para ser institucionalizado, ou seja, se transformar em uma política adotada no Instituto.
O entrevistado acredita que os laboratórios do Campus são bons para os cursos que oferecem, embora não sejam muitos. Segundo ele, há
laboratórios de informática, de edificações, de enfermagem, alguns específicos e outros que serão compartilhados, como o laboratório de solos e
de química.
No que diz respeito à discussão sobre os laboratórios no Campus, o entrevistado acredita que estes são suficientes para as pesquisas que
são desenvolvidas, ainda que alguns estejam em processo de compra de equipamentos.
Entrevistado IF9
A entrevistada, que coordena o Laboratório de Inovação Tecnológica no Campus, afirmou que no começo foi uma grande luta conseguir
um local para montar o laboratório, devido ao fato de o Campus ser pequeno, com problemas de espaço. Outra dificuldade, segundo ela, se deu
em virtude do entendimento de que o laboratório de pesquisa possui uma interface diferente do ensino.
No entanto, conforme relatado pela entrevistada, superada esta resistência inicial, hoje ela conta com amplo apoio para desenvolver os
estudos no laboratório e, embora ainda faltem alguns materiais, a entrevista já consegue realizar seu trabalho com a estrutura atual do laboratório.
Em relação aos editais lançados pelo Instituto, a entrevista afirma que todos funcionam muito bem, e ela, em particular, adora o Edital de
Extensão Tecnológico, que além de contar com a participação de bolsistas, disponibiliza recursos para o custeio de pequenas materiais que
podem ser adquiridas ao longo do projeto. A entrevistada que já participou deste edital algumas vezes, afirma ser bem acertada esta proposta da
Instituição.
Ainda, além de trabalhar com o professor do Campus Juiz de Fora, a entrevistada, em seu Campus, tem afinidade de tema de pesquisa
com um professor e afirmou saber de estudos bacanas de outros grupos de pesquisas e de projetos bem sólidos desenvolvidos na região por
outros professores em diferentes áreas, mas só quando surge alguma demanda em comum é que acontece a interação entre os grupos e/ou
professores.
Entrevistado IF13
Para o entrevistado é necessário que existam laboratórios de pesquisa nos Campus e, embora admita que no Campus em que atua haja
poucos laboratórios de pesquisa, este conta com laboratório de aulas que são auxiliares no contexto do ensino e mesmo o laboratório LIFE – que
21

https://inovare.ifsudestemg.edu.br/
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é um laboratório de interfaces de ensino e extensão, mais próximo também de fazer pesquisa na área educacional – é utilizado para dar aulas.
No que diz respeito aos projetos, o entrevistado afirmou que o IF precisa arrumar um setor para auxiliar na burocracia dos processos. Este
apoio/auxilio seria uma segurança a ser passada aos servidores para que não acarrete em alguma infração que possa gerar multa.
Do ponto de vista do entrevistado, é necessário superar o medo - fruto da insegurança oriunda da falta de apoio/esclarecimento acerca de
questões legais que envolvem o tema, sobre o que se deve e pode ou não fazer - e empregar esforços, por meio da realização de um planejamento
estratégico, num horizonte de 10/15 anos, de maneira a assegurar que, de fato, ocorra uma expansão e consolidação da pesquisa.
Além disso, o entrevistado chama a atenção para a necessidade de encurtar e simplificar o caminho para a submissão de projetos, onde
hoje, por vezes, chega-se a preencher até 17 formulários.
5 - Já existem resultados relevantes de Inovação (produto, processo, serviço) dentro de seu Campus? Quais são as
perspectivas?
Entrevistado IF1
A entrevistada afirmou ter conhecimento de algumas ações, além da área da educação, que trabalham o desenvolvimento de
jogos para o ensino da lógica em ambiente virtual para trabalhos interdisciplinares. Além disso, segundo ela, há produção de
tecnologias na área de alimentos, em virtude do Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologia de Alimentos. Ainda, segundo a
entrevistada, há alguns projetos de desenvolvimento de tecnologia pelo grupo da ciência da computação.
Embora a entrevistada não soubesse dizer se estas ações estão bem documentadas e organizadas no Núcleo de Inovação, ela
afirmou que são ações relevantes e diz ter conhecimento da existência de tentativas de pedidos de patentes do que tá sendo
produzido após o termino do mestrado, mas não de forma concomitantemente, como está sendo feito com o projeto da inovação, da
qual é coordenadora.
Segundo ela, para o mestrado a patente não tem o mesmo valor de um artigo científico, mas por outro lado, se as pesquisas
tivessem financiamento, poderiam ser mais bem sucedidas.
Entrevistado IF3
O entrevistado afirmou não visualizar resultados de inovação em sua área de atuação.
No entanto, segundo ele, em outras áreas acredita que haja resultado de inovação, embora afirme isso sem ter experiência na
área, simplesmente, baseado no fato de que a escola tem uma vocação agrícola forte, que torna possível nesse aspecto que seja
desenvolvida a inovação, principalmente.
Ele destacou falar como um leigo e afirmou não conhecer o funcionamento do processo de registro de patente e de outras PI,
embora veja na marca dos produtos que são vendidos no posto de vendas do Campus uma grande possibilidade de registro e
agregação de valor.
Entrevistado IF4
A entrevistada afirmou, simplesmente, ter conhecimento de uma professora que trabalha com software e aplicativos.
Entrevistado IF5

150

O entrevistado afirmou ter conhecimento, somente, a respeito do desenvolvimento de aplicativo de jogos por dois
professores do Campus, que parece estar em processo de patenteamento (registro), mas acredita que mais coisas estejam sendo
desenvolvidas nesta área.
Entrevistado IF9
A entrevistada afirmou não ter ainda visto nenhum resultado, vez que quando se fala em inovação o medidor é o registo de
alguma PI. Ainda, ela afirmou que pela sua experiência no Laboratório de Inovação Tecnológica, as perspectivas para uma
inovação requerem uma estrutura e um tempo de amadurecimento, embora confesse que, no início, acreditava que o caminho fosse
mais rápido. Para ela, primeiramente será preciso vencer algumas barreiras para depois inovar.
Entrevistado IF13
O entrevistado afirmou que existem algumas pesquisas que tem um apoio muito mais social, assim visam a inovação nas
questões sociais. Para ele, na geração de produtos novos, quem tem potencial deste tipo de inovação no Campus é a área da
agroindústria, da tecnologia de alimentos e de química.
O entrevistado afirmou entender ser necessário empregar maiores esforços em relação às áreas que tem mais potencial para
gerar patentes, mas, antes, é preciso mostrar que caminho se quer seguir. Ele afirmou que as áreas da agroindústria e alimentos são
um caminho forte para patentes no Campus, assim como a área de química, que também tem potencial para inovação, inclusive tem
patente já depositada, porém ligadas a pesquisas anteriores do Instituto.
6 - Fale-me das ações que estão sendo e/ou foram implementadas/planejadas para estimular atividades de pesquisa no seu
Campus/Campi?
Entrevistado IF1
Respondida na pergunta 1: Somente quando precisam, é que procuram a servidora responsável pela inovação no Campus, que atende
maravilhosamente bem.
Respondida na pergunta 3: A instituição precisa entender a parte educacional como uma parte fértil para a produção da
inovação, mas isto é uma questão de gestão, que com o tempo e talvez este trabalho possa contribuir para este entendimento.
Primeiro, tem de ter uma cultura de inovação, depois, condições para fomentar esta inovação, acompanhar e ao final obter uma
avaliação. O edital de inovação talvez seja o primeiro neste sentido, mas não traz a possibilidade de compra de material
permanente.
Entrevistado IF3
O entrevistado afirmou acreditar que tais ações estão sendo implementadas, todavia esta fora de sua área de atuação, pois quando aparece
edital neste sentido não olha, ou olha rapidamente, e como não se encaixa não se debruça para entender.
Entrevistado IF4
A entrevistada afirmou perceber o incentivo do Campus em apoiar os projetos que são submetidos nos editais e que são aprovados fora do
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quantitativo do Campus, e comentou acerca de alguns critérios do Edital de Bolsa Pesquisador que não pode concorrer.
Entrevistado IF5
O entrevistado disse perceber nenhuma atividade especifica, mas afirmou haver uma movimentação da gestão do Campus e da PROPPI
em dar incentivo financeiro em todos os projetos que são classificados nos editais, reconhecendo que, embora o Campus não tenha uma atividade
efetiva em pesquisa, sempre que tem oportunidade dá o incentivo financeiro para o desenvolvimento do projeto.
Entrevistado IF9
A entrevistada afirmou ver que seu Campus tem conseguido estimular bastante a pesquisa dentro do contexto de cortes de verbas ao
longo dos anos e disse perceber o esforço da equipe e da direção de pesquisa na articulação do evento Semana de Ciência e Inovação do Campus
que, à época da entrevista, estava sendo planejada.
Ainda, segundo a entrevistada, há também a ideia de se fazer uma feira de ciências envolvendo a sociedade local, como acontece na
semana de integração com a oferta de vários minicursos, o que ela considera ser importante.
Para a entrevistada, embora o Campus seja pequeno, com inúmeros desafios a serem vencidos, ele conta com força de vontade de seu
pessoal, ressaltando, no entanto, que sempre é preciso de mais investimento.
Ainda, segundo ela, há previsão de bolsas para os alunos nos editais, que considera ser importante para a pesquisa.
Entrevistado IF13
O entrevistado afirmou que a burocracia, tanto interna como externa, é o maior problema à implementação de ações. Para ele, é preciso
achar um caminho para transitar os processos de forma fácil e dentro da legalidade.
Segundo o entrevistado, é ofertado no Campus oficina de elaboração de projetos para que as pessoas possam escrever projetos. Além
disso, também já tiveram as fundações, FAPEMIG e Fundação Artur Bernardes (FUNARBE), falando a respeito de projetos e captação de
recursos. Outro evento, destacado pelo entrevistado, é o Simpósio de Pesquisa e Inovação22 do Campus Barbacena que é uma forma de divulgar
os trabalhos do Instituto. Outra questão que o entrevistado coloca que o IF precisar trabalhar está ligado à sua identidade e como quer ser visto.
Os entrevistados quando indagados a falar a respeito da política de inovação do IF Sudeste MG, de modo geral, não visualizam regras
estabelecidas na instituição. Os entrevistados IF9 e IF13 percebem ações de incentivo a inovação, enquanto os entrevistados IF1, IF3, IF4 e IF5
nem conseguem responder as questões relativas a esta pergunta, por não terem muito conhecimento do tema e não estarem próximos às ações de
inovação. A entrevistada IF1, por atuar mais na área da educação, percebe que há pouca produção e incentivo ao desenvolvimento de tecnologias
educacionais. O entrevistado IF3 diz não visualizar as ações de inovação porque seus olhares não estão voltados para esta área, assim precisa
22

É um evento de âmbito científico local, voltado à consolidação dos programas Institucionais de iniciação científica e tecnológica do Campus Barbacena.
https://www.ifsudestemg.edu.br/barbacena/institucional/pesquisa/acoes-e-programas
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entender melhor o tema para seguir neste caminho. Já os entrevistados IF4 e IF5 pensam na inovação na perspectiva da inovação social, para a
contribuição da transformação da realidade social. A entrevistada IF4 arrisca dar opinião de que existem algumas ações de inovação no Campus
São João Del Rei devido o trabalho de alguns professores em robótica, mas a sensação é de não ter desenvolvimento de produtos, devido ao
perfil dos alunos. Para o entrevistado IF5 a inovação precede de recursos para desenvolver projetos e, embora não tenha experiência na área,
avalia ser a política muito importante para o desenvolvimento da Instituição. A entrevista IF9 diz que desde quando entrou no IF Sudeste MG
percebe o incentivo a inovação, através de palestras, minicursos e eventos. O entrevistado IF13 diz que no começo o Campus Barbacena não
havia pesquisa, foi uma construção ao longo do tempo o incentivo para se trabalhar com a pesquisa, em seguida, com a pós-graduação e, por
último, a inovação, que ainda está em processo.
O relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento de acordo com os entrevistados, em geral, é incipiente. A entrevistada
IF1 não fez comentário por entender que esta questão não tinha envolvimento com seu projeto. O entrevistado IF3 tem interesse em estreitar o
relacionamento com as fundações. A entrevistada IF4 pondera dizendo que tudo tem vários lados, além da burocracia dos processos, também tem
o fato de pouca experiência, como no seu caso, e da própria Instituição referindo-se ao Marco da Inovação. Fez questão de pontuar, a impressão
que tem que o apoio das fundações para os IFs é tímido, comparado às universidades, haja vista que o número de projetos aprovados é bem
desigual. O entrevistado IF5 acha de extrema relevância o fomento das fundações, porém o relacionamento precisa evoluir, já que há um gargalo
relacionado à parte burocrática no processo. Além disto, diz ser necessário buscar e instigar projetos para setores mais específicos, voltados para
a perspectiva social. Para o entrevistado IF5, o interesse dos órgãos de fomento é em projetos de visibilidade, que produzam algo que seja
expressivo. A entrevistada IF9 não teve projeto aprovado por fundações, no entanto participou de projeto junto com outro professor. Assim tem
uma visão limitada do processo, sabe que existe uma burocracia, mas não foi impedimento para a execução do projeto. O entrevistado IF13 pensa
que a relação das fundações deveria ser mais próxima com o NITTEC, devido a sua capacidade de receber demanda e auxiliar nas questões
jurídicas e administrativas.
Quanto à interação com os órgãos de inovação do Instituto, os entrevistados têm contado com o NITTEC e com as diretorias de Pesquisa
e Inovação e/ou com os setores de Inovação dos Campis. A entrevistada IF1 fala que a atuação do NITTEC é singela e discreta, entretanto não há
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ações que busquem informar a comunidade questões de inovação atrelada ao ensino. Somente o entrevistado IF3 diz interagir mais com os
órgãos de Extensão e Pesquisa, por estarem mais voltados a sua área de atuação. A entrevistada IF4 ressalta dois pontos importantes que a
ajudaram na adequação do projeto para submissão, as orientações do Setor de Apoio à Pesquisa e do Comitê de Ética. Além disto, a interação
através de videoconferência para o Edital de Interfaces com o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e com o Diretor de Extensão
(Reitoria). Para o entrevistado IF5 parece ter havido um amadurecimento do diálogo na Instituição, hoje os Campi estão mais autônomos, tendo
em vista a melhora do acesso, do fluxo e da comunicação, que facilita o trabalho. Na percepção da entrevistada IF9 o Instituto tem dado suporte
quando há algo promissor. O NITTEC fornece o amparo, a direção do Campus São João Del Rei, estimula a criação de projetos, tem muita
vontade de fazer a pesquisa acontecer, porém a dificuldade é em inovar. Segundo a entrevistada IF9, a inovação é um processo delicado que
envolve além da capacidade intelectual, questões de mercado e o impacto das soluções inovadoras na sociedade. Não consegue ter um alcance
global da pesquisa, na mesma hora que acha que não tem produção, vê nos eventos que há projetos sendo desenvolvidos. Vê como um medidor
para o Instituto a produção científica ou o deposito de patentes. O entrevistado IF13 disse ter tido um avanço no seu Campus Barbacena com o
evento Café com Empresa. As empresas apresentam seus problemas, há a composição de grupos de trabalhos de estudantes para discutir e propor
soluções. Outro evento é a FECIB que tem abrangência local e os melhores trabalhos depois são apresentados em outros eventos como UFMG
Jovem e a FEBRACE.
Referente aos projetos de pesquisas, laboratórios e pesquisadores dos respectivos Campi dos entrevistados, em tese atendem as
perspectivas para a pesquisa, contudo alguns aspectos carecem de atenção. A entrevistada IF1 disse que tem o prédio do IPCA no Campus Rio
Pomba, construído através do financiamento de projeto da FINEP, desde que a obra foi concluída, não houve ação concreta do Campus para a
gestão e manutenção do prédio, que considera ser o maior problema em relação ao IPCA. Todavia fala também da necessidade de investimentos,
tanto para compra de equipamentos, quanto para matérias de consumo, visto que os materiais existentes são provenientes de projetos ou de
material particular. Para a entrevistada, a gestão da Instituição precisa entender que a parte educacional como área fértil para inovar, pois pensam
inovação voltada para produtos de consumo. Para isto, primeiramente tem de se desenvolver uma cultura de inovação, em seguida, o fomento,
acompanhamento e avaliação. Para o entrevistado IF3 os laboratórios do Campus Barbacena deixam muito a desejar, sabe da falta de recursos,
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mas deveriam ser mais bem estruturados, pois o laboratório que utiliza tem equipamentos próprios e emprestados de outra instituição. Também
vê a possibilidade de estreitar o diálogo com docentes responsáveis por outros laboratórios. Na percepção do entrevistado IF3, a pesquisa não é o
foco do Instituto, mas é preciso pensar no que a legislação coloca para o Instituto. No Núcleo de Educação Física do Campus Barbacena há uma
interação muito pequena de pesquisa, as investigações são em áreas diferentes, tem mais um compartilhamento de ideias de alguns professores. A
entrevista IF4 somente faz uso do laboratório de informática que a atende muito bem, inclusive com equipamentos adequados a acessibilidade.
Sua experiência com projetos de pesquisa e inovação é pequena, trabalha mais com projetos de extensão, desde 2012. Percebe que durante este
período os editais vêm sendo corrigidos e modificados de maneira assertiva, como exigência de menos documentos, que gerava produção de
papel desnecessária. O entrevistado IF5 acha que os laboratórios do Campus São João Del Rei são bons, atendem os cursos e as pesquisas
desenvolvidas, ainda que alguns estejam em processo de compra de equipamentos. Disse que a implementação do Sistema Inovare foi um ponto
positivo, minimizou problemas, para o acesso e acompanhamento dos editais de pesquisa. Faz parte junto com a entrevistada IF4 do NEABI, e
sabe da existência de outros grupos de trabalhos em seu Campus São João Del Rei A entrevistada IF9 está na coordenação do Laboratório de
Inovação Tecnológica do Campus São João Del Rei. Relata a dificuldade para conseguir espaço para a montagem do laboratório para modificar o
entendimento que o laboratório de pesquisa ter uma interface diferente do ensino. Com a estrutura que tem hoje, consegue realizar os trabalhos.
Segundo a entrevistada os editais lançados pelo Instituto funcionam bem, se identifica com a Extensão Tecnológica, que possibilita participação
de bolsistas e recursos de custeio. Tem afinidade de pesquisa com um professor do Campus São João Del Rei e outro do Campus Juiz de Fora.
Sabe de trabalhos desenvolvidos por outros grupos de pesquisa no Campus São João Del Rei, mas a interação dos grupos e/ou professores surge
sob demanda. O entrevistado IF13 sabe da necessidade de ter laboratórios de pesquisa, há poucos no Campus Barbacena. O Campus conta
também com os laboratórios de aula, auxiliares no ensino. Para o entrevistado IF13, o IF Sudeste MG precisa ter um setor para auxiliar na
burocracia dos processos, com mais agilidade na submissão dos projetos, diminuindo formulários e com mais segurança no cumprimento da
legislação a fim de se evitar sanções. É preciso também, ser feito um planejamento estratégico, para que daqui a alguns anos possa se vislumbrar
a expansão de consolidação da pesquisa.
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Sobre os resultados relevantes de inovação e as suas perspectivas em seus Campi há pouca percepção. A entrevistada IF1 tem
conhecimento de trabalhos desenvolvidos em outras áreas, tecnologia de alimentos, devido ao mestrado e ciência da computação. Embora
considere estas ações relevantes, não sabe como estão organizadas no setor de Inovação no Campus Rio Pomba. Vê tentativas de pedidos de
patentes após o término de mestrado, mas não de forma concomitante como foi o seu projeto do Edital de Interfaces. Diz que a patente não tem o
mesmo valor de um artigo científico no mestrado, mas se as pesquisas tivessem financiamento poderiam ser mais bem-sucedidas. O entrevistado
IF3 não visualiza resultados de inovação em sua área, mesmo sendo leigo em relação à inovação, sabe que a escola tem forte vocação agrícola,
podendo ser desenvolvida alguma tecnologia. Também não sabe como funciona o processo de registros de propriedade intelectual, embora veja
na marca dos produtos do Campus Barbacena possibilidade de registro e agregação de valor. Os entrevistados IF4 e IF5 só tem conhecimento de
trabalhos de desenvolvimento de software e aplicativos de jogos no Campus São João Del Rei. A entrevistada IF9 ainda não viu nenhum
resultado em inovação, tendo como medida o registro de propriedade intelectual. Devido sua experiência no Laboratório de Inovação
Tecnológica, as perspectivas para uma inovação requerem estrutura e tempo de amadurecimento, embora pensasse que o caminho fosse mais
rápido. Segundo o entrevistado IF13 existem algumas pesquisas que visam à inovação social. Na questão de geração de produtos novos, o
Campus Barbacena tem potencial forte na área da agroindústria, tecnologia de alimentos e de química. Devem ser colocados esforços nestas
áreas por terem perspectivas de patentes, inclusive na área de química já tem patente depositada, porém relacionada à pesquisa anterior.
A respeito das ações implementadas/planejadas para o estímulo a pesquisa existem opiniões diversas, de um extremo ao outro,
dependendo do Campus. A entrevistada IF1 diz que o Edital de Interfaces talvez tenha sido o primeiro no sentido de estímulo a inovação,
contudo não traz possibilidade de investimento em material permanente. E quando há necessidade de orientações, procuram a servidora
responsável pela inovação no Campus Rio Pomba, que atende prontamente. Devido estar longe da área de pesquisa do entrevistado IF3, este não
se debruça a entender os editais. A entrevistada IF4 percebe que há um incentivo do Campus São João Del Rei para apoiar os projetos aprovados,
fora do quantitativo reservado para o Campus. Faz alguns comentários a respeito do Edital do Bolsa Pesquisador que não consegue concorrer. O
entrevistado IF5 não consegue perceber atividades específicas, mas há movimentos da gestão do IF Sudeste MG em incentivar todos os projetos
classificados. A entrevistada IF9 vê bastante estímulo a pesquisa no Campus São João Del Rei, mesmo dentro contexto de corte de verbas ao

156

longo dos anos, mas ressalta que sempre é preciso de mais investimento. Diz também que há previsão de bolsas nos editais. Percebe o esforço da
equipe e direção da pesquisa na Semana da Ciência e Inovação, e já estão com a ideia de fazer uma feira de ciências envolvendo a sociedade
local. Acha importantes as ações, mesmo sendo um Campus pequeno, com vários desafios a vencer, mas conta com a força de vontade das
pessoas. O entrevistado IF13 enxerga a burocracia dos processos como o maior problema, interno e externo, havendo necessidade de um tramite
mais fácil e dentro da legalidade. Fala de eventos realizados no Campus Barbacena referente aos projetos e a captação de recursos como palestras
realizadas pelas fundações, FAPEMIG e FUNARBE, Seminário de Pesquisa e Inovação e a Oficina de Elaboração de Projetos. Ressalta a
necessidade do IF Sudeste MG trabalhar a sua identidade, de como quer ser visto.

Bloco B – Cultura e Institucionalização da Inovação e do Processo de Interação UEGSS
7 - Fale-me sobre sua visão sobre a Interação UEGSS. O seu Campi tem projetos de Interação UEGSS em andamento, além
do edital de Interface? Você já participou de projetos de Interação UEGSS? Quando? No IF? Formalizou este processo?
Outra Instituição? Como foi esta experiência?
Entrevistado IF1
A entrevistada relatou que, desde o mestrado, realizado no ano de 2008, vem trabalhando na produção de material voltados para a
educação, não no sentido de uma tecnologia ou de uma inovação, e sim, no sentido de uma tecnologia educativa, que possa contribuir com o
ensino e principalmente para a acessibilidade, sendo que, através de alguns projetos de iniciação científica, esta produção esta sendo
desenvolvida. Ela cita como exemplo o desenvolvimento de um site com alguns materiais educativos para o ensino de disciplinas de estatística
para deficientes visuais, no ano passado.
Além dos projetos de iniciação científica, no mestrado, a entrevistada relatou que tem outras três orientandas trabalhando com a ideia da
inclusão, porém o projeto que envolve alguma parceria é o do edital de inovação.
Esta é a primeira participação da entrevistada em editais que envolvem este tipo de ação proposta pelo Instituto.
A entrevista ressalta que, quando forem entrevistados os docentes da área de alimentos, há possibilidade de ter mais parcerias já
estabelecidas, devido à formação do Campus e de empresas da área.
Entrevistado IF3
O entrevistado não consegue visualizar a interação nem com a parceira SRE-Barbacena e nem na sua área, embora ache muito
interessante. Ele não soube dizer se é viável, sobretudo na sua área.
O entrevistado acredita ser uma estratégia interessante – tendo em vista a dificuldade de conseguir recursos – a possiblidade de se
cooperação de outras instituições que possam colaborar, por exemplo, levantando parcerias para colaborar financeiramente e com o espaço,
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recebendo, em contrapartida do Instituto como contribuição para a parceira um resultado social, quer seja no atendimento de exercícios físicos
para determinada parcela da população, quer seja para produzir benefícios sociais, fisiológicos para a qualidade de vida e saúde.
Ainda, o entrevistado não soube dizer se existe inovação social, e se esta proposta se enquadraria, mas acredita que sua visão está bem
distante da inovação tecnológica e da produção de alguma PI, ressaltando que isso é o que consegue enxergar dentro da sua área de atuação,
assumindo ter certa dificuldade nesta visão, reconhecendo a necessidade de estudar mais o tema – o que é difícil por falta de tempo.
Quanto a outros tipos de interação, como exemplo, estabelecer uma parceria para uma consultoria, um treinamento físico, o entrevistado
diz não saber se pode ou não ser realiza-la, mas, se possível for, vislumbra a possibilidade de organizar um projeto com os alunos na finalidade
de produzir algo academicamente, o que considera ser excelente.
Entrevistado IF4
A entrevistada afirmou acreditar haver interação e acha que esta vem crescendo, mas ressalta ser preciso estreitar a interação, devido ao
fato de algumas exigências burocráticas dificultarem estes processos.
Ainda, a entrevistada afirmou ter conhecimento do projeto da entrevistada IF9 – que também teve projeto aprovado no Edital de
Interfaces –, quem, inclusive, cita estar envolvida com a inovação do Campus.
Além do projeto em parceria com a Organização Não Governamental23- ONG “Fundação Conscienciarte”, que foi inspirado no projeto
de formação de professores, a entrevistada costuma ser convidada para dar palestras e orientações, citando, inclusive, que dará uma consultoria à
Câmara de Vereadores de uma cidade próxima a São João Del Rei, dentro do programa de extensão que irá escrever para a constituição do
Parlamento Jovem da cidade.
Entrevistado IF5
O entrevistado acredita que o Instituto ainda esta num processo de construção de identidade e que somente a partir do momento que a
identidade for consolidada é que as possibilidades vão se expandir.
Ele afirma que o Instituto sequer é conhecido por algumas e destaca que por estarmos em um estado que tem muitas universidades, a
interação e a visibilidade do Instituto não acontece igual o que ocorre em relação às universidades, além do fator da competição ser muito
grande.
O entrevistado citou a entrevistada IF9 como a grande pesquisadora do Campus, tendo estabelecidas parcerias com universidade e
desenvolvimento de software.
O entrevistado participou junto com a entrevistada IF9 do projeto em parceria com a ONG Fundação Conscienciarte, e também escreverá
o programa de extensão para a Constituição do Parlamento Jovem.
23

A Fundação Conscienciarte é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, cujo objetivo básico é promover os direitos elementares das crianças, jovens e
adultos, incentivando e fomentando a elevação do nível de consciência e a qualidade de vida da comunidade, buscando a reconstrução da sua auto-estima, do desenvolvimento
de competências, habilidades e valores de pessoas cidadãs, através do desenvolvimento de atividades de cunho socioeducativas e culturais desenvolvidas em parceria com o
poder público e privado, numa ação de cooperação e solidariedade.
http://www.conscienciarte.org.br/institucional/historia/
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Entrevistado IF9
A entrevistada afirmou existir uma abertura entre a academia e a empresa, mas o principal entrave desta interação é o timing da empresa
ser diferente. Segundo ela, embora haja a conversa, o contato, o grande dificultador é que as atividades acadêmicas tomam um tempo dos
docentes que não são compatíveis para dar retorno à empresa. Além das reuniões e das burocracias, é preciso montar e capacitar à equipe que irá
trabalhar no projeto de pesquisa. E além do fato de o processo ser longo, em época de provas os bolsistas não aparece.
Embora de um lado as empresas desejem obter respostas rápidas para os problemas, a entrevistada vê que, de outro, elas estão dispostas a
esta interação, porque a solução encontrada na pesquisa é, não raras vezes, mais barata do que no mercado. Assim, existe a possibilidade, só que
tem de construir grupos sólidos, ganhar experiência, para poder dar respostas mais rápidas.
A entrevistada contou estar trabalhando num projeto para fazer uma fábrica de laticínios, sendo que antes do projeto de interfaces,
trabalhou no projeto de desenvolvimento de um placar eletrônico, com professor do Campus Juiz de Fora, que também teve um parceiro
externo, sendo que, embora não houvesse um caminho bem definido de como firmar a parceria, o NITTEC interveio e conseguiram finalizar o
projeto.
Entrevistado IF13
O entrevistado afirmou que o Instituto precisa avançar um pouco mais nesta questão, que é preciso criar núcleos que possam captar estas
interfaces para que a interação possa acontecer. Segundo ele, este é o papel do NITTEC, mas sempre acaba esbarrando na burocracia quando a
demanda chega. Por isso, para ele, é preciso aprender este caminho, pois essa questão não esta estabelecida.
O entrevistado, mais uma vez, cita o evento do Café com Empresa, e levanta um questionamento acerca de qual seria o próximo passo,
pois a empresa tem a pressa dela em ver o problema resolvido, e a Instituição tem a morosidade, em entender a legislação para verificar o que
pode ser feito. Ele falou, ainda, da possibilidade de se criar um hotel incubador24, que possa ter este momento de dar continuidade ao processo.
O entrevistado disse participa de outros projetos no Campus voltados a extensão, mas sem ligação com a inovação.
8 - Fale-me das principais barreiras para implantar uma cultura de inovação e de Interação UEGSS no IF Sudeste MG? E
facilitadores?
Entrevistado IF1
Barreiras
A entrevistada elencou entre as barreiras a dificuldade de compreender o edital que dá margem à inúmeras dúvidas, como,
por exemplo, se a tecnologia educacional poderia ser compreendida como uma inovação, e, no que diz respeito à parceria, se uma
prefeitura poderia ser parceira, já que o projeto (edital) era voltado para a indústria.
24

O Hotel Tecnológico é uma pré-incubadora com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de alunos, egressos, servidores e pesquisadores empreendedores da
comunidade acadêmica e externa, apoiando-os em seus primeiros passos e tendo como prioridades: formação empresarial, estimular a postura empreendedora; incentivar a
criação de empresas com produtos/serviços inovadores de base tecnológica e aproximar o meio acadêmico do mercado. http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estruturauniversitaria/diretorias/direc/departamentos/hotel-tecnologico
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Outra barreira, segundo a entrevistada, diz respeito às questões jurídicas e à compreensão dos pares (prefeitura custou a
entender a proposta do edital e a legislação, e a parceria só foi realizada por entenderem ser muito positiva uma proposta vinda do
Instituto).
Ainda, no rol das barreiras citadas pela entrevistada, aparece o que ela considera ser uma provável inversão na ordem de
prioridades – quando comparamos a situação ao que provavelmente ocorreria dentro de uma empresa –, haja vista que os projetos
de extensão vêm em primeiro plano e a inovação em segundo plano, a ordem de prioridade é diferente de uma empresa, talvez
nesta viesse em primeira ordem.
Outras dificuldades apresentadas pela entrevistada, dizem respeito: a) ao fato de apenas o advogado da prefeitura ter se
atentado para o fato da inovação ser de responsabilidade e crédito do Instituto; b) o fato de a prefeitura não exigir absolutamente
nada em contrapartida às empresas, contentando-se apenas com o fato de que seu nome apareça na parceria, cujo trabalho foi feito
pelo Instituto. Nesse aspecto, a entrevistada identifica uma ingenuidade por parte da prefeitura, e diz enxergar que a inovação esta
na lente do Instituto e não faz parte do universo da Prefeitura; c) No Campus, a dificuldade de comunicação, vez que ninguém
sabia dar informações precisas.
Facilitadores
Para a entrevistada os facilitadores são: a) o fato de os alunos do Instituto serem ótimos, toparem tudo, apresentando-se
sempre dispostos; b) a carência da sociedade das ações do Instituto e o gosto de estar junto a ele; c) os alunos são ótimos, topam
tudo, sempre dispostos; c) a prefeitura reconhecer o Instituto como parceiro, para realização de eventos bem sucedidos, em prol da
comunidade que o acolhe, apesar de a Instituição dar muito pouco pela sociedade, em Rio Pomba; d) a ajuda do ProfEPT no
sentido de criar um espaço, a necessidade de condução educacional, de produção de tecnologia e conhecimento científico de forma
atrelada e não isolada.
Entrevistado IF3
Barreiras
O entrevistado citou entre as barreiras que identifica: a) a burocracia – que, embora faça parte do sistema público, é um
entrave; b) a ineficiência da assessoria de informação em esclarecer as dúvidas e passar todas as informações e orientações de
maneira clara aos interessados; c) o desconhecimento do processo; d) a pouca disponibilidade de equipamento (o que acredita ser
mais um entrave que uma barreira pra parceria, propriamente dita, embora não saiba, ao certo, o que é necessário para
estabelecimento de uma parceria, já que a sua foi muito simples); e) a necessidade x ausência de recursos para compra de material
frente ao desconhecimento de como estabelecer parceria com essa finalidade, e, ainda, a inexistência de profissionais com
conhecimento do assunto para esclarecer todas essas dúvidas e questionamentos; f) a demora em se obter retorno da SREBarbacena que, até o momento da entrevista, não havia retornado com o termo de contrato que havia sido encaminhado para
assinatura, e que teria de passar pela análise do jurídico do govenador em Belo Horizonte, o que se revela um grande entrave; g)
tempo excessivo consumido quando se tem uma porção de outras atribuições, com um recurso pequeno, o que, muitas das vezes, é
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feito apenas para possibilitar que os alunos ganhem uma bolsa, saiam com certificado de iniciação científica, e no interesse de
contribuir para que possam fazer uma pós-graduação, um mestrado; h) o fato de ser muito trabalho e ter que investir recursos
próprios para que as coisas aconteçam;
Facilitadores
Segundo o entrevistado, no seu caso, os facilitadores: a) são as interações do ensino superior e do ensino básico, pois como
têm a escola no Campus, há a possibilidade de aplicar o conhecimento que é discutido nas aulas e nas pesquisas do curso de
formação no Instituto; b) a maturidade dos alunos do integrado, que não esperam pelo professor, vão lá e fazem o que tem que
fazer, mostrando-se proativos e engajados; c) estar envolvido com a formação de professores conectados com outras áreas de
pesquisa e extensão, com potencial de contribuir com a comunidade, seja na produção do conhecimento, na pesquisa ou em
produto; d) o fato de os alunos estarem mais interessados em participar do edital;
Entrevistado IF4
Barreiras
A entrevistada elenca como barreiras: a) a exigência de novos documentos, depois de meses de aprovação; b) as questões
burocráticas que envolvem o processo; c) o fato de ter pouca experiência e ter que lidar com a dificuldade do processo; d) ser uma
nova nesta área de atuação; e) o fato de o marco da Inovação também ser novo, inclusive para o IF Sudeste MG; f) o fato de
algumas exigências burocráticas dificultar estes processos (na interação UE); g) a falta de conhecimento do processo; h) o momento político
que acabou em greve dos docentes na rede municipal e com uma possibilidade de greve no estado; i) a eminente necessidade de
mudanças no projeto, caso não fosse aprovado para início em agosto.
Facilitadores
Como facilitadores, segundo a entrevistada estão os seguintes fatores: a) a existência de um Setor de Apoio para ajudar no
processo; b) a possibilidade de se realizar videoconferência e troca de e-mails para esclarecimento das dúvidas do Edital de
Interfaces; c) a condução do processo de forma dialogada, com reconhecimento dos entraves e busca, na medida do possível, por
auxilio para que o projeto fosse iniciado; d) o envio de orientações pelo Comitê de Ética; e) abertura para reunir, conversar, tirar
dúvidas com a secretaria municipal e sua equipe; f) aceitação da parceira em implementar o projeto; g) o incentivo para
qualificação; h) afastamento para qualificação, tanto para TAE, quanto para docentes; i) participação de TAE em grupos de
pesquisa durante o horário de expediente do Campus; j) apoio aos projetos submetidos aos editais e que são aprovados fora do
quantitativo do Campus; k) correção e modificação dos editais de extensão durante o período.
Entrevistado IF5
Barreira
Para o entrevistado as barreiras que se apresentaram foram: a) a impossibilidade de dar início ao projeto em virtude do
pedido de revisão da procuradoria; b) a ocorrência de greves na rede municipal e estadual de ensino; c) a exigência de documentos
pessoais; d) a competição com as muitas universidades do estado; e) a falta de identidade do Instituto, o que faz com que algumas
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pessoas nem o conheçam.
Facilitadores
No que diz respeito aos facilitadores, o entrevistado cita: a) a criação de um espaço, um setor, com servidor preparado para
auxiliar no processo, o que, anteriormente, não havia; b) o direcionamento ao setor responsável em prestar as informações
necessárias; c) o aparente amadurecimento do diálogo na Instituição; d) Camps mais autônomos, menos dependentes de respostas
da Reitoria; e) melhora no acesso, no fluxo e na comunicação entre Reitoria e Campi, que facilita o trabalho; f) a implementação do
Sistema Inovare, ferramenta utilizada para lançar os editais e registrar os projetos de pesquisa, e que foi fundamental para
acompanhar e ter acesso aos editais, formulários e suas atualizações – este foi um ponto positivo, que minimizou problemas e
demonstra o amadurecimento da instituição mencionado em tópico anterior –; g) o incentivo financeiro para o desenvolvimento do
projeto pelo Campus.
Entrevistado IF9
Barreiras
A entrevistada disse acreditar que a burocracia seja uma barreira, todavia reconhece sua necessidade, e acredita que, com o
tempo, ela será amadurecida e terá modelos-padrão.
Além disso, ela citou como barreiras: a) a entrada de recursos da empresa, porém reconhecendo ser necessária tal medida, já
que ocorre a utilização das dependências do Instituto e gastos como, por exemplo, de energia; b) a falta de pessoal técnico e
administrativo para trabalhar nos laboratório e no apoio às atividades de pesquisa; c) o fato de o tempo de maturação da pesquisa
ser muito superior ao tempo desejado pelas empresas de respostas/soluções para os problemas apresentados; d) a carga horária; e) o
espaço físico; f) o fato de a empresa não entender e não enxergar a universidade como um produtor de inovação.
Facilitadores
Segundo afirmou a entrevistada, são facilitadores: a) a realização de eventos que apresentem projetos com inovação a
empresários, de maneira a propiciar que não fiquem somente dentro das instituições; b) o pagamento de bolsa pesquisador; c) os
pequenos incentivos financeiros para participação em congresso – o que, segundo a entrevista avalia, poderia ser revisto para
aumentar o valor ou o número de participações; d) edital de tradução de artigos; e) edital de afastamento de mestrado e doutorado;
f) o convite a empresas para participação em eventos onde podem conhecer os projetos de inovação.
Entrevistado IF13
Barreiras
As barreiras apontadas pelo entrevistado são: a) a dificuldade da formação de grupos de pessoas com perfil para trabalhar
com empresas e, ao mesmo tempo, com perfil para trabalhar em laboratório, devido à falta de identidade; b) as burocracias
existentes – embora necessárias – sem que haja suporte de especialistas como advogados, contadores, economistas; c) a renovação
do quadro de funcionários, tendo em vista se tratar de um Campus centenário; d) o fato de não existir diferença na distribuição de
aulas entre os docentes que fazem pesquisa, extensão e inovação e os docentes que apenas dão aulas; e) estrutura de internet; f) o
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fato de o espaço em alguns Campi ser compartilhado com outras instituições; e g) o fato de ser, ainda, preciso que a Reitoria seja
mais proativa em dar suporte, nos direcionamento dos caminhos a serem seguidos, nas discussões para dar o passo seguinte.
Facilitadores
No que diz respeito aos facilitadores, o entrevistado menciona: a) a existência de mão-de-obra qualificada com dedicação
exclusiva; b) o envolvimento de pessoas com perfil para trabalhar com empresas; c) o envolvimento de pessoas com perfil para
trabalhar laboratório; d) a existência de editais;
9 - Existe alguma ação de seu Campi/Reitoria que tenha como objetivo ampliar a utilização das leis e dos incentivos fiscais à
inovação.
Entrevistado IF1
A entrevistada não soube responder esta perguntar por não ter conhecimento sobre o assunto.
Entrevistado IF3
O entrevistado afirmou não ter conhecimento da legislação, precisando de tempo e assessoramento para estudar o tema.
Entrevistado IF4
A entrevistada embora saiba da existência da lei, que afirmou não ser simples, reconheceu a necessidade de conhecê-la, já que quer
entrar nesta área.
Entrevistado 5
O entrevistado disse saber da existência, afirmou recebe informações através de e-mail, mas informou não ter feito nenhuma capacitação
sobre o tema.
Entrevistado 9
A entrevistada já iniciou um curso de capacitação sobre PI, já ouviu falar do Marco da Inovação, mas não tem conhecimento da
legislação referente à inovação.
Entrevistado 13
O entrevistado informou que no Seminário de Pesquisa e Inovação do Campus há alguns cursos que abordam algumas temáticas e
contam com apoio da área de inovação da Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Campus, que sempre recebem informações
atuais. Ele acredita que deve haver um envolvimento maior de todos, mas para isto é preciso que estes sejam motivados, e, para tanto, os
administradores, envolvidos com empreendedorismo, seriam as pessoas mais indicadas para desenvolver melhor esta tarefa.
Na visão da interação UEGSS de uma forma geral está no estágio inicial. A entrevistada IF1, desde a conclusão de seu mestrado vem
trabalhando na produção de material voltados para a educação, que possa contribuir com o ensino. No entanto, este é o primeiro projeto de
inovação com parceria. O entrevistado IF3 não consegue visualizar a interação na sua área, embora seja muito interessante, podendo ser uma
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estratégia para conseguir recursos, tendo em vista as dificuldades financeiras. Identificar esta possibilidade dentro da área da Educação Física
seria “o pulo do gato”, além do financiamento, tem a possibilidade de contribuir na qualidade de vida e saúde da sociedade. Pensa que seus
projetos podem ser enquadrados a inovação social, mas falta tempo para entender e profundar os estudos sobre o tema. Outros tipos de interação
como consultoria, treinamento, não sabe se pode ou não realizar, mas acha excelente a oportunidade de projetos envolvendo alunos com este
foco. A entrevistada IF4 acha que há um crescimento das interações, mas é preciso estreitar o relacionamento, devido algumas exigências
burocráticas dificultar o processo. Tem conhecimento do projeto aprovado da entrevistada IF9 no Campus no Edital de Interfaces, já trabalhou no
projeto com parceira com uma ONG (Fundação Conscienciarte), costuma ser convidada para dar palestras, como na constituição do Parlamento
Jovem de cidade vizinha a São João, do qual pretende escrever um programa de extensão. Para o entrevistado IF5 o Instituto se encontra no
processo de construção de identidade, somente depois de consolidada tem possibilidade de expandir. Além de ter pessoas que não conhece o
Instituto, tem o fato de estar localizado em um estado com muitas universidades, tornando difícil a interação e visibilidade, além da competição.
Cita a entrevistada IF9 como a grande pesquisadora do Campus São João Del Rei. Trabalhou junto com a entrevistada IF4 no projeto da ONG
(Fundação Conscienciarte) e também estará no projeto de extensão Parlamento Jovem. A entrevistada IF9 diz haver abertura para interação
academia e empresa, mas o maior entrave é o timing da empresa ser diferente. As atividades acadêmicas e administrativas dos docentes tomam
um tempo dos docentes que não são compatíveis com o desejo das empresas de ter respostas rápidas para seus problemas, embora estejam
dispostas a esperar, devido à solução ser mais barata do que a encontrada no mercado. Também cita que o processo de capacitar e montar equipes
sólidas, experientes para trabalhar no projeto é longo. Tem projeto em andamento para fazer uma fábrica de laticínios, atuou no projeto de
desenvolvimento de um placar eletrônico para uma parceira, porém na época o processo de parceira não tinha as formalidades definidas como no
Edital de Interfaces. Para o entrevistado IF13 o Instituto precisar avançar nesta questão, com a criação de núcleos que possam fazer a interação
acontecer, e que este papel é do NITTEC, que sempre esbarra na burocracia, mesmo quando há demanda. Diz que precisa ser dado o passo
seguinte no evento Café com Empresas, pois a empresa tem pressa para a solução do problema e o Instituto a morosidade no entendimento da
legislação. Diz da criação do hotel incubador, espaço para dar continuidade aos projetos. Participa de projetos de extensão no Campus
Barbacena, mas sem ligação com inovação.

164

Na percepção de todos os entrevistados a barreira mais citada foi a burocracia. E como facilitador a receptividade e abertura de fazer
parcerias tanto com a prefeitura como o governo do estado.
A seguir, apresentamos o quadro 21 com as seguintes barreiras e facilitadores levantados pelos entrevistados para implantar a cultura da
inovação no IF Sudeste MG.
Quadro 21. Barreiras e Facilitadores – Coordenadores parceiro governo
Barreiras
- Compreensão do conceito de inovação
- Tipos de parcerias, além da indústria
- Compreensão da legislação pelos parceiros
- Prioridade da empresa diferente, inovação pode vir primeiro
- Créditos e responsabilidades para o Instituto.
- Contrapartida da parceira
- Inovação na lente do Instituto, não faz parte do universo da Prefeitura
- Dificuldade de comunicação
- Falta de assessoria para dar informação
- Aspectos legais
- Burocracia, embora faça parte do serviço público
- Inúmeras atribuições dos docentes
- Dificuldade e desconhecimento do processo
- Pouco equipamento para fazer a pesquisa
- Falta de recurso para o desenvolvimento tecnológico
- Jurídico do estado
- Pesquisa só com os cursos de graduação
- Graduandos são inexperientes para desenvolver pesquisa
- Recurso é pouco, e tem muito trabalho
- Exigência de novos documentos no meio do processo
- Pouca experiência na área de inovação
- Marco Inovação é novo, inclusive para o Instituto
- Momento político dos parceiros (greve)
- Mudanças no projeto

Facilitadores
- Disposição dos alunos em participar dos projetos
- Sociedade acredita e precisa das ações do Instituto
- Parceria com a Prefeitura de Rio Pomba
- Abertura de espaço para condução educacional através do
ProfEPT
- Interação do ensino superior e do ensino básico para
aplicação das pesquisas na aprendizagem
- Alunos do técnico integrado participam mais dos editais de
pesquisa que os alunos de graduação
- Possibilidade de o curso de formação de professor conectar
as áreas de pesquisa e extensão
- Orientações do Setor de Apoio da Pesquisa
- Canal de esclarecimentos de dúvidas do Edital de
Interfaces (vídeoconferência e e-mail)
- Diálogo na condução do processo do Edital de Interfaces
- Receptividade e diálogo com as parceiras
- Incentivo a qualificação
- Possibilidade de afastamento para qualificação
- Participação dos TAE nos projetos
- Incentivo do Campus em aprovar projetos
- Correção e modificações dos editais
- Campus com mais autonomia
- Melhora do fluxo e da comunicação entre Campus e
Reitoria
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- Revisão do projeto pela procuradoria
- Entrada de recursos da empresa
- Custo da utilização dos espaços da Instituição
- Demandas específicas
- Criar e treinar equipes para trabalhar com empresas
- Falta de pessoal técnico para os laboratórios
- Falta de pessoal para o apoio das atividades administrativas e de
pesquisa
- Timing da empresa diferente do tempo de maturação da pesquisa
- Carga horária
- Falta de espaço físico
- Falta do suporte de especialistas (advogados, contadores,
economistas)
- Renovação de quadro de servidores
- Sem diferença na distribuição de aulas, pesquisa, extensão e inovação
- Acesso internet ruim
- Espaços compartilhados com outras instituições
- Falta de proatividade da Reitoria.
Fonte: Elaborado pela autora.

- Implementação do Sistema Inovare
- Promover eventos com apresentação de projetos com a
participação de empresários
- Bolsa pesquisador
- Participação em congressos
- Edital de tradução de artigos
- Mão-de-obra qualificada
- Pessoal com perfil para trabalhar com empresas
- Pessoa com perfil para trabalhar laboratório
- Editais

Cabe ressaltar outras barreiras mais comentadas entre os entrevistados que foram a burocracia, tipo de contrapartida da parceira,
desconhecimento do processo, exigência de novos documentos com o processo em andamento, legislação, possibilidade de greve na rede de
ensino dos parceiros, criar e treinar equipes para trabalhar com empresas, falta de pessoal técnico para os laboratórios, acesso internet ruim, falta
de especialista para dar suporte e assessoramento nos processos. Por sua vez, os facilitadores mais citados foram os editais lançados pelo
Instituto, o diálogo e as orientações na condução do processo de Edital de Interfaces, além do incentivo do Campus em aprovar projetos e a
possibilidade de afastamento para qualificação.
Em relação às ações que envolvem a utilização das leis e dos incentivos ficais à inovação, os entrevistados não têm conhecimento do teor
das normas e nem de ações nos Campi. Os entrevistados IF1 e IF3 não tem conhecimento do assunto para poder falar a respeito. Os entrevistados
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IF4 e IF5 sabem da existência. A entrevistada IF9 já iniciou um curso sobre PI, sabe do Marco da Inovação, mas não conhece a legislação. O
entrevistado IF13 diz que no Seminário de Pesquisa e Inovação do Campus tem cursos que abordam este tema. Também conta com apoio e
orientações do pessoal do Setor de Inovação do Campus Barbacena. Todavia, acha que deve haver um envolvimento maior de todos, mas para
isto devem ser motivados, que em sua opinião os administradores, envolvidos com empreendedorismo, são as pessoas indicadas para esta tarefa.

Bloco C – Contribuição do IF Sudeste MG para o Desenvolvimento Regional:
10 - A pesquisa gerada no seu Campus/Campi tem se transformado e/ou tem viabilidade para se transformar em
produtos, processos e serviços úteis para a sociedade?
Entrevistado IF1
Sim.
Entrevistado IF3
De acordo com o entrevistado, na sua área, as discussões envolvem pesquisa, extensão e ensino. A inovação não faz parte das
discussões.
Entrevistado IF4
Respondida no perfil: O conceito, que pensa de inovação, está ligado a inovação social e as tecnologias sociais, e não no sentido
da inovação como produto, e sim no processo de relação.
A ideia e orientação para a construção dos projetos de intervenção é que não fiquem fechados em sala de aula. A proposta é para
modificar algumas estruturas da escola, que são cotidianas, fazer um evento maior, alguma atividade que tenha a participação dos pais
e de outros atores da escola, com as faxineiras, e não somente professores e alunos.
Respondida na pergunta 1: A entrevistada IF4 diz que tem dificuldade em responder, devido não ter aproximação suficiente com a
inovação, sua área está mais próxima a extensão. Não teria opinião formada e sim hipóteses que existem algumas ações no Campus. Esta
percepção vem de contato pessoal com alguns professores e do Campus ter um laboratório de robótica. Tem a sensação que o trabalho de
inovação no desenvolvendo produtos não acontece, tendo em vista o perfil dos alunos do Campus, que é de estudante trabalhador, o que
dificulta a dedicação para se trabalhar com a inovação.
Entrevistado IF5
Respondida no perfil: A ideia é que os professores desenvolvam os projetos em suas escolas, para dar um retorno a comunidade
escolar municipal e estadual do que foi estudado, e ainda promovendo a interação e troca de experiência entre as redes.
Seria dentro do que a gente chama de tecnológica social, atingir justamente a parte da sociedade que tem uma demanda maior,
que foi a escolha das escolas públicas da zona da periférica de São João Del Rei, embora o critério de escolha dos docentes seja
decisão das parceiras.
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Entrevistado IF9
A entrevistada afirmou que sim. Segundo ela, com toda certeza a pesquisa gerada no seu Campus tem se transformado e/ou tem
viabilidade para se transformar em produtos, processos e serviços úteis para a sociedade, por ter um nicho muito forte com a
formação humana, de pessoas, adolescente que conseguem bons empregos e pessoas que têm oportunidade de voltar a estudar.
Para ela, este seria o impacto positivo do ensino e da pesquisa na sociedade, que é beneficiada com ações que, embora não tenham
alcance global, alcançam todo o entorno do Instituto.
Por fim, no que diz respeito ao questionamento suscitado, referente a se as pesquisas geradas em seu Campus, têm viabilidade para
se transformar em produtos, processos e serviços úteis para a sociedade, a entrevistada afirmou que mais cedo ou mais isto pode
acontecer através das parcerias, se não houver rupturas.
Entrevistado IF13
Para o entrevistado é preciso criar uma visão de futuro que questione o que o IF será daqui alguns anos, para que assim seja possível
buscar e saber os passos que deverão ser dados. Segundo o entrevistado, ele atualmente está aprendendo.
Quando surge uma demanda de empresa, esta é direcionada. Mas a demanda do Campus está ligada à agricultura, pois estão
localizados numa região de agricultores. Assim, é preciso saber qual será este posicionamento para poder formar grupos e criar parcerias.
11 - Fale-me as principais ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e também seu Campus/Campi visando
estimular o processo de inovação tecnológica nas empresas da Local/Região e outras instituições?
Entrevistado IF1
Para a entrevistada, uma gestão institucional que valorize os produtos, como o que será gerado no seu projeto, para que
sua orientanda possa desenvolver esta pesquisa em prol do público alvo e da parceira.
Ainda segundo ela, é necessário que haja uma maior divulgação das ações do NITTEC e da pesquisa.
A entrevistada vê uma lacuna no fato de o Instituto não ter uma revista científica para dar visibilidade à pesquisa científica
e à publicação de artigos sobre os produtos. A entrevista chegou a comentar a respeito da revista organizada pela Extensão do
Instituto, que ainda se encontrava em processo inicial.
Todavia, à época da entrevista, ela não sabia dizer mais a respeito deste tema, por estar iniciando e aprendendo com este
edital o processo de inovação com parcerias, já que não tem nenhuma proteção ou registro de produto educacional.
Para a entrevistada, as atividades do Campus, em sua área, são mais desenvolvidas dentro da realidade local. Julga primordial ter um
bom canal de comunicação com o entorno, para poder registrar as demandas, contatos de parceiro, de forma organizada e sistematizada. E
que esta comunicação deve acontecer de forma contínua porque as demandas são propostas pelos parceiros e não pela Instituição. Desta
forma, talvez os pesquisadores fossem mais incentivados para encontrar possiblidade de realizar a pesquisa.
Entrevistado IF3
O entrevistado diz do assessoramento para estabelecer a parceria.
Entrevistado IF4
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A entrevistada acredita já estarem sendo empreendidas algumas ações, o que é possível, viável e necessário, afirmando,
também, acreditar nos arranjos, e no projeto do Edital de Interfaces que tem potencial para o desenvolvimento da inovação
social, da tecnologia social.
Entrevistado IF5
O entrevistado não comentou.
Entrevistado IF9
Em resposta ao questionamento feito, a entrevistada citou uma série de ações que, dentro de sua visão de pesquisadora,
visam estimular o processo de inovação tecnológica nas empresas da Local/Região e outras instituições, quais sejam: o desafio
de startups, a feira de tecnologia para apresentar os produtos para os empresários, os editais e a bolsa-pesquisador.
Entrevistado IF13
Para o entrevistado deveria ser criado um IF nacional onde os estudantes pudessem fazer intercâmbios entres as
instituições, Campi e universidades. Segundo ele, a criação desta rede proporcionaria firmar convênios, fortalecer as relações
institucionais entre os IFs, Campi e outras organizações, como prefeituras e universidades.
12 - É viável o IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas?
Entrevistado IF1
Nesta questão, a entrevistada lembrou que, de acordo à perspectiva do ProfEPT, há que se tomar cuidado na formação
para o mercado e para o mundo do trabalho, para que o Instituto não venha a perder sua identidade. A inovação, o
empreendedorismo é positivo, mas passa a ser negativo a partir do momento que passa a ser meio de aumento e exploração sobre
o ser humano.
Para a entrevistada, deve-se ter em mente o papel do IF Sudeste MG, qual seja, a de promover uma educação técnica e
tecnológica de qualidade e referência.
Assim, a entrevistada considera o fomento ao desenvolvimento local e regional através da sustentabilidade, da
compreensão do mundo do trabalho, da formação humana e emancipatória, como papel da instituição, desconsiderando, porém,
que a questão do fomento à criação de novas empresas seja um papel principal da mesma.
Entrevistado IF3
O entrevistado acredita que devam ser estimuladas ações nesse sentido.
Ele afirmou acompanhar pelo site e ter conhecimento do evento feito no Campus chamado Café com Empresa, mas não
vê nada que contemple sua participação.
O entrevistado acredita não ter como contribuir com os problemas apresentados, razão pela qual não comparece aos
eventos.
Ainda, segundo ele, embora não esteja de olho nestas ações, percebe que existem algumas ações legais e importantes,
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como aconteceu na Semana Nacional de Inovação e Tecnologia onde foi realizada uma palestra sobre incubadora de empresas.
Entrevistado IF4
A entrevistada afirmou não conseguir opinar a respeito.
Entrevistado IF5
O entrevistado afirmou não conseguir opinar a respeito.
Entrevistado IF9
A entrevistada acredita que este o incentivo é muito bacana para os discentes começar abrindo uma startup, e se revela
como uma transformação positiva para as relações de trabalho.
Entrevistado IF13
O entrevistado disse perceber que o caminho é o estímulo aos estudantes encontrar soluções em desafios, como também
eles mesmos serem desafiados, pois as melhores universidades do mundo são desafiadoras. Para isto, segundo o entrevistado, é
preciso criar uma cultura e um espaço como se tem em grandes empresas.
O entrevistado sugere que a criação deste ambiente seja um hotel (incubador), bem estruturado e organizado, onde o
estudante possa ter um local para cumprir uma tarefa, fazer um negócio ou uma pesquisa.
13 - Fale-me (avaliação) da viabilidade de se criar no IF Sudeste MG uma incubadora de negócios e/ou outro ambiente
inovador (aceleradora). E futuramente criar/apoiar um Parque Tecnológico?
Entrevistado IF1
A entrevistada tem conhecimento de que a política do novo governo trata esta questão, e também afirmou já ter participado de um
evento na SETEC, onde incubadoras seriam desenvolvidas pelos Institutos, sendo que, em Brasília, existia parceria com a UNB. No entanto, a
entrevistada acha que o Instituto ainda está longe para criar uma incubadora.
OBS: A entrevistada não respondeu a respeito do Parque Tecnológico, seu projeto não tem envolvimento com esta questão
Entrevistado IF3
O entrevistado informou que esta pergunta foge das ações dele dentro do Instituto, mas acha muito interessante, porém há que se ver a
viabilidade econômica e de onde vai vir o recurso para montar uma incubadora. Quanto ao parque, não soube responder por estar bem
distante de sua realidade.
Entrevistado IF4
A entrevistada não soube opinar a respeito, embora já tenha visto algumas pessoas falando a respeito. Acha que pode ser legal, pois
visualiza como uma forma de estágio ampliado, o que considera fundamental na formação do estudante.
Ainda, a entrevista afirmou achar interessante, os estudantes poderem vivenciar de forma diferente as relações, e contou conhecer
alunos que já participaram da incubadora na UFLA, os quais gostavam e se empolgavam com a possibilidade de mudar o mundo, mas
reiterou ser uma opinião leiga sobre o assunto.
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Entrevistado IF5
O entrevistado disse não saber opinar sobre o assunto, pois a perspectiva de sua pesquisa é diferente.
Entrevistado IF9
A entrevistada acredita ser fundamental a criação de incubadora para que as iniciativas das startups não morram e para que tenham um
local onde possam dar prosseguimento no processo. Em relação ao parque tecnológico, a entrevistada disse que seria ótimo, pois há Campi no
Instituto, como Rio Pomba e Juiz de Fora, com pesquisa muito forte, que teria uma estrutura onde a pesquisa pode ser bem consolidada.
Entrevistado IF13
O entrevistado disse ser favorável aos ambientes inovadores, desde que seja realizado em parceira. Não necessariamente precisa ser
num espaço do Instituto, poderia ser numa universidade, do qual fizessem parte e tivessem disponibilidade para utilização.
No que diz respeito à questão de uma incubadora de empresas, o entrevistado avalia que tudo dependeria do perfil a ser adotado em
termos de inovação e da região, ponderando que enquanto Barbacena é voltada para agricultura familiar, Juiz de Fora já tem empresas.
A respeito do parque, o entrevistado disse que hoje se fala muito em tecnologia, mas tem de saber qual tecnologia se quer ter:
tecnologia voltada para equipamentos caros ou tecnológica social? É preciso saber qual é o foco do IF, em sua opinião a criação seria de um
hotel (incubador).
14 - O IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições de Pesquisa e Ensino da região da Zona da Mata/Campo das
Vertentes poderia levar um projeto de Desenvolvimento Regional a diante, ou seja, é possível o IF Sudeste MG atuar, neste
momento, como líder do processo de desenvolvimento regional? Que ações podem contribuir para que ele assuma este papel?
Entrevistado IF1
A entrevistada disse que gostaria que esta situação existisse na área educacional. Percebe que a área agrícola do Campus, tem
parcerias com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que
desenvolvem trabalhos em conjunto e colaborativo para a inovação, e na sua área não acontece neste formato. Segundo ela, esta seria
uma oportunidade de aprender, socializar o que se tem produzido no Instituto, tendo em vista o grande potencial de crescimento da
aprendizagem, produção e da inovação nestas parcerias.
Entrevistado IF3
O entrevistado disse falar de uma maneira geral, como observa a Instituição, não especificamente para um projeto neste sentido. Acha
que há muita dificuldade de diálogo entre os Campi e às vezes até a própria Reitoria também tem esta dificuldade. Segundo o entrevistado
isto acontece por diversos motivos, tais como: tempo, o fato de as pessoas não desejarem dialogar, distância entre os Campi, não ter
dispositivos tecnológicos que permitam uma videoconferência, internet ruim em seu Campus, que também é uma realidade em outros Campi.
Assim, ele conclui que é possível, mas o Instituto tem muito que avançar.
O entrevistado tem o olhar voltado para os eventos internos, não consegue acompanhar todos e às vezes é difícil até de selecionar
algum. Sua atenção está voltada para as ações de extensão. Sua experiência com a SRE-Barbacena foi rasa, tem dificuldade de visualizar o
que se pode fazer.
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Entrevistado IF4
A entrevistada afirmou não saber a respeito do tema, embora acredite que sim, pois acredita no poder das pessoas e não só das
instituições. Para ela, quando a gente quer, deve e pode correr atrás das possibilidades de realização dos desejos, como exemplo, cita o desejo
de fazer um projeto de extensão numa comunidade quilombola, que no momento está sendo repensado devido ao volume de trabalho.
Entrevistado IF5
O entrevistado disse que o IF tem sim uma importância para o desenvolvimento, enquanto Instituição e na relação com a sociedade,
exercendo um papel que vem sendo construído e que é relevante para o desenvolvimento produtivo local.
Entrevistado IF9
A entrevistada disse que o IF tem capacidade, mas vê como complicador o gerenciamento, em virtude de o IF ser uma instituição nova
no país.
Em relação à capacitação de pessoas para o mercado de trabalho a entrevistada vê isto como retorno positivo, mas, para ela, ainda falta
o Instituto entender realmente o seu papel na região.
Segundo ela, o IF Sudeste MG possui estrutura e potencial para resolver os problemas das empresas, mas não há uma interconexão. As
empresas não procuram o Instituto por falta de comunicação.
A entrevistada disse que às vezes já começou, só requer tempo, o que bate de frente com o fato de sermos uma sociedade imediatista.
Ela cita o Edital de Extensão Tecnológica, o Edital de Interfaces, os projetos aprovados destes editais, as parcerias realizadas, e
voltando nas ideias de promover eventos como concurso de inovação, feiras de inovação com a participação dos empresários para que possam
conhecer melhor o trabalho do IF Sudeste MG. Diz ainda que a criação de um polo de inovação seria muito bom, pois haveria uma
visibilidade maior para o pesquisador trabalhar, teria muito mais articulação com empresas para dar solução aos problemas.
Entrevistado IF13
Para o entrevistado é preciso que o IF tenha certeza de o que é, porque veio e aonde quer chegar. É preciso trabalhar, por exemplo, os
núcleos existentes no Instituto para saber quais são fortes, o que está funcionando bem e que direção seguir. É preciso ainda, criar um grande
mapa para encontrar a missão do Instituto, visto que abrange duas regiões com características diferentes. Sente que falta o núcleo de
administradores para conduzir este processo, de fortalecimento da missão de forma amigável e não imposta.
15 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF1
A entrevistada espera que a parte burocrática do edital seja finalizada rapidamente, para que se estabeleça a parceria, e junto com a
prática, haja muitas possibilidades de aproximação e divulgação da pesquisa que está sendo proposta, bem como que a comunicação pública a
serviço possa alcançar o sujeito que é o público alvo da rede federal: jovens carentes, em situação de vulnerabilidade social, que quer estudar
e trabalhar e, por isso, necessita de uma formação.
Em relação ao presente, a entrevistada visualiza algo enriquecedor, para a Instituição, com a abertura de espaço para a aprendizagem,
principalmente pela oportunidade de se trabalhar com uma entidade parceira.
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No que diz respeito ao futuro, a entrevistada disse esperar e acreditar que o edital será replicado, por muitas vezes, frente às parcerias,
bem como acredita que ele será melhorado para compreender outras áreas de produção intelectual, e não só a área de produção. Ainda, a
entrevistada afirmou esperar que sejam melhoradas também questões referentes à legislação, normatizações, prazos e burocracia.
Também, a entrevistada disse acreditar que os mestrados profissionais sejam privilegiados por este tipo de edital, pois, segundo ela,
este tipo de fomento à pesquisa dentro deste espaço acadêmico, pode ser entendida, compreendida e valorizada para a produção da inovação,
da inovação educacional, inovação produtiva e a inovação tecnológica, oportunizando que a inovação tenha um lugar que lhe caiba e não se
priorize somente a produção acadêmica e científica.
Em uma última colocação, a entrevistada destacou que mesmo diante das incertezas do governo – que ao tempo de realização da
entrevista, não havia sinalizado as questões de financiamento, da continuidade dos programas de pós-graduação e da graduação no Instituto,
nem mesmo em que ministério ficaria os Institutos, se no MEC (Ministério de Educação) ou em outro – não se pode perder as esperanças,
pois o Instituto irá cumprir o seu papel no atendimento à comunidade local e na sua microrregião, que anseia por seus serviços.
Entrevistado IF3
O entrevistado acredita ser um pouco complicado o momento atual, em virtude das ideias que os governos federal e estadual têm sobre
os IFs e sobre a educação pública.
Segundo ele, ainda que esteja há pouco tempo no Instituto, pelo que tem visto sobre as discussões sobre os IFs – embora também os
IFs sejam instituições novas – ele considera a criação e finalidade dos institutos uma ideia fantástica e sensacional, e que possui grande
potencial para crescer.
Para ele, a questão do desenvolvimento regional é um ponto forte – independentemente da inovação tecnológica – com que os IFs
podem contribuir, pois há institutos no Brasil adentro, em locais precários e com poucos recursos.
O entrevistado ponderou, ainda, que, embora o IFs tenha ainda muito a crescer, a dialogar e muitas conexões a serem estabelecidas – o
que depende de muitos fatores que serão determinantes para que tal ocorra ou não –, e inobstante, também, reconheça que enquanto
instituição nova – até pelo que percebe nas discussões e em palestras – haja nele uma porção de defeitos a serem corrigidos, não se pode
negar as inúmeras qualidades do IFs e deixar de evidenciar e mostrar os resultados estabelecidos pelo mesmo, de maneira a tentar, de alguma
forma, sensibilizar o investimento nos institutos para que possam desenvolver todo potencial.
Entrevistado IF4
A entrevistada disse procurar ser muito otimista, pois acredita nos desejos e interesses das pessoas que estão na Instituição – o que se
evidenciou no cuidado ao ser lançado o Edital de Interfaces, com videoconferência, agilidade nas respostas pelo e-mail para que os projetos
pudessem concorrer.
Ela acredita que é possível, desejável e interessante o crescimento do Instituto - embora o momento político atual não seja dos
melhores e, inclusive, dirigentes questionem se a educação é para todos e suscitam que ela não seja prioridade, tornando um risco para as
instituições de ensino.
A entrevista, ainda, citou o risco de o projeto não acontecer em virtude do corte de recursos.
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Segundo ela, este é um momento muito instável, para saber como tudo vai acontecer, haja vista que a FAPEMIG já lançou uma nota
dizendo que não há dinheiro para o fomento.
Em sua concepção, um pouquinho mais pessimista, a entrevistada afirmou que o momento é instável e sombrio.
Entrevistado IF5
O entrevistado disse ter, ao mesmo tempo, uma expectativa bem positiva e pessimista, devido ao cenário atual de incertezas.
O entrevistado acredita que o futuro da Instituição dependerá muito dela mesma, havendo possibilidade para consolidar o ensino
público, gratuito e de qualidade.
Ainda, o entrevistado acredita que, mesmo no cenário conturbado em que nos encontramos, a Instituição vai sobreviver e sair mais
fortalecida.
Numa perspectiva futura, o entrevistado acredita que os IFs serão enxergados como uma política de estado, pois acredita ser este o
caminho para a consolidação da Instituição, que conta com mais de 600 unidades, com quase 1 milhão de alunos.
Assim, segundo ele, deixará de existir competição, o estado irá investir nos IFs e o trabalho será em cima do que são os IFs.
Entrevistado IF9
A entrevistada afirmou serem muito promissoras todas as iniciativas do IF Sudeste MG no que diz respeito à cultura da inovação,
desde que não ocorram rupturas de ações.
Para ela, o futuro do Instituto, dependerá muito das políticas que forem implementadas, e da conjuntura nacional.
Segundo a entrevistada, seu maior receio – e não só para o IF –, é o de haver uma retração no processo e, posteriormente, não ser
possível recuperar-se.
A entrevistada cita a preocupação de o corte de recursos, em um momento em que ainda não se chegou no patamar ideal, comprometer
todo o trabalho iniciado, em virtude de o pesquisador não conseguir acompanhar a evolução, o que é comum que se ocorra, nesses casos,
dentro da pesquisa, que, por ser muito dinâmica, resta prejudicada quando há uma queda ou perda de incentivo.
Outro ponto levantado pela entrevistada é o fato de docentes não serem treinados para o mercado e sim para trabalhar dentro da
academia, na produção de artigos. Segundo ela, é complicado para eles seguir uma direção diferente, onde a produção de artigos dá lugar a
um processo cuja finalidade é o de, através da pesquisa, dar um retorno para a sociedade, gerando uma patente.
Entrevistado IF13
Para o entrevistado, no presente o IF ainda não mostrou para que veio, embora sua missão esteja escrita.
Segundo ele, a formação do IF Sudeste MG foi de escola agrícola, CTU (Colégio Técnico Universitário da UFJF) e outras que não
existiam. Hoje, porém, o Instituto precisa descobrir sua identidade, para só depois poder concentrar suas forças para fazer a inovação, a
interação com outras instituições e gerar o crescimento de um polo, de uma região.
Ainda, de acordo ao entrevistado, o ambiente de trabalho precisa ser de agradável convivência para que os servidores possam trabalhar
cumprindo suas obrigações.
O entrevistado vê a promoção de cursos de inovação, cursos práticos, com grande potencial no Campus nas áreas de agroindústria e
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tecnologia de alimentos.
Considerando todo o Instituto, o entrevistado diria que o desenvolvimento das tecnologias sociais dentro da agroecologia e o
desenvolvimento de produtos novos seria mais intenso em Juiz de Fora e ainda a inovação em produtos para prateleira, por exemplo
alimentos, em Barbacena e Rio Pomba.
Houve um consenso entre os entrevistados no sentido de haver viabilidade das pesquisas geradas nos Campi transformarem-se em
produtos, processos e serviços úteis para a sociedade. As entrevistadas IF1 e IF9 disseram que sim. Somente o entrevistado IF3 disse que a
inovação não faz parte das discussões do seu núcleo. Os entrevistados IF4 e IF5 pensam em inovação no sentido do processo de transformação da
relação social, no entanto sabem de trabalhos nesta linha que estão sendo desenvolvido no Campus. Para o entrevistado IF13, o IF ainda está
aprendendo, sendo preciso criar uma visão de futuro e assim buscar e saber os passos que devem ser dados.
No que se refere às ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e seus Campi visando a estimular o processo de inovação
tecnológica nas empresas da região e com outras instituições, os entrevistados expressaram várias ideias. A entrevistada IF1 disse ser preciso que
a gestão valorize os produtos gerados pela pesquisa, que é preciso maior divulgação das ações do NITTEC e da pesquisa. Vê uma lacuna do
Instituto não ter uma revista científica para dar visibilidade à pesquisa. O entrevistado IF3 diz que é preciso de assessoramento para estabelecer a
parceria. Para a entrevistada IF4 acha que já estão sendo empreendidas algumas ações, acredita nos arranjos e na proposta do Edital de
Interfaces. O entrevistado IF5 não comentou. A entrevistada IF9 algumas ações como Desafio de Startups, feiras, editais e bolsa pesquisador.
Para o entrevistado IF13 deveria ser criado o IF Nacional, onde os estudantes pudessem fazer intercâmbio entre instituições, Campi e
universidades. Esta rede proporcionaria a criação de convênios e o fortalecimento das relações institucionais.
No tocante o IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas, foram apresentados pontos de vista
diferentes. A entrevistada IF1 não considera como papel principal da Instituição, há que ter cuidado para a formação do mercado, o
empreendedorismo é positivo, mas pode se tonar negativo com o aumento e exploração do ser humano. Para a entrevistada o papel do Instituto
está relacionado com o desenvolvimento local e regional, na perspectivada da sustentabilidade, compreensão do mundo do trabalho, formação
humana e menos para o setor produtivo. O entrevistado IF3 acha que deve haver um estímulo a estas ações, percebe algumas ações como o Café
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com Empresa no Campus Barbacena, a Semana Nacional de Inovação Tecnologia, mas não participa por não ver como pode contribuir. Os
entrevistados IF4 e IF5 não consegue opinar a respeito. A entrevistada IF9 acha é que um incentivo muito interessante, uma transformação
positiva para as relações de trabalho. O entrevistado IF13 percebe este ser o caminho e o estímulo a ser dado aos estudantes, sendo preciso criar
uma cultura e espaço como em grandes empresas.
Relativo à viabilidade de criação de incubadora de negócios ou outro ambiente inovador e parque tecnológico, a maioria dos entrevistados
acham a proposta da incubadora interessante. A entrevistada IF1 acha que o Instituto ainda está longe da proposta de incubadora. Os
entrevistados IF3, IF4 e IF5 dizem não saber opinar a respeito. Contudo os entrevistados IF3 e IF4 dizem achar interessante a criação da
incubadora. O entrevistado IF3 diz que há de ver a viabilidade econômica. Já a entrevistada IF4 acha interessante o estudante poder vivenciar de
forma diferente as relações. Para a entrevistada IF9 é fundamental a criação de incubadora para dar prosseguimento às iniciativas de eventos
como o Desafio de Startups. Quanto ao parque, seria ótimo, pois temos Campi fortes em pesquisa, que poderiam ser consolidadas. O entrevistado
IF13 disse ser favorável aos ambientes inovadores desde que sejam em parcerias, não necessariamente seja um espaço dentro do Instituto. E a
criação de incubadora dependerá do perfil adotado para a inovação e da região. A respeito do parque, comenta que hoje se fala muito em
tecnologia, mas é preciso saber qual é o foco do Instituto, desenvolvimento de produtos ou tecnologia social.
No que diz respeito ao IF Sudeste MG em conjunto com outras instituições poder levar um projeto de desenvolvimento regional adiante e
as ações para que ele assumir o papel de líder neste processo, os entrevistados visualizam esta possiblidade com algumas complexidades. A
entrevistada IF1 diz que gostaria que esta situação existisse na área educacional, como acontece na área agrícola do Campus Rio Pomba, que tem
parcerias e desenvolvem trabalhos em conjunto e colaborativos para a inovação. O entrevistado IF3 observa a Instituição não no sentido deste
projeto, mas acha que há muita dificuldade de diálogo entre os Campi e também com a Reitoria, por diversos motivos, tempo, distância, entre
outros. Conclui, no entanto, ser possível tendo muito a avançar. Porém seu olhar está voltado para os eventos internos, tendo uma experiência
rasa com a SRE-Barbacena, tem dificuldade de visualizar as ações do Instituto neste sentido. A entrevistada IF4 não tem uma ideia a respeito,
embora acredite muito no poder das pessoas e das instituições. O entrevistado IF5 diz que sim, pois o IF tem uma importância para o
desenvolvimento, enquanto instituição e na relação com a sociedade. A entrevistada IF9 vê a capacidade do IF, mas também vê um complicador,
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o gerenciamento devido o IF ser uma instituição nova, ainda falta entender o seu papel na região. Para a entrevistada o IF possui estrutura e
potencial para resolver problemas das empresas, mas não tem interconexão. Entretanto as ações podem ter começado, requer um tempo, a
questão é que somos uma sociedade imediatista. Cita algumas ações como os Editais de Extensão Tecnológica, Interfaces, parcerias realizadas e
a ideia de promover eventos como feiras, concursos com a participação de empresários. Segundo a entrevistada IF9 a criação de um polo de
inovação seria muito bom para dar visibilidade à pesquisa e a articulação com as empresas. O entrevistado IF13 fala que é preciso trabalhar com
os núcleos existentes no Instituto, saber quais são fortes, os que funcionam bem para saber que direção seguir. Sente a falta do núcleo de
administradores para conduzir este processo, de encontrar e fortalecer a missão do Instituto de forma amigável.
Na perspectiva, análise do presente e futuro do IF Sudeste MG, de modo geral acreditam na Instituição, mesmo diante das incertezas do
cenário do governo federal. A entrevistada IF1 que a parte burocracia do Edital de Interfaces seja finalizada, pois visualiza algo enriquecedor a
abertura do espaço para a aprendizagem com uma entidade parceira, havendo a aproximação e divulgação da pesquisa para o público alvo da
rede federal, o jovem carente. Para o futuro, acredita que este edital seja replicado e melhorado não só para a área da produção. Acredita ainda
que os mestrados profissionais possam ser privilegiados por este tipo de edital, que este tipo de fomento dentro da academia possa ser entendido,
compreendido e valorizado para a produção da inovação e não somente na priorização da produção acadêmica e científica. E por último, diante
das incertezas do governo, que os programas de pós-graduação e graduação do Instituto possam ter continuidade, para que possa cumprir seu
papel no atendimento de sua comunidade, que anseia por seus serviços. O entrevistado IF3 acha que o momento está um pouco complicado
devido às ideias do governo federal e estadual em relação ao Instituto. Mesmo sendo uma instituição nova, com defeitos e também com
qualidades, acha a ideia fantástica e sensacional, tendo muito a crescer. A questão do desenvolvimento regional é um ponto forte, que pode
contribuir para o país, pois há IFs no Brasil adentro. Evidente que tem de mostrar resultados, para tentar sensibilizar e vir a ter mais investimento
para desenvolver todo potencial. Para isto, irá depender de diálogos e das conexões já estabelecidas. A entrevistada IF4 tende a ser muito
otimista, pois acredita nos desejos e interesse das pessoas que estão na Instituição, tendo em vista o cuidado que foi o lançamento do Edital de
Interfaces. Ainda que o momento político não seja os melhores, onde há questionamento se a educação é para todos, podendo ser um risco para
as instituições de ensino. Espera que o projeto possa acontecer, mesmo com o anuncio dos cortes de recursos, sendo o momento, numa
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concepção mais pessimista, instável e sombrio. O entrevistado IF5 tem expectativa positiva e pessimista ao mesmo tempo, devido ao cenário
atual de incertezas. Mesmo diante deste cenário, acha que a Instituição irá sobreviver e sair mais forte. No futuro, a ideia que os IFs possam ser
vistos como uma política de estado, sendo o caminho para sua consolidação como Instituição, não havendo competição, o estado investindo nos
IFs. O entrevistado tem pensamento bem positivo em relação ao estado investir nos IFs. A entrevistada IF9 vê, não havendo rupturas, o IF com
iniciativas promissoras em termos da cultura da inovação, a depender das políticas que forem implementadas e da conjuntura nacional. Seu
maior receio é que caso haja uma retração no processo, depois não conseguir recuperar, O corte de recurso acontecendo num momento que a
pesquisa ainda não chegou num patamar ideal, o pesquisador não tem como acompanhar a evolução, pois a pesquisa é muito dinâmica, pode
comprometer todo trabalho. Outro ponto destacado pela entrevistada IF9 é os docentes não serem treinados para trabalhar com o mercado, estão
acostumados com a produção de artigos. Esta mudança de foco, de tentar levar a pesquisa a dar um retorno à sociedade, é complicada para as
pessoas seguirem. O entrevistado IF13 diz que no presente o IF ainda não mostrou para o que veio, embora a missão esteja escrita. Conseguira
concentrar suas forças para fazer a inovação, interação com outras instituições, gerar crescimento em um polo ou região quando descobrir sua
identidade. O entrevistado IF13 vê que no IF Sudeste MG pode ter desenvolvimento de inovação com produtos e com tecnologias sociais.
1.2 Coordenador parceiro instituição privada de ensino
Perfil do entrevistado
Entrevistado IF2
Graduado em enfermagem, docente do Campus Barbacena desde 2009, atualmente na Coordenação de Pós-graduação. O
entrevistado, incialmente, tinha a intenção de dar continuidade à pesquisa desenvolvida por ele no Doutorado, o que não foi possível em
razão de o Instituto não possuir a estrutura que a UFMG possui, o que o levou a fazer algumas adaptações, seguindo, porém, com
trabalhos voltados para a área de saúde.
O projeto, segundo contou o entrevistado, surgiu da parceira que já vinha sendo realizada com a FAME (Faculdade de Medicina
de Barbacena) para desenvolvimento de pesquisas.
Segundo o que o entrevistado contou, com o lançamento do edital de inovação foram feitas alguns ajustes no projeto, que foi
submetido e aprovado, não tendo, no entanto, sido dado prosseguimento ao projeto por não ter vencido a parte burocrática, onde são
exigidos muitos documentos, sendo que, alguns, solicitados com o processo em andamento, ainda não foram providenciados o que seriam
feitos em poucos dias após a entrevista.
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A inovação que envolve o projeto apresentado pelo entrevistado é a criação de aplicativo, em conjunto com a equipe da área de
informática, para fazer contato com as mulheres que irão participar de pesquisas na área de saúde.
Para o entrevistado, o maior problema relacionado às pesquisas na área da saúde é o envolvimento de seres humanos, os quais
iniciam os projetos, depois desanimam ou desistem.
A ideia do aplicativo é manter o contato mais próximo com as participantes, passar informações de nutrição, agendar atividades,
consultas, durante todo o período da pesquisa.
Assim, pretende-se com este aplicativo reunir, a fim de analisar a nutrição e as atividades físicas associadas, um grupo de mulheres
hipertensas, no climatério da menopausa.
O docente em parceria com instituição de ensino particular, faculdade de medicina, está no instituto desde 2009, atuando com pesquisas
na área de saúde. A parceria vem sendo realizada para desenvolvimento de projetos de pesquisa, sendo o Edital de Interfaces uma oportunidade
de dar continuidade a projetos já iniciados. O projeto do Edital de Interfaces não foi iniciado devido às questões burocráticas, tendo como
inovação o desenvolvimento de aplicativo para contato e maior aproximação do grupo de pesquisa, como também monitoramento e controle dos
resultados.

Bloco A - Pesquisa: Estrutura e Laboratórios do IF Sudeste MG
1 - Fale-me (avaliação) sobre a Política de Inovação do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF2
O entrevistado diz ser este o primeiro projeto seu submetido a um edital de inovação, sendo os demais projetos por ele produzidos,
puramente, de pesquisa.
Segundo ele, houve uma melhora considerável na área de pesquisa, desde quando ele entrou no Instituto, onde diz perceber as
tentativas de incentivo através dos editais para auxílio e desenvolvimento da pesquisa, como por exemplo, a bolsa pesquisador, iniciação
científica e o próprio edital de inovação.
Ainda, o entrevistado diz ter percebido, inclusive, um o aumento do quadro de servidores com interesse em pesquisa, o que, para
ele, pode ter contribuído para o estimulo dessa.
2 - Fale-me (avaliação) do relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento (FAPEMIG, FADEPE, outros).
Entrevistado IF2
O entrevistado afirmou já ter submetido projetos para Capes, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
FAPEMIG, não tendo, porém, conseguido aprovação, sendo que apenas no projeto de criação do LIFE, em que participou junto com outro
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docente do Campus, foi aprovado.
Ainda, segundo o entrevistado, ele está tentando desenvolver projetos e publicações focados numa mesma área, para conseguir
aprovações nos projetos.
O entrevistado finaliza afirmando acreditar que a parceria com a FAME poderá facilitar o processo para aprovação de tais projetos.
3 - Como seu Campus interage com estes órgãos de inovação do IF Sudeste MG? Quais resultados já foram alcançados e
como ampliar esta interação?
Entrevistado IF2
Respondida na pergunta 8: O entrevistado disse que o contato é direto com a direção de pesquisa, facilitando o diálogo e a
comunicação.
4 - Fale-me sobre como estão estruturados os Projetos de Pesquisa, Laboratórios e Pesquisadores de seu Campus?
Entrevistado IF2
Segundo o entrevistado, o ponto de maior dificuldade é a primeira submissão de projeto, pois são muitos papéis, muitos detalhes,
mas à medida que vai participando, acostumam e aprendem a adequar as exigências do processo. Sabe onde têm entraves, problemas e
consegue controlar e encontrar a solução.
Quanto aos laboratórios, segundo o entrevistado, havendo procura por parte dos docentes, a Diretoria de Pesquisa atende as
solicitações à medida que tem recursos.
5 - Já existem resultados relevantes de Inovação (produto, processo, serviço) dentro de seu Campus? Quais são as
perspectivas?
Entrevistado IF2
O entrevistado disse acreditar que se o aplicativo funcionar bem poderá solicitar patente (registro).
Respondida pergunta 10: O entrevistado disse que algumas áreas de pesquisa no Campus sempre tem o foco no
desenvolvimento regional, pois tem interesse de colocar um produto que tenha valor no mercado, como no curso de tecnologia de
alimentos. A área agrícola também tem tentado desenvolver pesquisas para agregar valor aos alimentos, melhorar a produção de
leite, na intenção de gerar benefícios à sociedade.
6 - Fale-me das ações que estão sendo e/ou foram implementadas/planejadas para estimular atividades de pesquisa no seu
Campus/Campi?
Entrevistado 2
Segundo o entrevistado, a direção de pesquisa no Campus tem reservado recursos para apoiar os projetos que ficam excedentes,
fora do quantitativo de vagas.
Respondida na pergunta 8: Falta de planejamento da distribuição de recursos do Campus para desenvolvimento de projetos
que necessitam de compra de equipamentos e matérias.
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O entrevistado não fala sobre a política de inovação, mas percebe que desde que entrou na Instituição o apoio à pesquisa teve uma
melhora considerável, com os incentivos e auxílios. E a entrada de novos servidores com interesse em pesquisa pode ter contribuído para
essas ações.
Quanto ao relacionamento com órgãos de fomento, seu relacionamento é inicial, embora já tenha projeto aprovado com outros
docentes. Vem tentado submeter alguns projetos, mas ainda não conseguiu aprovação. Também tem procurado focar a pesquisa numa
área, e acredita que com a parceria da FAME será possível obter aprovação nas submissões.
A interação com os órgãos de inovação da instituição é dialógica, mantem contato direto com a gestão, que facilita a comunicação.
Sobre projetos de pesquisa, laboratórios e pesquisadores, percebe a burocracia que envolve os processos. Segundo o entrevistado a
primeira submissão de projetos é difícil, pois são muitos detalhes, depois, acostuma-se com as exigências do processo. Referente aos
laboratórios, segundo ele, a diretoria de pesquisa atende às solicitações dos docentes dependendo da disponibilidade de recursos.
Há uma percepção de que algumas áreas específicas trabalham para obter resultados relevantes em inovação. O entrevistado
acredita que o aplicativo que será desenvolvido no projeto pode gerar uma PI.
Em relação às ações do Campus Barbacena para o estímulo a pesquisa, há reserva de recurso, mas falta planejamento na
distribuição. Segundo o entrevistado a Diretoria de Pesquisa sempre apoia projetos do Campus que ficam nas vagas excedentes dos
editais.
Bloco B – Cultura e Institucionalização da Inovação e do Processo de Interação UEGSS
7 - Fale-me sobre sua visão sobre a Interação UEGSS. O seu Campi tem projetos de Interação UEGSS em andamento, além
do Edital de Interface? Você já participou de projetos de Interação UEGSS? Quando? No IF? Formalizou este processo?
Outra Instituição? Como foi esta experiência?
Entrevistado IF2
Segundo o entrevistado, essa é sua primeira parceria realizada e, para ele, a mesma está sendo bem proveitosa, uma vez que
tem mais pessoas envolvidas na pesquisa, mais recursos, e ainda o fato de poder compartilhar a estrutura do Biotério (laboratório)
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da parceira, o que não tem no Instituto.
Ainda segundo o entrevistado, a parceira também pode utilizar os equipamentos do IF e, para ele, essa troca facilita o
trabalho, já que o Instituto não possui laboratório, equipamentos e nem recurso para a compra deste material para sua pesquisa.
Para o entrevistado a parceria está sendo muito bem-vinda neste sentido, com ambos os lados sendo beneficiados, ajudando
no desenvolvimento e agregando valor às pesquisas.
Para ele, toda pesquisa é fruto de uma troca, pois, a seu ver, não tem como uma pessoa fazer tudo.
Segundo o entrevistado o Campus está buscando parcerias, entre as quais cita, como exemplo, o evento Café com Empresa,
organizado pela responsável da inovação do Campus, por meio do qual é feito um convite para as empresas do município
apresentaram problemas para que os alunos tentem solucionar. Embora não seja sua área de atuação, já participou como ouvinte.
8 - Fale-me das principais barreiras para implantar uma cultura de inovação e de Interação UEGSS no IF Sudeste MG? E
facilitadores?
Entrevistado IF2
Barreiras
Para o entrevistado, as principais barreiras para se implantar uma cultura de inovação e interação UEGSS no IF Sudeste MG
são: a) a burocracia, que se revela uma barreira ainda maior quando se está diante de uma instituição pública; b) a necessidade de se
preencher muitos documentos com poucos detalhes diferentes, o que considera um retrabalho no preenchimento destes; c) a
distribuição da carga horária feita pensando-se somente nas aulas, sem considerar a pesquisa, orientações e outras atribuições dos
docentes envolvidos com os projetos; d) falta de planejamento da distribuição de recursos do Campus para desenvolvimento de
projetos que necessitam de compra de equipamentos e matérias.
Facilitadores
Para o entrevistado, são fatores que facilitam a implantação de uma cultura de inovação, os: a) valores diferentes para
financiamento dos projetos; b) o interesse da parceira em desenvolver pesquisas; c) o desenvolvimento de pesquisa sem custo para
empresa; d) o perfil do servidor para a pesquisa seja de quem gosta e tem interesse em realmente trabalhar com pesquisa; e) o
interesse de diversos setores privados em fazer parceira com o Campus, por ser uma instituição grande e tradicional na cidade; f)
possibilidade de fazer pesquisa e inovação em todos os aspectos; g) docentes com dedicação exclusiva e comprometidos com as
entregas de produtos gerados com a pesquisa; h) quadro permanente de docentes para desenvolver pesquisa, diferente de empresas
onde há mudança no quadro de pessoal; i) Campus pequeno, em comparação a uma universidade, o que possibilita conhecer várias
pessoas; j) contato próximo com as pessoas, para expor ideias, problemas e soluções; k) facilidade de diálogo e comunicação entre
gestão e servidores; l) incentivo e aumento das bolsas para os editais de iniciação científica; m) interesse dos diretores e próreitores de pesquisa em disponibilizar e aumentar os recursos para a pesquisa.
9 - Existe alguma ação de seu Campi/Reitoria que tenha como objetivo ampliar a utilização das leis e dos incentivos fiscais à
inovação.
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Entrevistado IF2
Segundo o entrevistado, a ex-responsável por inovação (que deixou o cargo recentemente) sempre procurava passar informações,
principalmente para as pessoas que estavam mais voltadas para esta área.
Para o entrevistado, no que diz respeito às interações UEGSS, esta já está sendo trabalhada no Campus Barbacena. O entrevistado cita o
evento do Café com Empresa, organizado pelo setor de Inovação do Campus, onde as empresas são convidadas apresentar seus problemas e os
alunos tentam solucionar. A parceria com a FAME é a primeira feita pelo entrevistado, que está sendo bem aproveitada por ambos os lados, tanto
no desenvolvimento da pesquisa, quanto no compartilhamento de laboratórios.
A principal barreira apontada para a implantação da cultura da inovação foi à burocracia, e como facilitador o perfil do pesquisador em
gostar e ter interesse em desenvolver pesquisa. O quadro 22 mostra outas barreiras e facilitadores citados pelo entrevistado.
Quadro 212. Barreiras e Facilitadores – Coordenador parceiro instituição privada
Barreiras
Facilitadores
- Burocracia, sendo um empecilho muito maior quando a - Valores diferentes para financiamento dos projetos
instituição é pública
- Interesse da parceira em desenvolver pesquisas
- Muitos documentos para preencher com pouso detalhes - Desenvolver pesquisa sem custo para empresa
diferentes
- Perfil do servidor para fazer pesquisa, é porque gosta e tem
- Retrabalho no preenchimento dos documentos
interesse
- Distribuição da carga horária é feita pensando nas aulas, sem - Há interesse de qualquer setor privado em fazer parceira
considerar a pesquisa, orientações e outras atribuições
com o Campus, por ser uma instituição tradicional na cidade
- Falta de planejamento
- Possibilidade de fazer pesquisa e inovação em todos os
aspectos
- Docentes com dedicação exclusiva e comprometidos com as
entregas de produtos gerados com a pesquisa
- Quadro permanente de docentes para desenvolver pesquisa,
diferente de empresas que há mudança no quadro de pessoal
- Campus pequeno, possibilidade de conhecer várias pessoas
- Contato próximo com as pessoas, para expor ideias,
problemas e soluções
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- Facilidade de diálogo e comunicação entre gestão e
servidores
- Incentivo e aumento das bolsas para os editais de iniciação
científica
- Interesse dos diretores e pró-reitores de pesquisa em
disponibilizar e aumentar os recursos para a pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora.
Em relação às ações que envolvem a utilização das leis e dos incentivos fiscais a inovação, há alguma percepção de orientações neste
sentido. O entrevistado diz que as informações são direcionadas para as pessoas envolvidas com inovação, mesmo porque não seria produtivo
conversar com todos por não ser o foco de algumas pessoas, por exemplo, aquelas que só dão aulas.

Bloco C – Contribuição do IF Sudeste MG para o Desenvolvimento Regional:
10 - A pesquisa gerada no seu Campus/Campi tem se transformado e/ou tem viabilidade para se transformar em produtos,
processos e serviços úteis para a sociedade?
Entrevistado IF2
O entrevistado disse que algumas áreas de pesquisa no Campus sempre tem o foco no desenvolvimento regional, pois tem
interesse de colocar um produto que tenha valor no mercado, como no curso de tecnologia de alimentos. Segundo ele, a área
agrícola também tem tentado desenvolver pesquisas para agregar valor aos alimentos, melhorar a produção de leite, na intenção de
gerar benefícios à sociedade.
11 - Fale-me as principais ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e também seu Campus/Campi visando
estimular o processo de inovação tecnológica nas empresas da Local/Região e outras instituições?
Entrevistado IF2
O entrevistado disse que sempre tem ações no Campus em busca de parceiros externos, como eventos da parte agrícola que tem a
participação da EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.
12 - É viável o IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas?
Entrevistado IF2
O entrevistado acredita que sejam bem interessantes estas ações.
13 - Fale-me (avaliação) da viabilidade de se criar no IF Sudeste MG uma incubadora de negócios e/ou outro ambiente
inovador (aceleradora). E futuramente criar/apoiar um Parque Tecnológico?
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Entrevistado IF2
O entrevistado acredita que o IF tem condições de criar um ambiente inovador, mas é preciso cuidado para que a parte
burocrática não revele um empecilho. Quanto ao parque tecnológico, no momento não o entrevistado disse não apoiar a ideia, o que
pode ocorrer no futuro.
14 - O IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições de Pesquisa e Ensino da região da Zona da Mata/Campo das
Vertentes poderia levar um projeto de Desenvolvimento Regional a diante, ou seja, é possível o IF Sudeste MG atuar, neste
momento, como líder do processo de desenvolvimento regional? Que ações podem contribuir para que ele assuma este
papel?
Entrevistado IF2
O entrevistado afirmou que sim, principalmente os núcleos de agricultura e zootecnia que sempre procuram parcerias com os
agricultores da região, para transmitir o conhecimento e melhorar a produtividade. O entrevistado vê uma ligação muito grande,
embora estas ações estejam mais voltadas para a extensão, seria interessante a pesquisa e a inovação fazer parte deste vínculo.
15 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF2
O entrevistado acredita que a Instituição precisa melhorar para se firmar como uma instituição grande, mas para isto, antes, é preciso que
a disputa entre os Campi de ofertar os mesmos cursos diminua. Segundo o entrevistado não há formação de grupos de professores, e estes
acabam isolados.
Segundo ele, para que a Instituição possa crescer no futuro, o IF necessitará de tornar os núcleos/Campi fortes e específicos, pois da
maneira que ocorre, há divisão de professores e de recursos para os Campi, quando seria melhor que se concentrasse tudo para um ponto, onde a
pesquisa poderia se firmar e haver mais possibilidades de parcerias.
O entrevistado disse falar disso no sentido de haver uma reestruturação, em uma análise crítica e construtiva para crescer, pois o que já
tem não tem como modificar.
O entrevistado, por fim, acredita que manter e ampliar os incentivos que já vem sendo feitos em relação à pesquisa seja o caminho.
Também, no futuro, ele acredita que isso ajudaria mais no desenvolvimento, abertura de cursos de pós-graduação, mestrado, pois há um
interesse maior dos alunos nos estudos, diferente da graduação, que os alunos simplesmente entregam o TCC para cumprir uma exigência. Isto,
para ele, aumentaria as publicações e o desenvolvimento de produtos, pois os alunos tem um tempo maior para a pesquisa.
Existem áreas no Campus Barbacena que desenvolvem pesquisa com viabilidade de transformar produtos, processos e serviços úteis para
a sociedade. Segundo o entrevistado, as áreas que mais trabalham com esta perspectiva são as áreas de tecnologia de alimentos e agrícola.
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A respeito das ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e seus Campi, visando o estímulo do processo de inovação
tecnológica, percebe-se que estas ações já estão sendo realizada pelo Campus Barbacena. Além do Café com Empresa, o entrevistado diz que
sempre tem ações em busca de parceiros externos, a exemplo da área agrícola com a EMATER.
No que diz respeito ao IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas, nota-se que, da parte do
interessado, poderá haver apoio a estas ações. Ressalte-se que o entrevistado acha bem interessante a atuação do Instituto nesta área.
Em relação à viabilidade de criação de incubadora de negócios ou outro ambiente inovador e parque tecnológico, nota-se também apoio
do entrevistado, com uma observação, porém: para a criação do ambiente inovador há que se ter cuidado com a parte burocrática, e pensar no
parque para o futuro.
No tocante ao IF Sudeste MG, no parecer do entrevistado, a instituição pode, em conjunto com outras instituições, levar um projeto de
desenvolvimento regional adiante e desenvolver ações para assumir o papel de líder neste com destaque para algumas áreas, entre as quais os
núcleos de Agricultura e Zootecnia, que estão envolvidos em parcerias com agricultores da região para transmitir os conhecimentos e melhorar a
produtividade. Embora estas ações estejam ligadas a extensão, o entrevistado acredita ser interessante à inclusão da pesquisa e da inovação.
Numa análise do presente e futuro do IF Sudeste MG, na perspectiva do entrevistado, o IF pode firmar como uma grande instituição
regional, em termos de força e capacidade de contribuição social. Para isto, porém, o entrevistado acredita ser necessário repensar na
reestruturação dos núcleos/Campi de maneira que cresçam fortes em áreas específicas, não havendo divisão de pessoal e recursos como acontece
atualmente. Segundo o entrevistado, é preciso também manter e ampliar os incentivos para a pesquisa, pois acredita ser este o caminho. Ainda,
para ele, a abertura de cursos de pós-graduação stricto senso ajudará no desenvolvimento da pesquisa de novos produtos devido ao perfil dos
estudantes.
1.3 Coordenadores parceiro empresa
Perfil dos entrevistados
Entrevistado IF6
Professora do Departamento de Alimentos do Campus Rio Pomba, desde quando era CEFET, primeiro como professora substituta em
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2004, e efetiva em 2006, atuando sempre no Departamento de Alimentos nos cursos técnicos, graduação e mestrado.
O projeto da entrevistada tem como objetivo estudar o aproveitamento do resíduo do bagaço de malte, que é jogado fora, para
transformar e incorporar a farinha deste material em produtos de panificação, produtos cárneos.
Contou a entrevistada que a proposta do projeto surgiu da demanda de aluna do mestrado, que é uma das donas da empresa parceira do
projeto, Nobre Cervejaria.
São dois os resultados da inovação, sendo o primeiro a criação de um produto novo, que não existe no mercado, e o segundo uma
proposta de elaboração de produtos com a farinha, que nas análises já confirmou ser muita rica nutricionalmente.
Além deste projeto, a entrevistada também iniciou pesquisa com outros alunos de mestrados, tendo três linhas de pesquisa:
produtos cárneos, lácteos e produtos de panificação, tendo também como parceira uma sorveteria.
Embora seja um projeto de pesquisa de mestrado já sendo executado, no que diz respeito ao Edital de Interfaces, o contrato ainda
não foi assinado por questões burocráticas referentes ao endereço da parceira, que por ser uma micro cervejaria cigana, o espaço que
utiliza para a produção de cerveja é alugado, o que é permitido legalmente, todavia, não há como comprovar o funcionamento naquele
endereço.
Entrevistado IF10
Formado em educação física, com doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos, o entrevistado – que foi Pró-Reitor de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação de 2013 a 2017 – está na instituição desde 1994, quando o Campus era Escola Agrotécnica, onde
atua nos cursos de Licenciatura em Educação Física e no Mestrado Profissional de Alimentos, mesma área em que tem desenvolvido
pesquisas (de alimentos).
O projeto submetido pelo entrevistado ao Edital de Interfaces faz parte de uma etapa do projeto macro que ele vem trabalhando
com os orientandos do mestrado, que é uma linha de pesquisa onde é estudada a elaboração de hambúrguer, tendo como primeira
demanda a redução de sódio apresentada pela parceira PifPaf Alimentos, e onde os estudos cresceram em virtude do fato de se tratar de
uma linha onde podem ser feitas substituições nos ingredientes para reduzir o sódio e evitar a hipertensão ou pelo menos reduzir.
Segundo o entrevistado, a parte do projeto referente ao mestrado está em andamento, porém no que diz respeito à parceria está
parado, em virtude de 3 mudanças ocorridas após o resultado do edital: na regulamentação nacional, no processo contratual e nas
alterações solicitadas pela procuradoria do Instituto, que acabaram tornando o processo um pouco moroso.
Por outro lado, segundo o entrevistado, o responsável pela parceira disse que o jurídico da empresa é um pouco lento, pois ainda
não houve retorno do documento assinado. Para o entrevistado, a empresa pensa nos benefícios, quer o mínimo de gastos possível, mas a
parte jurídica demora na análise para a liberação dos tramites de assinatura do contrato.
Em relação à inovação do produto, o entrevistado disse ter mudado sua visão de desenvolver produtos e levar para o mercado
quando foi Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, oportunidade em que pode participar de eventos que modificaram sua
visão, que passou a ser a de ir até as empresas em busca das necessidades dela. Inclusive, em sua gestão na PROPPI, o entrevistado
chegou a realizar o evento Café com Empresa, por meio do qual trouxe as empresas para dentro do Instituto, nos Campi Barbacena e Juiz
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de Fora.
Segundo o entrevistado, esta inversão no processo de desenvolvimento de pesquisa foi reforçada por três professores que
trouxeram a seguinte ideia do estágio que fizeram na Finlândia: se quero trabalhar com algo relevante, é preciso ver o que o mercado está
demandando e não o que a academia acha relevante. Assim, segundo o entrevistado, ele vem tentando desenvolver em suas linhas de
pesquisas as solicitações apresentadas pelas empresas.
Entrevistado IF11
Zootecnista, com mestrado e doutorado na mesma área, o entrevistado atua como professor no Campus Rio Pomba desde 2010.
Quando da divulgação do Edital de Interfaces, o entrevistado viu a possibilidade de firmar parceria com a empresa Rações Campo
Belo, com a qual já vinha trabalhando há algum tempo quando saiu o Edital de Interfaces.
Segundo o entrevistado, a parceria funcionava da seguinte maneira: a parceira doava produto de descarte para o desenvolvimento
de ração para suínos do projeto de pesquisa, e, em contrapartida, posteriormente, os resultados eram apresentados para a empresa.
Contou o entrevistado que, há uns três anos, era complicado trabalhar com suínos em virtude de tais animais consumirem muita
ração, em substituição, então, foi feito um trabalho com codornas, através do qual se obteve resultados muitos bons.
Como o entrevistado já havia conseguido aprovação em dois projetos da área de inovação usando coproduto de origem animal, ele
conta que teve a ideia de submeter para o Edital de Interfaces a proposta do desenvolvimento de ração para suínos, onde, como resultado
de inovação do projeto, traz a elaboração de ração utilizando como matéria-prima o descarte de outro produto.
Segundo o entrevistado, outra facilidade que teve para a submissão do projeto foi conhecer o responsável técnico da empresa
parceira, que também ficou encarregado pelo trâmite e assinatura do contrato.
Houve alguns atrasos para iniciar o projeto em virtude da burocracia, com solicitações de vários documentos, passagem pela
procuradora, assinatura do contrato, orientações. No entanto, o experimento já está sendo trabalhado por um estudante de mestrado. Na
verdade, o entrevistado acha que conseguiu formalizar a parceira por ser muito insistente, porque a trajetória do processo é desanimadora.
Sendo que, segundo o entrevistado em conversa com outros colegas da Instituição, a maioria não quer saber de submeter projetos aos
editais devido à burocracia.
Os docentes coordenadores das parcerias com empresas atuam no Campus Rio Pomba, dentre os três, dois começaram na Instituição antes
da criação dos IFs, e o entrevistado IF11, em 2010. As empresas parceiras atuam em diferentes ramos de atividades, na área de alimentos, ração
animal e cervejaria. Os projetos dos docentes são todos de demandas de pesquisa de mestrado, voltados para elaboração de produtos novos,
sendo que dois projetos têm a proposta de aproveitamento de resíduo de produtos. Já o projeto do entrevistado IF10 é fruto da mudança de visão
do docente em desenvolver produtos e apresentar ao mercado produtos que atendam a necessidade da empresa. Por se tratar de projetos de
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mestrado, todos já estão em andamento, mas a parte referente ao projeto do Edital de Interfaces ainda não foi iniciada, tendo em vista as questões
burocráticas e mudanças que ocorreram após o resultado do edital com alterações solicitadas pela procuradoria do Instituto. Ressaltam-se as
diferenças nos trâmites por parte da empresa, tendo o entrevistado IF10 maior dificuldade de retorno da documentação pela lentidão do jurídico
da empresa em analisar os documentos, enquanto os demais entrevistados tiveram dificuldades em incluir documentos nos processos.

Bloco A - Pesquisa: Estrutura e Laboratórios do IF Sudeste MG
1 - Fale-me (avaliação) sobre a Política de Inovação do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF6
A entrevistada afirmou ver uma política de incentivo à inovação nos editais da Instituição, associado com o NITTEC, como no Edital de
Interfaces e nos editais de iniciação tecnológica. Segundo ela, a maior dificuldade existente diz respeito às empresas, a dificuldade de mostrar
para os empresários que é importante e viável fazer parcerias. O problema esbarra mais fora do que dentro da Instituição, pois a Instituição
sempre apoia.
Entrevistado IF10
Para o entrevistado, a pesquisa e inovação começou no Campus Rio Pomba, que era CEFET. Quando o IF Sudeste MG, foi criado,
somente este Campus tinha histórico de pesquisa e inovação, e contava com o NIT. Em 2010, o NIT foi para a Reitoria, que passou
institucionalizar um pouco mais a inovação no Instituto, assim esta temática é nova na Instituição, e nem todos tem essa visão do que é
inovação.
Segundo o entrevistado, de maneira geral, os pesquisadores não têm maturidade para inovação, devido a problemas com os editais
do PIBIT (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) do CNPq, que sobrava bolsa. Na
percepção do entrevistado os projetos eram indeferidos porque não atendiam os critérios dos editais, não atendiam os critérios de
inovação. Embora já não acompanhe o processo de avaliações dos editais, tem visto que sobram bolsas, o que, para ele, é um sinal de que
o problema ainda persiste. Assim, o entrevistado acredita ser necessário mudar o comportamento interno para atender a forma externa.
Ainda, segundo o entrevistado, neste contexto, em 2013 alguns docentes foram para o Canadá, Finlândia e Estados Unidos fazer
estágio para buscar e entender o que estes países tinham de diferente na evolução da inovação, visto que o Canadá em dez anos saiu de
uma posição de estagnação para ser o líder de busca por inovação.
Segundo ele, esses docentes trouxeram algumas coisas interessantes que foram aplicadas na Instituição.
Todavia, o entrevistado observa que a morosidade institucional é um problema no Brasil e está muito ligada com a burocracia, que
infelizmente está associada com o risco de corrupção, ou seja, por não acreditarem na sua honestidade, cria-se um monte de
regulamentação que torna o processo lento e com resultados pouco significativos. Antes também não havia maturidade da necessidade de
se registrar, o lema era “aprender a fazer, fazendo nas escolas agrotécnicas e agrícolas”. Isto é algo cultural que, segundo o entrevistado,
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teremos de mudar, e que ele espera que a próxima geração venha um pouco mais amadurecida para essa relação ética, que hoje ocorre de
maneira muito diferente do processo conduzido nas instituições visitadas, onde, conforme relato de um dos docentes, o diretor possui
autonomia para utilizar os recursos em mãos para compra de materiais emergencial, de onde se depreende haver uma crença na
honestidade do diretor para esta tomada de decisão no que diz respeito à compra do material com o menor preço para agilizar o processo
(mesmo porque, se ele gastar mais, não terá recursos para fazer outras compras).
O entrevistado acredita também que é preciso mexer um pouco na educação, porque educação e inovação vêm da base. Nota-se que
as escolas estão voltando a fazer feira de ciências, mas as crianças do ensino fundamental e médio, não tem esta experiência, a curiosidade
de investigar. Esta formação vem a partir do ensino médio e do superior, em saber o que é pesquisa, o que é inovação, o que ele acredita
ser uma dificuldade para se fazer inovação e pesquisa.
Para o entrevistado, o Brasil tem grandes pesquisas, só que não é aplicada em termos de inovação e tecnologia. Produz muitos
periódicos, na mesma quantidade que os maiores países do mundo, mas em inovação, não transforma conhecimento em produto. Para o
entrevistado este é o grande problema na inovação no Brasil, ela é básica.
Entrevistado IF11
O entrevistado acha que ainda falta ficarem mais claros os procedimentos para fazer acordo de parcerias, pois pode aparecer
alguma empresa querendo fazer pesquisa com disponibilidade de injetar recursos no projeto e devido à burocracia a parceria não acontece.
Ele diz saber que a burocracia existe, porém é preciso haver mais orientação e segurança na condução do processo para que não ocorra
algum problema.
Para o entrevistado falta maior proximidade dos pesquisadores com a lei de inovação e de incentivo a empresas que apoiam a
pesquisa, que poderia ser realizado através de eventos que explicassem esta legislação, para se ter maior segurança na realização das
parcerias. Segundo o entrevistado quem trabalha com pesquisa é realmente porque gosta, pois não vê o apoio para fazer os procedimentos
de forma segura com as empresas, exceto nos editais lançados pela PROPPI.
2 - Fale-me (avaliação) do relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento (FAPEMIG, FADEPE, outros).
Entrevistado IF6
A entrevistada acredita que possa ser melhorado tanto o relacionamento com as fundações de fomento, quanto com as de apoio. Segundo
ela, é preciso buscar e melhorar estas parcerias.
Embora saiba que a FAPEMIG está passando por um processo difícil, de cortes orçamentários, já aconteceu de ter apoio para os
mestrados profissionais que facilitavam muito nos projetos. Também já teve projetos com a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino,
Pesquisa e Extensão25(FADEPE) que são extremamente organizados, acostumados a conduzir os projetos, diferentemente dos projetos
conduzidos pela FADUC26 quando funcionava que tinham muitos problemas.
25

A FADEPE é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos, criada com a finalidade de apoiar a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) na execução de
projetos de ensino, pesquisa e extensão.
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Entrevistado IF10
O entrevistado acha que o relacionamento é bom, mas também limitado. É bom por ter apoio, mas não é da forma e nem tem o
reconhecimento desejável. Houve, em 2015, uma tentativa de se criar uma agenda com a FAPEMIG de se desenvolver projetos com os
institutos de Minas, que tanto a FAPEMIG e os institutos colocariam recursos nos projetos, mas devido à crise financeira da FAPEMIG
esta iniciativa está parada.
Outro fato que merece destaque, segundo o entrevistado, diz respeito ao fato de que os IFs ainda não são reconhecidos como
instituições de pesquisa e desenvolvimento, embora em sua constituição seja de instituições antigas CEFET’s e escolas agrotécnicas. Para
ele, há um preconceito quanto aos projetos dos IFs, que são vistos um pouco de lado. Nota-se pelo nível de aprovação, os trabalhos das
universidades é similar ou aquém das propostas feitas pelos IFs, no entanto recebem apoio com maior facilidade. O entrevistado acha que
os problemas são dos dois lados. É preciso haver uma ação interna de qualificação, motivação, e de competência e uma exposição externa
para se ter conhecimento e aproximação para a execução dos projetos.
Contou o entrevistado que houve um evento em Belo Horizonte, na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG),
que o instituto participou, e no qual as empresas tem interesse em fazer parcerias, mas querem resultados imediatos. Isto também é o que a
PifPaf espera, para que possa colocar o produto na rua, só que não os projetos não têm esta velocidade de resposta. Até a EMBRAPA para
surpresa do Instituto, não atendia a FIEMG devido à morosidade de se trabalhar com pesquisa. Assim, imagina o Instituto que além de
trabalhar com pesquisa, tem extensão, ensino e outras atividades que tornam o processo mais moroso para responder na velocidade e
interesse do mercado.
..................................................................................................................................................................................................................
O entrevistado disse que entre 2013 e 2017, enquanto esteve na PROPPI, a ampliação do relacionamento se deu através da
facilidade de contato. Ele contou que, na época, tinha dois docentes de Viçosa, que eram conhecidos, que facilitava a aproximação para o
desenvolvimento dos projetos, através de troca de informações, divulgação, convites para fazer palestras e apresentação em eventos do
Instituto. Então, os contatos pessoais que proporcionaram a aproximação com a FAPEMIG, consequentemente trouxeram a melhoria na
capacidade de submissão e conquistas de projetos. Agora enquanto Instituição ainda há pouco reconhecimento, as relações pessoais é que
tem feito melhorar as relações institucionais.
Entrevistado IF11
Segundo o entrevistado a participação nos editais das agências de fomento foi frustrante, porque o foco de aprovação dos projetos é
para as universidades. Não que eles sejam melhores, mas que conseguem mais publicações devido aos mestrados e doutorados, já que o
que conta para a FAPEMIG é a publicação.
O entrevistado disse que já enviou projeto tendo como parceria empresa para a FAPEMIG, que não foi avaliado porque o currículo
https://fadepe.org.br/
26
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão Deputado Último Carvalho do Campus Rio Pomba do IF Sudeste MG.
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dos orientadores não era qualificado, embora todos os docentes fossem doutores, não tinha a quantidade de artigos exigidos publicados.
Assim, o entrevistado conversou com a empresa que gostou da ideia e bancou o projeto todo.
De acordo com o entrevistado, não há muita motivação para mandar projetos, sendo às vezes preciso buscar parceiras com outros
docentes de universidades, num esquema de coparticipação onde os pesquisadores da universidade seriam os coordenadores, já que o
currículo dos docentes do Instituto não atende, porque o mestrado no IF Sudeste MG está começando agora.
O entrevistado acha que faltam políticas específicas voltadas para os IFs nas agências de fomento, ou seja, editais de apoio à
pesquisa para os IFs, de maneira que os pesquisadores possam concorrem com as pessoas da mesma área e categoria. O entrevistado diz
também que se tivesse um representante dos IFs na FAPEMIG seria importante para ter alguém que brigasse pelas causas os IFs. Neste
sentido, já houve tentativa de diálogo do Pró-Reitor com a FAPEMIG, mas o sentimento é de exclusão, com o tratamento do IF sendo uma
classe a parte.
3 - Como seu Campus interage com estes órgãos de inovação do IF Sudeste MG? Quais resultados já foram alcançados e
como ampliar esta interação?
Entrevistado IF6
Segundo a entrevistada a interação com a responsável pela inovação no Campus funciona muito bem. A servidora é muito empenhada,
atente prontamente, dá retorno, orienta, sabe conduzir o processo.
Entrevistado IF10
O entrevistado disse que para entender a participação dos Campi e o interesse pela inovação, pode-se analisar o quantitativo de
projetos de cada Campi. Assim, o Campus Rio Pomba, que sempre teve desenvolvimento de pesquisa, tem uma relação mais próxima com
o NITTEC, que inclusive, quando preciso, é quem da suporte.
Segundo o entrevistado, no Campus Barbacena, houve um período de grande interação entre as pessoas. Por sua vez, o Campus
Juiz de Fora, por não ter vindo da rede – era escola vinculada à universidade, então, quando tinham alguma iniciativa em inovação,
passavam direito pela universidade, sem comunicação com a Reitoria –, era o Campus que tinha menos contato.
Nos Campi mais novos, segundo o entrevistado, o que acontece é que a pesquisa e a inovação avançam muito pouco, devido estes
Campi terem somente cursos de graduação e nos Campi Avançados cursos técnicos. Segundo o entrevistado, nesses Campi mais novos, só
será vista inovação em pesquisa de qualidade nos cursos de pós-graduação, onde é preciso defender algo diferenciado, então o mestrado e
o doutorado é quem induz a este nível diferenciado de pesquisa, consequentemente, dos resultados.
Para o entrevistado, mesmo que o docente tenha uma visão e crie projetos de pesquisa, os alunos dos cursos são poucos envolvidos
porque não se leva essa amplitude da pesquisa do desenvolvimento, é muito básica.
Todavia, para ele, um resultado interessante para se buscar como diretriz para a pesquisa, seria analisar os projetos de iniciação
científica onde estão produzindo em artigos, apresentações em seminários. Considerando que todo projeto de mestrado gera uma
publicação, participação em eventos, solicitação de patentes, à medida que o grau de dificuldade de inovação aparece, aumenta a
amplitude da pesquisa do discente.
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Entrevistado IF11
O entrevistado acredita que todos os pesquisadores do Campus tenham conhecimento do NITTEC e que a responsável pelo núcleo
é uma excelente profissional que dá todo o suporte necessário.
4 - Fale-me sobre como estão estruturados os Projetos de Pesquisa, Laboratórios e Pesquisadores de seu Campus?
Entrevistado IF6
A entrevistada disse que, especificamente, em relação ao Edital de Interfaces foi muito burocrático, que teve colegas do grupo que
desistiram de participar por conta da burocracia, e do pouco tempo para providenciar tudo que foi solicitado. Comenta também que deveria ser
revisto o critério de avaliação dos editais de iniciação científica, que pontua os projetos aprovados dos órgãos de fomento, enquanto os projetos
internos não são pontuados. Em sua opinião, este ajuste poderia estimular servidores a concorrer, mas entende que isso é uma construção.
Em relação aos laboratórios, segundo a entrevistada, embora já possuam laboratórios bem montados e equipados, há um problema muito
grande que á a falta de manutenção dos equipamentos e a burocracia do processo de compra de matérias para dar continuidade aos projetos. O
processo de compras é muito burocrático e, em virtude disso, por vezes implica na desistência de se fazer determinadas análises, que poderia
levar a uma publicação melhor, como os docentes são cobrados, principalmente pelo mestrado. Outro problema sério é a qualidade da energia,
que, segundo a entrevistada, já aconteceu de dar pico de energia e queimar alguns aparelhos que dão muito suporte para o desenvolvimento da
pesquisa. De acordo com a entrevistada precisam até de outros equipamentos, mas além do problema da manutenção, os equipamentos são caros,
sendo muito difícil conseguir.
Quanto aos pesquisadores da área, a entrevista contou que há um grupo de pesquisa bem atuante, mesmo os docentes que não atuam no
mestrado, desenvolvem pesquisa com a iniciação científica. Dependendo da proposta de pesquisa há interação com os docentes de outras áreas
como a agricultura e zootecnia, que são as áreas mais comuns, como também há com as ciências gerencias. Eventualmente, há participação de
pessoas de outras instituições, a depender do caráter do projeto. Estas parcerias surgem do departamento e não via NITTEC. São parcerias
individuais, que o pesquisador busca com os pesquisadores externos da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal de Lavras
(UFLA), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), EMATER, UFJF.
Entrevistado IF10
De acordo com o entrevistado, a pós-graduação dá um upgrade na relação da pesquisa. Agora quanto aos laboratórios, segundo ele,
é uma filosofia mundial, cada país tem a sua.
Ainda, segundo ele, na época do governo do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a instituição não dava nada
(recursos), o professor que tinha de correr atrás de recursos para poder construir um laboratório físico. O tempo foi mudando, e hoje,
percebe-se que as instituições preocupam em trabalhar para oferecer uma estrutura, sala, laboratório, contudo quem conquista recursos
junto aos órgãos de fomento para compra de equipamento e materiais é o pesquisador. Este é o modelo que o entrevistado tem visto no
Brasil, que não é muito diferente de alguns países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, segundo ele, tem algumas instituições que recebem
doações de ex-alunos, que conseguem ter poder aquisitivo para colocar em suas estruturas, o que, portanto, não difere muito do modelo do
Brasil, onde cada um trabalha por si e a instituição tenta conseguir alguma coisa para todos.
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Entrevistado IF11
O entrevistado disse que no Campus tem algumas áreas que participam e aprovam bastante projetos nos órgãos de fomento, como o
departamento de alimentos e agroecologia, porém, devido aos cortes de recursos, a maiorias dos docentes sentem-se desanimados, por não
ter o apoio para desenvolver a pesquisa. Para ele, estas notícias são muito ruins, porque muitas vezes o projeto é aprovado, mas não
liberam o recurso.
Em relação aos laboratórios, segundo o entrevistado, a diretoria de pesquisa reserva uma verba para a compra de material de
consumo para os laboratórios dos cursos que tem mestrado, no entanto, embora este apoio exista, o mesmo precisa ser melhorado.
O entrevistado diz que em relação aos laboratórios que precisam de animais para fazer pesquisa, a situação está ficando mais
complicada, pois reduziu o número de animais devido ao corte de verbas do governo. Hoje, segundo ele, a situação está caótica porque
não tem a quantidade de animal suficiente para fazer os testes.
O entrevistado vê na parceria com produtores rurais uma solução, porém há as questões burocráticas de como será feita a parceira,
de poder entrar e fazer a pesquisa dentro da propriedade rural, havendo necessidade de suporte jurídico.
5 - Já existem resultados relevantes de Inovação (produto, processo, serviço) dentro de seu Campus? Quais são as
perspectivas?
Entrevistado IF6
A entrevistada diz que sim, pois o departamento trabalha muito com desenvolvimento de produtos, que envolve muita inovação para
melhorar ou inventar. Diz que há um viés de inovação, mesmo que o produto não gere patente. Quanto à patente, a entrevistada disse que esta
esbarra no processo burocrático de solicitação e que prende a publicação, assim os docentes devem pensar e decidir o que é melhor: se gerar
resultado para publicação ou para patente.
Ela destaca, porém, que existe potencial para gerar patente, a pesquisa realizada mostra que o produto é inovador.
Entrevistado IF10
Segundo o entrevistado, quando ele foi para a Reitoria havia uma patente solicitada da área de alimentos, produto do doutorado de
uma professora do Campus Rio Pomba. Hoje ele acredita que já tenham bem mais solicitações de patentes, algo em torno de sete, o que
evidencia que a pesquisa está gerando processo e desenvolvimento, o que implica que com a pesquisa qualificada se eleve a possibilidade
de ampliar os potenciais de produção.
Entrevistado IF11
O entrevistado diz que sempre vê nos editais de inovação vários projetos com potencial de se tornar um produto, na sua área, na de
tecnologia de alimentos e na informática. Para o entrevistado, falta realmente proximidade com a empresa em trazer a demanda para tentar
resolver o problema, na maioria das vezes tentam adivinhar o que acontece lá fora. Nesse sentido, segundo ele, é preciso entender um
pouco mais o processo.
6 - Fale-me das ações que estão sendo e/ou foram implementadas/planejadas para estimular atividades de pesquisa no seu
Campus/Campi?
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Entrevistado IF6
Segundo a entrevistada há uma discussão sobre a aproximação que o Instituto deve fazer com as empresas, no sentido de mostrar o
potencial dos pesquisadores para poder auxiliar na solução de problemas ou no desenvolvimento de algum produto, fazendo com que as parcerias
aumentem.
Para a entrevistada há muito problema em relação a parcerias entre a instituição e as empresas, em virtude da cultura brasileira ser de
pouca parceira. Ela pondera que é preciso melhorar esta relação e seria interessante fazer algumas políticas para esta aproximação acontecer. Não
há ações no Campus, acontecem através do mestrado e dos editais.
Entrevistado IF10
Segundo o entrevistado há um problema sério com os cortes orçamentários que vem ocorrendo cada vez maior desde 2015. Antes
havia recurso para poder ampliar e desenvolver a pesquisa, agora este recurso vem caindo para a metade todo ano, inclusive também nos
órgãos de fomentos. Já teve eventos que a FAPEMIG aprovou, mas não disponibilizou recurso, tendo professores e alunos de arcar com as
despesas para realização do projeto.
Assim, segundo o entrevistado, como maneira de amenizar esses problemas, é preciso usar a criatividade, por exemplo, através de
parcerias, como é o que ocorre na ideia do Café com Empresa. Essa, para ele, seria uma forma de sensibilizar as empresas para esta
aproximação.
Na visão do entrevistado, há um problema com as empresas, e com o próprio brasileiro, em querer ganhar sem investir. Foi o caso
de uma aluna que foi aprovada no mestrado e que a empresa não liberou para fazer o curso, pois não tinha a visão que com a qualificação
da funcionária poderia ser solucionado um problema ou desenvolvido algum produto que a diferenciasse da concorrência.
Entre 2015 e 2016, a gestão da SETEC tinha esta visão de relação com empresas. Abriam-se editais para que as pessoas pudessem
concorrer, mostrando o resultado que se pretendia, com uma proposta de algo palpável, com passagem em uma empresa para que fosse
liberado o recurso. Nos últimos dois anos não tem mais esse edital, o que se vê é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) sendo sucateado, levando a pensar que ciência, tecnologia e inovação não são de interesse do governo. Observase que o Brasil ficará importando tecnologia, se não tem investimento em tecnologia para agregar valor, não tem como avançar, evoluir,
enquanto tiver esta visão, o país continuará a vender produto barato, manufaturado, para depois compra-lo mais caro.
Entrevistado IF11
Para o entrevistado a produção técnica deve ser valorizada, porque o governo já deixou claro que os IFs devem ofertar cursos de
mestrado e doutorado profissional. No entanto, para ele, em razão de os docentes virem de mestrado e doutorados acadêmicos, a maioria
não sabe exatamente como funciona o profissional, sendo necessário incentivar o professor trabalhar nos mestrados profissionais o
desenvolvimento de produto ou processo inovador.
O entrevistado acredita que os editais de tradução de artigos, participação em eventos e bolsa pesquisador, lançados pela PROPPI
como apoio para pesquisa, devem ser mantidos e, inclusive, deve-se pensar em um aumento de cotas, ao que sugere o lançamento de edital
para compra de equipamentos, que seria mais complicado, por ter um custo maior. Contudo, acha que esse é o caminho para poder
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aumentar os recursos a atender mais os pesquisadores.
O entrevistado acha que a PROPPI deve lançar editais para incentivar e orientar os pesquisadores para gerar produtos no mestrado.
Segundo o entrevistado é preciso valorizar os trabalhos gerados no mestrado profissional, cita o exemplo de um dos critérios do edital da
bolsa pesquisador que ter artigo publicado com Qualis B, sem incluir um produto, uma patente, ou algo relacionado ao mestrado
profissional. Fala-se em mestrado profissional, mas só pensam em artigo, mas o resultado é diferente, é produto.
Segundo o entrevistado falta é vestir a camisa, somos IFs, somos educação profissional, pois o foco é diferente. Contudo sabe que é
difícil pensar diferente, pois já está enraigado achar que só o artigo tem valor, sendo que no mestrado profissional o artigo é uma
possiblidade, mas pode ter geração e desenvolvimento de produtos novos que podem ser mais interessantes e vantajosos para a sociedade
e para as empresas.
É muito mais prático a publicação do artigo, do que demostrar que desenvolver um produto ou modificar um processo de produção
tem viabilidade econômica
Para o entrevistado, a publicação conta para o currículo, mas fica arquivada, não se vendo o impacto do resultado nas empresas e
na sociedade, que é o que ele acredita estar faltando.
Outro entrave para as publicações dos artigos, citado pelo entrevistado, é a exigência de ter a tradução para o inglês, o que gera um
custo, e mesmo tendo o edital de tradução de artigo e a bolsa do pesquisador para ajudar com as despesas, este fica reflexivo quanto a que
retorno terá com a publicação.
Os entrevistados, em relação à política de inovação, não comentam sobre este tema, de maneira geral comentam sobre inovação e
parcerias. Para a entrevistada IF6 há uma política de incentivo à inovação através de editais, com apoio do NITTEC, mas vê como maior
dificuldade a relação com as empresas, sendo preciso mostrar aos empresários a importância de esse fazer parceiras. Já o entrevistado IF10,
ressalta que a temática da inovação é nova na Instituição, tendo somente o Campus Rio Pomba um histórico em pesquisa e inovação desde a
época do CEFET. Segundo o entrevistado IF10 nem todos tem uma visão do que é inovação, haja vista que os editais de PIBIT sempre sobram
bolsas. O entrevistado IF10 ainda diz que é preciso ter mudanças no comportamento interno da Instituição, com foco no atendimento das
demandas externas, que já foram iniciadas no Instituto a partir dos estágios de alguns docentes realizados no Canadá, Finlândia e Estados Unidos,
na busca de se entender a evolução da inovação nestes países. O entrevistado IF11 diz que os procedimentos para fazer acordo de parceiras
precisam ficar mais claros, pois devido à burocracia dos processos ainda não acontece parcerias com empresas que interessam em injetar recursos
nos projetos. De acordo com o entrevistado IF11, quem trabalha com pesquisa é porque realmente gosta, assim é preciso realizar eventos que
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aproximem os pesquisadores da legislação de inovação e de incentivos a empresas para que possam ter segurança de realizar projetos em
parcerias com as empresas.
A avaliação dos entrevistados, no relacionamento com os órgãos de fomento, é que pode melhorar. A entrevistada IF1 diz que é preciso
buscar melhorar as parcerias, pois já teve apoio da FAPEMIG que facilitaram muito os projetos de mestrados, embora estejam passando por
momentos difíceis com cortes orçamentários. O entrevistado IF10 diz que o relacionamento é bom e também limitado, não é da forma e nem tem
o reconhecimento desejável, houve até tentativas de desenvolvimentos de projetos em conjunto com a FAPEMIG, mas devido à crise financeira
da fundação esta iniciativa está parada. Segundo o entrevistado IF10, os IFs não são reconhecidos como instituições de pesquisa e
desenvolvimento, assim seus projetos são deixados de lados, enquanto os projetos das universidades recebem apoio com maior facilidade. Para o
entrevistado IF10, é preciso haver uma ação de interna de qualificação e motivação e outra externa de exposição dos conhecimentos para
estimular o apoio dos órgãos de fomento e a parceria com empresas. O entrevistado IF11 diz que não há motivações para submeter projetos para
os órgãos de fomento porque o foco deles é aprovação dos projetos das universidades. Para o entrevistado, a FAPEMIG visa mais a publicação,
sem levar em consideração a qualificação dos pesquisadores e o projeto em si, como aconteceu com seu processo em parceira com empresa que
não foi aprovado. Todavia, o entrevistado IF11 vê como possibilidade de aprovação dos projetos fazer parcerias com pesquisadores de
universidade. Diz ainda que é preciso estabelecer políticas específicas para que os pesquisadores dos IFs possam concorrer nas mesmas áreas e
categorias. O entrevistado IF11 sugere que se tivesse um representante dos IFs nestes órgãos, talvez pudessem brigar mais pelas causas dos
Institutos, que é confirmado pela fala do entrevistado IF10, que quando esteve à frente da PROPPI conseguiu maior aproximação com a
FAPEMIG devido às relações pessoais com docentes da região que atuavam na fundação.
A interação com os órgãos de inovação do tem funcionado bem de acordo com os entrevistados. Para os entrevistados IF6 e IF11 a
servidora responsável pela inovação no Campus Rio Pomba é muito empenhada, sabe conduzir o processo, dando o suporte e as orientações
necessárias aos pesquisadores. O entrevistado IF10 diz pode-se entender a interação dos Campi com inovação pela quantidade de projetos
submetidos nos editais de pesquisa e inovação. O Campus que tem uma relação mais próxima do NITTEC é o Campus Rio Pomba, que sempre
desenvolveu pesquisa. Em seguida, vêm os Campi mais antigos, Barbacena e Juiz de Fora. Nos Campi mais novos e nos Campi Avançados a
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pesquisa e inovação avançam muito pouco, devido ao fato de terem somente cursos de graduação e técnico. O entrevistado IF10 diz ainda que
outro dado interessante a ser analisado seria ver o que está sendo gerado de resultado dos projetos, tais como artigos, participação em eventos e
patentes.
Quanto aos projetos de pesquisa, laboratórios e pesquisadores, de maneira geral os entrevistados enxergavam a burocracia dos processos e
dificuldades de conseguir recursos para os projetos e laboratórios. Os entrevistados IF6 e IF11, especificamente em relação ao Edital de
Interfaces, comentam que foi muito burocrático e que alguns colegas desistiram de participar do processo devido às exigências do edital. O
entrevistado IF10 acha que a pesquisa deu um upgrade com os cursos de pós-graduação. A entrevista IF6 acha que deveria ser revisto o critério
de avaliação dos projetos realizados pela Instituição nos editais de iniciação científica que tem pontuação menor em relação aos projetos dos
órgãos de fomento. Para a entrevistada IF6, os laboratórios de sua área de pesquisa estão bem montados e equipados, mas enfrentam dois grandes
problemas. Um deles é a instabilidade da energia que já chegou a queimar alguns aparelhos importantes para o desenvolvimento da pesquisa.
Outro é a burocracia que envolve o processo de compra de matérias e manutenção dos equipamentos, que às vezes leva a desistência de fazer
algumas analise que podem levar a publicação que podem contribuir para a avaliação do mestrado. Em relação ao grupo de pesquisadores, a
entrevistada IF6 diz que são bem atuantes com parceiras com outras áreas comuns no Instituto e com pesquisadores de outras instituições.
Quanto aos laboratórios, o entrevistado IF10 diz que ao longo do tempo houve algumas mudanças, antes não tinham apoio do governo, hoje já há
uma preocupação da gestão fornecer alguma estrutura, mas as compras de matérias e equipamentos são conquistas dos pesquisadores junto aos
órgãos de fomento. Segundo o entrevistado IF11, a Diretoria de Pesquisa do Campus Rio Pomba reserva uma verba para compra de matérias para
os laboratórios de mestrado, todavia este apoio pode melhorar, pois quando pensa em pesquisas que precisam utilizar animal, a situação se
complica. Reduziu-se muito o número de animais devido ao corte de verbas do governo. O entrevistado IF11 vê as parcerias com produtores
rurais como solução, porém há questões burocráticas que envolvem este processo que precisam ser analisadas. De acordo com o entrevistado
IF11, há algumas áreas no Campus Rio Pomba, como a de alimentos e de agroecologia que tem bastantes projetos aprovados em órgãos de
fomento, mas devido aos cortes de recursos para a pesquisa, os docentes sentem-se desanimados por não terem apoio financeiro para desenvolver
as pesquisas. Os projetos chegam a ser aprovados, mas não liberam o recurso.
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Em relação à existência de resultado relevante de inovação, todos entrevistados têm a percepção de que as pesquisas do Campus Rio
Pomba têm potencial para inovação. A entrevistada IF6 diz que o departamento trabalha muito para melhorar os produtos ou o desenvolvimento
de produtos novos, mesmo que os produtos não gerem patentes. Segundo a entrevistada IF6 além da solicitação de patente implicar num processo
burocrático, prende a publicação. De acordo com o entrevistado IF10, quando assumiu a PROPPI em 2013, havia somente uma patente
depositada e atualmente este número subiu para sete. Isto implica que a pesquisa gerada no Campus tem possibilidade de ampliar os potencias de
produção. O entrevistado IF11 vê vários projetos da sua área, e das áreas de alimentos e informática com potencial de inovação. Para o
entrevistado IF11 falta realmente é a aproximação com as empresas para possam trazer suas demandas e as pesquisas serem realizadas conforme
as necessidades apresentadas.
Referente às ações que são implementadas para estimular as atividades de pesquisa, de modo geral, percebem a necessidade de
aproximação das empresas para estabelecer parcerias, solucionar problemas ou desenvolver produtos. A entrevistada IF6 comenta há uma
discussão sobre o Instituto se aproximar das empresas para aumentar as parcerias, no sentido de mostrar o potencial dos pesquisadores tem para
poderem resolver problemas ou desenvolver algum produto. Segundo a entrevistada IF6, algumas parcerias acontecem através do mestrado e de
editais, mas vê como problema a cultura brasileira de fazer poucas parcerias entre instituições e empresas. Para o entrevistado IF10, devido aos
cortes orçamentários que vem ocorrendo desde 2015, inclusive nos órgãos de fomento, a melhor forma de tem para ampliar e desenvolver a
pesquisa é através de parcerias com as empresas. Porém, diz o entrevistado IF10, é preciso sensibilizar as empresas, pois elas têm uma visão de
quererem ganhar sem investir. O entrevistado IF11 cita os editais lançados pela PROPPI como apoio para pesquisa, devendo ser mantidos. De
acordo com o entrevistado IF11, além de pensar em aumentar os recursos para os editais, sugere algumas ações que podem ser implementadas
pela PROPPI: lançamento de edital para compra de equipamentos, valorização da produção técnica devido à oferta dos cursos de mestrado e
doutorado profissional, editais para incentivar e orientar os pesquisadores gerar produtos nos mestrados voltados para o interesse da sociedade e
com impacto do resultado para empresas.
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Bloco B – Cultura e Institucionalização da Inovação e do Processo de Interação UEGSS
7 - Fale-me sobre sua visão sobre a Interação UEGSS. O seu Campus tem projetos de Interação UEGSS em andamento,
além do Edital de Interface? Você já participou de projetos de Interação UEGSS? Quando? No IF? Formalizou este
processo? Outra Instituição? Como foi esta experiência?
Entrevistado IF6
Segundo a entrevistada, o Campus tem parcerias com universidades, instituições de pesquisa e prefeituras, de maneira que consegue
perfeitamente desenvolver projetos, mas no que diz respeito às parcerias com empresas a Instituição esbarra e não consegue avançar muito. A
entrevistada acha que a cultura da empresa de pensar que não terá lucro com este tipo de parceria é uma visão que precisa ser mudada e superada.
Segundo ela, algumas empresas estão mais abertas para essas possibilidades, inclusive, em seu entorno há duas que abrem espaço para
aula, projetos, estágios, mas outras são mais fechadas nesse aspecto, o que precisa ser mudado, pois a parceria, na verdade, é benéfica para todos:
empresa, instituição e alunos envolvidos no projeto.
A entrevistada já participou, em 2014, de projeto com parceria com empresa através de edital lançado pelo CNPq, porém não está vendo
muito editais deste tipo serem promovidos.
Ainda, segundo a entrevistada, além dos editais do órgão de fomento, há algumas parcerias que as empresas procuram o Instituto para
poder solucionar algum problema, dar treinamentos, ceder o espaço para trabalhar algum produto no laticínio, mas a maior demanda vem por
intermédio dos projetos do mestrado, inclusive por ser um mestrado professional é voltado para atender a demanda de empresas. Com isto,
podem surgir projetos interessantes para o aluno tentar resolver um problema aplicado na empresa.
Segundo a entrevistada, há alguns projetos que são adotados pela empresa. Um fato que facilita a adoção da aplicação do resultado pela
empresa é o aluno ser funcionário da empresa, que ocorreu com dois projetos que o funcionário conseguiu levar a tecnologia para empresa.
A entrevistada diz que consegue envolver os alunos do técnico e da graduação nos projetos, porém devido à carga horaria dos alunos do
técnico serem muito alta, estes não conseguem se dedicar a pesquisa. De certa forma, acabam desenvolvendo alguma coisa e aprendendo
bastante, com o apoio dos alunos de graduação e do mestrado, este tendo maior responsabilidade no projeto.
Entrevistado IF10
O entrevistado acha que é preciso haver um entendimento do que é inovação, que deve ser iniciado na base, na formação, uma
conquista a ser alcançada pelo pesquisador e aluno, para que se possa verificar o quanto poderá ser aplicado no projeto. Nessa relação com
a inovação, deve-se mostrar o que será desenvolvido, investigado, trazer de novo para o convívio do dia a dia do aluno, caso contrário à
formação será ineficiente, não atendendo as necessidades do meio externo.
Em relação aos servidores, já houve uma mudança em relação à qualificação, que leva a pessoa a pensar em desenvolver algo mais
inovador. Antes o número de doutores era em torno de 20%, hoje este número é aproxima-se de 40%. Mas ainda é preciso de uma política
que a qualificação seja direcionada no que a Instituição necessita, de forma que possa trazer algum benefício para a Instituição. O
entrevistado acha que esta relação não tem avançado porque muitas vezes as pessoas saem para qualificação só para ter o título, não
trazendo o retorno para a Instituição ou segue uma linha de pesquisa que não condiz com o Instituto.
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O entrevistado disse que o programa de mestrado em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) de Volta Redonda
foi estudado ao máximo, com o objetivo de melhorar a capacitação do servidor, no atendimento a Instituição e no desenvolvimento da
dissertação no local de trabalho. O foco do programa é o desenvolvimento de um produto, dentro da linha de trabalho do discente, voltado
para o benefício do sistema. Basicamente, a formação é para melhorar a qualidade do atendimento e do trabalho do TAE, porque os
docentes buscam a qualificação antecipadamente.
Quanto à participação de outros projetos com parcerias com empresas, o entrevistado irá submeter projeto para o edital da
FAPEMIG que está em aberto, mas está em busca de parceria, pois ainda não achou empresa interessada na linha de pesquisa. Outro
projeto, que também não tem empresa para desenvolver o produto, e está em fase de análise, é o desenvolvimento de aparelho para
analisar velocidade de reação, junto com um professor da área de informática. Além desses projetos, o entrevistado envolvido com outros
na área de alimentos e de educação física que envolve 34 bolsistas no total. O entrevistado disse que trabalhava muito com a extensão
interna na Instituição, mas devido as suas qualificações foi mudando, evoluindo e diversificando os projetos.
Entrevistado IF11
O entrevistado diz que tem boas parcerias por causa do mestrado, com pesquisadores da EPAMIG, EMBRAPA, UFSJ, com a
fábrica de ração de Rio Pomba, que é uma parceria oficializada para fazer pesquisa, estágio para os alunos. Há também parcerias com
outras empresas mais próximas do município e também com outras instituições públicas como a UFV, que podem melhorar. O
entrevistado acha que a parceria com a UFJF é pouco explorada.
As parcerias realizadas através do mestrado, além das aulas, envolvem a utilização de laboratório tanto do Instituto como das
parceiras, o que faz toda a diferença para o mestrado. Quanto aos cursos técnicos e a graduação é muito difícil de conseguir parceiros,
para a iniciação científica e para os TCC ainda consegue de maneira mais informal. Se precisar testar um produto, entro em contato com a
empresa explicando a linha de pesquisa e se ela tem interesse em fazer doação do produto, sem compromisso, para o desenvolvimento da
pesquisa.
O entrevistado diz que este processo não é formalizado devido ao desanimo gerado pela burocracia do tramite processual, do como
fazer, de ter de envolver uma fundação para gerir os recursos, passar pela procuradoria. No entanto, tem certeza que a empresa está
disposta a dar uma bolsa para o estudante como contrapartida da pesquisa, que às vezes até falta por parte da Instituição. Enfim, prefere
pegar o produto com a empresa, depois tentar uma bolsa no edital de iniciação para o aluno, enquanto não há esta proximidade,
orientações do caminho que tem para fazer esta parceria com segurança jurídica pela Instituição.
Em relação aos produtos gerados pelo mestrado, segundo o entrevistado, nem sempre isso acontece, devido ao fato de o estudante
chegar sem foco, não levando um problema da empresa, que essa gostaria de tentar resolver, ou gerando um produto ou processo novo. O
entrevistado acha também que pode ser inexperiência do corpo docente, pois estão catequizados a fazer pesquisa para gerar um artigo
como produto, por terem sido criados assim nas universidades. Se tiver artigo você é alguém, se não tem, é descartado. Assim, os
produtos do nosso mestrado muitas vezes acabam sendo o artigo.
8 - Fale-me das principais barreiras para implantar uma cultura de inovação e de Interação UEGSS no IF Sudeste MG? E
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facilitadores?
Entrevistado IF6
Barreiras
Para a entrevistada, são barreiras: a) a burocracia dos editais, que nos do Interfaces ainda foi maior que nos de fomento; b) a
burocracia na solicitação de patentes; c) a falta de apoio institucional para o desenvolvimento do projeto com parcerias; d) o critério de
concorrência nos editais relativo às pendências de relatórios não realizadas pelo aluno; e) a cultura por parte das empresas de não fazer
parcerias; f) a falta da divulgação do potencial dos pesquisadores; g) o desconhecimento pelas empresas acerca do potencial dos
pesquisadores; h) o pensamento equivocado das empresas de que a parceria não gera lucro; i) a falta de aproximação com as empresas; i)
a burocracia do processo de compras de matérias; j) a burocracia para no processo fazer a manutenção dos equipamentos do laboratório;
k) a instabilidade da energia;
Facilitadores
No que diz respeito aos facilitadores, segundo a entrevistada, são eles: a) o Edital de Interfaces; b) o Edital Bolsa de
Pesquisador; c) o apoio do NITTEC, que está sempre aberto aos docentes; d) a aproximação com as empresas para conhecer potencial do
IF e de seus pesquisadores; e) pesquisadores que gostam de fazer pesquisa; f) mostrar para os empresários a importância e viabilidade de
se fazer parcerias, o que beneficia a todos; g) políticas para aproximação com as empresas para fazer parcerias.
Entrevistado IF10
Barreiras
O entrevistado afirmou serem barreiras: a) a falta de conhecimento das instituições e das empresas para fazer parceria, ressaltando
que o IF tem buscado interagir com as empresas do que essas com ele. O entrevistado acredita que talvez as empresas tenha dificuldade
em interagir, querem, mas não conseguem, então, o Instituto precisa criar eventos para trazer as empresas até ele e, assim, aproximá-las do
Instituto; b) a dificuldade de mudanças na forma de ensinar; c) a variedade atuações do professor – ensino, pesquisa, extensão, gestão e
outras ações; d) as estruturas institucionais que pouco ajudam; e) a cultura e histórico da instituição de desinteresse pela pesquisa; f)
a limitação de recursos financeiros; g) a lentidão do jurídico das empresas; h) a cultura empresarial de pensar apenas nos benefícios,
almejando o mínimo de gastos possível; h) a falta de compreensão por muitas acerca do que é inovação. i) a morosidade institucional; j) o
grande problema da inovação no Brasil que se deve ao fato de ela ser básica; k) a imediaticidade nos resultados que querem as empresas
interessadas em fazer parcerias; l) a falta de comunicação;
Facilitadores
Já no que diz respeito aos facilitadores, o entrevistado citou: a) a grande facilidade no relacionamento com o aluno, onde, por se
tratar de uma instituição menor, quando comparada às universidades, é permitida uma maior proximidade e manutenção de diálogo; b) a
criação de processos que diminuam a distância da relação Instituto e empresas; c) a criação de eventos para trazer a empresa para
apresentar seus problemas e o Instituto tentar soluciona-los ou gerar novos produtos e incentivar o diálogo; d) o fato de as disciplinas do
ensino serem voltadas para solução de problemas; e) as novas formas de ensinar, garantindo a participação dos alunos da discussão; f) a
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vontade do pesquisador em fazer a pesquisa.
Entrevistado IF11
Barreiras
Segundo o entrevistado, são barreiras: a) a burocracia; b) a dificuldade de ver as coisas acontecer de forma rápida; c) a falta
de divulgação dos caminhos que devem ser seguidos nos processos; d) a falta de aproximação e diálogo com o pesquisador,
mostrando a importância de se inovar dentro da escola e esclarecendo acerca dos tramites do processo de comercialização com
empresas; e) a demora na liberação do processo; f) a pressa da empresa, que não quer esperar, quer simplesmente desenvolver o
produto e colocar no mercado; g) o fato de as empresas não gostarem de trabalhar com o Instituto devido à burocracia e demora em
dar as respostas; h) a falta de procedimentos seguros para realizar as parcerias com as empresas, exceto em relação aos editais lançados
pela PROPPI; i) a falta do necessário suporte jurídico; j) o hábito de tentar adivinhar o que acontece lá fora, ao invés de trazer a demanda
para tentar resolver o problema.
Facilitadores
Ao responder acerca dos facilitadores, o entrevistado pontuou os seguintes: a) interesse individual do perfil do pesquisador que
gosta de fazer pesquisa; b) perfil para buscar o apoio da escola; c) editais de iniciação científica; d) docentes que trabalharam com
pesquisa no mestrado e doutorado tendem a querer trabalhar com pesquisa; e) docentes que querem trabalhar com a pesquisa com os
estudantes; f) docentes que querem valorizar a cultura da pesquisa; g) empresas gostam mais dos IFs do que das universidades, devido à
facilidade de dialogo com os docentes; h) empresas gostam da receptividade dos IFs; i) empresas enxergam os IFs mais abertos para fazer
parcerias; j) o Instituo é novo, está aberto para fazer parcerias; k) docentes novos com muita vontade de desenvolver trabalhos em
parceria.
9 - Existe alguma ação de seu Campi/Reitoria que tenha como objetivo ampliar a utilização das leis e dos incentivos fiscais à
inovação.
Entrevistado IF6
A entrevistada conhece superficialmente a legislação, já participou há algum tempo de capacitação promovida pelo NITTEC. Ela
acredita que os pesquisadores precisam conhecer pelo menos o básico da legislação.
Entrevistado IF10
O entrevistado diz que a legislação é recente, tem problemas de interpretação que dificultam sua implementação. Segundo ele, a
instituição tem um ponto positivo de ter uma procuradoria muito cautelosa, por outro lado esta cautela dificulta o andamento dos
processos, somada com o histórico de ter pouca relação com indústrias, empresas, instituições privadas, instituições públicas de ensino e
prefeituras.
Para o entrevistado, as ações de capacitação, eventos e melhorias no conhecimento da legislação devem ser discutidas em alguns
níveis. O macro deve ser trabalhado no longo prazo com os alunos para que possam no futuro chegar com maior maturidade. No médio
prazo tem se trabalhado na qualificação, talvez precise melhorar a qualidade, e no curto prazo, os editais que tem sido trabalhado.
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Entrevistado IF11
O entrevistado disse que já fez curso a distância sobre inovação, ofertado pela PROPPI, mas acha que falta mais um contato
pessoal no Campus, trazer exemplos práticos, para mostrar o que deu certo e o que não deu certo nas parcerias com as universidades. Na
visão do entrevistado a teoria já foi bastante vista, daqui para frente é preciso ver a prática e os entraves de quem estão fazendo.
A visão dos entrevistados em relação à Interação UEGSS, é no sentido de que as parcerias existem, mas é preciso avançar quando se
trata de empresas. A entrevistada IF6 diz que consegue perfeitamente desenvolver projetos com universidades, instituições de pesquisas e
prefeituras, mas com empresas não. Acredita que isso se deve à cultura empresarial de pensar que a parceira não irá gerar lucro. Para ela está é
uma visão que deve ser mudada, pois as parcerias trazem benefícios a todos: empresa, instituição e alunos. Ainda que, segundo a entrevistada
IF6, algumas empresas são mais abertas, chegando até procurar o IF Sudeste MG, mas a maior demanda vem dos projetos de mestrado. Sobre a
adoção da aplicação dos resultados da pesquisa pelas empresas, de acordo com a entrevistada IF6, esta possiblidade é maior quando o aluno é
funcionário da empresa. O entrevistado IF10 acha que deve haver um entendimento do que é inovação na formação do aluno, para mostrar o que
pode ser desenvolvido para atender as necessidades do meio externo. Em relação aos servidores, já houve uma mudança, considerando o número
de doutores hoje no Instituto, mas é preciso ter uma política de qualificação que direcione a pesquisa ser desenvolvida para atender as
necessidades da Instituição. Quanto à participação em outros projetos com parcerias com empresas, o entrevistado IF10 vem buscando trabalhar
em suas linhas pesquisas projetos com foco nas demandas apresentadas pelas empresas. O entrevistado IF11 diz que tem boas parcerias com
instituições de pesquisa e universidades por causa do mestrado. Além das aulas, há a utilização dos laboratórios que faz toda diferença para
realização das pesquisas do mestrado. Para o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e TCC, as parcerias acontecem de maneira
informal como as doações de produtos para estudo. De acordo com o entrevistado IF11 não há formalização das parcerias devido à burocracia no
trâmite do processo. No entanto, este entrevistado tem certeza que a empresa está disposta a dar bolsa para os estudantes como contrapartida da
pesquisa, falta é saber os termos contratuais que possa celebrar este tipo de acordo. Quanto aos resultados dos produtos do mestrado ser aplicado
nas empresas, o entrevistado IF11 comenta que nem sempre acontece devido os estudantes chegarem sem foco, não levam os problemas das
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empresas, ademais tem a inexperiência do corpo docente trabalhar com o mestrado profissional. Por estarem catequizados fazer pesquisa para
gerar artigos, a maioria dos produtos do mestrado são publicações.
A barreira mais citada pelos entrevistados foi a burocracia que envolve diversos tipos de processos, com destaque para o Edital de
Interface que superou os demais. E como facilitador o perfil do pesquisador de gostar de fazer pesquisa. O quadro 23 enumera outras barreiras e
facilitadores apresentados pelos entrevistados.
Quadro 23. Barreiras e Facilitadores – Coordenadores parceiro empresas
Barreiras
- Burocracia dos editais.
- Burocracia dos editais de interfaces, maior que os editais de
fomentos.
- Burocracia para solicitar patente
- Falta de apoio institucional para o desenvolvimento do projeto
com parcerias.
- Critério de concorrência nos editais relativo às pendências de
relatórios não realizadas pelo aluno
- Cultura da empresa não fazer parceiras.
- Falta da divulgação do potencial dos pesquisadores.
- Empresa desconhece o potencial dos pesquisadores.
- Empresa pensa que a parceria não gera lucro.
- Falta de aproximação com as empresas.
- Burocracia do processo de compras de matérias.
- Burocracia para no processo para fazer a manutenção dos
equipamentos do laboratório.
- Instabilidade da energia elétrica.
- Falta de conhecimento das instituições e das empresas para
fazer parceria.
- IF tem buscado interagir com empresas, mas do que as
empresas buscam pela interação.

Facilitadores

- Edital de Interfaces.
- Edital Bolsa de Pesquisador.
- Apoio do NITTEC, esta sempre aperto para a gente.
- Aproximação com as empresas para conhecer potencial do
IF e de seus pesquisadores.
- Empresas mais abertas a parcerias traz vantagens para ela e para
o IF.
- Mostrar para os empresários que importante e viável fazer
parcerias, traz benefícios a todos.
- Políticas para aproximação com as empresas para fazer parcerias.
- Pesquisadores que gostam de fazer pesquisa.
-Grande facilidade é o relacionamento com o aluno.
- A proximidade de manter diálogo com o aluno por ser uma
instituição menor, comparada às universidades.
- Criar processo que diminuam a distância da relação
Instituto e empresas.
- Criar eventos para trazer a empresa para apresentar seus
problemas e o Instituto tentar soluciona-los ou gerar novos
produtos e incentivar o diálogo.
- Disciplinas do ensino voltadas para solução de problemas.
- Novas formas de ensinar, garantindo a participação dos
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- As empresas podem achar o inverso, querem interagir mais
não conseguem.
- As empresas acha que é difícil interagir.
- Criar eventos para trazer a empresa aproximar do Instituto.
- Dificuldade de mudanças na forma de ensinar.
- Variedade atuações do professor – ensino, pesquisa, extensão,
gestão e outras ações.
- Estruturas institucionais ajudam pouco.
- Cultura e histórico da Instituição sem interesse pela pesquisa.
- Recurso financeiro limitado.
- Jurídico da empresa é um pouco lento.
- Empresa pensa nos benefícios, quer o mínimo de gastos possível.
- Nem todos tem visão do que é inovação.
- Morosidade institucional.
- Grande problema na inovação no Brasil, ela é básica.
-Empresas tem interesse em fazer parcerias, mas querem resultados
imediatos.
- Falta de comunicação é um problema.
- Dificuldade de ver as coisas acontecer de forma rápida.
- Falta divulgação dos caminhos que devem ser seguidos nos
processos.
- Aproximar e dialogar com o pesquisador.
- Mostrar a importância de se inovar dentro da escola.
- Mostrar os principais caminhos para o tramite do processo de
comercialização com empresas
- Demora na liberação do processo.
- Empresa não quer esperar, que desenvolver o produto e
colocar no mercado.
- Empresas não gostam de trabalhar como Instituto devido a
burocracia e da demora das respostas.
- Falta de os procedimentos de forma segura com as empresas,
exceto nos editais lançados pela PROPPI;

alunos da discussão.
- Vontade do pesquisador em fazer a pesquisa.
- Interesse individual do perfil do pesquisador que gosta de
fazer pesquisa.
- Perfil para buscar o apoio da escola.
- Editais de iniciação científica.
- Docentes que trabalharam com pesquisa no mestrado e
doutorado tendem a querer trabalhar com pesquisa
- Docentes que querem trabalhar com a pesquisa com os
estudantes.
- Docentes que querem valorizar a cultura da pesquisa.
- Empresas gostam mais dos IFs do que das universidades,
devido à facilidade de diálogo com os docentes.
- Empresas gostam da receptividade dos IFs
- Empresas enxergam os IFs mais abertos para fazer parcerias.
- Instituto é novo, este aberto para fazer parcerias.
- Docentes novos com muita vontade de desenvolver trabalhos
em parceria.
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- Necessidade de suporte jurídico.
- Trazer a demanda para tentar resolver o problema, na maioria das
vezes tentam adivinhar o que acontece lá fora.
Fonte: Elaborado pela autora.
Outras barreiras também foram salientadas pelos entrevistados e estão relacionadas com a interação do Instituto com as empresas:
desconhecimento dos caminhos que devem ser percorridos para se fazer parceria, a falta de divulgação do potencial dos pesquisadores do
instituto para desenvolver projetos de pesquisa, a falta de eventos que possam aproximar as empresas do Instituto e a cultura da empresa não
estar aberta para fazer acordos de parcerias. Quantos aos facilitadores são os editais lançados pela instituição e a receptividade do Instituto em
dialogar com as empresas. E aparece também como facilitador e ao mesmo tempo como barreira, para o processo de parcerias e implantação da
cultura de inovação, a promoção de eventos para aproximar as empresas apresentares seus problemas e conhecer o potencial da pesquisa para
solução de problemas ou desenvolvimento de produtos.
Sobre as ações que envolvem a utilização das leis e dos incentivos a inovação, os entrevistados no geral têm conhecimento superficial,
todavia acham que deve haver mais capacitações sobre o tema para os pesquisadores. A entrevistada IF6 já participou de cursos sobre inovação
promovidos pelo NITTEC, e acredita que os pesquisadores precisam conhecer pelo menos o básico da legislação. O entrevistado IF10 diz que a
legislação é recente, tendo problemas quanto à interpretação e implementação. Como ponto positivo a Instituição conta com apoio da
procuradoria, mas por ser muita cautelosa em suas análises dificulta o andamento dos processos, somado com o histórico de realizar poucas
parcerias. O entrevistado IF11 também já fez cursos de inovação, na sua visão faltam eventos que tragam casos práticos de parcerias que deram
certo ou não.

Bloco C – Contribuição do IF Sudeste MG para o Desenvolvimento Regional:
10 - A pesquisa gerada no seu Campus/Campi tem se transformado e/ou tem viabilidade para se transformar em produtos,
processos e serviços úteis para a sociedade?
Entrevistado IF6
Segundo a entrevistada, o Campus tem muito potencial e há projetos interessantes também em outras áreas que atendem a comunidade,
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como em informática, administração, licenciatura em matemática. Cita como exemplo o projeto para detectar câncer de mama desenvolvido pela
informática.
Entrevistado IF10
O entrevistado diz ser interessante o fato de que, na linha materialista, consegue ver o desenvolvimento do produto na não, mas,
muitas das vezes, não consegue identificar a transformação das pessoas dentro da sociedade, citando como exemplo o projeto de extensão
que tem como objetivo tirar uma criança da rua através da prática de esporte.
Ele acredita que, talvez, mais adiante consiga fazer esta identificação, pois há hoje vários fatores negativos que interferem neste
processo.
O entrevistado viu que o perfil socioeconômico da primeira turma de Educação Física que formou no Campus é bem diferente do
perfil dos alunos da universidade. Se não tivesse o Instituto, estes alunos não teriam condições de morar em Juiz de Fora ou Viçosa.
Segundo ele são alunos bons, vindos da zona rural, para os quais a interiorização dos Institutos abriu espaço para que possam mostrar
suas capacidades e estimular a aprendizagem.
Entrevistado IF11
O entrevistado afirmou que sim, pois quando se está desenvolvendo um produto é pensado em trazer algum benefício como no
caso do seu projeto de pesquisa, um produto de graxaria, que não tinha destino certo, poderia ser descartado na natureza, mas caso o
resultado for satisfatório a empresa poderá fazer a ração utilizando este subproduto. Em seu caso específico, segundo assevera o
entrevistado, é possível ver o caráter ambiental, social e econômico do projeto que, inclusive, pode gerar emprego.
11 - Fale-me as principais ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e também seu Campus/Campi visando
estimular o processo de inovação tecnológica nas empresas da Local/Região e outras instituições?
Entrevistado IF6
A entrevistada diz que devem ser realizados eventos convidando as empresas para participarem, como feiras, palestras, reuniões, mesa
redonda para mostrar o potencial da Instituição.
Entrevistado IF10
O entrevistado acredita que são os eventos que possam aproximar, trazer a empresa para dentro da instituição como o Café com
Empresa, implementado em sua gestão na PROPPI. Todavia, ele ressalta que nem todas as ideias foram implementadas. Para o
entrevistado é extremamente importante que haja rotatividade na gestão, para que possam surgir novas ideias, que provavelmente estão
sendo propostas. Porém a falta de comunicação é um problema, porque não se sabe o que está acontecendo.
Entrevistado IF11
O entrevistado acredita que o Edital de Interfaces deva ser mantido, pois é muito bom. Além disso, o Instituto deve também se
aproximar mais das empresas da área do mestrado, trazendo-as para apresentar as demandas e o Instituo tentar solucionar. Outra ação
interessante sugerida pelo entrevistado seria fechar parcerias com as empresas para trazerem seus funcionários para fazer o mestrado, que
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poderia ajudar o processo de inovação. A parceria seria semelhante ao que o IF fez com a UFF no Mestrado em Administração.
12 - É viável o IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas?
Entrevistado IF6
A entrevistada acha interessante estas ações, como também concursos que acontece na área de alimento, por exemplo, de melhor queijo
da região. Este tipo de evento acaba atraindo o público externo, incluindo empresas com interesse de conhecer o curso.
Entrevistado IF10
O entrevistado diz não haver dúvidas quanto ao estímulo, mas é preciso ter gente com competência e espaço. Quando foi pensado
na criação de startups, verificou-se que não havia espaço e poucas pessoas qualificadas e formadas na área.
Entrevistado IF11
O entrevistado considera viável estes estímulos, mas acha que um fator motivador, tanto para estudantes como para os
pesquisadores, é o incentivo financeiro como as bolsas que possibilita a compra de matérias e equipamento para laboratórios.
13 - Fale-me (avaliação) da viabilidade de se criar no IF Sudeste MG uma incubadora de negócios e/ou outro ambiente
inovador (aceleradora). E futuramente criar/apoiar um Parque Tecnológico?
Entrevistado IF6
A entrevistada acha interessante à ideia e disse haver condições de se criar uma incubadora, desde que haja apoio de quem entenda desta
área. Quanto ao parque tecnológico, para ela, o Instituto tem muito que amadurecer neste sentido, mas é uma tendência para o futuro. Existe a
possibilidade, é viável, mas é preciso caminhar e amadurecer mais as questões de inovação ao longo do tempo.
Entrevistado IF10
No entendimento do entrevistado a criação de incubadora ou outro ambiente inovador também precisa de gente qualificada para se
envolver com esta demanda e espaço, cada um num âmbito de menor ou maior intensidade, mas acha que no momento precisa-se de
projetos de desenvolvimento. Em relação ao parque tecnológico o Instituto já estava envolvido nesse projeto, porém é preciso massificar
as ideias que levará a sua efetiva participação. Esta hora chegará, de maneira natural à medida que surgir demanda, embora tenham
alguns problemas em termos burocráticos e de legislação a serem vistos.
Entrevistado IF11
O entrevistado acha que o IF tem potencial para criação de ambiente inovador, como também para se tornar um polo de inovação.
Talvez esteja faltando alguma ação da PROPPI para identificar as áreas de maior potencial, pois o Instituto conta com docentes e TAE
qualificados com mestrado e doutorados, além de estar localizado numa região privilegiada, próximo de muitas cidades grandes.
Quanto ao parque tecnológico o entrevistado vê esta possiblidade mais para o futuro, pois seria algo mais avançado. Talvez seja
preciso fortalecer e abrir mais cursos de mestrados, e até doutorado. Segundo o entrevistado é muito difícil pensar inovação com cursos
de graduação e técnico.
14 - O IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições de Pesquisa e Ensino da região da Zona da Mata/Campo das
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Vertentes poderia levar um projeto de Desenvolvimento Regional a diante, ou seja, é possível o IF Sudeste MG atuar, neste
momento, como líder do processo de desenvolvimento regional? Que ações podem contribuir para que ele assuma este papel?
Entrevistado IF6
A entrevistada acha que o Instituto pode assumir a liderança nesse projeto, com apoio de outras instituições. Acha perfeito e viável, até
porque é o perfil dos IFs atuar no desenvolvimento regional, sendo o primeiro passo é uma proposta, um projeto bem delineado e buscar as
parcerias com as instituições da Zona da Mata e do Campo das Vertentes para iniciar o diálogo, e as ideias vão surgindo.
Entrevistado IF10
O entrevistado entende que o IF tem de ser parceiro, não precisa ser o precursor do desenvolvimento regional. Diz que para uma
cidade crescer, precisa buscar parceiros neste desenvolvimento, o papel do Instituto seria entrar dando suporte tecnológico e técnico com
informações, orientações através dos cursos de administração, fazendo projetos de extensão, pesquisa e ensino. Para o entrevistado não
adianta querer fazer tudo, tem de fazer a sua parte, além disto, deve ter a corresponsabilidade, pois não adianta o Instituto tentar resolver
os problemas da cidade e a cidade não oferecer nada em troca. Isto pode gerar a percepção que não há necessidade de trabalhar junto, não
havendo a valorização dos esforços de quem trabalhou para os benefícios do desenvolvimento.
Entrevistado IF11
O entrevistado acredita que sim, porque o Instituto possui servidores com potencial para fazer este projeto acontecer. Segundo o
entrevistado no Campus tem o prédio do IPCA, para fazer pesquisa aplicada, que poderá melhorar a pesquisa, fazer parcerias com
empresa da região, evoluir para um parque tecnológico e tornar referência.
14 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF6
Segundo a entrevistada o Instituto já avançou bastantes em termos de inovação e parceria, pois há alguns anos não tinha nada neste
sentido. Todavia, ainda tem muito de avançar. O caminho está correto, o primeiro passo é buscar e melhorar as parcerias. E a inovação surgirá e
crescerá a partir das parcerias, pois o Instituto enxergará o que o mercado precisa, o pensamento e a necessidade das empresas, conseguindo
assim ter ideias para inovar. Este é o caminho que precisa ser seguido, é o presente já pensando no futuro.
Entrevistado IF10
O entrevistado acha difícil falar sobre o futuro, mas tem a visão da importância para os 3 pilares da Instituição: ensino, pesquisa e
extensão. Para o entrevistado, quando se pensa em inovação é trazer algo novo, é fazer com que o aluno seja motivado a fazer a
investigação, tendo menos chance de evasão, e como resultado saindo com mais pessoas qualificadas. Para que esta mudança aconteça, é
preciso qualificar quem está conduzindo o processo de aprendizagem e ter gestores na educação com esta visão, que atualmente parece
não acontecer com a gestão do MEC.
Segundo o entrevistado, as mudanças de estratégia devem ser traçadas por gente competente da gestão superior para que haja
evolução na educação e na inovação, pois corre o risco de não fazer nada diferente. O entrevistado entende que é preciso buscar os
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conhecimentos dos lugares que houve evolução e sucesso no processo da inovação. Todavia é preciso ainda um direcionamento para haja
retorno e aplicação dos conhecimentos adquiridos, que possam ser utilizados para fazer a diferença.
Entrevistado IF11
O entrevistado vê que o Instituto está caminhando, em dez anos avançou bastante, principalmente o Campus Rio Pomba que tem
cursos de mestrado, embora não conheça muito os outros Campi em relação à pesquisa. Então, acredita que o presente esteja bom, graças
a pesquisa e muito trabalho, tempos atrás eram só cursos técnicos. Mas é preciso evoluir, sendo necessário o apoio do governo, que no
momento é crítico, pois só se fala em cortes de verbas para pesquisa e iniciação científica. Infelizmente, sem este apoio a tendência é ter
uma regressão.
Segundo o entrevistado, os editais têm surgido, tem ajudado na pesquisa como o edital de bolsa pesquisador, que foi extremamente
importante trazendo a possibilidade de comprar matéria, fazer uma análise laboratorial. Outro ponto que este apoio representa é o
benefício que é para o aluno, ainda mais quando tem parceria com empresa que pode vislumbrar um emprego. E no Edital de Interfaces,
além de motivar a participação do estudante, tem o viés da extensão que tem a contribuição para a sociedade.
Os entrevistados têm conhecimento das pesquisas de várias áreas do Campus Rio Pomba que tem viabilidade de transformar em produtos,
processos e serviços úteis para a sociedade. A entrevistada IF1 diz que além do potencial da área de alimentos, o Campus tem projetos
interessantes para atender a comunidade nas áreas de informática, administração e licenciatura em matemática. O entrevistado IF10 diz que acha
interessante que na linha materialista consegue ver o desenvolvimento do produto na mão. O entrevistado IF11 diz que quando se desenvolve um
produto é pensando em trazer algum benefício, como no caso do seu projeto, que tem caráter ambiental, social e econômico, podendo gerar
emprego.
No que diz respeito às ações que podem ser empreendidas pelo o IF Sudeste MG e seus Campi para estimular o processo de inovação
tecnológica nas empresas da região e com outras instituições, os entrevistados foram unânimes em dizer que é preciso fazer eventos para
aproximar as empresas da Instituição. A entrevistada IF6 sugere vários tipos de eventos convidando as empresas para participar e para mostrar o
potencial da Instituição como: feiras, palestras, reuniões e mesa redonda. O entrevistado IF10 cita o evento Café com Empresa (Campi Barbacena
e Juiz de Fora), realizado quando estava na gestão da PROPPI. O entrevistado IF11 acha que o Edital de Interfaces deve ser mantido, sugere
eventos para aproximar empresa da área do mestrado para apresentarem as demandas e o Instituto solucionar. Outra ação sugerida pelo
entrevistado IF11 é fechar parcerias com empresas para que seu funcionário possa cursar o mestrado podendo ajudar o processo de inovação.
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Com relação ao IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas, todos acreditam que deve haver o
estímulo. A entrevistada IF6 acha interessante esta e outras ações, como concursos que acontecem muito na área de alimentos, que também acaba
atraindo o público externo. O entrevistado IF10 diz não haver dúvidas quanto ao estímulo, mas é preciso ter gente competente e espaço. O
entrevistado IF11 acha viável o estímulo, mas diz que um fator motivador para estudante e pesquisador é o incentivo financeiro, como as bolsas.
Em referência a viabilidade de criação de incubadora ou outro ambiente inovador, todos acreditam na capacidade do IF Sudeste MG.
Quanto ao parque tecnológico é preciso amadurecer a ideia. Para os entrevistados IF6 e IF10 a criação de incubadora ou outro ambiente inovador
precisa de gente qualificada da área para envolver com esta demanda. O entrevistado IF11 acha que o Instituto tem potencial para criar ambiente
inovador e até de se tornar um polo de inovação, mas é preciso a PROPPI identificar as áreas de maior potencial do Instituto. Relativo ao parque
tecnológico, a entrevistada IF6 diz que é viável, uma tendência para o futuro, mas ainda é preciso caminhar e amadurecer as questões de
inovação. Segundo o entrevistado IF10, o Instituto já está envolvido neste projeto, precisando massificar a ideia para sua efetiva participação. O
entrevistado IF11 vê esta possibilidade no futuro, com abertura de mais cursos de mestrado e doutorado, pois é muito difícil pensar em inovação
somente com cursos de graduação e técnico.
No que concerne ao IF Sudeste MG em conjunto com outras instituições poder levar um projeto de desenvolvimento regional adiante e as
ações para que ele assumir o papel de líder neste processo houve diferentes entendimentos. A entrevistada IF1 acha que pode assumir a liderança
com o apoio e parcerias de outras instituições através de um projeto bem delineado para iniciar o diálogo. Até porque este é o perfil dos IFs, atuar
no desenvolvimento regional. O entrevistado IF10 entende que o Instituto tem de ser parceiro e não o precursor do desenvolvimento regional.
Segundo o entrevistado IF10 para uma cidade crescer precisa buscar parcerias, sendo o papel do Instituto seria dar suporte tecnológico e técnico
através dos cursos de Administração, projetos de extensão, pesquisa e ensino. O entrevistado IF11 acredita que o Instituto tem servidores com
potencial para fazer o projeto acontecer, através de pesquisa e parcerias com empresas e tornar referência.
Na perspectiva, análise do presente e futuro do IF Sudeste MG, os entrevistados percebem os avanços que o Instituto alcançou com
inovação e que ainda precisa caminhar bastante neste sentido. A entrevistada IF6 diz que o primeiro passo é buscar melhorar as parcerias, que a
inovação surgira e crescerá com a demanda do mercado e das necessidades das empresas. Este é o caminho no presente, com o pensamento no
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futuro. O entrevistado IF10 acha difícil de falar do futuro, mas vê a importância dos três pilares da Instituição: ensino, pesquisa e extensão. De
acordo com o entrevistado IF10, a inovação é trazer algo novo, sendo preciso motivar alunos para a investigação. E para que estas mudanças
aconteçam é preciso ter gestores na educação com visão de melhorar a qualificação dos educadores que conduzem o processo de aprendizagem.
O entrevistado IF10 diz ainda que é preciso buscar os conhecimentos dos lugares de sucesso em inovação, para que possam ser aplicados para
fazer a diferença. O entrevistado IF11 comenta que o presente está bom, pois devido às pesquisas e muito trabalho o Campus Rio Pomba hoje
tem cursos de mestrado, antes era só cursos técnicos, porém é preciso evoluir, sendo necessário apoio do governo, que atravessa um momento
crítico com o corte de verbas, com tendência a ter uma regressão. Segundo o entrevistado IF11, os editais lançados pelo Instituto têm ajudado na
pesquisa e traz benefícios aos estudantes, principalmente quando tem parceria com empresas, que pode vislumbrar chances de emprego. Além
desta motivação, podem trazer contribuições para a sociedade.
1.4 Pesquisadores
Perfil dos entrevistados
Entrevistado IF7
A entrevistada é docente da área de alimentos do Campus Rio Pomba desde 2007, como substituta, e desde 2009 como efetiva, atuando
nos cursos técnico, graduação e mestrado. Sua linha de pesquisa desde o doutorado é direcionada a mostrar que vegetais também podem carrear
em bactérias benéficas. Os resultados das pesquisas são muito positivos, gerando publicações em revista internacional. Também já houve o
deposito de duas patentes.
Atualmente a entrevistada está com projetos com alunos da graduação e mestrado, porém nenhum tem parceria com empresa. Porém, a
entrevistada já trabalhou em parceria com empresa do município em dois projetos anteriores.
A entrevista disse enfrentar problemas nas parcerias que, algumas vezes, não saem do papel, e somente cumprem uma exigência do
edital. Não conseguem proximidade bastante para estar desenvolvendo junto da empresa, mesmo que mostre o resultado, discuta, não há
continuidade do projeto. Por mais que tentem mostrar os benefícios dos resultados da pesquisa, a empresa trabalha na pressão pelo lucro e
rendimentos.
Entrevistado IF12
Formada em Engenharia Agrônoma, sua trajetória acadêmica e profissional sempre foi no desenvolvendo projeto de pesquisa.
Tento atuado na EPAMIG, Universidades e no IF Sudeste MG desde 2012. A pesquisa sempre acompanhou a entrevistada, pois vem de
instituições com forte tradição em pesquisa. Segundo a entrevistada mesmo que o projeto não seja de vulto, ou não tenham aprovação de
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financiamento, isto nunca foi barreira para desenvolver pesquisa, pois pode desenvolver pesquisas com pouco recurso. A entrevistada tem
feito pesquisa hoje com pouco recurso, e diz que a tendência é de piorar, não se sabe para onde vai à pesquisa.
A área de pesquisa da entrevistada não tem demandas de empresa, sempre teve uma interface com produtor e pequeno produtor
rural. Esta área faz parte da missão do IF de atender a característica regional. Recentemente, trabalhando com alunos do curso técnico de
agroecologia do Campus Muriaé, criou a rede de produtor-consumidor, resultado de projeto de pesquisa aprovado no CNPq, e que é uma
rede de produção agroecológica, onde os produtores são vinculados à Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar Solidária
(COOPAF) e ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Muriaé, o que culminou com uma feira. Hoje a feira ocupa o estacionamento
cedido pela Igreja Católica da Barra em Muriaé, e as barracas pela Prefeitura.
A entrevistada disse que vê o resultado do projeto muito positivo, porque a pesquisa não ficou engavetada. Através deste trabalho
houve mudanças para melhor a vida das pessoas, que com os cursos, as orientações e a intermediação do Instituto se organizaram, o que
não aconteceria se estivessem sozinhos. Para a entrevistada o objetivo de qualquer área é o de melhorar a vida das pessoas. Além de
projetos que realiza com o Núcleo de Estudos em Agroecologia Puri do Campus Muriaé27, é orientadora do curso de PROFEPT com
trabalho na área de ensino, e sua área de pesquisa é etnoconhecimento.
Entrevistado IF14
A docente formada em química veio redistribuída do IF Goiano para o Campus Barbacena em 2015. Tem mestrado na área de
papel e celulose e doutorado na área de química de produto natural. Atua nos cursos técnicos e de graduação.
A pesquisa desenvolvida no doutorado foi no controle de pragas agrícola e um pouco também estudando plantas no controle
antitumoral, arte medicina. Hoje sua pesquisa está mais voltada para área de óleo essencial, busca de produtos naturais no controle das
pragas, na área medicinal.
Entrevistado IF15
Professor há sete anos no Campus Juiz de Fora, da área de computação, o que vem sendo estudado por ele desde o início. Iniciou
trajetória acadêmica com curso na área informática, graduação em Matemática com habilitação em Informática, mestrado e doutorado na
área de sistemas de computação e especialização em Métodos Estatísticos Computacionais. Há quase 32 anos de exercício profissional e
25 anos na área acadêmica. Atua no Instituto nos ensino médio e graduação e colabora no curso de mestrado Ciência da Computação da
UFJF.
O entrevistado tem participado de todos os editais do Instituto, chegando a ganhar o concurso de inovação promovido pelo
mesmo. Segundo o entrevistado o aluno que participou do concurso, ganhou em segundo lugar no bestpaper de melhor artigo no
27

Criado em 2010, o Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas – Campus
Muriaé, tem por objetivo difundir práticas agroecológicas, bem como permitir um intercâmbio de conhecimentos entre os componentes do Núcleo, os estudantes e servidores
do Instituto, produtores e parceiros, possibilitando assim uma troca de saber enriquecedora para ambos os envolvidos.
https://www.facebook.com/pg/neapmuriae/about/?ref=page_internal
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Congresso Brasileiro de Software. Sendo um aluno de graduação, essa foi uma demonstração do incentivo e do resultado da pesquisa que
realiza.
De acordo com o entrevistado, praticamente as pesquisas que faz são pesquisas aplicadas, onde usa a computação para o
desenvolvimento de ferramentas que dão suporte a própria área de computação, na linha de pesquisa chamada de engenharia de software.
Entrevistado IF16
Licenciada e Bacharela em Química pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em Engenharia Agrícola pela mesma
Instituição. Doutora em Engenharia Química pela UFMG. Iniciou a carreira docente na Escola Estadual Maria Aparecida David (2004) em
Canaã – MG onde lecionei até 2010. Foi professora substituta no CEFET – MG entre 2010 e 2011. Entrou para o serviço público federal, como
servidora efetiva em 2013, no Instituto Federal de Mato Grosso e, em 2014, redistribuída para o Instituto Federal de Brasília. Em 2015, por foi
redistribuída para o IF Sudeste MG – Campus Manhuaçu, onde está lotada atualmente.
A entrevistada faz parte de dois grupos de pesquisa. Seu projeto de pesquisa visa entender o processo de fermentação dos grãos de
café, por meio das análises químicas e sensoriais de modo a estabelecer procedimentos científicos para tal com a finalidade de agregar valor e
qualidade ao café dos pequenos produtores deste grão. Tem parceria com um produtor, que cedeu o café para o estudo que tem experiência de
anos nesta cultura e desejava conhecer um pouco mais do processo de fermentação para que pudesse ser replicado com sua produção, com
segurança. O resultado relevante de inovação que espera obter, ao final do projeto, é a padronização do processo de fermentação (predição das
condições de controle) com base nas características químicas e sensoriais do café obtido.
Os docentes do Edital Bolsa Pesquisador iniciaram suas atividades nos IFs a partir de 2007, alguns primeiramente como substituto,
depois como efetivos. Dentre os docentes, dois começaram no IF Sudeste MG e três vieram redistribuídos de outros Institutos. Os
docentes desenvolvem suas pesquisas dando continuidade aos trabalhos de mestrado e doutorado, com atuação tanto nos cursos técnico,
graduação e mestrado. Destaque para duas entrevistadas que tem parcerias com produtor rural na região de atuação de seus Campi.
Bloco A - Pesquisa: Estrutura e Laboratórios do IF Sudeste MG
1 - Fale-me (avaliação) sobre a Política de Inovação do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF7
A entrevistada considera positivas as ações e o atendimento do NITTEC e da PROPPI, sempre solícitos, embora existam situações que
sejam mais difíceis de resolver, e, às vezes, até não se resolvam da forma esperada.
Entrevistado IF12
A entrevistada diz ter uma visão externa, pois não é a área que trabalha, as discussões que existe em relação à inovação dentro da
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linha de pesquisa são referentes à tecnologia social. Assim, tem visto que o Instituto está bem estruturado e organizado para dar o apoio e
passar informações. A entrevistada faz esta observação superficial, por nunca ter buscado e nem precisado de fazer nenhum tipo
propriedade intelectual.
Entrevistado IF14
A entrevistada acha que a parte de inovação é muito nova, muita coisa não é entendida, precisando toda hora de alguns
esclarecimentos. Acha que ainda é preciso caminhar muito para o entendimento da pesquisa para a inovação, pois está um pouco obscuro.
Ainda não tem maturidade.
Entrevistado IF15
O entrevistado gosta muito da atuação do NITTEC, acha que é um órgão com atuação bastante positiva. Já participou de vários
editais com o envolvimento do NITTEC: iniciação científica, bolsa pesquisador, tradução de artigos e concursos. Também participou
como avaliador de projetos em termos de inovação por demanda do NITTEC.
Entrevistado IF16
A entrevistada conhece pouco, não sabe opinar com maior profundidade sobre o tema. A entrevistada já participou de avaliação de
protótipo no Simpósio de Ensino, pesquisa e Extensão do IF Sudeste MG28 (SIMEPE), que era muito bom.
2 - Fale-me (avaliação) do relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento (FAPEMIG, FADEPE, outros).
Entrevistado IF7
A entrevistada considera difícil fazer esta avaliação, no entanto diz que poderia haver editais específicos para os IFs. Cita o exemplo do
edital do CNPQ que junto com outros professores do Campus conseguiu aprovar projeto que ajudou na compra de material para laboratório.
Entrevistado IF12
A entrevistada diz que os pesquisadores do Instituto sempre perdem um pouco para as Universidades, quando o edital é universal,
pois o medidor é a produção, mesmo que não seja justo, é preciso prioriza um pouco o currículo, o Lattes. Os pesquisadores do IF ficam
prejudicados porque não tem a produção da universidade, principalmente por trabalhar com cursos técnicos. Segundo a entrevista tem de
aproveitar os editais induzidos, voltado para o IF. Mesmo assim, tendo uma produção vinculada ao ensino médio, a entrevistada
conseguiu aprovação em projetos com participação em eventos internacionais com apoio externo. Muitas vezes o pesquisador acha que
não vai conseguir aprovação, então não submete o projeto, mas quem trabalha com pesquisa deve submeter tudo. Assim, os
pesquisadores não têm como disputar igual aos pesquisadores das Universidades, embora o Instituto tenha condições e desenvolva
pesquisas. Há uma restrição quanto às instituições de fomento.
Entrevistado IF14
28

O Simepe é um evento institucional do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que pretende reunir trabalhos acadêmicos/científicos realizados no âmbito do ensino,
da pesquisa e da extensão do IF Sudeste MG.
http://simepe.ifsudestemg.edu.br/p/sobre-o-evento.html
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A entrevistada diz que os pesquisadores do IF ainda não têm condições de concorre, por mais que participem dos editais. Devido à
carga horária alta, uma série de funções, ser professor, ser pesquisador, não sobra muito tempo para zelar o Lattes. Infelizmente os órgãos
de fomento vão ver o currículo, o nível de publicação. Tem-se uma concorrência um pouco desleal, pois os pesquisadores do IF
concorrem com os da universidade. Não tem separação de editais específicos para o Instituto, todo mundo concorre junto. Para a
entrevistada tem de caminhar para editais específicos para os Institutos, como já teve alguns do CPNq e SETEC, que se conseguia
concorrer entre os IFs. Diz que é quase impossível concorrer com pesquisadores da universidade. Segundo a entrevistada, querendo ou
não a estrutura do Instituto é precária, a pesquisa não é valorizada, sendo valorizada a quantidade de aula.
Entrevistado IF15
O entrevistado acha que o Instituto tem um relacionamento próximo com as fundações. O Instituto tem um caminho alternativo
para as submissões dos projetos, diferente do que acontece em outras instituições que às vezes o pesquisador submete o trabalho direto
para os órgãos de fomento. Assim, o docente do IF Sudeste MG submete os projetos para os editais do Instituto, que aloca as bolsas da
FAPEMIG, CNPq e do próprio Instituto. Esse é um grande facilitador para conseguir recursos para bolsas de alunos dos órgãos de
fomento, mas não impede a submissão direta dos projetos.
Entrevistado IF16
A entrevistada, como pesquisadora, tem tido dificuldades na aprovação de projetos em agências externas.
3 - Como seu Campus interage com estes órgãos de inovação do IF Sudeste MG? Quais resultados já foram alcançados e como ampliar
esta interação?
Entrevistado IF7
A entrevistada disse ver algumas mudanças acontecendo para valorizar a pesquisa com os Editais de Bolsa Pesquisador e Tradução de
Artigo. Também acha que pudesse melhorar o apoio do Campus, pois tiveram bastante dificuldade com o cadastro no SISGEN (Sistema
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado) no ano passado. Segundo ela, foi um caos, ninguém
sabia o que tinha que ser feito, e foi preciso pedir apoio a Reitoria. Neste caso à época da entrevista, estavam em vias de uma palestra sobre este
assunto. Então, para ela, à medida que vão surgindo às necessidades, é conversado e são empreendidas tentativas para o atendimento das
necessidades.
Entrevistado IF12
A entrevistada disse que não tem condições de fazer esta avaliação como docente, mas acha que o Campus poderia estar
submetendo mais projetos de pesquisa. Desde quando chegou ao Campus tem submetido projetos, inclusive a FAPEMIG suspendeu as
bolsas, mas o Instituto vai assumir o pagamento. A entrevistada vê o reconhecimento e a vontade do Instituto em desenvolver a pesquisa,
mas em relação ao Campus Muriaé não há demandas para pesquisa igual nos Campi maiores Rio Pomba, Barbacena e Juiz de Fora.
Segundo a entrevistada a questão da pesquisa está no perfil do docente, não é só o fato de incentivar, mas acha que o Campus tem
professores em condições de submeter projeto e que optam por não submeter.
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Entrevistado IF14
A entrevistada acredita haver, ainda, muito a melhorar, no que diz respeito à divulgação.
A divulgação dos editais da PROPPI é feita por e-mail e pelo site. A entrevistada acha muito importante o trabalho de divulgação,
que deveria ser feito indo um a um, chamar e falar para a pessoa o trabalho que pode ser desenvolvido, que é interessante, etc.
Segundo a entrevistada, tentaram fazer este tipo de trabalho no Campus e tiveram um resultado razoável, longe do ideal.
Para a entrevistada, é preciso criar algumas estratégias para a divulgação e valorização do pesquisador que já está desenvolvendo
pesquisa. O sentimento que a entrevistada tem é o de desvalorização de quem está fazendo pesquisa, pois estar ou não envolvido em
algum projeto, no final das contas, não faz diferença nenhuma. Ninguém quer saber em que o pesquisador está trabalhando, por exemplo,
quantos orientandos, TCC, PIBI (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), isto não é muito valorizado, só perguntam a
quantidade de aulas que está dando. E, no entendimento da entrevistada, a forma que o Plano Individual do Docente29 (PID) é feito
desvalorizou ainda mais, porque nada é quantificado.
Entrevistado IF15
Respondida na pergunta 1:O entrevistado gosta muito da atuação do NITTEC, acha que é um órgão com atuação bastante
positiva..
O entrevistado diz que tem inúmeros resultados positivos, e ter ganhado a bolsa pesquisador é uma demonstração de que a
produção acadêmica foi muito grande, pois a competição considerou todos os Campi. O Instituto sendo representado nos eventos, os
alunos participando, aprendendo, pesquisando, seguindo carreira acadêmica, indo para o mestrado e doutorado. E eventualmente se
preparando vem para o mercado de trabalho, já que uma coisa não exclui a outra.
Entrevistado IF16
A entrevistada disse que sempre é citada a falta de estrutura e estagnação do Campus, com relação a cursos de graduação e pós. E que
depois da troca do Coordenador de pesquisa não sabe informar.
Segundo a entrevistada, o Campus já promoveu algumas ações exitosas, como o café com empresa, mas atualmente ela não vê muita
interação.
4 - Fale-me sobre como estão estruturados os Projetos de Pesquisa, Laboratórios e Pesquisadores de seu Campus?
Entrevistado IF7
A entrevistada considera dois pontos importantes em relação aos projetos: a concorrência e a exigência de documentos. Quanto à
29

O presente documento tem por objetivo estabelecer diretrizes para que os docentes possam planejar e informar suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão
institucional, representação, qualificação e capacitação no âmbito do IF Sudeste MG, por meio de um Plano Individual Docente (PID) e do Relatório Individual de Docente
(RID) de atividades docentes, em substituição ao registro de ponto docente. http://sjdr.ifsudestemg.edu.br/sites/default/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CONSU%20%20PID.pdf
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concorrência a entrevistada disse não ter muitas dificuldades, porque consegue atender o critério em termos de currículo. Agora em relação a
exigência de documentos, ela acredita que a PROPPI possa melhorar esta questão, talvez com a criação de um banco de dados onde as
informações fossem armazenadas para que não fosse preciso ficar buscando documentos que, por um esquecimento, não é anexado ao processo.
Em relação aos laboratórios a entrevistada diz que tem Campi e outros departamentos em situação piores que o seu departamento, mas
isto se deve aos esforços do grupo em fazer projetos e conseguir os recursos, alguns deles através de emenda parlamentar. A bolsa pesquisador
também ajuda na compra de material para fazer as pesquisas. Mas uma parte que deixa bastante a desejar é a falta de assistência e manutenção,
chega a ter equipamentos novos que não foram instalados. Quanto a espaço, a entrevista disse que tem para o laboratório do departamento, mas
se tiver mais com certeza seria melhor.
O grupo de pesquisa do departamento de alimentos conta com pesquisadores do Instituto de outras áreas e de outras
instituições.
Entrevistado IF12
Os projetos submetidos no Campus na área de pesquisa da entrevistada são inserções feitas pelo grupo de pesquisa. Normalmente
as submissões não são individuais, porque ás vezes é preciso melhorar a produção, assim sempre tem na composição do grupo algum
membro com uma produção melhor para conseguir subir a nota do projeto.
Segundo a entrevistada devido à estrutura do laboratório já pode fazer algumas pesquisas direcionadas para o uso de alguns
equipamentos, mas quando se quer fazer uma pesquisa e não tem o recurso no laboratório, desenvolve outro tipo de pesquisa ou procura
uma parceria para poder utilizar do laboratório dela, como é o caso de projeto em conjunto com a FAMINAS30 – Faculdade de Minas.
Assim, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas não é a pesquisa básica que depende muito de laboratório de ponta, mesmo porque os
trabalhos são desenvolvidos com os cursos técnicos. E também nem tem um técnico de laboratório que possa cuidar do laboratório. No
entanto, a entrevistada espera que com o curso de Biologia possa desenvolver e alavancar a pesquisa no Campus.
Entrevistado IF14
A entrevistada acredita que, como os projetos estão estruturados e estabelecidos, a gestão precisa pensar em ações para o que não
está bem estabelecido, como é o caso da inovação. Há um zelo pela iniciação científica, que tem de haver, pois é o carro-chefe, mas é
uma ação que deu certo, agora precisa investir na cultura da inovação. Para a entrevistada, já que o Instituto tem esse viés para inovação é
preciso amadurecer esta cultura. Visto que a maioria dos docentes veio de universidades, não tem perfil de inovação, mas de pesquisa
clássica. Então, é preciso que os gestores pensem em deslanchar a inovação para virar realmente realidade, e não ficar somente com o
NITTEC e com as Coordenações de Inovação. A entrevistada cita alguns exemplos eventos que poderiam ser realizados para que se
consiga estabelecer a cultura da inovação: Café com Empresa do Campus, Seminários, palestras.
30

Credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) em fevereiro de 2002, o Centro Universitário UNIFAMINAS está localizado na cidade de Muriaé, região da zona da mata
do estado de Minas Gerais. http://www.unifaminas.edu.br/conteudo/detalhe/3
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Quanto aos laboratórios a entrevistada disse que já viu piores, que os laboratórios do Campus têm a condição básica para fazer a
pesquisa. Segundo a entrevistada com algumas adequações, como foi seu caso para dar continuidade ao trabalho do doutorado, consegue
desenvolver a pesquisa. Para a entrevistada muita coisa precisa e pode ser melhorada para ajudar a desenvolver os estudos, cita o exemplo
de uma aluna que queria pesquisar uma área e ela teve de dizer que não era possível.
Entrevistado IF15
O entrevistado tem conseguido ser contemplado em todos os editais. Acha que o Instituto dá um subsídio muito bom, obviamente
que qualquer edital tem limitação de recursos. Mas com um projeto de qualidade, com os resultados aparecendo, não tem dificuldades de
ser aprovado, e com isso os recursos estão disponíveis, principalmente de bolsas. Só tem a elogiar e agradecer a atuação do Instituto.
Em relação aos laboratórios, o entrevistado disse que hoje tem uma dificuldade muito grande de infraestrutura de laboratórios no
Campus, devido ao volume de alunos graduação e técnico de período integral e noturno. São quatro laboratórios que também dão suporte
a todos os projetos pesquisa de iniciação científica, treinamento, monitoria e extensão. É um dificultador para desenvolver novas
pesquisas, pois os recursos de informática estão muito restritos e um tanto quanto ultrapassados.
O entrevistado diz que a interação entre os núcleos no Campus acaba às vezes não tendo uma interação tão forte, até pela própria
disposição de prédios e blocos, mas com a proposta do curso de mestrado começou a ver esse tipo de ação. O contato entre os núcleos
tem tido é principalmente em função das discussões para a construção do mestrado focado nas áreas de sistema de informação e nas
engenharias.
Entrevistado IF16
A entrevistada diz que infelizmente, todos os projetos que consegue desenvolver são em parceria com laboratórios externos, pois o
pouco que consegue fazer no Campus é realizado no espaço da cantina. Existe uma área experimental, para os professores das Ciências
Agrárias, mas laboratórios, de fato, só os de Informática que estão em salas modulares.
Quanto aos projetos de pesquisa, tem tentado desenvolver projetos simples, com auxílio de estudantes do técnico subsequente, pois se
entende que é importante para a formação e para a permanência do estudante na Instituição. Mas confessa que a produção de conhecimento é
bem limitada, que poderia fazer muito mais, caso o IF Sudeste MG desse o mínimo de estrutura.
5 - Já existem resultados relevantes de Inovação (produto, processo, serviço) dentro de seu Campus? Quais são as
perspectivas?
Entrevistado IF7
A entrevistada diz que sempre vislumbram algum tipo de inovação desde o início do projeto.
Entrevistado IF12
A entrevistada ainda não viu nenhum desenvolvimento de inovação no Campus.
Entrevistado IF14
A entrevistada diz que pode ter algum resultado na área de alimentos, mas não se lembra de ter visto algum. E diz que já houve
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tentativas de registro de PI, que não deram certo.
Entrevistado IF15
O entrevistado diz que ainda não fizeram registro, mas com certeza tem potencial. Segundo o entrevistado, sempre há expectativa
porque o trabalho de pesquisa é um trabalho contínuo. É uma característica do próprio pesquisador, que está sempre melhorando,
melhorando, avançando para somar os resultados. Está sempre tentando almejar um ponto além e acaba não fazendo o registro. O
entrevistado tem certeza absoluta que as ferramentas que desenvolvem nas pesquisas têm potencial para registrar uma propriedade
intelectual e inclusive com uso gratuito que é o objetivo.
Entrevistado IF16
A entrevistada diz que tem um software (ou um excel) que me parece ter sido premiado no último SIMEPE.
6 - Fale-me das ações que estão sendo e/ou foram implementadas/planejadas para estimular atividades de pesquisa no seu
Campus/Campi?
Entrevistado IF7
A entrevistada vê de forma muito positiva os editais de apoio à pesquisa como o Bolsa Pesquisador, Tradução de Artigos, Interfaces.
Acha que falta a presença indústria e da empresa, estreitar a interação que ainda é pouca para algumas áreas, mas tem um docente da área de
queijos que consegue fazer parceira. Pode ser também a indústria procurando por parceira.
Entrevistado IF12
A entrevistada somente vê ações de estímulo pela Reitoria, como a Bolsa Pesquisador, que engloba toda a Instituição, mas é
preciso que o Campus incentive e reconheça um pouco mais a pesquisa. Cita o exemplo de Campus que separa verba para incentivar e
apoiar projetos com compra de material ou participação em eventos.
Entrevistado IF14
A entrevistada acha que houve melhora, principalmente com os Editais de Bolsa Pesquisa e de Interfaces. Acha que foi um grande
ganho, pois é muito difícil conseguir recursos dos órgãos de fomentos, a não ser quando os editais são para os IFs que a concorrência fica
mais razoável. Diferente do Edital de Iniciação Científica que é para fomentar a bolsa do aluno, o Edital de Bolsa Pesquisador foi
excelente para possibilitar compra de material de laboratório, sem precisar gastar dinheiro do bolso do pesquisador. Segundo a
entrevistada o Edital de Bolsa Pesquisador incentivou muita gente que não conseguia entender a diferença entre fomento para a pesquisa
e para bolsa do aluno. E o Edital de Interfaces deu oportunidade de fomentar projetos. Segundo a entrevistada de modo geral a direção foi
bem solícita quanto a incentivar aos projetos quando tinha demanda, para todos os editais.
Entrevistado IF15
O entrevistado acha que tem muita oportunidade para quem tem interesse, mas poderia estar avançando um pouco mais porque
nem todo corpo docente tem interesse. Segundo o entrevistado até que seu núcleo participa com bastante intensidade, mas às vezes falta
um pouco à formação de pesquisador além do professor. Seria, segundo ela, necessário incentivar mais participação das pessoas, mostrar
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como é que se dá este tipo de ação em paralelo com as atividades de docentes.
O entrevistado acha que o perfil de pesquisador pode ser desenvolvido com o envolvimento de professores em projetos de
pesquisa, como tem feito chamando alguns colegas para participar como coorientador ou colaborador. Algumas ações estão sendo feitas,
como, por exemplo, transformar os TCCs em publicação de artigo para incentivar a escrita de artigo no formato científico, em revista
interna do próprio curso.
Como sugestão, o entrevistado, cita a realização de workshop, encontros, na tentativa de mostrar para aquele professor que não
está tão envolvido com pesquisa, que ele tem condição de estar participando ou de estar desenvolvendo em conjunto com outros grupos.
O entrevistado disse que de certa forma no Campus estão fazendo ações muito isoladas, não de forma institucionalizada. Acha que faz
muita pesquisa, até pela característica do Instituto, mas muitas vezes é focado em professores que tem perfil ou uma atuação de longa
data com a pesquisa. Segundo o entrevistado, talvez falta algo para disseminar melhor este tipo de cultura e trazer outros professores para
atuar nesta área.
Entrevistado IF16
A entrevistada diz que o Campus Manhuaçu se encontra em uma situação de não ampliação e de deterioração do pouco que ainda existe.
Mesmo em todos os projetos apresentados para ampliação do Campus, por sugestão dos próprios Pró-Reitores que cuidam deste assunto, existe
o interesse em ampliar o número de salas de aula e laboratórios didáticos, uma vez que, segundo eles, a prioridade é o Ensino. Desta forma, não
se sabe até quando ainda irá conseguir manter sua produção e até mesmo a concorrer aos editais internos do IF Sudeste MG
A entrevistada acredita que até bem pouco tempo existia um incentivo em participar de editais internos e externos, esse último sempre
com respostas negativas pela falta de estrutura. Até 2017 eram destinados recursos internos para compra de material de consumo, mas essa ação
não existe mais. Existia um evento interno que até 2018 era planejado em conjunto com o Ensino e com a Extensão, mas não sabe dizer se estão
programando para esse ano.
Em geral, os entrevistados tiveram dificuldade em exprimir uma avaliação da política de inovação no IF Sudeste MG. Os entrevistados
IF7 e IF15 consideram positivas as ações do NITTEC. A entrevistada IF12 tem uma visão superficial de inovação no sentido de desenvolvimento
de produto, pois sua área de trabalho envolve a discussão de tecnologia social. Segundo a entrevistada IF12, o Instituto está bem estruturado e
organizado para apoiar a política de inovação. Para a entrevistada IF14 é preciso caminhar muito para o entendimento do que é inovação pelos
atores internos, pois o tema é muito novo precisando de maiores esclarecimentos. A entrevistada IF16 não soube opinar a respeito do tema por ter
pouco conhecimento.
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Para os entrevistados, o relacionamento do IF Sudeste MG com os órgãos de fomento também se mostrou difícil de avaliar, tendo em
vista que os critérios para concorrer aos editais dos órgãos terem como medidor a produção acadêmica. A entrevistada IF7 diz que poderia haver
editais específicos para os IFs. A entrevistada IF12 diz que os pesquisadores do IFs ficam prejudicados porque não conseguirem produzir como
as universidades, principalmente, por trabalhar com cursos técnicos, assim eles têm de aproveitar os editais induzidos para concorrem. Para a
entrevistada IF14, a concorrência é um pouco desleal, pois os pesquisadores do IFs não têm tempo para zelar pelo Lattes devido a uma série de
funções, como a carga horária alta. Segundo a entrevistada IF14 o sistema deveria caminhar para os editais específicos, pois é quase impossível
concorrer com os pesquisadores da universidade. O entrevistado IF15 acha que o Instituto tem um relacionamento próximo com as fundações.
Ainda de acordo com o entrevistado IF15, o Instituto possui um caminho alternativo para as submissões dos projetos, no qual a própria
Instituição lança os editais e faz a distribuição das bolsas oriundas dos órgãos de fomento e da própria instituição. A entrevistada IF16 diz que
tem dificuldades de aprovação dos projetos nas agências externas.
Os entrevistados de maneira geral veem que os órgãos de inovação do IF Sudestes MG precisam desenvolver mais ações para a promoção
da pesquisa e da inovação. A entrevistada IF7 acha que pode melhorar o apoio no seu Campus para alguns temas específicos que carecem de
orientações. A entrevistada IF12 diz não ter condições de fazer a avaliação como docente, porém acha que o Campus Muriaé poderia estar
submetendo mais projetos de pesquisa. A mesma entrevistada reconhece que o Instituto quer desenvolver a pesquisa, mas não é só o fato de
incentivar, a questão da pesquisa está no perfil do docente. Segundo a entrevistada IF14 é preciso criar algumas estratégias para melhorar a
divulgação das ações da pesquisa, como também valorizar o trabalho desenvolvido pelo pesquisador. O entrevistado IF15 gosta muito da atuação
do NITTEC. A entrevistada IF16 não vê muita interação, pois sempre é citada a falta de estrutura e estagnação do seu Campus.
Em relação à estrutura dos projetos de pesquisa, laboratórios e pesquisadores, os entrevistados não percebem dificuldades significativas,
pois estas ações estão bem estabelecidas. A entrevistada IF7 considera dois pontos importante em relação aos projetos, a concorrência e a
exigência de documentos, sendo que este último poderia ser melhorado com a criação de banco de dados para armazenamento das informações.
Quanto aos laboratórios comenta que devido aos esforços do grupo de pesquisa, para conseguir recursos através de projetos, estão bem
estruturados. Porém, falta melhorar a assistência e manutenção dos equipamentos. A entrevistada IF12 diz que os projetos de sua área de
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pesquisa são sempre submetidos em grupos, pois é preciso garantir melhor produção para subir a nota do projeto. Segundo a entrevistada IF12,
devido à estrutura atual dos laboratórios do Campus Muriaé, pode-se realizar algumas pesquisas com a utilização de equipamentos. Todavia, a
mesma entrevistada diz que quando se quer fazer pesquisa, podem-se desenvolver também outros tipos de atividades sem necessidade de usar
laboratórios ou sem requerer muitos recursos. Para a entrevistada IF14, a gestão precisa pensar em ações para investir na cultura da inovação,
pois ainda há um zelo pelos projetos da iniciação científica que já deram certo. Em relação aos laboratórios, a entrevistada IF14 diz que os
laboratórios de seu Campus têm condições básicas para fazer pesquisa. O entrevistado IF15 diz que tem conseguido ser contemplado em todos os
editais, que o Instituto dá um subsídio bom para o desenvolvimento dos projetos. Referente aos laboratórios diz que tem muita dificuldade de
infraestrutura no seu Campus, devido ao volume de alunos. A entrevistada IF16 tem tentado desenvolver projetos simples, com auxílio de
estudantes, por entender ser importante para a formação e permanência do estudante na Instituição. De acordo com a entrevistada IF16, quando
há necessidade de uso de laboratório para desenvolvimento de projetos é preciso fazer parcerias com laboratórios externos.
Nem todos entrevistados percebem resultados relevantes em inovação em seus Campi. A entrevistada IF7 sempre vislumbra algum tipo
de inovação no início dos projetos. A entrevistada IF12 ainda não viu desenvolvimento de inovação no seu Campus. A entrevistada IF14 acha
que a área de alimentos pode ter resultados de inovação, mas não se lembra de ter visto algum. O entrevistado IF15 diz que sempre há
expectativa porque o trabalho de pesquisa é continuo, sempre leva o pesquisador a buscar um ponto além do resultado. Sendo assim, por almejar
melhores resultados acaba não fazendo o registro das inovações de suas pesquisas, embora as ferramentas que desenvolve têm potencial para
gerar PI. A entrevistada IF16 diz que parece que teve algum software do Campus premiado no último SIMEPE (IV).
No que diz respeito às ações implementadas para estimular as atividades de pesquisa, os entrevistados percebem as ações de incentivo da
PROPPI, mas em relação aos Campi as opiniões são diferentes. A entrevistada IF7 vê de forma positiva os editais de apoio, mas sente falta da
interação com a indústria. A entrevistada IF12 somente vê ações de estímulo pela Reitoria, mas é preciso que o seu Campus reconheça e
incentive a pesquisa. A entrevistada IF14 acha que houve melhora principalmente com os Editais Bolsa Pesquisador e Interfaces. O Campus da
entrevistada IF14 sempre foi solícito em incentivar os projetos de pesquisa quando há demanda. O entrevistado IF15 diz que tem muita
oportunidade para quem tem interesse, mas acha que o perfil de pesquisador pode ser desenvolvido mostrando e incentivando a participação de
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professores em projetos de pesquisa em paralelo com as atividades de docentes. A entrevistada IF16 acredita que havia um incentivo do Campus
para pesquisa, mas devido à falta de estrutura estas ações não estão acontecendo. Há até projetos de ampliação de salas de aula e laboratórios,
porém a prioridade é o ensino.

Bloco B – Cultura e Institucionalização da Inovação e do Processo de Interação UEGSS
7 - Fale-me sobre sua visão sobre a Interação Interação UEGSS. O
seu Campi tem projetos de Interação UEGSS em
andamento, além do Edital de Interface? Você já participou de projetos de Interação UEGSS? Quando? No IF?
Formalizou este processo? Outra Instituição? Como foi esta experiência?
Entrevistado IF7
A entrevistada disse ser preciso melhorar a interação com as empresas e indústria, convidando-os para fazer uma visita e conhecer o
Instituto, porque não sabe o que os empresários pensam a respeito, por isto é preciso melhorar e aproximar. Em relação às instituições e órgãos
municipais a entrevistada disse que tem uma boa relação. Segundo a entrevistada nos últimos quatro anos tem desenvolvidos projetos de
extensão e de pesquisa com algumas instituições no município. Também participa de workshop, ministra palestras e minicursos.
Entrevistado IF12
A entrevistada acha que o Instituto deve identificar algumas áreas para fortalecer em termos de inovação e de interação com
a empresa, pois não adianta dizer que tem de fazer projetos e o Campus tem de apoiar se não há desenvolvimento de pesquisas.
Não há força para a inovação no Ensino Médio, então devem ser identificadas as áreas que tenham maior interesse e pesquisadores
com perfil para incentivar. E quando for lançar um edital que o apoio esteja bem claro para este grupo.
Esta concepção da entrevistada é em relação à inovação, lançamento de produto, interação com empresa, mas o
compromisso com a sociedade é de todo mundo e o Instituto também tem este compromisso. Muitas vezes você é mais reconhecido
pelo registro de uma patente do que se você fizer um trabalho para a sociedade que não vai gerar uma proteção intelectual, embora
a patente não dê nenhum retorno ao Instituto e para a sociedade.
A entrevistada não tem conhecimento de projetos com interação com empresa no Campus.
Entrevistado IF14
A entrevistada disse que já melhorou, mas ainda precisa de mais maturidade. Segundo a entrevistada, o diretor de pesquisa da
instituição não pode mais cuidar da iniciação científica, como acontece nos Campus, tem de pensar em ir à empresa, mostrar para a
empresa o potencial do Instituto para desenvolver produtos ou sistemas. A entrevistada diz que a iniciação científica já está estabelecida,
os editais podem ser discutidos com os coordenadores, assim o tempo do diretor de pesquisa sobra para buscar a empresa e traze-la ao
instituto. Assim, poderá haver uma troca, o Instituto ajuda na linha de produção e a empresa investe na pesquisa.
A entrevistada cita o exemplo do evento Café com Empresa, que os empresários têm interesse de desenvolver o projeto que foi
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iniciado no evento, mas acaba esfriando porque o Diretor de Pesquisa não tem tempo de dar continuidade ao processo e nem chama o
professor para conversar sobre o projeto. É preciso evoluir, para que haja uma troca efetiva e positiva. Além deste, há projetos de
iniciação científica e TCCs que tem interface com empresa. A entrevistada também já teve projeto com interface com empresa, no
desenvolvimento de inseticida natural. O produto tinha possibilidade gerar uma propriedade intelectual, mas por desconhecimento da
legislação, a entrevistada publicou em congresso e perdeu o direito.
Entrevistado IF15
O entrevistado diz que interage bastante com a universidade, pois atua no mestrado na universidade, que fomenta muito esta
relação. E também pelo fato de ter feito mestrado e doutorado, trabalhando em vários projetos de pesquisa, e depois que veio para o
Instituto fez o link com a universidade, facilitando muito o desenvolvimento em conjunto das instituições.
Do ponto de vista da empresa, segundo o entrevistado, tem-se trabalhado muito, principalmente, com TCC. A área de computação
tenta fazer trabalhos aplicados as empresas. Particularmente, o entrevistado prioriza os projetos de iniciação científica com a
Universidade, que é muito frutífera para levar os alunos ao mestrado. Para o entrevistado esta linha de trabalho mostrou eficiente e tem
caminhado muito, mas com certeza absoluta teria opções de fazer parcerias com empresas. O entrevistado disse que há outros tipos de
interação como consultoria, mas hoje devido à quantidade de atribuições tem que balancear um pouco, pois acaba ficando limitado pela
própria diversidade de ações. Está com pelo menos cinco editais contemplados ao mesmo tempo, que já é uma área de atuação bastante
grande.
A interação com a empresa para os TCCs normalmente parte dos professores, pois se tem uma rede de relacionamento muito
grande na cidade. Há também alunos que são funcionários das empresas, neste caso é natural que o próprio aluno faz o link com a
empresa. O entrevistado disse que dependendo do resultado do TCC, a empresa incorpora o produto ou processo no seu dia-a-dia. O
entrevistado disse, ainda, que talvez seja uma falha nesse relacionamento o fato de que, na maioria das vezes, após o término do TCC, o
instituto perde o vínculo com o aluno, não tendo, por isso, feedback posterior da empresa. Segundo o entrevistado, esta falha de
abordagem acontece que começa com projetos com outros alunos, que o volume de serviço faz com que eles acabem não tendo muita
informação depois da defesa do TCC.
O entrevistado tem percebido que outros núcleos também têm alguns projetos com parceria com a Universidade e com empresas,
mas não tem muita informação a respeito. Acha que esta falta de comunicação interna talvez seja outro pondo de sugestão de melhoria.
As pessoas fazem muita coisa, que aparecem nos informativos e eventos, mas este conhecimento poderia ser de forma mais disseminada
entre os núcleos. Com a proposta do curso de mestrado focado em sistema de informação e engenharia o entrevistado tem visto os
trabalhos dos outros núcleos.
Entrevistado IF16
A entrevistada diz que se bem implementada é mais uma forma de desenvolvimento local e regional, como exige a Lei de Criação dos
IFs. Não sabe informar de projetos de interação com atores externos e também não participou de formalmente em algum projeto com interação.
8 - Fale-me das principais barreiras para implantar uma cultura de inovação e de Interação UEGSS no IF Sudeste MG? E
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facilitadores?
Entrevistado IF7
Barreiras
Para a entrevistada, são barreiras: a) a falta de proximidade para estar desenvolvendo os projetos junto às empresas; b) o
desconhecimento acerca do que as empresas pensam; c) a questão burocrática; d) o desinteresse; e) a visão equivocada de que seria “só
mais um trabalho”; f) docente sem perfil para se dedicar à pesquisa, escrever artigo; g) falta de tempo para escrever; h) falha na
comunicação com as empresas para terem conhecimento do trabalho desenvolvido no instituto; i) a internet; j) a exigência de documentos.
Facilitadores
No que diz respeito aos facilitadores, a entrevistada citou os seguintes fatos: a) o NITTEC e PROPPRI mostrar para a empresa o que o
Instituto tem para fornecer; b) os docentes que trabalharam em empresas conseguem fazer parcerias, por já ter conhecidos na sua área da
pesquisa; c) fortalecimento das atividades de pesquisas através de relação pessoal que o docente tem da região onde desenvolveu pesquisa de
doutorado; d) perfil do pesquisador que gosta de fazer pesquisa; e) apoio da Instituição através dos editais: Bolsa pesquisador, Tradução de
artigo.
Entrevistado IF12
Barreiras
Para a entrevistada, são barreiras: a) a exigência de documentação; b) a questão jurídica; c) a documentação da empresa; d) a parceria
público-privado.
Facilitadores
Ainda, para a entrevistada, são facilitadores: a) o perfil do pesquisador; b) o fato de que o professor que obtém apoio para cursar
mestrado e doutorado deve dar retorno para a instituição; c) os editais.
Entrevistado IF14
Barreiras
Para a entrevistada, são barreiras: a) o fato de a inovação ser, ainda, muito nova e, inclusive, carecer de maiores esclarecimentos
sobre ela; b) a falta de maturidade; c) a falta de divulgação dos trabalhos que podem ser feitos com inovação; d) a questão da valorização da
pesquisa, que ainda deixa a desejar; e) a carga horária das aulas e as várias funções cumuladas pelo pesquisador; f) docentes com perfil de
pesquisa clássica e não de inovação; g) a falta de empenho para mostrar para a empresa que a parceira há trocas boas para os dois
lados, pois a empresa não sabe que vantagem terá com a parceria; h) a burocracia em termos de papelada, que precisa ficar mais clara,
sem que, no entanto, contrarie alguma legislação; i) diretor sem tempo de aproximar das empresas; j) professor tentar a interação sem
conhecimento do processo; k) a equipe pequena da química para executar várias funções; l) o receio por parte da empresa em
investir e não ter retorno e a dificuldade de esta chegar no instituto.
Facilitadores
Para a entrevistada, são facilitadores: a) criação de estratégias para divulgação dos editais de inovação; b) o fato de a gestão pensar
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mais inovação, no sentido de que pesquisa tem de caminhar para a inovação; c) a realização de eventos voltados para a cultura de inovação,
como Café com Empresa, Seminários, palestras; d) bolsa pesquisador; e) perfil do docente de gostar da pesquisa; f) importância na formação
do aluno.
Entrevistado IF15
Barreiras
Para o entrevistado, são barreiras: a) a ausência de convênios mais efetivos para empresas; b) os projetos de maior porte; c) a
falta de interação mais ampla através de programa; d) a necessidade de institucionalização com ações a longo prazo; e) a necessidade de criar
redes mais efetivas; f) a falta de espaço aberto pelas empresas para interação;
Facilitadores
São facilitadores, na visão do entrevistado: a) os editais; b) a realização de eventos como SIMEPE, Semana de Educação, Ciência,
Tecnologia e Cultura31 (SESITEC); c) a realização de concurso; d) o registro dos resultados; e) o apoio, orientação e direcionamento do
NITTEC para registrar PI.
Entrevistado IF16
Barreiras
Para o entrevistado, são barreiras: a) a falta de incentivo no Campus; b) a falta de condições mínimas de trabalho no Campus; c) a
situação precária de desenvolvimento do Campus.
Facilitadores
Para o entrevistado, são facilitadores: a) docente no início da carreira no auge fisiológico de produção; b) docentes que acabaram de
terminar o Mestrado ou Doutorado; c) servidores com vontade de ver o Campus crescer; d) atender o que diz a Lei de Criação dos IFs.
9 - Existe alguma ação de seu Campi/Reitoria que tenha como objetivo ampliar a utilização das leis e dos incentivos fiscais à
inovação.
Entrevistado IF7
A entrevistada sabe da existência da legislação, mas não tem conhecimento de alguma ação de seu Campi com o objetivo de ampliar a
utilização das leis e dos incentivos fiscais à inovação. Pode até ter participado de alguma palestra realizada pelo NITTEC, mas só quando
precisa é que vai buscar informações.
Entrevistado IF12
31

A Semana de Educação, Ciencia, Tecnologia e Cultura (SECITEC) é um evento que busca promover uma interface com a sociedade, integrando discentes, servidores
(docentes, técnico-administrativos e terceirizados) e cominidade em torno dos programas científicos, tecnológicos e culturais da instituição aprensentando a produção
desenvolvida pelo IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora em suas três grandes áres de atuação: ensino, pesquisa e extensão.
http://sistemas.jf.ifsudestemg.edu.br/sge/evento/secitec-2018
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A entrevistada vê por parte da Reitoria algumas ações, como Seminário, mas acha que falta esta organização no Campus. Embora
os docentes não estejam voltados para a inovação, pode ser que a partir de uma ação no Campus, seminário ou palestra, surja alguma
ideia. Além disto, segundo a entrevistada, deve haver uma continuidade, repetição das ações por causa da rotatividade de servidores e da
possibilidade de alguém interessar pela inovação.
Entrevistado IF14
A entrevistada disse que o Campus tem alguns eventos, às vezes palestras que a Reitoria convida ou faz propaganda. O que o
Campus faz é o Café com Empresa e, às vezes, traz o NITTEC para falar sobre algum tema.
Entrevistado IF15
O entrevistado acha que as empresas e os pesquisadores do IF conhecem pouco em relação a legislação de inovação, embora ele
tenha conhecimento que empresas usam este tipo de legislação para poder facilitar a interação entre empresas e instituições de ensino.
Segundo o entrevistado, o pesquisador fica muito voltado para a pesquisa, não pensa em registro. Para o entrevistado talvez pudesse ser
esta uma atuação do NITTEC, divulgar e trazer as pessoas que possam falar a respeito da legislação, através de Seminário, Workshop. O
entrevistado disse que às vezes deixa de captar algum tipo de recurso e fazer uma boa parceria por desconhecimento e falta de orientação
de como usar o recurso, tanto os pesquisadores quanto as empresas.
Entrevistado IF16
A entrevistada não sabe responder.
Quanto à visão dos entrevistados em relação às interações UEGSS eles avaliam que está em estágio inicial, precisando ainda de progredir
a interação com as empresas. A entrevistada IF7 acha que o Instituto pode melhorar e aproximar da empresa convidando os empresários para
conhecer o Instituto. Segundo essa entrevistada há uma boa relação com outras instituições e com a Prefeitura. Para a entrevistada IF12, o
Instituto deve identificar algumas áreas para fortalecer a inovação e a interação com as empresas. A entrevistada IF14 diz que já melhorou a
interação, mas é preciso de mais maturidade. De acordo com ela é preciso trazer a empresa para o Instituto para que possa desenvolver projetos
em conjunto e para que haja uma troca positiva na parceria. O Instituto ajudando a empresa em sua linha de produção e a empresa investindo na
pesquisa. O entrevistado IF15 interage bastante com a universidade devido sua atuação no curso de mestrado da UFJF. Do ponto de vista da
empresa, o entrevistado IF15 diz que a interação com as empresas é para os trabalhos de TCC, que normalmente os professores fazem contato
através da rede de relacionamento, principalmente em Juiz de Fora. Há também interação por parte dos alunos (e ex-alunos) que são funcionários
das empresas. O entrevistado IF15 tem percebido que além de seu núcleo, outros núcleos do Campus Juiz de Fora têm parceria com empresa e
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com a universidade. A entrevistada IF16 diz que se bem implementada a interação é mais uma forma para se ter o desenvolvimento local e
regional, em conformidade com a lei de criação dos IFs.
Referente às barreiras para implantar a cultura da inovação, dentre as que foram mais repetidas entre pesquisadores identificou-se aquela
relativa à exigência de documentação nos processos e a falta de aproximação das empresas com o Instituto. E, dentre os facilitadores, os editais
de apoio à pesquisa e o perfil docente, que gosta de fazer pesquisa. O quadro 24 lista outras barreiras e facilitadores identificados pelos
pesquisadores.
Quadro 24. Barreira e Facilitadores - Pesquisadores
Barreiras
- Falta de proximidade bastante para estar desenvolvendo junto da
empresa.
- Não sabe o que as empresas pensam.
- Talvez seja a questão burocrática.
- Talvez desinteresse, por estar envolvido no dia a dia corrido.
- Seria mais um trabalho.
- Docente sem perfil para se dedicar a pesquisa, escrever artigo.
- Dia a dia corrido às vezes não consegue para escrever.
- Falha na comunicação com as empresas para terem conhecimento do
trabalho desenvolvido no instituto
- Internet.
- Exigência de documentação.
- Questão jurídica.
- Documentação da empresa.
- Parceria público-privado.
- Inovação muito nova.
- Precisa de mais esclarecimentos sobre inovação.
- Falta de maturidade.
- Falta de divulgação dos trabalhos que podem ser feitos com
inovação.

Facilitadores
- NITTEC e PROPPRI mostrarem para a empresa o que o Instituto
tem para fornecer.
- Docentes que trabalharam em empresas conseguem fazer
parcerias, por já ter conhecidos na sua área da pesquisa.
- Fortalecimento das atividades de pesquisas através de relação
pessoal que o docente tem da região onde desenvolveu pesquisa de
doutorado.
- Perfil do docente que gosta de fazer pesquisa.
- Apoio da Instituição através dos editais: bolsa pesquisador,
tradução de artigo.
- Professor que tem o apoio para cursar mestrado e doutorado
deve dar retorno para a instituição.
- Criação de estratégias para divulgação dos editais de
inovação.
- Gestão pensar mais inovação.
- Pensar que a pesquisa tem de caminhar para a inovação.
- Eventos voltados para a cultura de inovação, como Café com
Empresa, Seminários, palestras.
- Importância na formação do aluno.
- Concurso.
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- Valorização da pesquisa.
- Carga horária de aulas.
- Várias funções do pesquisador.
- Docentes com perfil de pesquisa clássica e não de inovação.
- Mostrar para a empresa que a parceira há trocas boas para os dois
lados.
- Empresa não sabe que vantagem terá com a parceria.
- Burocracia em termos de papelada ficar mais clara que não esteja
contrariando alguma legislação.
- Diretor sem tempo de aproximar das empresas.
- Professor tentar a interação sem conhecimento do processo.
- Equipe pequena da química para executar várias funções
- Receio por parte da empresa em investir e não ter retorno
- Empresa tem dificuldade de chegar no instituto.
- Convênios mais efetivos para empresas.
- Projetos de maior porte.
- Trazer a interação mais ampla através de programa.
- Institucionalização com ações em longo prazo.
- Criar rede mais efetiva.
- Empresas não abrem espaço para interação
- Falta de incentivo no Campus.
- Falta de condições mínimas de trabalho no Campus.
- Situação precária de desenvolvimento do Campus.
Fonte: Elaborado pela autora.

- Registrar os resultados.
- Apoio e orientação sobre processo de inovação
- Direcionamento do NITTEC para registrar PI
- Docente no início da carreira no auge fisiológico de
produção.
- Docentes que acabaram de terminar o Mestrado ou Doutorado.
- Servidores com vontade de ver o Campus crescer.
- Atender o que diz a Lei de Criação dos IFs.

É importante destacar outras barreiras indicadas pelos pesquisadores, como a falta de incentivos de alguns Campi, as várias funções do
pesquisador e a falha na comunicação do Instituto com as empresas, que não conhece o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores. Quanto aos
facilitadores mais citados aparecem criar estratégicas para divulgação da cultura da inovação no Instituto, promover eventos para aproximação
com as empresas para a realização parcerias e investimento na pesquisa, e o apoio e orientação sobre o processo de inovação.
Sobre as ações que envolvem a utilização das leis e dos incentivos à inovação, de modo geral são incipientes de acordo com os
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entrevistados. A entrevistada IF7 sabe da existência da legislação, mas somente quando precisa busca por informações. A entrevistada IF12 vê
algumas ações por parte da Reitoria, entretanto acredita que as ações devem ser contínuas devido à rotatividade de servidores. Essa mesma
entrevistada também acredita que o seu Campus poderia ter alguma ação que possibilitasse a ampliação do interesse por inovação. A entrevistada
IF14 tem conhecimento de alguns eventos feitos pelo Campus ou pela Reitoria. O entrevistado IF15 acha que as empresas e pesquisadores do
Instituto conhecem pouco a legislação, e sugere que o NITTEC divulgue e promova eventos para trazer palestrantes relevantes para falar a
respeito da legislação. A entrevistada IF16 não soube responder.

Bloco C – Contribuição do IF Sudeste MG para o Desenvolvimento Regional:
10 - A pesquisa gerada no seu Campus/Campi tem se transformado e/ou tem viabilidade para se transformar em produtos,
processos e serviços úteis para a sociedade?
Entrevistado IF7
A entrevistada disse que as pesquisas podem gerar produtos para transferência para as empresas, mas a dificuldade é o contato com as
empresas. Ressalta como ponto positivo a melhora na economia que o Instituto trouxe para a cidade e região com sua presença. Também
percebe as mudanças ocorridas na formação dos estudantes que contribuem para a transformação em suas vidas, seja montando uma
agroindústria familiar ou colocando em prática os conhecimentos com tecnologia.
Entrevistado IF12
Segundo a entrevistada, a pesquisa desenvolvida com os pequenos produtores rurais mudou para melhor a vida de muito deles.
Entrevistado IF14
A entrevistada diz que a pesquisa tem o potencial, mas ainda não houve interação efetiva com a sociedade, que nem toma
conhecimento. A entrevistada acha que tem condições, que tem coisas que às vezes é desenvolvida, mas não é protegida e nem repassada
para a sociedade. A pesquisa fica engavetada no Instituto.
Entrevistado IF15
Respondida na pergunta 5: O entrevistado tem certeza absoluta que as ferramentas que desenvolvem nas pesquisas têm potencial para
registrar uma propriedade intelectual e inclusive com uso gratuito que é o objetivo.
Entrevistado IF16
A entrevistada acredita que sim, apesar das dificuldades.
11 - Fale-me as principais ações que podem ser empreendidas pelo IF Sudeste MG e também seu Campus/Campi visando
estimular o processo de inovação tecnológica nas empresas da Local/Região e outras instituições?
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Entrevistado IF7
Para a entrevistada é necessário à promoção de eventos como roda de conversa, workshop, onde as empresas fossem convidadas a
participar e conhecer a Instituição.
Entrevistado IF12
Segundo a entrevistada é preciso capacitar os docentes, explicar a respeito de inovação, da legislação, dar este conhecimento para
que possam ter ideias e fazer algo. Para a entrevistada praticamente não vai mudar sua linha de pesquisa e ações, mas para outros
docentes dos cursos de eletrotécnica e informática pode haver alguma mudança. Segundo a entrevistada pode ser até que já tenha algum
projeto em andamento, mas não tem conhecimento.
Entrevistado IF14
A entrevistada diz que o evento Café com empresa precisa acontecer, mas tem que ter uma continuidade. Segundo a entrevistada,
o projeto vencedor no evento deveria ser fomentado pela Instituição de alguma forma, virando um projeto de PIBIT ou financiado parte
pela empresa, parte pelo Instituto. Para a entrevista isto seria um ponto importantíssimo para o desenvolvimento do projeto, com as
vantagens de continuar o vínculo com a empresa, com professores e alunos envolvidos. Assim, poderia estabelecer realmente um vínculo
com a empresa, com possibilidade de ter outros problemas que a empresa irá querer financiar a pesquisa.
A entrevistada cita o Edital de Interfaces por ter a obrigação de ter parceria.
Entrevistado IF15
O entrevistado acha que trazer a questão da legislação para ser discutida e as empresas para vir ao Instituto. Lembrou-se de um
evento que participou no Campus que as empresas da região foram convidadas para vir ao Campus apresentar problemas para ser
resolvidos. Os alunos se organizaram e apresentaram os trabalhos para as empresas que elegeram algumas ideias interessantes. Para o
entrevistado, é uma iniciativa muito bacana que poderia ser institucionalizada, que pode abranger conhecimentos que estão dispersos em
vários cursos.
Entrevistado IF16
A entrevistada cita ação como o Café com Empresa, pois os estudantes e servidores puderam interagir com as empresas, acolhendo suas
dificuldades com oportunidade de produção de novas tecnologias e processos. Também diz sobre direcionar recursos e incentivos para os Campi
em expansão e grupos de pesquisa.
12 - É viável o IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas?
Entrevistado IF7
A entrevistada acha bacana e positiva as ações para estimular o surgimento de novas empresas.
Entrevistado IF12
A entrevistada acha viável.
Entrevistado IF14
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A entrevistada acha interessante e com certeza é viável o estímulo das ações.
Entrevistado IF15
O entrevistado acha que estas ações são mais pontuais, acha que deve falar junto de inovação e empreendedorismo. Gostaria de
ver o Instituto com no mínimo um ambiente de coworking disponível para todos os cursos e alunos. Segundo o entrevistado seria uma
estrutura mínima que os alunos pudessem começar a trabalhar seus projetos e desenvolver suas empresas. Para o entrevistado a principal
dificuldade seria o espaço, porque o apoio e a facilidade de pessoal o instituto tem nos cursos e professores das áreas de
empreendedorismo, finanças, contabilidade, marketing e de áreas técnicas. Um ambiente que possa estimular os alunos a aprender num
estágio bem inicial, que pode gerar muitas empresas. O entrevistado acha tem alguns cursos tem essa característica, inclusive os cursos da
área de computação e que daria um avanço significativo se avançasse para no mínimo um ambiente desse que não é complexo.
Entrevistado IF16
A entrevistada não tem embasamento para responder sobre novas empresas
13 - Fale-me (avaliação) da viabilidade de se criar no IF Sudeste MG uma incubadora de negócios e/ou outro ambiente
inovador (aceleradora). E futuramente criar/apoiar um Parque Tecnológico?
Entrevistado IF7
A entrevistada acha interessante à criação de ambiente inovador, pelo menos para seu Campus. Quanto ao parque tecnológico acha que
sim, no futuro, mas teria de haver um movimento envolvendo várias pessoas.
Entrevistado IF12
A entrevistada acha viável que deve ser criado no IF ou em algum Campus que tenha desenvolvido esta parte, mas pode ser que
por Campus fique muito pulverizado. Referente ao parque tecnológico a entrevistada acha interessante e viável, fazer junto com
universidade, o IF sozinho acha que não tem recurso humano para isto.
Entrevistado IF14
A entrevistada acha a ideia da incubadora excelente, não conhece a realidade dos outros Campi, mas o Campus Barbacena por
enquanto não tem maturidade. Para o futuro é válido, mas ainda precisa trabalhar muito a base. Sobre o parque tecnológico a entrevistada
acha que é importantíssimo, mas tem pouca pesquisa e pouco entendimento de inovação. Para a entrevistada inovação é novidade,
embora a grande maioria dos docentes saiba desenvolver pesquisa devido à formação do metrado ou doutorado.
Entrevistado IF15
O entrevistado fala de ambiente de coworking, para um estágio inicial, talvez incubadora seja um passo para o futuro. Referente ao
parque tecnológico o entrevistado diz que é um assunto extremamente antigo em Juiz de fora, que já passou por várias gestões de
prefeitura e da própria universidade. O entrevistado acha que é uma iniciativa extremamente importante, que o Instituto deveria estar
participando de forma mais ativa, pois nunca ouviu o nome do Instituto ser vinculado neste tema. Para o entrevistado, o IF é uma
instituição importante na cidade, poderia dar apoio, seria fundamental, mas também vê dificuldade na implantação mais em questões
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políticas que propriamente técnica. Segundo o entrevistado, são tantos anos se falando nisso, aguardando, mas gostaria de ver
funcionando e que o Instituto deveria ter um papel mais próximo nesse grupo.
Entrevistado IF16
A entrevistada não sabe responder sobre a pergunta, mas caso exista viabilidade, acredita ser um ganho para todos: instituição, empresa,
estudante e sociedade.
14 - O IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições de Pesquisa e Ensino da região da Zona da Mata/Campo das
Vertentes poderia levar um projeto de Desenvolvimento Regional a diante, ou seja, é possível o IF Sudeste MG atuar, neste
momento, como líder do processo de desenvolvimento regional? Que ações podem contribuir para que ele assuma este papel?
Entrevistado IF7
A entrevistada acha que sim, a ideia é interessante e importante. Consegue ver a área de leite como forte, podendo unir forças com a
EMBRAPA, gado de leite de Juiz de Fora. A entrevistada vê esta possibilidade, de repente a criação de algum polo de excelência, mas acha que
tem de haver conversa com pesquisadores para saber o que pensam a respeito. De forma geral, agrega valor para região, cidade e estudantes, em
termos de conhecimento.
Entrevistado IF12
A entrevistada acha que sim, e esta ideia já começou com participação do Instituto no GDI da Mata em Juiz de Fora.
Entrevistado IF14
A entrevistada acha que o Instituto tem como participar do projeto de desenvolvimento, mas será preciso valorizar o pesquisador.
Segundo a entrevistada o pesquisador se sente desmotivado, não vê vantagens de fazer pesquisa dentro do Instituto, porque o trabalho não
é valorizado. Para a entrevistada não dá para tratar da mesma forma o professor que simplesmente da aula, com outro que desenvolve
projeto, traz recurso para Instituto, é orientador, etc. Se quer fazer pesquisa e inovação, tem de ter professores pesquisadores trabalhando
com inovação, tem de colocar esta cultura na Instituição. Além de ter de dar aulas em todos os níveis, é preciso ter o olhar para o
pesquisador. A entrevistada disse que veio redistribuída do IF Goiano que valorizava bastante a pesquisa, que o PID era pontuado de
acordo com os trabalhos desenvolvidos pelo docente e a distribuição de aulas considerava esta pontuação. Assim o pesquisador ver
vantagem por ter mais tempo para desenvolver a pesquisa. Diferentemente do PID do IF Sudeste MG que tem que fazer 40 aulas e que
muitas vezes são omitidos vários trabalhos realizados.
Entrevistado IF15
O entrevistado disse que, com certeza, o Instituto poderia estar desenvolvendo vários eventos: workshop, rodadas de negócios e
parcerias. Para o entrevistado, o desenvolvimento regional está muito atrelado ao próprio desenvolvimento de polo tecnológico, mas seria
uma alternativa forte que se fala há muito tempo.
Entrevistado IF16
A entrevistada disse que, infelizmente, não consegue visualizar o IF Sudeste MG como um líder no desenvolvimento regional. Com
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pesar, vê a Instituição se furtando em atender as demandas locais, com abertura de cursos ditos como “casos de sucesso” e aqueles que “dão para
ofertar” no momento, sem o esforço que uma Instituição líder deve desprender para tal. Essa política impacta negativamente e indiretamente nas
pesquisas desenvolvidas uma vez que estes trabalhos são desenvolvidos por estudantes destes mesmos cursos que ficarão no plano teórico, já
que não terão aplicabilidade regional.
Além do mais, a entrevistada considera que para uma instituição se fazer uma liderança regional, é necessário que todos os seus Campi
se desenvolvam e cresçam para que, cada um, com sua especificidade, possa atuar e atender a demanda local. No entendimento da entrevistada,
isso não acontece no IF Sudeste MG.
A entrevistada acredita que uma mudança de postura dos dirigentes já seria um bom começo. Quando diz dirigentes, está se referindo a
todas as Pró-reitorias e Reitor. Há de se entender que uma instituição de ponta, ou líder, deve ter uma estrutura mínima de trabalho para seus
professores que também são pesquisadores.
Para a entrevistada, apesar de ser uma tarefa da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e de Administração e Planejamento, a
ampliação e melhoria das condições de trabalho deveria ser exigida também pela Pró-Reitoria de Pesquisa (para que possamos pesquisar), pela
Pró-Reitoria de Extensão (para que possamos chegar até a comunidade demandante), da Pró-Reitoria de Ensino (para que possamos ofertar
cursos e formar estudantes que realmente estejam envolvidos com o desenvolvimento local e regional). De acordo com a entrevistada esse papel,
hoje, é realizado somente pelo Campus, e no caso de seu Campus sem sucesso.
A entrevistada diz que além da mudança de postura dos dirigentes, destaca que deve haver a maior integração entre os Campi. Como
veio de outras instituições da Rede Federal, vê como é gritante a disputa por espaço, por cargos, por status, entre os Campi do IF Sudeste MG. A
entrevistada não acredita em liderança quando existe esse tipo de comportamento, acredita no trabalho em conjunto e no crescimento
Institucional coletivo e não percebe isso no IF Sudeste MG.
15 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro do IF Sudeste MG.
Entrevistado IF7
A entrevistada consegue visualizar muitas melhoria e coisas boas que aconteceram desde 2008 quando o IF foi criado. Segundo ela, os
egressos também conseguem visualizar estas melhoras quando visitam o Campus. Agora, quanto ao futuro acha complicado falar da situação,
devido à inconsistência na política e no país como um todo. Não sabe como opinar a respeito do Instituto, do serviço público, do que vai ser e do
que estar por vir. Mas pensando de forma positiva, espera que as coisas boas continuem acontecendo, que o Instituto consiga estreitar mais a
parceria com a empresa, para que possa incentivar o trabalho junto, para que isto se tornar uma realidade.
Entrevistado IF12
A entrevistada acha que o Instituto já desenvolveu bastante na pesquisa e a aprovação do curso de mestrado mostra isto, há uma
produção dentro do Instituto. Acha que ainda tem condições de desenvolver e melhorar muito, porém a época agora está meio difícil,
devido ao corte de verbas. Não sabe a opinião de todo mundo, mas acha que vai dar uma estagnada, e só vai ficar quem quer mesmo
desenvolver.
Para a entrevistada, em relação às parcerias com as empresas, é preciso diminuir ou regulamentar melhor a parte burocrática do
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processo para poder fazer as parcerias. Se for pensar num apoio mesmo das empresas, terá de ser visto as normas, os termos jurídicos de
como fazer, para que não aconteça algum problema que possa gerar um processo administrativo. Não sabe se as empresas vão querer as
parcerias, ou se vai ficar todo mundo meio de standby neste período.
Entrevistado IF14
A entrevistada acha que o Instituto está caminhando para um crescimento. Vê um crescimento desde 2015 quando chegou no
Instituto, em que a pesquisa, esta sendo entendida como pesquisa e alguns interessados em desenvolvê-la. Contudo, a entrevistada acha
que precisam ser repensadas as questões levantadas por ela na entrevista, para melhorar e realmente a instituição.
Entrevistado IF15
O entrevistado diz que a preocupação hoje é com a questão do financiamento da própria educação, que são coisas recentes que não
sabe quais desdobramentos vai dar. Segundo o entrevistado se não tem bolsa, não tem projeto, o que preocupa em relação ao
desencadeamento do futuro. Alguns projetos têm bolsas externas, que os órgãos de fomento já anunciaram cortes, outros são financiados
pelo próprio Instituto, e até o momento não está claro se terá cancelamento de bolsas.
Segundo o entrevistado, o Instituto quer manter as bolsas que foram concedidas, mas essa perspectiva de futuro está muito incerta.
O entrevistado diz que conseguir apoio das empresas talvez fosse importante, inclusive com o financeiro, principalmente para o
pagamento dos bolsistas e insumos. De acordo com o entrevistado, esse é um estágio que não chegou ao Instituto, consegue chegar às
empresas, consegue fazer parcerias, mas não tem maturidade no processo de interação com as empresas com aporte de capital nos
projetos. O entrevistado acha que é em nível de Brasil, pois vê o mesmo acontecer em algumas universidades de ponta como a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e UFMG, extremamente conceituadas, bastante
tradicionais com muitos projetos. O entrevistado diz que esta dificuldade de captar recursos junto à iniciativa privada é de todas as
instituições de Juiz de Fora, até a própria UFJF. É preciso avançar nesta questão para ter tranquilidade no futuro para manutenção de
bolsas e projetos em vistas as incertezas.
Entrevistado IF16
A entrevistada diz que da forma como a Instituição está sendo conduzida, não tem muitas perspectivas futuras. Problemas licitatórios de
material e obras, omissão das demais Pró-Reitorias quanto ao que é (ou ao que não é) realizado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional e a de Administração e Planejamento e disputa entre os Campi parecem ser tratados como problemas normais e naturais da
Instituição.
A entrevistada pediu desculpas caso haja alguma “inverdade” no seu depoimento, mas essa é a visão que ela tem do IF Sudeste MG
como servidora/pesquisadora.
Quanto ao presente, a entrevistada pretende continuar os seus pequenos projetos, pelo bem dos seus alunos e gostaria de estar
contribuindo muito mais.
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Em regra, as pesquisas do IF Sudeste MG têm viabilidade de serem transformadas em produtos, processos e serviços úteis para a
sociedade, segundo os entrevistados. A entrevistada IF7 disse que as pesquisas podem gerar produtos a serem transferidos para as empresas. A
entrevistada IF12 reconhece que a pesquisa desenvolvida pelo seu grupo mudou para melhor a vida dos pequenos produtores rurais. A
entrevistada IF14 comenta que a pesquisa tem potencial para ser desenvolvida, mas não é protegida e nem repassada para sociedade, ficando
engavetada no Instituto. O entrevistado IF15 diz que as ferramentas que desenvolvem nas pesquisas têm potencial de gerar registro de PI e serem
disponibilizadas para o uso gratuito. A entrevistada IF16 acredita que sim, apesar das dificuldades.
No tocante às ações que podem ser empreendidas pelo o IF Sudeste MG e seus Campi para estimular o processo de inovação tecnológica
nas empresas da região e com outras instituições, os entrevistados propuseram diferentes tipos de eventos que possam estimular a cultura da
inovação e a interação com as empresas. A entrevistada IF7 propõe eventos nos quais as empresas sejam convidadas a participar e conhecer a
Instituição em roda de conversa ou workshop. Para a entrevistada IF12 é preciso capacitar os docentes em relação à cultura e a legislação sobre
inovação. A entrevistada IF14 diz que o evento Café com Empresa precisa ter uma continuidade, além da premiação do projeto vencedor. É
importantíssimo que após o evento, o projeto seja realmente desenvolvido e não fique somente como uma proposta de solução de um problema.
Com isto, pode estabelecer um vínculo com a empresa para futuras parcerias com possibilidade de financiamento. O entrevistado IF15 diz que é
preciso realizar eventos para a discussão e conhecimento da legislação da inovação, como também eventos que tragam as empresas ao Instituto
para apresentarem seus problemas. E podem ser formados grupos de alunos de vários cursos para tentar solucionar os problemas das empresas. A
entrevistada IF16 cita o evento Café com Empresa, no qual estudantes e servidores interagiram com as empresas para discussão sobre a produção
de novas tecnologias e processos. Para a entrevistada IF16 também é preciso direcionar recursos para incentivar a pesquisa nos Campi em
expansão.
A respeito do IF Sudeste MG empreender ações para estimular o surgimento de novas empresas, a maioria dos entrevistados concorda
com a promoção das ações. Os entrevistados IF7, IF12 e IF14 acham que são viáveis as ações de estímulo. O entrevistado IF15 acha que estas
ações são pontuais, que se deve falar de inovação e empreendedorismo juntos. Somente a entrevistada IF16 não soube responder.
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Com relação à viabilidade de criação de incubadora ou outro ambiente inovador e um parque tecnológico, todos reconhecem serem
factíveis as ideias. A entrevistada IF7 acha interessante à criação de ambiente inovador pelo menos em seu Campus, e quanto ao parque
tecnológico no futuro. A entrevistada IF12 acha viável a criação de ambiente inovador no Instituto. Referente ao parque tecnológico, pensa ser
viável fazer junto com a universidade. A entrevistada IF14 acha a ideia da incubadora excelente, mas seu Campus ainda não tem maturidade. A
respeito do parque tecnológico acha importantíssimo, mas ainda tem pouca pesquisa e pouco entendimento quanto ao tema inovação. O
entrevistado IF15 fala da criação de ambiente coworking como um primeiro passo e a incubadora seria um passo maior, para o futuro. Relativo
ao parque tecnológico, o entrevistado disse ser um tema antigo em Juiz de Fora, mas acha a iniciativa extremamente importante, que o Instituto
deveria participar de forma mais ativa neste projeto. A entrevistada IF16, embora tenha comentado que não saberia responder a esta pergunta,
acredita que caso sejam realizadas as propostas, todos – instituição, empresa, estudante e sociedade – têm a ganhar.
No que concerne ao IF Sudeste MG, em conjunto com outras instituições, podem realizar um projeto de desenvolvimento regional
adiante. Quanto às ações para que o Instituto assuma o papel de líder neste processo, de maneira geral, com algumas ponderações, entendem
existir essa possibilidade. A entrevistada IF7 acha interessante à ideia e vê a área de produção de leite como forte, precisando unir forças com
outras instituições. Para a entrevistada IF12, este projeto já começou com a participação do IF no GDI da Mata em Juiz de Fora. A entrevistada
IF14 acha que o Instituto tem como participar, mas é preciso valorizar o pesquisador para o desenvolvimento da pesquisa e da inovação. O
entrevistado IF15 tem certeza que o Instituto poderá participar do projeto com a promoção de vários eventos. A entrevistada IF16 diferentemente
dos outros, não visualiza o Instituto sendo o líder. Segundo a entrevistada é preciso de mudanças de postura dos dirigentes e em algumas políticas
para o atendimento das demandas locais, nos cursos ofertados, para dar o mínimo de estrutura de trabalho para docentes e pesquisadores. Além
disto, na opinião da entrevistada IF16, é preciso haver maior integração entre os Campi, e não a disputa de espaço, cargos e status como acontece.
Na perspectiva, análise do presente e futuro do IF Sudeste MG, no geral os entrevistados percebem que houve melhorias desde a criação
do Instituto. A entrevistada IF7 diz que coisas boas aconteceram, mas quanto ao futuro é difícil opinar, devido à inconsistência na política e no
país. Contudo, a mesma entrevistada diz pensar de forma positiva e espera que a Instituição consiga estreitar as parcerias com as empresas. A
entrevistada IF12 acha que o Instituto já desenvolveu e tem condições de desenvolver bastante a pesquisa, porém o momento agora está difícil
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devido aos cortes de verbas. A entrevistada acha que virá um período de estagnação, sem desenvolvimento. Em relação às parcerias com as
empresas, a entrevistada IF12 é preciso diminuir e regulamentar o processo para se pensar no apoio das empresas, caso isto ocorra estas
realmente vão querer fazer parcerias. A entrevistada IF14 visualiza o Instituto caminhando para um crescimento, mas no seu entendimento é
preciso repensar algumas questões levantadas na entrevista. O entrevistado IF15 diz que a preocupação do momento é com o financiamento da
própria educação, pois não se sabe quais serão os desdobramentos dos acontecimentos recentes. Segundo este entrevistado as perspectivas de
futuro são muito incertas. Sem financiamento de bolsas não tem projeto, embora entenda que o Instituto queira manter as bolsas. Ainda de acordo
com o entrevistado seria importante conseguir apoio financeiro das empresas para o desenvolvimento da pesquisa, mas o Instituto está no estágio
inicial da interação com elas. A entrevistada IF16 relata que no presente pretende continuar trabalhando com pequenos projetos, pensando nos
alunos, mas que gostaria de estar contribuindo muito mais. Para o futuro, a entrevistada diz que não tem muitas perspectivas devido à forma que
a Instituição está sendo conduzida, com vários problemas de gestão e disputa entre os Campi.
2. Atores externos
2.1 Parceiro governo
Perfil dos entrevistados
Entrevistado P1
A entrevistada é formada em serviço social, atualmente é a Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social do município de
Rio Pomba. Funcionária efetiva há 23 anos da Prefeitura e há 9 anos no cargo de confiança.
O CRAS, fundado em 2009, está dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, antes era um departamento da
Secretaria de Saúde. Assim, a partir da criação é que foi expandindo sua atuação com vários grupos de convivência com cursos
profissionalizantes.
Segundo a entrevistada, a Secretaria tem autonomia buscar as parcerias, mas as propostas devem ser passadas para a aprovação do
Prefeito. Em alguns casos, o Prefeito é quem assina os documentos, em outros passa a procuração para os Secretários tratarem
diretamente da parceria.
Entrevistado P3
Professora efetiva da rede Municipal de Tiradentes há 27 anos, está há 6 anos como Secretária Municipal de Educação. A rede
municipal conta com 6 escolas e 2 creches. A entrevistada diz que tem enfrentado muitos desafios para manter as escolas e laboratórios
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de informática devido à dificuldade financeira do município em arcar com as despesas.
De acordo com a entrevistada, a Secretaria tem realizado parcerias com o Instituto e com a Universidade para realização de alguns
projetos. A entrevistada diz que vem sensibilizando os Prefeitos para fazerem as parcerias, visto que a Prefeitura não tem condições de
manter os projetos sozinha.
Entrevistado P7
A entrevistada tem 25 anos de carreira trabalhando na SRE Barbacena e concomitante como professora. Ao longo desses anos
atuou como docente na iniciativa privada, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), SENAC, estado e município. Na trajetória
como no cargo de analista na SRE-Barbacena trabalhou nos setores recursos humanos, finanças e na equipe pedagógica, na implantação
de vários projetos, como: educação integral, educação inclusiva, Projeto de Capacitação a Distância para Gestores Escolares32 (Progestão)
–, entre outros. Em 2015 assumiu o cargo de Superintende da SRE-Barbacena. A entrevistada disse que ter feito o curso de Progestão
abriu sua visão tanto para o administrativo quanto para o pedagógico para assumir o cargo de Superintendente.
A entrevistada acha que deve cumprir as políticas públicas da SEE/MG, com as parcerias feitas pela mantenedora, mas não pode
negar a importância das instituições de ensino, seja privada ou pública, para o município, pois a maioria dos profissionais que trabalham
nas escolas veio destas instituições. Para a entrevistada o papel do diretor da Superintendência é de extrema relevância, mas é preciso um
amadurecimento enquanto cidadão e funcionário para criar estratégias para implantar esta relação com as instituições de ensino, pois há
resistência dos diretores das escolas aderirem os projetos de parcerias.
Entrevistado P8
Pedagoga e docente na rede municipal de São João Del Rei há 30 anos, atualmente está como Diretora Pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação. Em sua trajetória profissional já atuou em todos os níveis de educação: alfabetização, ensino fundamental e
universidade. A entrevistada diz ser apaixonada pela educação, está na rede municipal desde o início da Secretaria, quando esta ganhou
identidade, pois antes era um departamento. Assim, a educação no município vem caminhando para a construção de suas políticas
públicas.
Segundo a entrevistada, a Secretaria tem abertura para seguir nas discussões e na construção da educação, tirando algumas
dificuldades com intromissões políticas, por estarem próximos de políticos locais. De modo geral, conseguem fazer e manter as parcerias
com as instituições de ensino mostrando aos gestores, tanto da universidade quanto do município, a importância das pesquisas e dos
estudos da universidade com e para a educação básica.
Entrevistado P10
Professora da rede estadual, está à frente da SRE S.J.Del Rei há cinco anos. Sua trajetória em gestão começou anteriormente como
32

O PROGESTÃO, idealizado e formulado pelo CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação, representa uma contribuição inovadora no campo da formação
continuada e em serviço para dirigentes escolares, na modalidade da Educação a Distância – EAD.
http://progestao.educacao.mg.gov.br/mod/page/view.php?id=2

241

diretora de escola estadual, desde esta época tem trabalhado para fortalecer as parcerias, sendo a primeira feita entre a escola e a UFSJ. E
agora com a possibilidade de fazer com o IF Sudeste MG
Embora as Superintendências sejam um braço da SEE/MG, possuem autonomia limitada, tendo de se reportar a SEE/MG para
saber da possibilidade de fazer parte de algum projeto ou programa para não impactar o planejamento existente. Todavia, segundo a
entrevistada na maioria das vezes consegue levar uma ideia inovadora para a regional devido às necessidades diferentes de cada região de
Minas Gerais.
Os parceiros dos projetos do governo são servidores de carreira com mais de 20 anos de experiência nos cargos. Todos os entrevistados
estão na função de gestão há pelos menos cinco anos. As parcerias foram feitas na área da educação das prefeituras e estado. Destaque que
somente um projeto teve parceria com a Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. Observa-se que os gestores têm certa

autonomia para buscar as parcerias, mas estas devem ser aprovadas e estar de acordo com as políticas públicas dos órgãos mantenedores.
Bloco A - Pesquisa: Interação UEGSS no Contexto Local / Regional
1 - Qual importância da Interação UEGSS para a região local, regional (Zona da Mata/Campo das Vertentes)
Entrevistado P1
A entrevistada acha importantíssima a parceria feita com o IF, pois tem ajudado a Secretaria com os jovens do programa da
prefeitura. São jovens carentes que não têm perspectiva de melhora de vida, não pensam em fazer uma faculdade e, para eles, se
conseguirem concluir o ensino médio já “está bom demais”, haja vista que eles não têm nem interesse e nem sabem que cursos são
ofertados no Instituto. Segundo a entrevistada, eles precisam fazer mais parcerias, porque o Instituto está na cidade e pode ser mais
bem aproveitado e ter seus serviços mais explorados. Porém, devido à correria do dia a dia, tanto no CRAS, como por parte dos
funcionários do IF, ainda não houve oportunidade de aprofundamento.
Entrevistado P3
A entrevistada acha que as parcerias são de suma importância, pois o município não está tendo como fazer muita coisa. Ela diz que
manter as parcerias é excelente para dar continuidade aos projetos, podendo haver um retrocesso no processo caso não seja mantida.
Entrevistado P7
A entrevistada acha que as parcerias proporcionam melhora na qualidade do trabalho dos professores, que, no caso da SREBarbacena, atinge 24 municípios que estão vinculados a Superintendência. Segundo a entrevistada, com as parcerias consegue-se
diagnosticar os problemas nas escolas, leva-los às universidades e depois enviar para o mercado um profissional de qualidade para fazer a
diferença. Outra situação citada pela entrevistada, diz respeito ao fato de que bons projetos possibilitam a interlocução da equipe
pedagógica na rede, podendo ser multiplicado. A entrevistada diz que esta parceria se torna um laboratório, onde as instituições de ensino
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preparam para colocar no mercado profissionais qualificados para enfrentar os problemas e fazer intervenção. Assim, o olhar da
universidade não fica distante do dia a dia na escola.
Entrevistado P8
A entrevistada acha que as parcerias têm dado muita visibilidade ao município ao longo dos anos, ainda mais nesse contexto atual,
em que parece haver uma conspiração contra a educação, sem ser no sentido partidário. Diz que havia programas para educação básica
subsidiada pelo governo que foram cortados, que a prefeitura conseguiu manter estes programas em 11 escolas, mas agora houve redução
no número de escolas devido ao corte de repasse de verba.
A entrevistada acha que as parcerias também são boas para a universidade mostrar que está cumprindo seu papel, promovendo
ações interessantes para o público, além de mostrar o quanto o ensino público é bom. Para a entrevistada, as parcerias são muito
necessárias nos dias de hoje, porque qualquer coisa que vai fazer há um gasto, que podem ser divididos, devido à dificuldade de recursos.
Entrevistado P10
A entrevistada diz que é muito importante que a instituição se faça presente porque até bem pouco tempo atrás o mundo
acadêmico era meio fantasioso para os estudantes da rede estadual. Não para todos os estudantes, mas alguns não viam possibilidade, de
forma alguma, de um dia vir a ser universitário, serem beneficiados no estudo de Ensino Superior. Segundo a entrevistada, hoje, através
da interação que existe e das oportunidades que são oferecidas, muitos estudantes acreditam e batalham para que possam fazer a diferença
através do estudo. Acreditam que as oportunidades serão as mesmas para todo mundo.
2 - A ...... planeja/desenvolve ações visando estimular a Interação UEGSS local e/ou regional? Como têm reagido as organizações
(empresas, governo, sociedade) aos estímulos a Interação UEGSS?
Entrevistado P1
A entrevistada disse que já desenvolveu várias parcerias com o IF, com a realização de cursos na área de alimentos para os jovens.
Segundo a entrevistada, ela está conversando com o IF e com a Associação Comercial na tentativa de colocar os jovens no mercado de trabalho
do município para ampliar o programa da Prefeitura. Nesta parceria, o IF proporciona a capacitação para os jovens e as parcerias com as
empresas se daria através da Associação Comercial e a Prefeitura, que daria uma contrapartida para as empresas como incentivo. Os jovens que
participam do programa têm entre 14 e 18 anos, que estão numa situação de vulnerabilidade social ou ainda aquele aluno com boas notas como
forma de reconhecimento. De acordo com a entrevistada este programa procura incentivar os jovens não parar de estudar e consequentemente
não se envolver com drogas.
Todavia, de acordo com a entrevistada as empresas estão tendo resistência para participar do programa, pelos seguintes fatores: os jovens
têm uma carga horária de trabalho menor; pagamento de impostos e a responsabilidade das empresas. Isto faz com que optem por contratar
alguém mais qualificado.
Entrevistado P3
A entrevistada disse que são muitos receptivos para fazer parcerias e fazem o que podem para inserir os projetos na rede. Segundo
a entrevistada tem sentido um distanciamento dos professores da Universidade, mas não sabe o motivo, se são questões burocráticas ou
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financeiras. Antes a Universidade estava mais próxima, agora a Secretaria que está tendo de buscar pelos professores.
Entrevistado P7
A entrevistada diz ter resistência da gestão das escolas em aderir aos projetos das parcerias. Acredita que tinha de fazer uma
discussão mais profunda da gestão, porque para a entrevistada as parcerias são importantes. A entrevistada diz que fica pensando o que
leva um diretor da escola, eleito pela comunidade para fazer a gestão, não querer discutir os problemas das escolas? Sendo que a gestão
envolve trabalhar com vários segmentos, profissionais da escola, alunos e pais.
Embora esteja saindo do cargo, não sabe como será a próxima gestão, acredita que devem ser promovidas as parcerias. Para a
entrevistada, além do cumprimento das políticas públicas da SEE/MG, é preciso promover uma gestão para melhorar a qualidade do
trabalho. Acha que tem de criar estratégias para conscientizar os gestores trabalhar essa nova relação de parcerias da universidade com a
escola básica.
Entrevistado P8
A entrevistada diz que estão tentando parcerias para a formação dos professores, porque é um ano atípico devido à entrada de
novos servidores na rede. Além da formação continuada para os professore tem ações para a educação infantil, para os professores de
língua portuguesa e inglesa e educação patrimonial. Em relação às empresas, a entrevistada disse que não teve parcerias, mas tem
buscado e precisa aprender como fazer este tipo de parceria.
Entrevistado P10
A entrevistada disse que tem outras parcerias, além do UFSJ e do IF Sudeste MG, mas empresa não. Tem o programa Direito na
Escola que é uma parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com a proposta de estudar o direito de forma inicial com os
alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Segundo a entrevistada os municípios que têm as escolas sob a responsabilidade da SRE São João também participam das
parcerias. Diz ainda que algumas parcerias não terminam como o caso da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que é
um trabalho organizado e sistemático com a Educação Especial.
3 - Quais os principais resultados alcançados? (produto, serviço, processo em inovação) Quais são as áreas de Interação UEGSS
de mais interesse? Existe um perfil/segmento que normalmente estão mais interessados em fazer a Interação UEGSS?
Entrevistado P1
Segundo a entrevistada os resultados das parcerias feitas são para gerar renda ou a inclusão social através dos cursos de
capacitação. A entrevistada diz que hoje que a demanda é de parcerias para introduzir os jovens no mercado de trabalho, na orientação
sexual, no combate as drogas, etc. De acordo com a entrevistada, de maneira geral os jovens, principalmente em relação aos estudos,
estão bem desanimados, parece não acreditar no potencial que eles têm.
A entrevistada acha que o aplicativo que será gerado no projeto para conhecer o IF Sudeste MG, irá despertar interesse nos jovens,
por ser um produto bem atrativo para eles, mas não será suficiente. Para a entrevistada serão necessárias mais ações que possam mostrar a
esses jovens que podem estudar no Instituto, como visitas, casos concretos com depoimentos de pessoas que enfrentaram dificuldades,
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mas conseguiram alcançar os seus objetivos.
Entrevistado P3
A entrevistada disse que nos projetos de matemática em parceria com a UFSJ já consegue perceber o interesse e o gosto das
crianças pela matéria. Em relação à tecnologia ainda não viu resultado, tendo em vista que o PROUCA teve duração de apenas dois anos.
Acredita que com a proposta do projeto para 2019 possa ser realizado um bom trabalho.
Outras áreas de interesse para trabalhar com parcerias além da digital é arte, dança, música, considerando o contexto da cidade ser
histórica e turística. Segundo a entrevistada não há um perfil/segmento com maior interesse porque o público que trabalha com crianças
até o 5º ano.
Entrevistado P7
O resultado dos projetos de parcerias é no processo de aquisição do conhecimento para aplicar na aprendizagem e na
transformação do sujeito. E também na relação da família com a escola, fazendo com que o conhecimento adquirido sirva para a melhoria
de vida. Para a entrevistada, quando consegue a transformação da realidade do aluno, a escola está no caminho certo, mas se não
conseguir, é preciso repensar essa escola.
Entrevistado P8
A entrevistada disse que os resultados são vistos no processo de aprendizagem dos alunos que chegam a ser premiados em
eventos. Também tem a capacitação continuada dos docentes e o resultado de projetos de mestrados que trazem estes conhecimentos para
serem aplicados na rede.
A entrevistada pensa em fazer parcerias com as empresas que querem patrocinar e ter visibilidade através da educação.
Entrevistado P10
A entrevistada disse que um resultado da interação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE) foi
uma feira feita na praça do município de São Tiago mostrando o que os alunos produziram. Foi um aproveitamento e um ganho para toda
a comunidade e prazeroso para os estudantes, além de mostrar a transformação dos processos e como pode ser os trajetos trabalhados de
forma interdisciplinar.
A entrevistada disse ter tido um efeito muito interessante com a UFSJ para implantar a educação integral. Foram feitas
capacitações para todas as áreas que a educação integral pudesse atingir, ao final do projeto 26 escolas aderiam o projeto, que
inicialmente só contavam com 8 escolas dentre as 40 escolas vinculadas a SRE-S.J.Del Rei.
Segundo a entrevistada estão abertos para fazer parcerias em todas as áreas, mas tem época que a oferta aparece mais numa
determinada área. Atualmente estão trabalhando mais com parceiras com a UFSJ e UFMG para realização de workshop em inglês, porém
já houve época que os projetos para Educação Física estavam mais em voga.
4 - O que estimula as organizações locais a Interação UEGESS (maiores facilitadores)? Quais são as maiores barreiras por parte
das organizações para a Interação UEGSS?
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Entrevistado P1
Barreiras
As barreiras apresentadas pela entrevistada foram: a) burocracia; b) empresários e comerciantes não acreditarem no potencial dos
jovens para realizar um bom trabalho; c) empresários e comerciantes não acreditarem que os jovens têm responsabilidade dos jovens; d)
empresários e comerciantes não estão dispostos a pagar os adolescentes conforme a lei do jovem aprendiz; e) demora do processo do IF;
f) prefeitura não tem recurso para investir; g) legislação; h) correria do dia a dia.
Facilitadores
Entre os facilitadores, a entrevista apontou: a) a boa vontade dos servidores do IF; b) a parceria com o IF para realização de
cursos; c) a parceria com outras instituições, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) para realizar cursos; d)
instituições com parcerias para acolhimento de crianças, adolescentes e idosos.
Entrevistado P3
Barreiras
Para a entrevistada, as barreiras são a burocracia e a falta de recursos financeiros para os projetos.
Facilitadores
No que diz respeito aos facilitadores, que seriam os responsáveis por estimular as organizações locais à interação, a entrevistada
citou: a) o papel da universidade de expandir os conhecimentos até as escolas; b) a divulgação dos trabalhos da universidade; c) a
universidade de portas abertas para fazer parcerias; d) o fato de as escolas receberem as universidades; e) o gosto das escolas em
serem apoiadas pela universidade.
Entrevistado P7
Barreiras
Foram inúmeras as barreiras apresentadas pela entrevistada, e a seguir mencionadas: a) muita burocracia; b) dependência de
autorização de terceiros; c) morosidade do processo; d) não ter feedback dos resultados dos projetos; e) não saber do andamento do
projeto; f) a resistência dos diretores da escola para colocar o projeto para rodar; g) a falta de interesse dos diretores das escolas em fazer
parcerias; h) a falta de interesse dos diretores das escolas em discutir problemas de gestão e pedagógicos; i) a falta de comunicação entre
os parceiros; j) as várias atribuições do cargo de diretor de superintendência.
Facilitadores
Em relação aos facilitadores, para a entrevistada, são eles: a) estabelecimento das parcerias pelos diretores do Campus e da
superintendência; b) ferramenta simples e em tempo real de monitoramento dos projetos; c) interlocução é muito importante para aliar
teoria com a prática; d) dialogar mais; e) reuniões conjuntas para ver o andamento do projeto.
Entrevistado P8
Barreiras
Para a entrevistada são barreiras a falta de comunicação com os empresários, a falta de estratégias de marketing para conversar
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com empresários, a burocracia e o corte de verba.
Facilitadores
Em contrapartida, para a entrevistada, são facilitadores: a) a receptividade das universidades; b) o fato de conhecer o espaço
empresarial da cidade; c) o fato de a maior parte dos servidores da rede virem da universidade; d) o fato de o laço criado com a
universidade ser antigo, desde quando era faculdade; e) a oportunidade de participação em vários programas; f) o relacionamento pessoal
dos professores com a universidade; g) a criação de estratégias de marketing para conversar com empresários; h) diálogo com as
universidades e com o IF.
Entrevistado P10
Barreiras
Para a entrevistada, são barreiras: a) a gestão conservadora; b) a dificuldade de aliar o calendário escolar com os projetos de
parceria; c) a falta de abertura para fazer parcerias nas escolas; d) a dificuldade de a gestão entender que as parcerias são uma
oportunidade para escola ter bons resultados; e) o fato de a gestão considerar a parceria como perda de tempo; f) a falta de motivação; g)
a dificuldade em fazer com que a sociedade, docentes e discentes entendam que a parceria é oportunidade da escola pode fazer a
diferença; h) a necessidade de sensibilização da escola para mostrar a importância da formação de conhecimento em todos os campos.
Facilitadores
Na visão da entrevistada, são facilitadores: a) a motivação da comunidade; b) a oportunidade de fazer a diferença na escola; c) o
fato de as parcerias representarem ganho para os dois lados; d) o ganho de conhecimento para o corpo docente; e) o repasse de
conhecimento para os alunos e comunidade; f) a oportunidade de trazer o conhecimento para as escolas.
5 - As organizações da região Zona da Mata/Campo das Vertentes têm usado os benefícios da Lei de Inovação, Lei do Bem,
Fundos Setoriais, Editais de Inovação, entre outros? Como o senhor considera a utilização das leis de incentivos a inovação pelas
organizações da região? Por que ele é alta/baixa? O que pode ser feito para estimular o uso destes incentivos? Como ocorre o
financiamento dos processos de inovação na região Zona da Mata/Campo das Vertentes?
Entrevistado P1
A entrevistada não tem conhecimento da legislação.
Entrevistado P3
A entrevistada não tem conhecimento da legislação.
Entrevistado P7
A entrevistada diz que não tem conhecimento e nem acesso às informações, a não ser que seja o seu interesse em adquirir este
conhecimento.
Entrevistado P8
A entrevistada não conhece a legislação, mas acha importante saber como que algumas empresas utilizam os incentivos da lei,
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assim poderá fazer parcerias na área da educação.
Entrevistado P10
A entrevistada disse que sabe da lei de inovação, embora não tenha conhecimento da utilização da legislação na região. Todavia
acredita que as escolas possam vir a ser beneficiadas pela lei.
As entrevistadas acham que é de suma importância as parcerias entre as instituições de ensino para a região local e regional. A
entrevistada P1 avalia como importantíssima a parceria com o IF Sudeste MG, pois tem ajudado os jovens a pensar numa perspectiva de
melhorar através do ensino. A entrevistada P3 acredita que as parcerias são importantes por possibilitar a continuidade dos projetos, visto que o
município está com dificuldades de manter alguns projetos. A entrevistada P7 pensa que as parcerias proporcionam melhor qualidade no trabalho
dos professores para preparação de profissionais mais qualificados para fazer a diferença no mercado. Além disto, bons projetos podem ser
replicados e possibilitam a interlocução da equipe pedagógica na rede. A entrevistada P8 acha que a parcerias tem dado visibilidade aos
programas da educação do município, como também mostra que a universidade está cumprindo seu papel na promoção de ações boas e
interessantes para o ensino público. A entrevistada P10 avalia que é muito importante às instituições de ensino estarem presentes para os
estudantes da rede estadual, mostrando a possiblidade de cursar o ensino superior e que é possível batalhar para fazer a diferença através do
estudo.
Todas as entrevistadas acreditam que devem ser estimulados projetos para serem desenvolvidos em parcerias com as instituições de
ensino. Percebe-se que as empresas não estão envolvidas neste processo. A entrevistada P1 disse haver resistência por parte das empresas para
participar nos programas para inserir os jovens no mercado de trabalho por serem menores. A entrevistada P3 sente um distanciamento da
Universidade, mas não sabe dizer se o motivo são questões burocráticas ou financeiras. A entrevistada P7 diz que os diretores das escolas têm
resistência em aderir os projetos dos parceiros. A entrevistada P8 afirma buscar parcerias para a formação continuada para novos dos docentes da
rede, e da necessidade de aprender fazer parcerias com as empresas. A entrevistada P10 diz ter parcerias com universidades, IF, OAB, entre
outros e que algumas parcerias não terminam como é o caso da APAE, que trabalha a educação especial.
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Os resultados alcançados nas parcerias são na formação dos profissionais para a inclusão social e na aplicação do conhecimento no
processo de aprendizagem. Nota-se que não há um segmento específico de interesse dos entrevistados. A entrevistada P1 espera que as
capacitações realizadas através das parcerias sejam para gerar renda ou a inclusão social. Para a entrevistada P1 espera-se que o aplicativo que
será gerado o projeto possa despertar o interesse dos jovens em estudar no IF Sudeste MG. A entrevistada P3 diz que o projeto de matemática em
parceira com a UFSJ despertou o interesse dos alunos pela disciplina. Acredita que a proposta do projeto de do Edital de Interfaces trará bons
resultados. A entrevistada P7 informa que os resultados dos projetos são a aquisição do conhecimento dos profissionais da educação para
aplicação na aprendizagem e na transformação do sujeito para melhoria de vida. A entrevistada P8 vê os resultados da capacitação dos docentes
no processo de aprendizagem com as premiações dos alunos em eventos. A entrevistada P10 disse que tem resultados que aparecem em eventos
como feira na praça para mostrar para a comunidade os trabalhos produzidos pelos alunos, e também na adesão de escolas em programas de
educação. Afirma ainda que está aberta as parcerias, mas tem época que a oferta aparece mais em determinadas áreas. Atualmente, a demanda é
para a disciplina de Inglês.
Em relação ao estimulo do processo de interação das organizações com as instituições de ensino, o facilitador mais citado pelas
entrevistadas foi à receptividade das instituições para fazer as parcerias. E a barreira foi à burocracia. O quadro 25 mostra outros facilitadores e
barreiras.
Quadro 225. Barreiras e facilitadores – parceiro governo
Barreiras
- Burocracia.
- Empresários e comerciantes não acreditarem no potencial dos
jovens para realizar um bom trabalho.
- Empresários e comerciantes não acreditarem que os jovens
têm responsabilidade dos jovens.
- Empresários e comerciantes não estão dispostos a pagar os
adolescentes conforme a Lei do Jovem Aprendiz.
- Correria do dia a dia.

Facilitadores
- Boa vontade dos servidores do IF.
- Parceria com o IF para realização de cursos.
- Parceria com outras instituições como SENAR para realizar
cursos
- Instituições com parcerias para acolhimento de crianças,
adolescentes e idosos
- O papel da universidade de expandir os conhecimentos até as
escolas.
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- Prefeitura não tem recurso para investir.
- Recursos financeiros para os projetos
- Dependência de autorização de terceiros.
- Morosidade do processo.
- Não tem feedback dos resultados dos projetos.
- Não sabe do andamento do projeto.
- Resistência dos diretores da escola para colocar o projeto
para rodar.
- Falta de interesse dos diretores das escolas em fazer
parcerias.
- Falta de interesse dos diretores das escolas em discutir
problemas de gestão e pedagógicos.
- Falta de comunicação entre os parceiros.
- Várias atribuições do cargo de diretor de superintendência.
- Falta de comunicação com os empresários
- Faltam estratégias de marketing para conversar com
empresários
- Corte de verba.
- Gestão conservadora.
- Dificuldade de aliar o calendário escolar com os projetos de
parceria.
- Falta de abertura para fazer parcerias nas escolas.
- A gestão entender que as parcerias é uma oportunidade para
escola ter bons resultados.
- Considera a parceria como perda de tempo.
- Falta de motivação.
- Fazer com que a sociedade, docentes e discentes entendam que a
parceria é oportunidade da escola pode fazer a diferença.
- Sensibilização da escola para mostrar a importância da formação
de conhecimento em todos os campos.
Fonte: Elaborado pela autora.

- Divulgação dos trabalhos da universidade.
- Universidade de portas abertas para fazer parcerias.
- As escolas recebem as universidades.
- As escolas gostam de ter o apoio das universidades.
- Estabelecimento das parcerias pelos diretores do Campus e
da Superintendência.
- Ferramenta simples e em tempo real de monitoramento dos
projetos.
- Interlocução é muito importante para aliar teoria com a
prática.
- Reuniões conjuntas para ver o andamento do projeto
- Receptividade das Universidades.
- Conhecer o espaço empresarial da cidade.
- Maioria dos servidores da rede vem da universidade.
- Laço criado com a universidade é antigo, desde quando era
faculdade.
- Participação em vários programas.
- Relacionamento pessoal dos professores com a universidade.
- Estratégias de marketing para conversar com empresários.
- Diálogo com as universidades e com o IF.
- Motivar a comunidade.
- Oportunidade de fazer a diferença na escola.
- As parcerias é ganho para os dois lados.
- Ganho de conhecimento para o corpo docente
- Repasse de conhecimento para os alunos e comunidade.
- Trazer o conhecimento para as escolas.
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Outros facilitadores foram citados pelas entrevistadas foram à relação dialógica com as universidades e o ganho do conhecimento sendo
transferido para a escola e para sociedade. Quanto às barreiras apareceram a morosidade do processo, corte de recursos, as várias atribuições do
cargo e alguns gestores de escolas resistentes em fazer parcerias.
Sobre as ações referentes ao incentivo e benefício da Lei de Inovação, as entrevistadas não sabem comentar a respeito. As entrevistadas
P1 e P3 não tem conhecimento a respeito da legislação. A entrevistada P7 diz que este tipo de conhecimento acontece quando há interesse da
pessoa em adquirir. A entrevistada P8 diz que é importante conhecer para poder fazer parcerias na área da educação. A entrevistada P10 acredita
que as escolas podem ser beneficiadas pela lei.

BLOCO B – Articulação com universidade e outras instituições Regionais
6 - Como tem sido a interação da ...... com a IF Sudeste MG e com outros Institutos de Ciência e Tecnologia e Centros
Universitários?
Entrevistado P1
A entrevistada diz que a principal demanda buscada nas parcerias é a de cursos de capacitação para a população de maneira
geral, com possibilidade de gerar rendar ou mesmo para a inclusão social.
Entrevistado P3
A entrevistada disse que é bem fácil o acesso para fazer interação com o IF Sudeste MG e com a UFSJ. Já houve algumas
conversas com empresas, mas não conseguiu concretizar parcerias.
Entrevistado P7
A entrevistada disse que desde que assumiu a SRE-Barbacena abriu as portas para fazer parcerias com todas as instituições que
solicitassem, pois acredita ser fundamental ter essa interlocução. Esta é uma discussão que tem feito, a de que é preciso criar um vínculo
entre a universidade e a educação básica, pois as escolas são um espaço de aplicação de conhecimento. Será que o que está sendo
ensinado e dito lá, é o que, de fato, está acontecendo na base? Assim, todas as instituições que têm procurado a SRE-Barbacena para
implantar projetos, foram colocadas nos projetos para rodar. Todavia, a entrevistada vê um problema nesta interlocução que é o feedback
do projeto. Acha grave esta situação por não poder conseguir reorganizar a escola, porque não recebeu relatório do que aconteceu no
projeto. Contudo, a entrevistada diz que devido às atribuições do cargo também não entrou em contado para saber do andamento do
projeto. A entrevistada acha que é preciso dialogar mais, fazer reuniões em conjunto, para saber do andamento ou não do projeto, e assim
poder dar prosseguimento no processo. Cita o exemplo da parceira com a UEMG, que tem um feedback maior, pois faz parte do grupo de
pesquisa. Por estar mais próxima da UEMG, consegue participar das discussões no grupo, envolver a equipe pedagógica junto com a
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escola, para saber o que está deixando a desejar no projeto.
Entrevistado P8
A entrevistada acha que a interação é tímida, em relação à universidade e à prefeitura. Em se tratando da educação, há conversas
entre a Secretaria e as instituições de ensino. As parcerias vão acontecendo à medida que chegam as solicitações do IF e das
Universidades. Além disto, há muitas parcerias com a UFSJ, porque foi criado um laço com a universidade devido a maioria dos
servidores da rede ter vindo da universidade.
Entrevistado P10
A entrevistada acha muito importante que haja interação porque acredita que tem ganho para os dois lados. Principalmente,
porque é um desafio para o professor da rede pública, em geral, formatar um projeto, trabalhar e depois pode fazer a avaliação em
conjunto entre as instituições.
7 - Quais outras associações/ instituições, nacionais ou regionais, que também atuam de forma efetiva no estímulo a Interação
UEGSS na região? (SEBRAE, SESI/SENAC, FAPEMIG, FINEP, entre outras).
Entrevistado P1
A entrevistada diz que na Secretaria tem parceria com a Associação Comercial e Industrial de Rio Pomba, SENAR e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI). E sabe que em outras Secretarias tem parceria com o SEBRAE e SENAC.
Entrevistado P3
A entrevistada disse que as parcerias da Secretaria são com o IF Sudeste MG e com a UFSJ. Outras organizações como SENAC e
SEBRAE, têm parceria com a prefeitura, mas não com a área da Secretaria. Disse ainda que mantém o diálogo com a Superintendência
que a apoia em relação à legislação, e que o transporte escolar do estado é feito pelo município.
Entrevistado P7
A entrevistada comenta da montagem do polo musical e artes cênicas de educação integral e integrada em Barbacena, com
parceira do Ministério Público, Promotoria da Infância e da Juventude, Juizado da Infância e Juventude e empresa privada, que ajudou na
compra dos instrumentos. A entrevistada acha que quando o projeto apresenta bons resultados, como o projeto do polo, há o apoio e a
movimentação da sociedade, das instituições, das empresas privadas e das famílias para o projeto fazer o projeto acontecer.
A entrevistada diz que mantém parcerias com as secretarias municipais de educação das prefeituras das cidades que a SRE
Barbacena atende, nos eventos de capacitação, seminários, simpósios, etc. E, também, participa dos eventos promovidos pelas Secretarias
e outras instituições. A entrevistada disse que a interação com UFSJ é muito pouco e ainda falta alinhar as parcerias com o Sistema S.
Entrevistado P8
As parcerias com outras instituições são muito tímidas ainda, e acontecem quando há algum curso. Há parceira com a SRE-S.J.Del
Rei, por não serem sistema único, necessitam de apoio em várias ações e na legislação.
Entrevistado P10
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A entrevistada disse que tem parceria com o programa de capacitação para os docentes para o fortalecimento de pequenas
empresas através do SEBRAE, que os professores e especialistas das escolas participam e depois repassam aos alunos. Esta capacitação é
referente ao empreendedorismo juvenil, que a gente tenta colocar de forma mais interessante para que os estudantes consigam aliar o
estudo ao empreendedorismo nos municípios que já tem engajamento no mundo do trabalho. Agora a parceria será realizada diretamente
com os alunos, ao invés de ter o repasse pelos professores. A ideia é tentar abranger um número maior de estudantes e de escolas.
Também começou parceria com a UNIPTAN33 (Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves), faculdade privada, no projeto
para trabalhar metodologias ativas com os professores.
8 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro da região Zona da Mata/Campo das Vertentes
Entrevistado P1
A entrevistada está bastante confiante no projeto, por ser uma inovação, utilizando o celular que os jovens tanto gostam.
Entretanto, não sabe dizer se somente com o aplicativo os jovens ficarão entusiasmados em dar continuidade aos estudos, acha que
devem ser feitas algumas ações em paralelo no decorrer do projeto, como visitas ao Instituto, palestras, etc. A entrevista diz que
talvez estas ações possam ser organizadas daqui para frente pela Secretaria.
Entrevistado P3
A entrevistada vê a questão financeira como a primeira que precisa ser melhorada, pois o congelamento dos gastos feito na
educação já atingiu o município e a situação está difícil, não tendo recursos para investir na infraestrutura e na frota. A segunda questão
que a entrevistada levanta é a importância das parcerias para a formação do professor, principalmente na área de tecnologia. Para a
entrevistada, hoje é preciso que os profissionais se especializem para poder trabalhar com esta geração que gosta de computadores e
celulares.
Entrevistado P7
A entrevistada não consegue ver futuro para a educação, devido ao sistema político no país. Segundo a entrevistada houve uns 100
anos de retrocesso e que será difícil à retomada da educação para se restabelecer. Para a entrevistada, a educação estava caminhando bem,
faltando apenas ferramentas de controle e monitoramento da responsabilidade de se trabalhar com o dinheiro público. Agora está sem
esperança, para conseguir fazer essa máquina pegar de novo vai levar uns bons anos. A entrevistada diz que não é questão político
partidária, é questão ideológica, acreditar que a educação faz a diferença, que não é um gasto, é investimento numa educação de
qualidade.
Entrevistado P8
A entrevistada vê as parcerias como solução, onde pode oferecer algo e receber em troca. Com esta crise financeira que o Brasil
33

O UNIPTAN é o primeiro Centro Universitário credenciado de São João del-Rei, estado de Minas Gerais, reconhecido pelo Ministério da Educação, conforme a Portaria Nº
2.065, de 21 de dezembro de 2000.
https://www.uniptan.edu.br/paginas/institucional
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está passando, tem que fazer com parcerias para melhorar e ter o suporte para trabalhar na educação.
A entrevistada acha que é preciso haver uma conscientização que a universidade pode trazer retorno bom para a educação no
município. E espera que essa pesquisa possa gerar algum produto que sirva para o IF analisar e melhorar a proximidade e a parceria com
a Secretaria.
Entrevistado P10
A entrevistada disse que a realização de parcerias foi uma tônica muito reforçada na gestão anterior e que a atual também tem
olhos muito bom para as ofertas de parcerias que acontecem. Tem escolas que faz muito bom proveito, mas é preciso diversificar, senão
ficam sendo as mesmas escolas que são contempladas. Todavia, a rede estadual está passando por processo seletivo para eleição de novos
diretores, que assumirá de desenvolver as ações dadas pela SEE/MG. Somente serão percebidas as diferenças e os alcances das
estratégias que virão pela frente após este processo. Segundo e entrevistada, algumas políticas públicas já trabalhadas estão sendo
continuadas, porque perceberam que são ações positivas. Outras novidades deverão aparecer e sempre que puder trabalhar de forma
conjunta é um ganho para as duas partes, como foi o trabalho desenvolvido com COMAD (Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool
e Outras Drogas) para atuação de políticas anti-álcool e antidrogas nas escolas.
Em relação sobre como tem sido a interação das Secretarias e das Superintendências com o IF Sudeste MG e com outras instituições de
ensino, as entrevistadas dizem que estão abertas ao diálogo para fazer as parcerias. A entrevistada P1 diz buscar as parcerias para cursos de
capacitação para população para gerar renda ou para a inclusão social. A entrevistada P3 afirma que tem fácil acesso ao IF Sudeste MG e a UFSJ.
A entrevistada P7 vê problema no feedback dos projetos, como não recebe os relatórios, não sabe dos andamentos, nem do resultado. Também
não consegue reorganizar a escola para dar prosseguimento ao projeto. A entrevistada P8 avalia que a relação é tímida entre universidade e
prefeitura, quanto à educação há sempre o contato entre a Secretaria e as instituições de ensino. A entrevistada P10 acredita que a interação entre
as instituições traz ganhos para os dois lados.
Quanto a outras associações/instituições que atuam para o estímulo das interações UEGSS na região, há percepção que estão em fase
inicial com o Sistema S e Associações. A entrevistada P1 diz que as parcerias são com Associação Comercial, SENAR e SENAI. A entrevistada
P3 diz que as parcerias são com as instituições de ensino e com a SRE-SJ.Del Rei. A entrevistada P7 comenta da parceria realizada com algumas
instituições e com empresa para criação do polo musical e artes cênicas em Barbacena. Diz ainda manter parcerias com outras Secretarias de
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Municipais de Educação que estão vinculadas aos municípios de atuação da SRE-Barbacena. A entrevistada P8 diz que as parcerias com outras
instituições são muito tímidas. A entrevistada P10 diz ter parceria com o SEBRAE e com a UNIPTAN.
Na perspectiva, análise e futuro para a região Zona da Mata/Campo das Vertentes, as entrevistadas de modo geral consideram que as
parcerias fundamentais para o fortalecimento da educação. A entrevistada P1 está confiante que o projeto traga bons resultados com possibilidade
de mais parcerias. A entrevistada P3 visualiza a importância das parcerias para a formação do professor, visto que há o congelamento dos gastos
na área da educação. A entrevistada P7 se preocupa com o futuro da educação tendo em vista o sistema político do país, porém acredita que a
educação pode fazer a diferença. A entrevistada P8 entende as parcerias como a solução, para a troca de conhecimento, no cenário de crise
financeira do país. Diz que é preciso conscientizar a sociedade que a universidade tem como trazer bons resultados para a educação no
município. A entrevistada P10 diz que as escolas tiveram bom proveito com as parcerias, mas as novas estratégias do governo estadual só serão
percebidas após o processo de seleção dos novos gestores.
2.2 Parceiro instituição privada de ensino
Perfil do entrevistado
Entrevistado P5
A entrevistada começou a trabalhar como docente na FAME de Barbacena em agosto de 2016. A FAME é instituição privada,
tradicional e antiga no município, com quase 50 anos. Sua formação é farmacêutica bioquímica, com mestrado e doutorado em fisiologia.
Iniciou sua trajetória na FAME com foco na área de ensino, mas como tem um histórico com pesquisa, começou a olhar possíveis
colaborações na cidade. O primeiro contato foi com IF Sudeste MG Campus Barbacena, que por coincidência foi com o entrevistado P2
que tem formação na mesma área. Assim, começa-se a estabelecer conversa sobre escrever projetos juntos, com foco na saúde da mulher.
De acordo com a entrevistada a direção da FAME gostou da ideia de fazer parceria, desde então vem dando apoio aos projetos. Os
projetos também contam com a parceria da Prefeitura, onde os trabalhos são desenvolvidos em escolas, no Centro de Especialidades
Multiprofissional de Barbacena34 (CEM) e nas UBS – Unidades Básicas de Saúde.

34

O CEM atuará no atendimento de diversas especialidades e reunirá vários serviços médicos que serão prestados à população.
http://barbacena.mg.gov.br/2/noticias/?id=5526
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A parceira do projeto da instituição privada iniciou sua trajetória de docente na FAME em 2016. Primeiramente, com foco na área de
ensino, mas devido seu histórico em pesquisa buscou parceria para o desenvolvimento de pesquisa. O primeiro contato foi com o IF Sudeste MG,
que por coincidência com pesquisador com a mesma formação e interesse na área de pesquisa da entrevistada. Desde o início, a direção da
FAME tem gostado e dado apoio aos projetos de parcerias desenvolvidos em conjunto.

Bloco A - Pesquisa: Interação UEGSS no Contexto Local / Regional
1 - Qual importância da Interação UEGSS para a região local, regional (Zona da Mata/Campo das Vertentes)
Entrevistado P5
A entrevistada acha que o projeto é muito legal, pois todos ganham: a comunidade, os alunos envolvidos, os funcionários do
CEM e os docentes. Segundo a entrevistada, os projetos desenvolvidos são muito importantes, porque cada um tem uma visão,
além de proporcionar uma experiência diferente e muito gratificante. Todos aprenderam muito. Houve também espaço para
divulgação e informações sobre saúde na rádio local.
2 - A ...... planeja/desenvolve ações visando estimular a Interação UEGSS local e/ou regional? Como têm reagido as organizações
(empresas, governo, sociedade) aos estímulos a Interação UEGSS?
Entrevistado P5
A entrevistada diz que a FAME tem muitos projetos de extensão, trabalhos feitos junto com a comunidade. Porém a FAME só tem o
curso de medicina, sendo preciso ter apoio de outros cursos como nutrição e meio ambiente para o desenvolvimento de projetos nestas áreas. A
parceria com a Prefeitura é muito forte por causa da parte prática do curso, os alunos estão nas UBS, escolas, etc.
3 - Quais os principais resultados alcançados? (produto, serviço, processo em inovação) Quais são as áreas de Interação UEGSS
de mais interesse? Existe um perfil/segmento que normalmente estão mais interessados em fazer a Interação UEGSS?
Entrevistado P5
A entrevistada visualiza as transformações ocorridas no local onde são realizados os projetos, com chegada dos alunos
proporcionando mudanças e adaptações para melhorar os protocolos. Ganham também os funcionários com o desenvolvimento dos
projetos e os pacientes com acesso a exames gratuitos. Os primeiros resultados que estão sendo vistos dos projetos são os TCC.
Segundo a entrevistada embora haja interesse de trabalhar com projetos interdisciplinares e multiprofissionais, não tem área
específica de maior interesse para trabalhar. Há trabalhos realizados sobre cefaleia, dengue, oncológico, pediatria, ginecologia, etc.
Outro resultado esperado com a parceria é a publicação dos trabalhos tendo em vista a defesa dos TCC das alunas que
trabalharam na primeira fase do projeto.
4 - O que estimula as organizações locais a Interação UEGSS (maiores facilitadores)? Quais são as maiores barreiras por parte
das organizações para a Interação UEGSS?
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Entrevistado P5
Barreira
Para a entrevistada, são barreiras: a) a burocracia por parte do IF; b) a demora do processo para assinatura do contrato; c) a demora da
liberação dos recursos para o desenvolvimento do projeto; d) o atraso do desenvolvimento do projeto devido à burocracia; e) o financiamento
para instituições privadas pelos órgãos de fomento.
Facilitador
Como facilitadores, a entrevistada mencionou: a) a agilidade no processo de assinatura do contrato pela direção da FAME; b) a
receptividade do IF Sudeste MG para fazer a parceria; c) a logística, em virtude de as instituições serem situadas na mesma cidade; d) a estrutura
dos laboratórios; e) a facilidade para o atendimento do paciente; f) o financiamento um pouco mais fácil para o IF pelos órgãos de fomento; g) a
criação de grupo de pesquisa.; h) a oportunidade de trazer melhorias para as cidades através dos projetos; i) o uso dos laboratórios da FAME
pelo IF e vice-versa; j) a troca de experiência e conhecimento entre os pesquisadores; k) o desenvolvimento de projetos.
5 - As organizações da região Zona da Mata/Campo das Vertentes têm usado os benefícios da Lei de Inovação, Lei do Bem,
Fundos Setoriais, Editais de Inovação, entre outros? Como o senhor considera a utilização das leis de incentivos a inovação pelas
organizações da região? Por que ele é alta/baixa? O que pode ser feito para estimular o uso destes incentivos? Como ocorre o
financiamento dos processos de inovação na região Zona da Mata/Campo das Vertentes?
Entrevistado P5
A entrevistada não tem conhecimento da legislação.
A entrevistada avalia que todos os envolvidos ganham com o processo de interações UEGSS na região, e que é muito importante a
interação, pois todos os envolvidos no processo podem contribuir com sua visão e experiência. Segundo a entrevistada, a FAME tem muitos
projetos de extensão, com parceria forte já estabelecida com a Prefeitura.
Os resultados percebidos através das parcerias são as mudanças e adaptações proporcionadas pelo desenvolvimento dos projetos nos
protocolos dos atendimentos realizados. Há também a expectativa de publicação dos TCC das alunas envolvidas no projeto de parceria.
Não há interesse específico de segmento para pesquisa, tendo em vista que há trabalhos realizados em diferentes áreas pelos
pesquisadores da FAME. Todavia, necessita ter apoio de outros cursos, como nutrição e meio ambiente, visto que há possibilidade de se
desenvolver projetos interdisciplinares e multiprofissionais, já que a FAME só tem o curso de medicina.
No que diz respeito às ações referentes ao incentivo e benefício da Lei de Inovação, a entrevistada não sabe comentar a respeito.
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O principal facilitador do processo de parceria apontado foi à colaboração entre os pesquisadores da FAME e do IF Sudeste MG em fazer
projetos de pesquisas. E a barreira à burocracia e a demora em assinar o contrato de parceria pelo Instituto. O quadro 26 traz outros facilitadores e
barreiras relativas ao processo de parceria.
Quadro 26. Barreiras e facilitadores – parceiro instituição privada de ensino
Barreiras
Facilitadores
- Demora da liberação dos recursos para o desenvolvimento do - Agilidade no processo de assinatura do contrato pela direção da
projeto.
FAME.
- Atraso do desenvolvimento do projeto devido a burocracia.
- Receptividade do IF Sudeste MG para fazer a parceria.
- Financiamento para instituições privadas pelos órgãos de - Logística das instituições serem na mesma cidade.
fomento.
- Estrutura dos laboratórios.
- Facilidade para o atendimento do paciente.
- Financiamento um pouco mais fácil para o IF pelos órgãos de
fomento.
- Criação de grupo de pesquisa.
- Trazer melhorias para as cidades através dos projetos
- Uso dos laboratórios da FAME pelo IF e vice-versa
- Troca de experiência e conhecimento entre os pesquisadores.
Fonte: Elaborado pela autora.

BLOCO B – Articulação com universidade e outras instituições Regionais
6 - Como tem sido a interação da ...... com a IF Sudeste MG e com outros Institutos de Ciência e Tecnologia e Centros Universitários?
Entrevistado P5
A entrevistada disse que a FAME está muito satisfeita com a parceria com o IF Sudeste MG. Segundo ela, a primeira parte do
projeto, com a coleta de dados e a inclusão das mulheres no projeto, foi muito boa. Agora estão animados para ver a defesa do TCC das
alunas que trabalharam neste projeto e, na espera, pela segunda fase do projeto, que é a do Edital de Interfaces, com a ideia de
desenvolver um aplicado de celular através do qual as participantes da pesquisa possam receber orientações de nutrição e atividades
físicas. Para a entrevistada é muito importante fortalecer a parceria com o IF Sudeste MG.
7 - Quais outras associações/ instituições, nacionais ou regionais, que também atuam de forma efetiva no estímulo a Interação UEGSS
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na região? (SEBRAE, SESI/SENAC, FAPEMIG, FINEP, entre outras).
Entrevistado P5
A entrevistada disse estar iniciando parceria com a UNIPAC Barbacena e afirmou haver alguns projetos da área social e do meio
ambiente sendo prestado em parceria com o SENAC, UNIMED, Polícia Militar.
8 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro da região Zona da Mata/Campo das Vertentes
Entrevistado P5
A entrevistada acredita que as parcerias tendem a aumentar, principalmente porque a comunidade tem recebido muito bem
os projetos. Além disso, a FAME tem interesse em manter e fazer novas parcerias. A entrevistada disse perceber que vários
docentes têm demonstrado vontade de desenvolver projetos em colaboração na área da educação, saúde e meio ambiente. A
entrevistada ressalta que a interação dos pesquisadores da FAME e do IF Sudeste MG é muito boa, todos dispostos em desenvolver
projetos para melhorar a qualidade da saúde a ser ofertada para a população.
A entrevistada disse esperar que com o grupo a pesquisa se fortaleça, porque para se fazer pesquisa no Brasil é preciso ser
criativo e saber trabalhar em conjunto, visto que é muito pouco o recurso destinado para a pesquisa. A entrevistada diz ainda que os
alunos tanto da FAME e do IF Sudeste MG gostam muito de fazer pesquisa, que é muito bacana ver o engajamento deles. Para ela,
é gratificante ver o envolvimento dos alunos e a seriedade no desenvolvimento da pesquisa. E agora, ela ressaltou, que, os
resultados dos projetos começaram a ser publicados, dando visibilidade aos trabalhos.
A respeito de como tem sido a interação da FAME com o IF Sudeste MG, a entrevistada afirma que estão satisfeitos e animados com o
desenvolvimento do projeto em parceria. Em relação às parcerias com outras instituições, as iniciativas são na área social com a UNIMED,
SENAC e Polícia Militar, e na área de pesquisa surge o começo de conversas com a UNIPAC.
Na perspectiva, análise do presente e futuro para a região, a entrevistada acredita que as parcerias tendem a crescer porque a comunidade
tem recebido e participado dos projetos. Há interesse da FAME em dar continuidade aos projetos em parceiras, e percebe-se a colaboração dos
pesquisadores em desenvolver projetos em conjunto. A entrevistada espera que o grupo de pesquisa possa fortalecer com os projetos em parceria.
Diz ainda que é gratificante ver o desenvolvimento dos alunos e a seriedade com que se dedicam para fazer a pesquisa.
2.3 Parceiro empresa
Perfil dos entrevistados
Entrevistado P4
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O entrevistado é formado em zootecnia, com mestrado e doutorado na mesma área. Na sua trajetória profissional trabalhou na
Holanda com suínos e foi gerente da fábrica de rações em Rio Pomba-MG, onde atuou como responsável pela parte da regulamentação
exigida pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, o entrevistado atuou também como professor voluntário
do IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba, no curso de graduação de Zootecnia. Atualmente é técnico responsável da empresa Rações
Planalto de Campo Belo.
O entrevistado tem participado tanto da vida acadêmica e do mercado de trabalho que possibilita ter contatos para que possa fazer
e participar de experimentos da sua linha de pesquisa. Assim, por ter contato com o entrevistado IF10 do IF Sudeste MG em trabalhos de
pesquisa desenvolvidos em parceria, surge mais uma parceria através do projeto do Edital de Interfaces.
Segundo o entrevistado, a empresa Rações Planalto Campo Belo é pequena e familiar, tem receio de participar de atividades
acadêmicas. Todavia, a confiança em seu trabalho e do resultado de sua pesquisa de doutorado realizada na empresa conseguiu mostrar
aos gestores a possibilidade de ter retorno em fazer parcerias com instituições de ensino.
Entrevistado P6
A entrevistada é formada em Engenharia de Alimentos e, atualmente, cursa Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos no IF
Sudeste MG. A entrevistada é sócia da Nobre Cervejaria, responsável pelo desenvolvimento e a produção de cerveja. A empresa criada
em 2017, possui mais dois sócios que cuidam da parte administrativa, comercial e marketing. O tipo de produção da cervejaria é a cigana,
que utiliza espaços de outras empresas para fazer sua produção.
A ideia de trabalhar com o resíduo que é descartado da cervejaria, surgiu como proposta do projeto de mestrado da entrevistada,
porque enfrenta este problema na cervejaria. O projeto é transformar o resíduo em ingrediente alimentar devido à sua composição
nutricional. Seria mais uma opção de funcionalidade para o descarte de material que as micro-cervejarias têm com a produção de cerveja,
visto que este material às vezes é utilizado para a produção de ração animal. Contudo a entrevistada acha que na maioria das vezes não
consegue converter todo o resíduo em ração, pois é muito grande o volume do material descartado.
Entrevistado P9
O entrevistado é formado em Engenharia de Alimentos, e atua há 20 anos na PIF PAF, onde, atualmente, é o coordenador de
pesquisa e desenvolvimento da área de produtos. A PIF PAF é uma empresa capital fechado, com cerca de faturamento de 2 bilhões de
reais ao ano. Hoje tem 5 unidades produtivas, com produtos para o abate de frango e suíno. Estes produtos são industrializados para a
produção de salsicha, hambúrguer, cortes de frango, cores suínos, presuntos, apresuntado, bacon, linguiças cozidas e congelados.
Segundo o entrevistado, a empresa é muito grande, com várias áreas buscando fazer a interação com as universidades e com o
Instituto, tais como agropecuária, TI (Tecnologia da Informação), e muitas vezes por demanda da direção. No entanto, não há interação
tão grande em desenvolvimento, sendo mais em termos de prestação de serviços, como análise de produtos.
O projeto o Edital de Interfaces surgiu para dar continuidade ao projeto de mestrado de uma funcionária da PIF PAF. Não houve
demanda específica da empresa, o projeto foi mais para colaborar com a pesquisa e aproximar do IF Sudeste MG. De acordo com o
entrevistado a empresa está aberta para fazer parcerias, seja a demanda vindo das instituições ou de alguma área da empresa, todavia tem
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de passar por aprovação da diretoria.
Dos parceiros dos projetos de empresas dois são funcionários que atuam em cargos de coordenação e um é sócio da empresa. A
experiência profissional deles varia entre 2 a 20 anos. As áreas de atuação das empresas são diferentes - alimentos, ração e cervejaria - sendo que
somente tem uma empresa grande porte com atuação no mercado interno e externo. Nota-se que as parcerias surgiram de pesquisas de mestrado,
embora as empresas estejam abertas em cooperar com o IF Sudeste MG para o desenvolvimento dos estudos, há pouca interação.

Bloco A - Pesquisa: Interação UEGSS no Contexto Local / Regional
1 - Qual importância da Interação UEGSS para a região local, regional (Zona da Mata/Campo das Vertentes)
Entrevistado P4
O entrevistado acredita ser interessante a interação, tendo em vista que o apoio do governo está bem fraco há bastante
tempo. Assim, a pesquisa acaba precisando ter uma parceria privada, devido às dificuldades de financiamento. O entrevistado cita o
exemplo dos Estados Unidos, onde o professor leva recursos para dentro da universidade através das parcerias privadas. Para o
entrevistado essa pode ser uma tendência para o Brasil. Quanto ao impacto regional, o entrevistado diz que é difícil de responder,
pois dependerá muito do desenvolvimento do projeto de pesquisa, mas o conhecimento tende a expandir para outras regiões.
Entrevistado P6
A entrevistada acha muito bom trabalhar com a ideia de levar a pesquisa para a indústria. Segundo a entrevistada, às vezes a
indústria não tem condição de manter um pesquisador por conta do desenvolvimento de pesquisa ou na área tecnológica. Assim, a
interação com as instituições de ensino possibilita a pesquisa sair do papel, cria a possibilidade de os alunos aplicarem a ideias da
pesquisa. Ao mesmo tempo a indústria ganha, porque consegue melhorar vários aspectos de problemas enfrentados sem custo, o que
talvez não conseguisse pagar.
Para a entrevistada é muito interessante à interação, pois os dois lados ganham. Ela acredita que mais projetos em parceria
deveriam acontecer, pois todos têm a ganhar com projetos específicos, voltados para região mesmo, já que no interior há grandes centros
de ensino, universidade e IFs. Cita como exemplo a cidade de Manhuaçu com a área de café, que o Campus pode desenvolver projetos
para cafeicultura que seria interessante para a cidade.
Entrevistado P9
O entrevistado diz que tudo é importante. Todo trabalho de desenvolvimento é importante porque é conhecimento. São
pesquisadores que ajudam a ter agilidade e ter informação técnica. É um respaldo que a academia traz para a empresa. Para o
entrevistado, o Instituto é um avanço para a região. Agora, o entrevistado não sabe dizer se as parcerias têm influência direta para o
desenvolvimento da região. Ele entende que a universidade e o Instituto são importantes vetores de desenvolvimento para a região, pois é
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fonte de conhecimento e de pesquisa. O entrevistado enxerga que para ter influência na região, é preciso que as parcerias interajam com a
sociedade, trazendo algum benefício para o desenvolvimento local, cita como exemplo, dar a oportunidade para que algum produtor
possa desenvolver o projeto.
2 - A ...... planeja/desenvolve ações visando estimular a Interação UEGSS local e/ou regional? Como têm reagido as organizações
(empresas, governo, sociedade) aos estímulos a Interação UEGSS?
Entrevistado P4
O entrevistado disse que a empresa está aberta para a realização de novas parcerias tendo, inclusive, iniciado conversas com a UFLA. A
empresa visualizou, depois do desenvolvimento da pesquisa de doutorado, a possibilidade de propaganda de sua participação, visto que o
resultado será apresentado em eventos. Para o entrevistado, esta visibilidade, proporcionada pela divulgação dos resultados, traz um impacto
maior na empresa, além de despertar o interesse dos concorrentes de enxergar de forma diferente as parcerias e possibilidades de crescimento.
Segundo o entrevistado, a participação em projetos de parceria depende muito da mentalidade da direção da empresa, pois as empresas
pequenas ficam apreensivas em participar de pesquisas. Outras empresas ainda são bem fechadas para a troca de conhecimento e informações,
não entendem os benefícios que pode haver com as parcerias. As empresas temem em investir recursos e não terem retorno, assim cabe também
às instituições de ensino mostrar às empresas que os resultados das pesquisas podem ser divulgados em eventos. De acordo com o entrevistado,
tem ainda empresas que preferem fazer parcerias com universidades ou professores com reconhecimento estabelecidos, porque sabem que o seu
nome e produtos serão divulgados.
Entrevistado P6
A entrevistada disse não possuir nada planejado, mas está aberta a novas possibilidades. Disse, ainda, acreditar que as empresas da
região estejam abertas a realização de parcerias, desde que haja uma boa comunicação.
Entrevistado P9
O entrevistado disse que a empresa quer ser bem próxima das universidades e dos IFs, principalmente em propostas de inovação.
Diz que pode dar apoio técnico para o desenvolvimento da pesquisa, independente de colocar o produto no mercado. Todavia é preciso
ter mais agilidade porque o mercado é acelerado.
O entrevistado disse, ainda, que a empresa está sempre aberta para o desenvolvimento de tecnologia e inovação que possa
contribuir, seja no meio ambiente, na criação de animais, produtividade, produção, manutenção e energia. Quanto o estímulo de outras
organizações as interações UEGSS, o entrevistado diz que os grandes concorrentes sempre buscam pela a interação, mas não sabe
informar das empresas da cidade e da região.
3 - Quais os principais resultados alcançados? (produto, serviço, processo em inovação) Quais são as áreas de Interação UEGSS
de mais interesse? Existe um perfil/segmento que normalmente estão mais interessados em fazer a Interação UEGSS?
Entrevistado P4
O entrevistado disse que os principais resultados é a divulgação das pesquisas nos eventos e a possibilidade de publicação.
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Houve também adequações na linha de produção para que diminuísse a quantidade de resíduo. Contudo, para que este produto
possa entrar na linha de fabricação da empresa é preciso que outras pesquisas sejam realizadas para verificar a viabilidade de
colocar o produto no mercado.
Entrevistado P6
A entrevistada disse que o principal resultado esperado do projeto é a possibilidade de transformar o resíduo em ingrediente
alimentar para uso comercial. E acha que a partir do desenvolvimento deste projeto, pretende-se desenvolver outros produtos. A princípio
pensa em aplicar a pesquisa na sua cervejaria, mas há possibilidade de apresentar a outras cervejarias que com pequenas adaptações
podem aderir ao projeto.
Segundo a entrevistada podem surgir muitas áreas para desenvolver pesquisa em parcerias, a depender de iniciativas iguais a este
projeto, tanto da parte da empresa quanto das instituições de ensino.
Entrevistado P9
O entrevistado diz que não gerou resultado prático, somente o desenvolvimento da pesquisa com a empresa dando o suporte.
Respondida na pergunta 2: O entrevistado diz que a empresa está sempre aberta para o desenvolvimento de tecnologia e inovação, que
possa contribuir, seja no meio ambiente, na criação de animais, produtividade, produção, manutenção e energia.
4 - O que estimula as organizações locais a Interação UEGSS (maiores facilitadores)? Quais são as maiores barreiras por parte
das organizações para a Interação UEGSS?
Entrevistado P4
Barreiras
Para o entrevistado, são barreiras a burocracia, a morosidade do processo e os vários documentos para assinar.
Facilitadores
Para o entrevistado, são facilitadores: a) o fato de o responsável técnico assinar os documentos; b) a vontade de fazer projetos
em parceria pelo contato existente na empresa e no IF Sudeste MG; c) o vínculo e bons contatos entre os pesquisadores da empresa e do
IF Sudeste MG; d) o fato de a empresa procurar as universidades.
Entrevistado P6
Barreiras
Para a entrevistada, são barreiras as limitações financeiras e os tramites do processo.
Facilitadores
Para a entrevistada, são facilitadores: a) a inexistência de custo para a empresa; b) a agregação de valor ao resíduo descartado; c) o
fato de a pesquisa ser aplicada.
Entrevistado P9
Barreiras
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Para o entrevistado são barreiras: a) o fato de as empresas não saberem o que o Instituto e a Universidade têm para oferecer;
b) buscar o que está sendo estudado nas instituições; c) a cobrança por agilidade dos trabalhos, porque inovação é muito dinâmica;
c) o tempo de desenvolvimento de dissertação de mestrado; d) a aplicação prática dos projetos, ás vezes não tem viabilidade
(produtiva, custo, etc); e) a burocracia; f) os documentos/contratos da empresa diferentes do Instituto; g) a morosidade do processo;
h) pessoa dedicada a buscar a interação.
Facilitadores
Para o entrevistado são facilitadores: o fato de os docentes estarem abertos à realização da pesquisa, a proximidade da
universidade e do Instituto / uma hora de viagem no máximo e a existência do fórum de discussão para pesquisa.
5 - As organizações da região Zona da Mata/Campo das Vertentes têm usado os benefícios da Lei de Inovação, Lei do Bem,
Fundos Setoriais, Editais de Inovação, entre outros? Como o senhor considera a utilização das leis de incentivos a inovação
pelas organizações da região? Por que ele é alta/ baixa? O que pode ser feito para estimular o uso destes incentivos? Como
ocorre o financiamento dos processos de inovação na região Zona da Mata/Campo das Vertentes?
Entrevistado P4
O entrevistado não tem conhecimento da utilização da legislação pelas empresas.
Entrevistado P6
A entrevistada disse que conhece muito pouco da Lei de Inovação, por nunca ter trabalho com a legislação. Está sendo uma
novidade.
Entrevistado P9
Segundo o entrevistado, a empresa tem utilizado os benefícios da Lei do Bem, a depender da apuração do lucro da empresa. Em
relação às outras empresas, o entrevistado não sabe informar.
Os entrevistados, de modo geral, acreditam que é importante as interações UEGSS para a região, embora seja difícil perceber o impacto
regional. O entrevistado P4 pensa que a pesquisa precisa de ter parceria da iniciativa privada, visto as dificuldades de financiamento pelo
governo. Diz que talvez seja uma tendência para o Brasil como acontece em outros países. A entrevistada P6 diz que é muito bom levar a idea de
trabalhar a pesquisa na indústria. Para a entrevistada, há ganhos para os dois lados, a empresa vê seus problemas serem solucionados pelos alunos
através do desenvolvimento da pesquisa. E a instituição de ensino levando o conhecimento para serem aplicados na indústria. O entrevistado P9
diz que os pesquisadores ajudam a trazer agilidade nos processos e informações técnicas para dentro da empresa.
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Todos os entrevistados estão abertos para desenvolver mais projetos em parcerias com as universidades e com os IFs, mas ainda é preciso
avançar com estratégias para melhorar a comunicação e o desenvolvimento do projeto. O entrevistado P4 diz que a empresa somente conseguiu
visualizar os benefícios que podem ser conseguidos através da parceria, depois do desenvolvimento da sua pesquisa de doutorado realizada na
empresa. Ele comenta ainda que a participação de empresas pequenas em pesquisas depende da mentalidade dos empresários, há um receio de
participar de pesquisa, de investir recursos e não ter retorno. A entrevistada P6 comenta que falta uma boa comunicação para que as empresas da
região façam parcerias. O entrevistado P9 avalia que os projetos precisam ser mais ágeis, pois o mercado é acelerado.
Constata-se que ainda não houve resultados relevantes dos projetos de pesquisa, houve somente a possibilidade de desenvolver a pesquisa
nas empresas. O entrevistado P4 visualiza como principal resultado da pesquisa a divulgação em eventos e as publicações. Para que possa entrar
na linha de produção da empresa é preciso aprofundar mais em outras pesquisas para verificar a viabilidade de colocar o produto no mercado. A
entrevistada P6 diz que o resultado esperado da pesquisa é a possibilidade de transformar o resíduo em um ingrediente para uso comercial.
Contudo, será preciso fazer divulgação nas cervejarias para adesão ao projeto. O entrevistado P9 afirma que as pesquisas ainda não geraram
resultado prático.
Sobre o estímulo do processo de interação das empresas com as instituições de ensino, os entrevistados identificam como facilitadores a
receptividade das instituições e os docentes estarem abertos para desenvolver a pesquisa em conjunto. Quanto às barreiras foram citadas a
burocracia e a morosidade do processo. O quadro 27 identifica outros facilitadores e barreiras.
Quadro 27. Barreira e facilitadores – parceiro governo
Barreiras
- Burocracia.
- Morosidade do processo.
- Vários documentos para assinar.
- Limitações financeiras.
- Tramites do processo.
- Não sabe que o Instituto e a Universidade têm para oferecer.

Facilitadores
- Responsável técnico assinar os documentos.
- Vontade de fazer projetos em parceria pelo contato existente
na empresa e no IF Sudeste MG.
- Vínculo e bons contatos entre os pesquisadores da empresa e
do IF Sudeste MG.
- A empresa procurara as universidades.
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- Buscar o que tá sendo estudado nas instituições.
- Agilidade dos trabalhos, porque inovação é muito dinâmica.
- Tempo de desenvolvimento de dissertação de mestrado.
- Aplicação prática dos projetos, ás vezes não tem viabilidade
(produtiva, custo, etc)
- Documentos/contratos da empresa diferentes do Instituto.
- Pessoa dedicar a buscar a interação.
Fonte: Elaborado pela autora.

- Sem custo para empresa.
- Agregação de valor ao resíduo descartado.
- Pesquisa ser aplicada.
-Docentes abertos para fazer a pesquisa.
- Proximidade da universidade e do Instituto / uma hora de
viagem no máximo.
- Fórum de discussão para pesquisa

Em relação às ações referentes ao incentivo e benefício da Lei de Inovação, somente a empresa de grande porte utiliza os benefícios da
Lei do Bem. O entrevistado P4 não tem conhecimento. A entrevistada P6 afirma que conhece muito pouco da lei, visto nunca ter trabalho com
esta legislação. A empresa do entrevistado P9 utiliza os benefícios da Lei do Bem, mas ele não sabe informar quanto às empresas da região.

BLOCO B – Articulação com universidade e outras instituições Regionais
6 - Como tem sido a interação da ...... com a IF Sudeste MG e com outros Institutos de Ciência e Tecnologia e Centros
Universitários?
Entrevistado P4
Para o entrevistado a interação depende muito da vontade das pessoas que estão envolvidas em fazer os projetos, tanto da empresa
quanto das instituições de ensino. De quem tem interesse e precisa realizar a pesquisa, a instituição ou a empresa. Se for a empresa, irá
buscar investir no experimento para que o projeto seja desenvolvido, embora o entrevistado acredite não existir muito a procura por parte
da empresa. Empresas maiores não precisam fazer parcerias porque já desenvolvem suas próprias pesquisas, e as empresas pequenas só
se tiver algum interesse. A parceria com o IF Sudeste MG tem acontecido devido ao entrevistado ter bom contato com os pesquisadores
do Instituto.
Entrevistado P6
A entrevistada disse que está sendo bem tranquila a interação com o instituto, muito por conta do mestrado.
Entrevistado P9
O entrevistado disse que a empresa está aberta para fazer interação com as universidades e IFs em propostas de inovação, mas
precisa ter mais agilidade no desenvolvimento da pesquisa.
7 - Quais outras associações/ instituições, nacionais ou regionais, que também atuam de forma efetiva no estímulo a Interação
UEGSS na região? (SEBRAE, SESI/SENAC, FAPEMIG, FINEP, entre outras).
Entrevistado P4
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Segundo o entrevistado, na área animal a EMATER e a EMBRAPA auxiliam o desenvolvimento da pesquisa em parceria com as
universidades. Também aparece o Sistema S com algumas possibilidades e interesse na interação. O entrevistado acha que ainda há muito pouco
interesse na IUE, mas muitas possibilidades de ajudar as pessoas a desenvolver projetos.
Entrevistado P6
A entrevistada diz que o Sistema S tem atuado em parceria com empresas.
Entrevistado P9
Embora o entrevistado veja algumas interações com o Serviço Social da Indústria (SESI), com a Associação de Avicultores de
Minas Gerais35 (AVIMIG), ele ressalta que tais interações não ocorrem de forma muito ativa. Quanto aos órgãos de fomento já houve
tentativa de pesquisa com a FINEP, mas não foi viável.
8 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro da região Zona da Mata/Campo das Vertentes.
Entrevistado P4
O entrevistado disse que hoje não enxerga um futuro promissor para o país, pois há muitas interrogações sem respostas em
relação às universidades, órgãos de fomento, etc. O desenvolvimento de pesquisa, principalmente, nas grandes empresas é forte,
sendo difícil pensar em interação com universidade. Ao mesmo tempo, sendo um pouco menos pessimista, o entrevistado diz que
tem muitos trabalhos de pós-graduação sendo finalizados nas instituições de ensino que podem mostrar que a pesquisa pode fazer a
diferença. E assim a universidade continuar forte, conseguir fazer a interação de forma promissora para o futuro a médio longo
prazo.
Outro fator que o entrevistado aponta como ruim para a universidade é a falta de proximidade com as empresas, não gerando
o conhecimento que a empresa precisa para girar a economia do país. Há docentes que ficam envolvidos somente com o mundo
acadêmico, não tendo conhecimento do mundo externo e nem vislumbram alguma possibilidade de mudar. No entanto, o
entrevistado acredita que algo pode se fazer para melhorar e fazer esta mudança.
Entrevistado P6
A entrevista disse não saber se haverá alguma melhora, diante do cenário político atual, mas acha que deveria aumentar as
parcerias. É ganho para os dois lados, mas não vê muito futuro devido o investimento que deve ser feito. Diz que ainda precisa fazer
algumas análises no projeto, mas o recurso não foi liberado. E não tem condições de arcar com os custos e/ou dar continuidade a
pesquisa, porque não conseguiu alcançar o equilíbrio financeiro visto que sua produção é muito pequena.
Entrevistado P9
35

Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) foi criada como Associação Mineira dos Avicultores (AMA), em fevereiro de 1955. O grupo fundador da entidade
era formado por avicultores e técnicos do setor avícola, que se reuniam nas dependências do Ministério da Agricultura para discutir a necessidade da criação de um órgão
capaz de defender a atividade.
http://www.avimig.com.br/historia.php#.XVnvEOhKjIU
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Segundo o entrevistado, no presente a empresa tem buscado melhorar a interação com as universidades e IFs. Hoje trabalha muito
pouco, mas entende que pode se beneficiar com os trabalhos em parcerias com as instituições por serem excelentes instituições. Para o
futuro espera aumentar a interação na busca do desenvolvimento e de conhecimento, como também a profissionalização das pessoas e
capacitação da equipe técnica. Para a região não sabe dizer, mas acha que deveria ter mais interação com a empresas. Do pouco que
conhece da região, o polo moveleiro e os produtores de fruta, estão sempre buscando parcerias, todavia não sabe se é suficiente e se traz
benefícios. Entende que para desenvolver a região é preciso ter uma interação com a comunidade, empresa e instituição.
A respeito de como tem sido a interação das empresas com o IF Sudeste MG e com outras instituições, os entrevistados entendem que os
diálogos com os pesquisadores são acessíveis para fazer os projetos em parceria. O entrevistado P4 diz que a parceria parte de quem tem
interesse de realizar a pesquisa, seja a instituições ou a empresa. A parceria com o IF Sudeste MG acontece porque tem um bom contato com os
pesquisadores. A entrevistada P6 diz que é bem tranquila a interação com o IF Sudeste MG por conta do mestrado. O entrevistado P9 diz que a
empresa está aberta a parcerias e tem buscado aproximar das universidades e do IF Sudeste MG.
Referente a outras associações/instituições que atuam para o estímulo da Interação UEGSS na região, os entrevistados observam em
geral que é superficial a atuação destas organizações. O entrevistado P4 percebe algumas atuações da EMATER, EMBRAPA e Sistema S, mas
pouco quanto ao interesse da IUE. A entrevistada P6 nota que o Sistema S tem atuado em parceria com empresas. O entrevistado P9 vê algumas
interações com o Sistema S e Associações, mas não de forma muita ativa. Quanto ao órgão de fomento já houve inciativas para fazer pesquisa,
mas sem sucesso.
Na perspectiva, análise e futuro para a região Zona da Mata/Campo das Vertentes, os entrevistados de maneira geral acreditam que as
parcerias devem aumentar mesmo tendo visões diferentes em relação ao tema. O entrevistado P4 não enxerga um futuro promissor, em virtude do
atual cenário político, no que diz respeito à universidade, órgão de fomento, etc. Segundo o entrevistado, o desenvolvimento de pesquisa é forte
em grandes empresas, sendo difícil pensar em interação com universidade. Ao mesmo tempo, diz que há muito trabalhos de pós-graduação sento
finalizados nas instituições de ensino que podem mostrar que a pesquisa como o diferencial para o desenvolvimento. É preciso que as
universidades aproximem das empresas, levem os conhecimentos necessários para que as empresas possam gerar o desenvolvimento econômico
para o país. A entrevistada P6 diz que diante do cenário político atual não vê possibilidade de melhora no financiamento da pesquisa pelo

268

governo, devendo assim aumentar as parcerias. Na IUE as parceiras saem ganhando. Para sua empresa é fundamental, tendo em vista que não
tem recursos para dar continuidade ao projeto, pois não conseguiu alcançar o equilíbrio financeiro devido sua produção ser pequena. O
entrevistado P9 diz que hoje o trabalho com parcerias é muito pouco, mas espera que a Interação UE aumente para que possa desenvolver de
projetos de pesquisa e trazer o conhecimento para qualificação e capacitação do pessoal da empresa.
2.4 Parceiro Sociedade
Perfil do entrevistado
Entrevistado P2
A entrevistada é moradora da Comunidade Quilombola dos Coelhos de Rio Pomba-MG, atualmente é presidente da Associação
dos Remanescentes Quilombolas e Atingidos por Barragem da Comunidade dos Coelhos de Rio Pomba-MG. No Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e Agricultores de Rio Pomba-MG atua como presidente desde 2014. Estudou até a 4ª série do Ensino Fundamental,
embora com poucos estudos, tem muita curiosidade de aprender. Assim, com os conhecimentos adquiridos na Associação assume o
sindicato, trabalhando para ajudar os filiados em seus direitos e benefícios.
A parceria da Comunidade dos Coelhos com o IF Sudeste MG começou com os cursos do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego36 (PRONATEC) na orientação para o cultivo de plantações. E a partir desta aprendizagem a Comunidade
inicia o trabalho para fazer parte do PNAE. Segundo a entrevistada, a criação da Associação na Comunidade dos Coelhos proporcionou
alguns benefícios para os moradores, como a assistência médica. Também é através das reuniões da Associação que a comunidade
discute sobre a participação dos projetos e adesão aos programas voltados para a agricultura familiar. E o sindicato apoia as atividades da
Associação visto que seus filiados também fazem parte desta organização.
A parceira do projeto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores de Rio Pomba-MG está na presidência há cinco anos.
Também atua como presidente da Associação dos Remanescentes Quilombolas e Atingidos por Barragem da Comunidade dos Coelhos de Rio
Pomba-MG. A parceria com o IF Sudeste MG iniciou com os cursos de capacitação do PRONATEC, com orientações para cultivo de plantações

36

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.
http://portal.mec.gov.br/pronatec
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para adesão da Comunidade dos Coelhos ao PNAE. Nota-se a importância da Associação e do Sindicato para a Comunidade dos Coelhos em
garantir benefícios e possibilidade de melhorar a renda dos trabalhadores rurais.

Bloco A - Pesquisa: Interação UEGSS no Contexto Local / Regional
1 - Qual importância da Interação UEGSS para a região local, regional (Zona da Mata/Campo das Vertentes)
Entrevistado P2
A entrevistada acha muito importante a interação com o IF Sudeste MG, pois a partir da parceria a Comunidade dos Coelhos
foi capacitada para trabalhar e poder aderir ao PNAE. Além da Comunidade dos Coelhos, há outras Comunidades na região que
participam dos projetos de parceria.
2 - A ...... planeja/desenvolve ações visando estimular a Interação UEGSS local e/ou regional? Como têm reagido as organizações
(empresas, governo, sociedade) aos estímulos a Interação UEGSS?
Entrevistado P2
A entrevistada diz que as Comunidades (da região) precisam de cursos e orientações para melhorar as técnicas de plantação. Segundo a
entrevistada a Prefeitura tem ajudado no transporte, pois a Comunidade dos Coelhos não é servida pelo serviço de transporte público.
3 - Quais os principais resultados alcançados? (produto, serviço, processo em inovação) Quais são as áreas de Interação UEGSS de mais
interesse? Existe um perfil/segmento que normalmente estão mais interessados em fazer a Interação UEGSS?
Entrevistado P2
A entrevistada diz que o resultado foi o conhecimento adquirido das práticas de plantação nos cursos, pois não sabiam como
trabalhar as plantações. Houve cursos também na área de alimento, como o curso de doces. Outro resultado comentado pela
entrevistada foi que a Comunidade dos Coelho conseguiu um espaço para participar da Feira Livre da Agricultura Familiar de Rio
Pomba para vendas de seus produtos.
4 - O que estimula as organizações locais a Interação UEGSS (maiores facilitadores)? Quais são as maiores barreiras por parte das
organizações para a Interação UEGSS?
Entrevistado P2
Barreira
A entrevistada citou como barreiras: a) a falta de transporte público e de motivação para participação nos cursos; b) a falta de
compreensão acerca da importância da participação nos cursos para se obter conhecimento e se desenvolver a capacidade para a
geração de renda; c) os dias e horários dos cursos;
Facilitador
Para a entrevistada são facilitadores: a) o estímulo dos servidores do IF Sudeste MG para fazer os projetos em parceria; b) o
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conhecimento de técnicas de plantio; c) a criação da Associação; d) o apoio do Sindicato; e) a geração de renda; f) a participação
em programas; f) os projetos para a agricultura familiar.
5 - As organizações da região Zona da Mata/Campo das Vertentes têm usado os benefícios da Lei de Inovação, Lei do Bem, Fundos
Setoriais, Editais de Inovação, entre outros? Como o senhor considera a utilização das leis de incentivos a inovação pelas organizações
da região? Por que ele é alta/ baixa? O que pode ser feito para estimular o uso destes incentivos? Como ocorre o financiamento dos
processos de inovação na região Zona da Mata/Campo das Vertentes?
Entrevistado P2
Segundo a entrevistada, o projeto não tem envolvimento com essa questão.
A entrevistada avalia como muito importante à interação do IF Sudeste MG para o estímulo da agricultura familiar para a região. Diz que
as Comunidades necessitam das orientações e das ações de estímulo propostas pelo instituto, para melhoria das técnicas de plantio.
O resultado alcançado com as parcerias realizadas foi no conhecimento adquirido que possibilitou a adesão ao PNAE. Também houve
abertura para participar da Feira Livre da Agricultura Familiar de Rio Pomba.
É apontado como o principal facilitador para fazer as parcerias dos projetos, a criação da associação que possibilitou a reunião dos
moradores da Comunidade dos Coelhos para discutir ações que pudessem melhorar a renda das famílias. E como barreira, foram apontadas as
dificuldades a falta de transporte público e a conciliação de dia e horário dos cursos com o horário de trabalho. O quadro 28 mostra outros
facilitadores e barreiras apontadas pela entrevistada.
Quadro 238. Barreiras e facilitadores – parceiro sociedade
Barreiras
Facilitadores
- Motivação para participar dos cursos.
- O estímulo dos servidores do IF Sudeste MG para fazer os
- Entender que a importância da participação dos cursos trazer projetos em parceria.
conhecimento.
- Conhecimento de técnicas para plantar.
- Entender a possibilidade da capacitação para gerar renda
- Apoio do Sindicato.
- Gerar renda.
- Participação em programas.
- Projetos para a agricultura familiar.
Fonte: Elaborado pela autora.
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BLOCO B – Articulação com universidade e outras instituições Regionais
6 - Como tem sido a interação da ...... com a IF Sudeste MG e com outros Institutos de Ciência e Tecnologia e Centros Universitários?
Entrevistado P2
A entrevistada disse que o IF sempre tem buscado levar os cursos que possam melhorar e ajudar as Comunidades na geração de
renda e na inclusão social.
7 - Quais outras associações/ instituições, nacionais ou regionais, que também atuam de forma efetiva no estímulo a INTERAÇÃO
UEGSS na região? (SEBRAE, SESI/SENAC, FAPEMIG, FINEP, entre outras).
Entrevistado P2
A entrevistada disse estar iniciando as conversas com a EMATER para fazer parcerias.
8 - Na sua perspectiva, analise: Presente e Futuro da região Zona da Mata/Campo das Vertentes
Entrevistado P2
A entrevistada disse que tem a perspectiva que as parcerias possam melhorar ainda mais as condições de trabalho para que
possam continuar no PNAE. Diz ainda que com os conhecimentos adquiridos houve até diminui o desperdício dos alimentos, além
de ter melhorado a renda das famílias.
A entrevistada considera que tem sido bem próxima a relação tanto do Sindicato quanto da Associação com o IF Sudeste MG, para a
capacitação dos trabalhadores rurais. Todavia não há aproximação de outras instituições.
Na perspectiva, análise e futuro para a região, a entrevistada visualiza que é preciso dar continuidade aos projetos de parcerias. Segundo a
entrevistada, a comunidade necessita das orientações e da capacitação dos cursos ofertados para prosseguir no PNAE, melhorar a renda das
famílias e diminuir o desperdício dos alimentos através do processo de aprendizagem.

