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RESUMO

Título: Mobilização de recursos: alternativas e proposições para a educação pública
superior no Brasil.
Objetivo do trabalho: Este trabalho tem como objetivo identificar os procedimentos
disponíveis para Mobilização de Recursos, que se adequem às necessidades das autarquias
federais de ensino sem comprometerem a sua independência técnico-científica, trazendo
como proposta, ao final, um produto que possibilite a ampliação das mobilizações de
recursos.
Procedimentos/Método para a solução do problema: Trata-se de uma investigação
aplicada, exploratória, descritiva, e com uma abordagem qualitativa, que utilizou o Instituto
Federal de Mato Grosso (IFMT) como campo de estudo. No seu desenvolvimento, a
pesquisa foi dividida em quatro etapas, com as seguintes finalidades: 1º) Identificar as
possibilidades legais e que estão à disposição das autarquias federais de ensino para
mobilização de recursos, baseando nas experiências de instituições de referências e nas
ações já desenvolvidas pelo IFMT; 2º) Mapear as fontes atuais de receitas do IFMT e os
produtos que o IFMT já produz ou que tenha expertises para produzir e que poderão ser
utilizados como forma de mobilização de recursos; 3º) Organizar em um documento na
forma de manual, os procedimentos para as diversas formas de mobilização de recursos
disponíveis e que se adeque a necessidade das autarquias federais de ensino, sem
comprometerem a sua independência técnico-científica; 4º) Apresentar o documento em
forma de manual finalizado ao gestor máximo do IFMT e os seus Pró-reitores, para que
sejam colhidas as impressões desses gestores, através de aplicação de questionários.
Resultados: A pesquisa, após identificar as possibilidades legais de mobilização de
recursos e mapear as ações do IFMT, organizou um manual de procedimentos para as
diversas formas de mobilização de recursos disponíveis e que se adeque a necessidade das
autarquias federais de ensino, sem comprometerem a sua independência técnico-científica.
O produto foi apresentado a Gestão do IFMT e foi bem recepcionado, como uma potencial
ferramenta para a ampliação das arrecadações de recursos, frente aos problemas de cortes e
contingenciamentos que afetam as organizações públicas.
Implicações práticas: A investigação entrega para a sociedade um trabalho acadêmico de
identificação e mapeamento de possibilidades de mobilização de recursos pelas instituições
públicas de ensino, juntamente com um documento na forma de manual de procedimentos.
Este documento, identificado como “Guia Captar - orientações básicas para captação de
recursos” auxiliará as instituições públicas de ensino a melhorarem a qualidade das ações
de ensino, pesquisa, extensão e inovação, beneficiando um maior número de pessoas, que
poderão ter acesso aos cursos regulares, às atividades de extensão e as tecnologias
desenvolvidas através das pesquisas e parcerias com o setor produtivo.
Originalidade e contribuições: O resultado da investigação se enquadra como original,
por não haver estudos que consolide em um documento na forma de manual os
procedimentos para as diversas formas de mobilização de recursos disponíveis e que se
adeque a necessidade das autarquias federais de ensino, sem comprometerem a sua
independência técnico-científica. Como contribuição, a pesquisa trata de temas importantes
como as relações universidades-empresas-governos, parcerias com os setores públicos e
privados, fundações de apoio e programa FUTURE-SE, além de oferecer um produto com
potencial para auxiliar na mobilização de recursos.

Produção Técnica/Tecnológica: O documento em forma de manual proposto será o
principal produto técnico/tecnológico gerado pelo estudo. Enquadrando-se como Manual de
Operação Técnica, pertencente ao Eixo 1 – Produtos e Processos. O produto tem grande
potencial de aplicabilidade tanto nos campi do IFMT, quanto nas demais autarquias
federais de ensino;
Palavras-Chave: Mobilização de Recurso; Autarquia Federal de Ensino; Parceria-PúblicoPrivado; Universidade-Empreendedora.

ABSTRACT

Title: Resource mobilization: alternatives and proposal for higher public education in
Brazil.
Objective of the study: This work aims to identify the procedures available for Resource
Mobilization, which are adapted to the needs of the federal teaching autarchies without
compromising their technical-scientific independence, proposing, at the end, a product that
allows the expansion of resource mobilization.
Procedures / Method for solving the problem: It is an applied, exploratory, descriptive
investigation, with a qualitative approach, that was used by the Federal Institute of Mato
Grosso (IFMT) as a field of study. In its development, the research was divided into four
stages, with the following purposes: 1º) To identify the legal possibilities that are available
to the federal teaching authorities for the mobilization of resources, based on the
experiences of reference institutions and on the actions already developed by the IFMT; 2º)
Map the current sources of IFMT revenues and the products that the IFMT already
produces or has expertise to produce, and which can be used as a means of mobilizing
resources; 3º) To organize, in a document in the form of a manual, the procedures for the
various forms of available mobilization resources, and that adjusts to the needs of the
federal teaching authorities, without compromising their scientific and technical
independence; 4º) Present the document in the form of a finalized manual to the chief
executive officer of the IFMT and its Pr-rectors, so that the impressions of these managers
can be collected, through the application of questionnaires.
Results: After identifying the legal possibilities of resource mobilization and mapping
IFMT actions, the research organized a manual of procedures for the various forms of
resource mobilization available and that suits the need of the federal teaching autarchies,
without compromising their scientific and technical independence. The product was
presented to the IFMT Management and was well received, as a potential tool for the
expansion of resource collections, given the cuts and contingency problems that affect
public organizations.
Practical implications: The investigation delivers to society an academic work of
identification and mapping of resource mobilization possibilities by the public educational
institutions, along with a document in the form of a manual of procedures. This document,
identified as “Guia Captar - basic guidelines for fundraising”, will help public educational
institutions to improve the quality of teaching, research, extension and innovation actions,
benefiting a greater number of people, who may have access to regular courses, extension
activities and technologies developed through research and partnerships with the productive
sector.
Originality and contributions: The result of the investigation is defined as original, as
there are no studies that consolidate in a document in the form of a manual the procedures
for the various forms of available resource mobilization, and that suit the need of the
federal teaching autarchies, without compromising their scientific and technical
independence. As a contribution, the research deals with important topics such as
university-business-government relations, partnerships with the public and private sectors,
support foundations and the FUTURE-SE program, in addition to offering a product with
the potential to assist in the mobilization of resources.

Technical / Technological Production: The document in the form of a proposed manual
will be the main technical/technological product generated by the study. It is defined as a
Technical Operation Manual, belonging to Axis 1 - Products and Processes. The product
has great potential for applicability both on the IFMT campuses and in other federal
education autarchies.
Key Words: Resource Mobilization; Federal Teaching Autarchy; Partnership-PublicPrivate; University-Entrepreneur.
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1. INTRODUÇÃO

Para que Instituições de Ensino possam funcionar, necessitam-se minimamente de
uma infraestrutura básica e de aporte constantes de recurso financeiro, que permita que elas
desenvolvam suas atividades acadêmicas e administrativas de forma apropriada com suas
finalidades e objetivos. No caso das instituições privadas, este aporte financeiro, pode vir
de estudantes e mantenedores, porém no caso das instituições públicas de ensino, este
aporte financeiro vem na maioria das vezes, exclusivamente dos cofres públicos (BerbegalMirabent, Ribeiro-Soriano, & García, 2015; Riscarolli, Rodrigues, & Almeida, 2010).
Um bom exemplo dessa realidade são as Universidades Norte Americanas, que na
busca por aportes constantes de recursos financeiros para fomentar seu funcionamento e
suas ações de P&D1, levaram essas instituições ao longo da história a promoverem a
aproximação acadêmica com a indústria e com o governo, através da criação dos
Technology-Transfer Offices, ou “Escritórios de Transferência de Tecnologia” (Deutscher,
Renault, & Ziviani, 2005). Estes locais foram os responsáveis pela criação de diversas
empresas reconhecidamente de sucessos, como o Yahoo e o Google em Stanford, a partir
do conhecimento desenvolvido através das pesquisas em seus campi, fomentadas pelos
fundos federais, e na capitalização de recursos por intermédio das spin-offs. Estes
escritórios surgiram principalmente por meio do apoio governamental, que aprovou a
chamada “Bayh-Dole Act”, lei das patentes que passou a permitir que as universidades
participassem dos resultados das pesquisas tecnológicas (Deutscher et al., 2005).
Fatores culturais e históricos similares influenciam também as universidades e os
institutos de pesquisas da Ásia, principalmente aqueles localizados na China, que em ampla
maioria fazem parcerias com o setor empresarial com a certeza que estas parcerias rendem
diretamente melhoria nos padrões acadêmicos e na capacidade de P&D. Este otimismo com
as parcerias também pode ser observado do lado do setor empresarial que também julga
como importante às interações para a ampliação da lucratividade de sua atividade e da
mesma forma da P&D (Machado & Sartori, 2018).
Ao contrário das relações, aquecidas e intensas, de troca de conhecimento entre as
universidades americanas e as universidades asiáticas com o setor produtivo, no Brasil este
fluxo de transferência ocorre ainda de forma fria e moderada, muitas vezes até mesmo
receoso. As empresas brasileiras são extremamente conservadoras e mantêm uma visão
1

P&D: É uma sigla que significa pesquisa e desenvolvimento.
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imediatista e intolerante às tentativas, julgam ser mais prático licenciar uma tecnologia em
vez de desenvolvê-la. Já as universidades, formadoras de conhecimento, muitas das vezes
descontinuam as suas pesquisas por motivos políticos, troca de governo/gestão, pela falta
de reposição de recursos humanos, pela escassez de recursos financeiros e até mesmo pelas
disfunções burocráticas, que tornam as tentativas de parcerias lentas e desgastantes. Outro
fator preponderante para essa realidade é que nem as universidades e nem o setor produtivo
brasileiro tem a cultura de cooperação, ambas as organizações tentam levar vantagem sobre
as outras em todos os momentos da relação, criando uma nuvem de desconfiança entre eles
(Deutscher et al., 2005; Machado & Sartori, 2018).
No entanto, há iniciativas brasileiras que visam sanar as lacunas desta relação, como
a criação de fundações de apoio ao desenvolvimento e a pesquisa nas universidades, que
segundo a Lei no 8.958/94 ficam responsáveis por dar suporte necessário à gestão
administrativa e financeira dos projetos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão (Lei
Ordinária n. 8.958, 1994).
Outras iniciativas já adotadas é a criação de NIT2, Incubadoras de Empresa e
Escritórios de Transferências de Tecnologias, que formam canais para aproximação da
universidade com o setor produtivo (Deutscher et al., 2005).
Dessas iniciativas surgem universidades brasileiras que podem ser consideradas
como universidades modelos na relação com o setor produtivo. Estas universidades já
conseguem promover transferência de tecnologia através de licenciamento de patentes
individuais e conjuntas, pesquisas integradas com as empresas, e o incentivo para a criação
de spin-off, como a Universidade de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (Machado & Sartori, 2018).
Contudo, essas universidades são exceções em um cenário com quase 300
Instituições de Educação Superior (IES) públicas, que apesar de terem recebidos fortes3
aportes de recursos financeiros vindo dos cofres públicos durante a última década,
enfrentam sérias dificuldades em manterem o seu funcionamento, tornando um desafio para
os seus atuais gestores (INEP, 2019a; Riscarolli et al., 2010).
Dentre as quase 300 IES públicas no Brasil, estão somados às 40 unidades dos
Institutos Federais (IF) e Centros Federais (CEFET), as 23 unidades de escolas vinculadas
às Universidades, o Colégio Pedro II e a Universidade Federal Tecnológica do Paraná.
2

NIT: Núcleo de Inovação Tecnológico
O IFMT no período de 2010 a 2019 recebeu de aporte de recursos financeiros do MEC, mais de R$ 2
Bilhões de Reais

3
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Todas essas instituições juntas formam a Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica (RFEPCT), instituída pela Lei nº. 11.892/2008, que igualmente às
universidades, também estão cruzando por uma fase de grandes desafios para cumprir com
as suas finalidades legais.
Nascido por meio de uma política pública expansionista do governo federal, que
visava principalmente à democratização da oferta pública de educação profissional e ensino
superior, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi formada
pela criação dos Institutos Federais. Os institutos federais são autarquias que já nasceram
como instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e
multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos,
com suas práticas pedagógicas (Lei no 11.892, 2008; Ministério da Educação [MEC],
2019a).
No entanto, este cenário expansionista durou apenas de 2008 até 2014, período que
a RFEPCT recebeu forte investimento público do governo federal que possibilitou que ela
alcançasse o número de 562 campi, distribuídos por 512 municípios brasileiros, atendendo
a demanda crescente por formação profissional e superior (Ministério da Educação [MEC],
2019a).
Em 2014, final do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, a política
econômica do governo, intitulada de Nova Matriz Econômica - NME entrou em estado de
esgotamento, levando o Brasil a mergulhar em uma forte recessão econômica, que
ocasionou na queda da renda per capita, o aumento da inflação e a redução da
produtividade econômica, exigindo que o governo implanta-se novas medidas (Barbosa
Filho, 2017).
Então sob o pretexto de equilibrar as contas, ocorreu ainda no ano de 2014 o
primeiro contingenciamento do orçamento anual previamente aprovado para a área da
educação, medida que afetou diretamente os planejamentos financeiros das universidades e
da RFEPCT, que será referenciado no decorrer do texto apenas como instituições federais
de ensino.
Esses bloqueios orçamentários continuaram ocorrendo nos anos de 2015 e se
intensificaram em 2016, ano que a presidente Dilma Rousseff sofreu processo de
impeachment e deixou o poder. Com a finalização do processo de impeachment, Michel
Temer foi diplomado novo presidente do Brasil. Temer já vinha articulando junto ao
Congresso Nacional a adoção de medidas de austeridades econômicas, sob a alegação de
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serem as únicas formas de equilibrar os gastos públicos. A articulação do então Presidente
da República resultou na aprovação da Emenda Constitucional n. 95/2016, conhecida como
a lei do “Teto/Congelamento dos Gastos Públicos” (Barbosa Filho, 2017; Rossi & Dweck,
2016).
A EC4 n. 95/2016 foi uma medida de austeridade do governo, que visando
reequilibrar a economia do Brasil para sair da crise, determinou que os gastos públicos
anuais devessem ficar durante 20 anos, limitados a um montante que será igual ao valor
utilizado no ano anterior acrescido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Em termos práticos, os gastos públicos não mais poderiam acompanhar o
crescimento da população e/ou a necessidade real, impactando de forma severa os
orçamentos da saúde, assistência social, trabalho, previdência, remuneração dos servidores
federais, inclusive o orçamento da educação, principal fonte de recursos das instituições
federais de ensino (Barbosa Filho, 2017; Rossi & Dweck, 2016; Tenente & Figueiredo,
2019).
Mesmo após uma eleição marcada pelo anseio da população por mudanças, a
austeridade da política econômica se manteve no “novo” governo, que igualmente aos
anteriores bloqueou aproximadamente R$ 1,7 bilhão do orçamento das universidades e
instituições federais de ensino, representando um contingenciamento de 37% a 42% dos
valores reservados para os custeios das atividades de ensino, pesquisa e extensão (Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 2019a; Tenente &
Figueiredo, 2019).
Diante desses recorrentes “bloqueios” do orçamento, algumas instituições federais
de ensino sinalizaram a impossibilidade de conseguirem garantir o funcionamento das
unidades durante todo o ano (Romero, 2019; Tenente & Figueiredo, 2019).
No Estado de Mato Grosso, as duas instituições federais de ensino, Universidade
Federal de Mato Grosso - UFMT e o Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, também
foram diretamente atingidas pelos reiterados cortes dos seus orçamentos. Os cortes,
segundo os gestores máximos, atingiram principalmente os compromissos com energia
elétrica, água, segurança e limpeza dos campi, a aquisição e utilização de materiais dos
laboratórios, prejudicando as ações de ensino, pesquisa e extensão previamente planejadas,
impactando diretamente nos resultados almejados (IFMT, 2019b; Souza, 2019).

4

EC: Emenda Constitucional

24
Para Sehnem, Duarte, e Dias (2015), às instituições públicas podem solucionar
estrategicamente a austeridade da política econômica e o contingenciamento dos recursos
públicos através da “captação de recursos” diretamente da sociedade, expressão que os
autores utilizam em substituição à expressão “mobilização de recurso”, porém alertam que
a atividade de captar recursos não pode ser algo apenas pontual, a atividade de captação
tem que ser um processo perene.
Neste contexto, assumindo como campo de estudo o Instituto Federal de Mato
Grosso entre o período de 2008 a 2019, à questão que direciona essa pesquisa é justamente
a de como as autarquias federais de ensino poderão ampliar a mobilização de recursos, sem
comprometerem a sua independência técnico-científica? Buscou-se conhecer o que há
disponível na legislação brasileira, concernente a mobilização de recursos por instituições
públicas de ensino, e o que o Instituto Federal de Mato Grosso já produz e/ou que tem
expertise para implementar na área. Deste modo, utilizando da lente da independência
técnico-científica, propõe-se ao final consolidar o esforço de pesquisa feita pelo autor em
um documento norteador para a ampliação da mobilização de recursos.

1.1. Objetivo da Pesquisa

A questão que direciona essa pesquisa propõe, de maneira geral, que seja realizada
uma investigação. No entanto, para que a pesquisa possa realizar a investigação com a
precisão necessária para responder a questão norteadora, é preciso especificá-la. Desta
forma, o objetivo geral vem indicando o caminho a ser trilhado, tornando-se o ponto de
partida da pesquisa. Contudo, ainda é necessário redefinir, esclarecer e delimitar o objetivo
geral, de forma a especificar os dados que a pesquisa pretende coletar, por isso a pesquisa
apresenta os seus objetivos específicos (Gil, 2002).

1.1.1 Objetivo Geral

Como objetivo geral, a pesquisa pretende identificar os procedimentos disponíveis
para Mobilização de Recursos, que se adequem às necessidades das autarquias federais de
ensino sem comprometerem a sua independência técnico-científica, trazendo como
proposta, ao final, um produto que possibilite a ampliação das mobilizações de recursos.
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1.1.2. Objetivo Específico

Com o objetivo específico, a pesquisa busca apresentar em termos claros,
exatamente os dados que serão coletados e as etapas que deverão ser percorridas pela
mesma.
a) Identificar as possibilidades legais e que estão à disposição das autarquias
federais de ensino para mobilização de recursos, baseando nas experiências de instituições
de referências e nas ações já desenvolvidas pelo IFMT;
b) Mapear as fontes atuais de receitas do IFMT e os produtos que o IFMT já produz
ou que tenha expertises para produzir e que poderão ser utilizados como forma de
mobilização de recursos;
c) Organizar em um documento na forma de manual, os procedimentos para as
diversas formas de mobilização de recursos disponíveis e que se adeque a necessidade das
autarquias federais de ensino, sem comprometerem a sua independência técnico-científica;
d) Apresentar o documento em forma de manual finalizado ao gestor máximo do
IFMT e os seus Pró-reitores, para que sejam colhidas as impressões desses gestores, através
de aplicação de questionários.

1.2. Justificativa

A justificativa para o desenvolvimento da pesquisa ergue-se sobre três principais
pilares: a) Gerencial; b) Social; e c) Acadêmico.
Sobre o pilar Gerencial, a pesquisa sustenta-se na necessidade da construção de
estratégias para a mobilização de recursos, principalmente diante de políticas públicas que
prometem congelar os gastos públicos por décadas. As adoções de políticas de
congelamentos dos gastos públicos forçam as autarquias federais de ensino a buscarem
soluções que visem garantir a manutenção do princípio constitucional da eficiência, o
cumprimento das finalidades e objetivos previsto em sua lei de criação, bem como atender
as metas previstas em seus Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Ainda sobre o pilar gerencial, a pesquisa levou em consideração também que os
recursos, antes abundantes para a educação, estão cada vez mais escassos, que as políticas
públicas governamentais que vigoram no país estão baseadas na chamada meritocracia, e
principalmente que está em fase de implantação o Programa “Future-se”. Este programa
governamental traz a promessa de incentivar que as Universidades e Institutos Federais de
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Ensino façam mobilização de recursos, como forma de complementar o orçamento anual
repassado pelo Governo Federal (Menezes & Pera, 2019).
O lançamento do Programa “Future-se” evidencia que os recursos destinados pelo
Governo Federal são insuficientes para promoção da educação técnica, tecnológica e
superior no Brasil, haja vista, que caso os recursos fornecidos pelo governo fosse suficiente
para essa finalidade não haveria necessidade desse mesmo governo lançar um programa
com essa finalidade.
Diante desse cenário, às autarquias federais de ensino que melhor souberem enraizar
e organizar internamente a cultura da mobilização de recursos em seus aspectos gerenciais
terão maiores oportunidades sobre aquelas que estão relutantes em entender que o mundo é
dinâmico e que os recursos públicos a serem destinados através da Lei Orçamentária Anual
(LOA) às Universidades e Institutos Federais de Ensino são insuficientes para que o Brasil
ocupe melhores posições na classificação mundial de educação. Conforme Moraes (2017),
a ampliação de recursos destinados às instituições de ensino não podem ser considerada o
único fator que impacta a qualidade do ensino de um país, e consequentemente no
desenvolvimento regional, contudo é um dos fatores fundamentais.
Dentro dessas circunstâncias de queda no investimento em educação, agravado
pelos cortes e contingenciamentos, fica demonstrado que a captação de recursos não surge
como forma de privatizar o ensino técnico, tecnológico e superior, mas sim como forma de
garantir a qualidade do ensino público e promover o desenvolvimento social.
Sobre o pilar Social, a pesquisa almeja colocar-se como instrumento para que as
universidades e institutos federais cumpram com as suas finalidades e objetivos pactuados.
No caso dos institutos federais, desde a sua lei de criação, ficou positivado como sendo
uma das suas finalidades e características ofertar educação técnica e superior sempre com a
ênfase no desenvolvimento socioeconômico (Lei no 11.892, 2008). Partindo dessa premissa
é possível observar que os IF’s nasceram com um papel importantíssimo para a educação
brasileira, pois eles tiveram de deixar de se concentrarem apenas nos grandes centros e
passaram a adentrar nos pequenos municípios do interior do Brasil, num processo
característico de expansão com o compromisso com o lado social. Possibilitando a melhoria
da qualidade de vida local, regional e nacional (Bernardes, Silva, & Soares, 2016; Amorim,
2013).
Conforme Rossetti (2011) o desenvolvimento econômico é um processo que se dá
ao longo do tempo, promovendo modificações nos aspectos essenciais das culturas sociais e
econômicas, através do crescimento do produto real per capita, associado, dentre outros, à
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gradual melhoria da estrutura de repartição de riqueza e renda, contudo, com os cortes e
contingenciamentos de recursos para a educação pública superior, o processo de
desenvolvimento social estagnou-se bem distante de alcançar seu ápice.
Utilizando-se dos dados do The World Bank associado ao processo de
desenvolvimento social estagnado, reforça-se a justificativa social da pesquisa, haja vista
que a renda média do Brasil vem crescendo apenas 0,7% ao ano durante as últimas duas
décadas e meia. Índice que representa um décimo da taxa na China e a metade da média dos
países da OCDE. No campo da Educação, conforme testes de aprendizagem internacionais
aplicados nos alunos, apesar da discreta melhora após os anos 2000, os resultados estão
abaixo dos países comparáveis com o Brasil, impactando diretamente no desenvolvimento
econômico e social (The World Bank, 2019).
De acordo com os dados do número de alunos atendidos pelo IFMT (tabela 01), é
possível verificar que os recursos com investimento o número de alunos atendido pelo
IFMT saltou de pouco mais de quatro mil em 2009 para quase 32 mil em apenas oito anos,
crescimento que está relacionado diretamente com a expansão da rede do IFMT pelo estado
de Mato Grosso e consequentemente com os grandes aportes financeiros feitos entre os
anos de 2009 a 2014.
Logo, a pesquisa pretende proporcionar através da captação de recursos, condições
para que as universidades e institutos federais retomem a sua expansão e melhorem a
qualidade de ensino, permitindo que em um determinado espaço de tempo a educação
brasileira alcance números similares ao dos países líderes na classificação mundial de
educação e de desenvolvimento humano.
Na tabela 01, está exposto a relação de número de alunos matriculados ano-a-ano no
IFMT e os valores de recursos repassados pelo Governo federal através da Lei
Orçamentária Anual (LOA) nos mesmos períodos, permitindo que seja comparada a
evolução do número de alunos e as variações dos valores da LOA.
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Tabela 1: Relação de alunos matriculados e recursos da Lei Orçamentária Anual
Ano

Alunos Matriculados

Recursos da LOA - Investimento

2009

4.568

2010

9.512

R$ 18.976.874,00

2011

13.644

R$ 27.402.988,00

2012

15.983

R$ 30.642.800,00

2013

16.088

R$ 35.306.819,00

2014

14.552

R$ 88.073.888,00

2015

16.898

R$ 53.488.124,00

2016

20.506

R$ 24.053.826,00

2017

31.142

R$ 12.404.026,00

Fonte: Elaboração do autor com dados dos Relatórios de Gestão do IFMT

Ao expormos os valores da tabela 01 em um gráfico de linhas (gráfico 01),
relacionando as variações do número de alunos matriculados anualmente com as variações
dos valores recebidos na natureza investimento através da LOA, fica ainda mais
evidenciada a discrepância entre essas duas variações. Enquanto a primeira mantém um
crescimento regular, a outra cai vertiginosamente após 2014.
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Gráfico 1: Relação entre alunos Relação de alunos matriculados e recursos da Lei Orçamentária Anual

Fonte: Elaboração do autor com dados dos Relatórios de Gestão do IFMT5

Outros dados que reforçam a necessidade das autarquias federais de ensinos
intensificarem suas ações com ênfase no desenvolvimento social, está na porcentagem de
alunos com renda familiar per capita mensal menor ou igual a 0,5 salário mínimo que, no
ano
o de 2011, chegou a ser de 50,1% dos alunos ingressantes. Este dado demonstra o
tamanho do desafio que as universidades e institutos federais têm de enfrentar, e essa
batalha, aos olhos da pesquisa, só poderá ser vencida com ampliação dos recursos
arrecadados
dos e consequentemente aplicados.
O terceiro, porém não menos importante pilar de sustentação da pesquisa é o
acadêmico. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), apenas
15,3% da população brasileira acima de 25 anos de idade conseguiram concluir um curso
superior. Este número está aquém dos índices mundiais dos países considerados
desenvolvidos, principalmente se for considerado desse montante, exclusivamente o
número de pessoas que concluíram um programa stricto sensu.
O baixo
xo índice de formação stricto sensu no Brasil impacta diretamente nas
pesquisas desenvolvidas nas universidades e institutos federais, bem como na qualidade da
formação acadêmica (Mariz, 2013; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior [CAPES], 2020).
5

Para representação gráfica, foi utilizado valores em escalas aproximadas para os Alunos Matriculados
(1:460) e para os Recursos Recebidos pela LOA (1:1.800.000).
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Para a promoção de pesquisa é necessário laboratórios bem equipados, tanto com
instrumentos e equipamentos de tecnologias avançadas, quanto com softwares atualizados.
Já para o ensino, além de laboratórios e softwares, são necessários itens básicos, como
cadeiras, mesas, computadores, projetores multimídia, dentre outros.
No entanto, para que as instituições públicas consigam fornecer estas
infraestruturas, necessitam de grandes aportes de recursos financeiros, recursos que os
cofres públicos vêm reiteradamente demonstrando serem incapazes de fornecer.
Dessa forma, a pesquisa propõe-se em auxiliar as universidades públicas e institutos
federais de ensino para que elas supram esse déficit vindo dos cofres públicos por meio da
mobilização de recursos.
Ainda sobre o pilar acadêmico, a pesquisa buscará as formas de mobilização de
recursos que não torne as instituições de ensinos reféns do setor privado, por meio da busca
incansável pelo lucro. Como todas as parcerias, a mobilização de recurso deverá sempre
estar embasada pelo princípio do equilíbrio entre as partes, sem perder o foco principal das
suas ações, que é fornecer o ensino público, gratuito e de qualidade.
Em síntese, a pesquisa justifica-se por pretender oportunizar com a sua conclusão,
condições de equidade entre as autarquias federais de ensino para que todas independentes
das suas localizações, possam explorar e trilhar as etapas necessárias para a mobilização de
recursos, permitindo que elas conheçam as normativas legais que regem os procedimentos,
sem comprometerem a sua independência técnico-científica.
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2. CONTEXTO DA REALIDADE INVESTIGADA

No IFMT a situação do contingenciamento dos recursos repassados pelo governo
federal nos últimos anos se contrasta com sua história. Criado pela junção das três
autarquias federais de ensino6 existente no estado de Mato Grosso, o IFMT experimentou
nos anos iniciais de sua criação um período de intensa expansão e interiorização de suas
unidades pelo estado. Esta expansão e interiorização foram incentivadas pela então política
de governo vigente, que destinou grandes recursos para as instituições da Rede Federal de
Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFEPCT) cumprirem com essa finalidade,
conforme demonstrado no gráfico 01.
Esta política possibilitou que o IFMT chegasse a 16 unidades, no período de 2008 a
2014, levando a educação profissional e tecnológica a lugares longínquos, como a cidade
de Confresa, localizada a 1.168 km da capital (IFMT, 2018a).
Desde 2018, o IFMT conta com um total de dezenove unidades, que juntos atendem
aproximadamente 21.100 alunos regulares em todas as regiões do estado de Mato Grosso,
conforme é demonstrado no quadro 01, desenvolvendo uma função estratégica no processo
de desenvolvimento socioeconômico do Estado e na formação profissional do cidadão
mato-grossense (IFMT, 2018a).

6

As autarquias que formaram o IFMT: CEFET Mato Grosso, localizado na área central da capital matogrossense; o CEFET Cuiabá, localizado na região da Serra de São Vicente; e a Escola Agrotécnica Federal de
Cáceres, localizado na cidade de Cáceres, conhecida por ser a porta do pantanal.
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Quadro 1: Atuação do IFMT
Município

Unidade de Ensino

População
Abrangida

Alta Floresta

Campus Alta Floresta

100.528

Cuiabá

Campus Cuiabá – Octayde

Cuiabá

Campus Cuiabá - Bela Vista

Santo Antônio
de Leverger

Campus São Vicente

Várzea Grande

Campus Várzea Grande

Campo Verde

Campus São Vicente – Núcleo Avançado de Campo Verde

Primavera do Leste

Campus Primavera do Leste

Cáceres

Campus Cáceres

Poconé

Campus Cáceres – Núcleo Avançado de Poconé

Barra do Garças

Campus Barra do Garças

Campo Novo
do Parecis

Campus Campo Novo do Parecis

Sapezal

Campus Campo Novo do Parecis – Núcleo Avançado de
Sapezal

Diamantino

Campus Avançado de Diamantino

Confresa

Campus Confresa

112.106

Juína

Campus Juína

148.922

Jauru

Campus Pontes e Lacerda – Núcleo Avançado de Jauru

107.665

Lucas do Rio
Verde

Campus Avançado de Lucas do Rio Verde

Sorriso

Campus Sorriso

Pontes e Lacerda

Campus Pontes e Lacerda

Rondonópolis

Campus Rondonópolis

Jaciara

Campus São Vicente Núcleo Avançado de Jaciara

Sinop

Campus Avançado de Sinop

176.041

Tangará da Serra

Campus Avançado de Tangará da Serra

138.202

881.902

87. 669

134.268
86.222

82.705

216.084

TOTAL

68.364
283.538

2.624.216

Fonte: Elaborado pelo autor conforme os dados disponíveis no PDI 2019-2023.

No quadro 01, alguns valores da coluna “população abrangida” estão agrupadas
conforme os campi que compõem a mesma macrorregião. A opção de agrupá-los tem como
justificativa demonstrar que as ações dos campi que compõem uma macrorregião
ultrapassam os seus limites municipais, abrangendo um número maior de pessoas. Contudo
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há campi que as suas abrangências são limitadas ao município, como os campi de Alta
Floresta e Barra do Garças.
Além do seu imenso alcance, o IFMT conta também como seu ponto forte o corpo
docente, que somam 1.056 profissionais, distribuídos nas diversas áreas do conhecimento
humano, sendo 82% com titulação stricto sensu. Entre os Técnicos Administrativos, o
número total de servidores é de 880, sendo 208 com graduação, 414 com especialização,
150 com título de mestre e 09 com título de doutor (IFMT, 2020).
Esse quadro de recursos humanos vem permitindo ao IFMT despontar como líder
entre as instituições públicas, sendo a primeira colocada ano-a-ano no ranking do ENEM
no estado de Mato Grosso, com boa avaliação dos seus cursos, e destaque em âmbito
nacional através das suas ações de extensão, onde ganharam o prêmio de destaques das
“experiências exitosas” da REDITEC 2018 (IFMT, 2019a; INEP, 2019b).
A expansão do IFMT iniciada em 2008 com a sua criação estagnou em 2016, haja
vista que na Lei Orçamentária Anual daquele ano ficou previsto que o IFMT receberia
como orçamento para investimento apenas R$ 24.053.826,00 (Vinte e quatro milhões e
cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e seis reais) representando uma redução de mais de
55% comparado aos valores recebidos no ano de 2015 para a mesma natureza de despesa
(investimento) (IFMT, 2019c).
Outro dado alarmante para a educação no Brasil foi divulgado pelo Conselho
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (CONIF), pois segundo eles, após uma cultura já consolidada, o Governo
Federal passou a não considerar a Matriz Orçamentária do CONIF, para a elaboração da
Lei Orçamentária Anual. A Matriz CONIF é construída através de critérios técnicos
relevantes, com informações divulgadas pelo próprio MEC na plataforma Nilo Peçanha, e a
não adoção dela na construção da LOA acarretará um prejuízo para as instituições que terão
um orçamento igual ao do ano anterior, enquanto o total estimado para suprir as
necessidades do ano é de um reajuste mínimo de 55,2% (Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 2019b).
Esta situação colocou o IFMT diante de um sério desafio, pois a redução de
investimento provoca de forma gradativo o sucateamento das infraestruturas dos campi e a
obsolescência dos equipamentos tecnológicos utilizados nas aulas, ocasionando na perda de
desempenho e aprendizado dos alunos, e consequentemente, sua sustentabilidade
econômica (Riscarolli et al., 2010).
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1. Quadro Teórico-Analítico

Na parte da fundamentação teórica a pesquisa apresentará dois tópicos centrais a
serem aprofundados. O primeiro tópico será sobre a “indissociabilidade do tripé ensinopesquisa-extensão” e o segundo tópico abordado, apresentará os principais assuntos
relacionados à “captação de recursos”, expressão mais usual entre os teóricos.
No parte da “indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão” será exposto
segundo alguns autores, a origem, a formação e a definição do tripé ensino-pesquisa e
extensão. Demonstrando a importância da sua conservação para a qualidade do ensino
oferecido pelas instituições públicas de ensino.
Já no segundo tópico central, será abordada inicialmente a definição do termo
“captação de recursos” e suas variações, indicando sob a ótica de autores que trabalham o
tema, os principais motivos que servem de incentivo para as instituições captarem recursos,
e qual as melhores formas.
Ainda no tópico “captação de recursos” serão abordados cinco assuntos de
relevância para a pesquisa:
1.

Utilização dos recursos humanos disponíveis, Triple Helix e Fundações de

2.

Aproximação com as organizações públicas e privadas;

3.

Institucionalização da cultura empreendedora e do empreendedorismo;

4.

Rearranjo das estruturas organizacionais;

5.

Adequação das práticas de governanças;

Apoio;

Diante do exposto, a pesquisa reportará com detalhes nos próximos subitens os
tópicos centrais e assuntos inicialmente expostos.

3.2. Do Tripé Indissociável do Ensino, Pesquisa e Extensão

Em 1964, o Brasil deixou de ser governado por um presidente civil e passou a ser
regido por militares, que visando implantar as suas ideias, promoveram mudanças nas bases
da sociedade, inclusive dentro das universidades. Em decorrência desta fase que durou até
1985, a sociedade promoveu uma profunda discussão sobre democracia, liberdade, e até
mesmo, sobre o modelo de universidade brasileira. Essas discussões se intensificaram com
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a criação do “Fórum da Educação Constituinte”, responsável pela inserção do artigo 207 na
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Como resultado das
intensas discussões do fórum, ficou definido que todas as universidades, a partir da CF/887,
passariam a possuir autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial,
além de serem regidas pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a
extensão (Mazzilli, 2011).
O ensino, a pesquisa e a extensão caminham juntos, porém nos séculos anteriores
essa associação provocou intensas discórdias entre os intelectuais. No século XVIII, as
universidades seguiam a cultura implantada nas universidades inglesas de Oxford e
Cambridge. Estas universidades entendiam que a missão era única e exclusivamente de
conservação e a transmissão do conhecimento acumulado pelo tempo, e que o ensino e a
pesquisa eram dissociáveis. Somente no século XIX, nas universidades alemãs, que foi
incorporado à pesquisa científica junto com o ensino, porém nada se falava da extensão.
Extensão só se juntou a dicotomia ensino e pesquisa, no século XX, após um movimento
iniciado na Argentina, que resultou no Manifesto de Córdoba, que trouxe a cultura da
extensão universitária, principalmente para as universidades latino-americanas (Martins,
2019; Mazzilli, 2011).
Martins (2019) explica que no Brasil ainda há um status entre o ensino, a pesquisa e
a extensão, que as distanciam, sendo que a indissociabilidade transmite a necessidade delas
trabalharem juntas. Para isso cada uma tem de manter seu papel, porém em sincronia com
as outras duas, pois somente assim as universidades conseguirão promover a máxima
formação universitária. Nesta arte de conservar a indissociabilidade, o ensino cumpre o
papel de apresentar ao aluno o produto da ciência, já a pesquisa o desenvolvimento desse
produto, e a extensão a aplicação do produto na vida profissional.
Sleutjes (1999) também explica que ensino é o ato de transmitir o conhecimento,
porém esse ato ainda é feito em muitas instituições de forma tradicional e pouco dinâmica.
Já a pesquisa é a atividade que oferece a base ao ensino, pois é na pesquisa que se formam
os novos conhecimentos. A extensão surge então com o papel de aglutinar o conhecimento
transmitido pelo ensino e gerado pela pesquisa, para na sequência transmiti-lo para a
sociedade.
Incentivar os docentes e administrativos das universidades a trabalharem de forma
indissociável o tripé, pode significar para as organizações uma nova vida, onde ocorrerão
7

CF/88: Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988.
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intensos feedbacks e consequentemente melhorias nas qualidades da organização, cabendo
aos gestores a missão de criarem condições para essas trocas (Sleutjes, 1999).

3.3. Da Captação de Recursos

Em primeiro lugar, para que uma organização possa escolher a melhor estratégia
para captar recursos, é necessário que a organização conheça e entenda o ambiente no qual
está inserido. Só assim ela será capaz de fazer um diagnóstico de suas deficiências e
qualidades. Apesar de que muitos autores corroborarem que a tarefa das organizações de
diagnosticar as próprias deficiências e de colocar em prática as estratégias de captação de
recursos não ser algo fácil e tranquilo, eles também são unânimes em concordar que esta é
uma tarefa necessária. As organizações de ensino clamam por ações que contribuam para
sua sustentabilidade (Pereira et al., 2019; Sehnem et al., 2015).
Na mesma linha, Pereira et al. (2019) explica também que uma possível ferramenta
que poderá ser adotada pelas instituições é a aplicação de processos inovadores, pois já não
basta à organização fazer sempre o mesmo. Apesar de que as autarquias federais de ensino
serem de direito público, é necessário que elas mostrem o novo para a sociedade, ou que
pelo menos consigam copiar o novo e reproduzi-lo. Somente assim elas poderão se
diferenciar de outras organizações, criando uma gama de oportunidades, que poderá chamar
a atenção dos investidores e consequentemente de captar recursos privados.
A captação de recurso surge então como essa ação que contribuirá para a
sustentabilidade das organizações e como um meio para garantir a execução da política
pública das autarquias federais de ensino. No entanto o termo “captação de recurso” é ainda
impreciso já que existem diversos conceitos para ele, que vai desde angariar recursos em
organismos externos, até mesmo persuadir pessoas ou instituições com disposição em
participar dos riscos das boas ideias e/ou investirem recursos diante de uma necessidade
(Alvares & Branco, 1988; Sehnem et al., 2015).
Na língua inglesa, o termo “captação de recurso” é traduzido pela expressão
“fundraising” que significa segundo o dicionário Longman (2004, p. 481) “o ato de
coletar ou produzir dinheiro para um propósito específico, especialmente para uma
instituição de caridade”. Já na língua portuguesa é possível encontrar outros termos com
significados similares ao termo “captação de recurso”, podendo encontrar nos artigos
científicos termo como: “arrecadação de recursos” (Almeida & Ferreira, 2018), “fontes de
financiamento” (Andrade dos Santos, Lara, Mendes de Oliveira, & Lunkes, 2017),
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“transferência de recursos” (Lima, Cirqueira, Pinto & Souza, 2017), até mesmo
“mobilização de recursos”, que segundo Pereira, Albuquerque, Oliveira e Batista (2015) é
um termo mais abrangente do que “captação de recurso”, pois faz referência a uma ação
planejada, complexa e constante, que objetiva o fortalecimento da organização.
Ferrari (2014) explica também que o termo de “captação de recursos” na origem
histórica estava relacionado com o termo “doação”, já que os primeiros relatos de ações de
captação de recursos remontam primeiramente a Europa e na sequência aos EUA, país
colonizado pelos ingleses, onde as classes mais ricas promoviam a caridade através das
doações de recursos aos mais pobres. Inicialmente como uma forma de investir na melhoria
da sociedade.
Ferrari (2014) explica também que no séc. XVIII, as formas de doação sofreram um
aprimoramento, fazendo surgir organizações com a finalidade de captarem recursos para os
trabalhos sociais. Para isso essas organizações, estrategicamente, promoviam jantares
beneficentes repletas de jovens mulheres, visando atrair os homens ricos para angariar as
suas doações, que já no século XIX assumia duas finalidades, a de auxiliar o próximo mais
desfavorecido e de manter um status do doador perante a sociedade.
Com passar do tempo, o termo captação de recursos incorporou outros significados
e outras finalidades, que vão além de apenas da doação e da caridade. Oliveira e Borges
(2013) e Tondolo et al. (2017) pontuam que a captação de recurso para algumas
organizações são uma forma estratégica que elas utilizam para assegurar a sua
sustentabilidade em tempos de crises, principalmente quando muitas das organizações
lutam apenas para sobreviver. Para isso essas organizações utilizam da aproximação com
pessoas físicas, jurídicas e com o poder público para essa finalidade.
Sehnem et al. (2015) ensinam que existem modelos e técnicas de captação de
recursos que podem ser utilizadas tanto de forma casada ou independentes, tanto nas
organizações públicas ou privadas. Estes modelos podem ser desde campanhas temporárias
ou permanentes visando angariar fundos ou doações; até mesmo convites para investirem
em ações de ensino, pesquisas ou extensão, no caso das autarquias federais de ensino.
Somando com os modelos de Sehnem et al. (2015), Abumanssur e Hardwick (1997)
citam outros três modelos de fontes de rendas, que são: 1. Angariar recursos
governamentais; 2. Arrecadar fundos através da venda de serviços e/ou produtos que a
organização tenha expertise na execução ou produção; 3. Captação de Recursos através de
doação, tanto dos indivíduos como das próprias instituições;
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Conforme demonstrado por Cardoso, Ensslin, Dutra, e Dias (2017), a pesquisa
juntamente com a inovação pode ser fonte de recursos para as autarquias federais de ensino.
No entanto, elas também necessitam da captação de recursos para o seu fomento, sem
perder o foco principal que é produzir conhecimento e não de gerar receita.
Outro ponto também ressaltado por Riscarolli (2007) e que poderá ser observado
pelas organizações é que os autores reconhecidos da literatura sobre o assunto orientam que
as estratégias de captação não precisam ficar restritas a determinada região geográfica ou
natureza ou ao tamanho das instituições. Desta forma a mesma estratégia de captação de
recursos pode ser utilizada tanto na região norte como na região sul; tanto no interior como
na capital; tanto para captar recursos de organizações da esfera federal como organizações
da esfera estadual; tanto para área da administração como para a área da educação.
Baseado em Abumanssur e Hardwick (1997); Cardoso et al. (2017); Oliveira e
Borges (2013); Riscarolli (2007); Sehnem et al. (2015) e Tondolo et al. (2017) é possível
então sintetizar como alternativas macros mais viáveis para as autarquias federais de
ensinos ampliarem a captação de recursos públicos e privados para fomentar o tripé
indissociável do ensino, pesquisa e extensão, sem comprometer a sua independência
técnica-científica:
1. Utilização dos recursos humanos disponíveis;
2. Aproximação com as organizações públicas e privadas;
3. Institucionalização da cultura empreendedora;
4. Rearranjo das estruturas organizacionais;
5. Adequação das práticas de governanças.

3.3.1. Utilização dos recursos humanos disponíveis

No tocante a utilização dos recursos humanos disponíveis, Tumelero et al. (2016)
ressaltam que estes recursos podem servir proporcionalmente a sua dimensão qualitativa e
quantitativa, como uma boa fonte de recursos financeiros para a própria instituição, através
do desempenho das suas funções e na aplicação do seu conhecimento.
As utilizações desses recursos passam também pela necessidade das autarquias
federais de ensinos conhecerem e fazerem a gestão dos seus stakeholders. Stakeholders
para Freeman (1984) são considerados todos aqueles que podem afetar ou ser afetados
pelas atividades desenvolvidas em cada organização, logo, são considerados stakeholders
das autarquias federais de ensino tanto a comunidade externa (agências de financiamento,
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governo, organizações públicas e privadas, e etc.), como os entes que compõem a
comunidade interna (discentes, docentes e técnico-administrativos) (Cardoso et al., 2017).
A gestão dos stakeholders emerge então como uma importante ferramenta nas
organizações públicas, já que as ações das organizações públicas a serem construídas
devem ser guiadas com base nos respectivos stakeholders que envolvem cada área (Bispo
& Gomes, 2018).
Mitchell, Agle e Wood (1997) defendem que os stakeholders podem ser
caracterizados a partir da presença de alguns atributos, como o poder e a legitimidade que o
interessado tem de influenciar os caminhos da organização. Eles destacam que é a partir
desta caracterização dos stakeholders que as organizações poderão fazer um mapeamento
de quais stakeholders eles deverão dar maior atenção, quais são os seus interesses e que
estratégias utilizarão.
Freeman (1984), seguindo a mesma linha, também ensina um modelo de
mapeamento dos stakeholders que poderá ser utilizado pelas autarquias federais de ensino.
Segundo ele este mapeamento é caracterizado pela representação da organização no centro
de uma roda e os stakeholders são colocados nas extremidades. Esse modelo de
mapeamento ajuda a explicar a interação entre a organização e os respectivos stakeholders,
que pode ser qualquer grupo ou indivíduo que influencia ou é influenciado pelo
desenvolvimento dos objetivos da organização (Martins et al., 2014).
Martins et al. (2014) acrescentam também que as organizações precisam seguir
quatro regras, já que as instituições estão cada vez mais dependentes dos seus stakeholders:
1. Entregar produtos que seja de interesse dos seus clientes; 2. Desenvolver relações fortes
e duradouras com os seus principais fornecedores; 3. Incentivar os seus colaboradores a
seguirem a missão traçada pela instituição; 4. Promover o apoio dos indivíduos que
compõem a comunidade em que a instituição está inserida.
A partir do conhecimento e mapeamento dos seus stakeholders, principalmente
daqueles que compõem a comunidade interna das autarquias federais de ensino, é possível
o aproveitamento de novas oportunidades e a proposição de alternativas viáveis de
fomentos. Uma boa alternativa é o investimento em pesquisa de inovação que tenha forte
ligação com o setor produtivo. A aproximação com esse setor pode reverter no aporte
financeiro dado pelos investidores privados na forma de capital semente, conforme
aconteceu com a Akwan, empresa brasileira nascida na forma de startup dentro do
Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais –
DCC/UFMG (Deutscher et al., 2005).
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A história da Akwan é um bom modelo que as autarquias federais de ensino
poderão seguir, pois é com base na trajetória dela que Deutscher et al. (2005) construíram
cinco requisitos necessário para o sucesso de uma empresa que nasça dentro de uma
universidade: 1) Parcerias; 2) Know How; 3) Aporte financeiro; 4) Transformação do
conhecimento em produto; e 5) Pesquisa e Desenvolvimentos constantes.
Ainda sobre a utilização dos recursos humanos disponíveis e os requisitos
sintetizados por Deutscher et al. (2005), é de suma importância que as autarquias federais
de ensino se aprofundem e compreendam o modelo da hélice tripla, desenvolvida por
Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff. No modelo da hélice tripla, a Universidade –
Governo – Empresa devem trabalhar de forma conjunta para gerarem um desenvolvimento
regional, já que é por meio destas parcerias que o conhecimento gerado nas universidades
flui na direção das empresas. Esse movimento permite que elas tenham maior
competitividade no mercado por terem produtos mais carregados de conhecimento, e
consequentemente as empresas destinem valores para as pesquisas de seu interesse
(Deutscher et al., 2005; Gonzáles De La Fe, 2009).
Outras vantagens apontadas por Oliveira e Calderan (2019) para que as
universidades adotem o modelo da hélice tripla é que essa interação entre as hélices poderá
auxiliar as universidades a combaterem as crescentes dificuldades na obtenção de recursos
públicos destinados à pesquisa universitária, já que as empresas podem aplicar recursos na
pesquisa e/ou em laboratórios com o interesse e a expectativa de que as pesquisas possam
resultar em inovações e avanços aos seus produtos.
Sobre o prisma do modelo da hélice tripla, a universidade deverá mudar o seu foco
de pesquisa, deixando de fazer somente pesquisas que respondam a problemas teóricos e
abstratos e de interesse exclusivo da academia, passando a executar pesquisas com objetivo
de trazerem soluções específicas e aplicadas, e que sejam direcionadas aos interesses das
empresas privadas e com forte apelo financiável (Ruiz, 2005).
A terceira hélice do modelo, “governo”, também podem ser trabalhada pelas
autarquias federais de ensino, visando ser fonte de recursos extras para fomento das
atividades de pesquisa. É função dos governos criarem um ambiente favorável à inovação e
que financie os empreendimentos dentro das autarquias federais de ensino. Neste cenário,
há um campo fértil e próspero para ser explorado profundamente pelas universidades, pois
no Brasil, apesar das hélices ainda girarem de forma lenta, há legislações e políticas
públicas voltadas ao tema (Bueno, 2017; Deutscher et al., 2005).
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No quadro 02 é apresentado o que há de legislações vigentes e políticas públicas,
criadas pelo Governo e direcionadas à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).
Quadro 2: Legislações e Políticas Públicas voltadas à PD&I
Nome / Sigla
Fundamentação

Descrição

Dispõe sobre a inovação e à pesquisa científica e
Lei da Inovação

Lei n. 10.973/2004

tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
Trata em seu Capítulo III dos incentivos fiscais à inovação
tecnológica. É uma das formas de apoio governamental à

Lei do Bem

Lei nº 11.196/2005

inovação tecnológica é a concessão de incentivos fiscais às
empresas que realizam atividades de PD&I, e compreende
uma série de medidas legais para reduzir o pagamento de
tributos, tais como IRPJ, CSLL, IPI e IRRF.

Novo Marco Legal
da Inovação

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à
Lei n. 13.243/2016

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à
inovação.
Estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à

Incentivo à Inovação Decreto n. 9.283/2018

capacitação

tecnológica,

ao

alcance

da

autonomia

tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.
Autoriza a administração pública a firmar instrumentos de
Lei do Endowment

Lei n. 13.800/2019

parceria e termos de execução de programas, projetos e
demais finalidades de interesse público com organizações
gestoras de fundos patrimoniais.
Responsável por promover o desenvolvimento econômico e

FINEP

Financiadora de
Inovação e Pesquisa

social do Brasil por meio do fomento público à Ciência,
Tecnologia e Inovação em empresas, universidades,
institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou
privadas.
Propõe ações para a promoção de PD&I, com o objetivo de

Plano de Ação em
PACTI / MCTI

Ciência, Tecnologia e
Inovação para
Biotecnologia.

produzir e aplicar o conhecimento científico e tecnológico,
de modo a promover benefícios sociais, econômicos e
ambientais,
essenciais,

preenchendo
fomentando

a

inovação

de

conhecimento
e

provendo

a

infraestrutura necessária para o avanço da pesquisa
biotecnológica nacional.

Fonte: Elaboração própria do autor

lacunas
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Outra alternativa de captação de recursos através da utilização dos recursos
humanos disponíveis é a possibilidade das universidades públicas em cobrarem pela oferta
de cursos de pós-graduação lato sensu, conforme chancelamento do Supremo Tribunal
Federal. No entanto, as autarquias federais de ensino, devem se atentar para que a abertura
da cobrança não se torne a privatização do ensino público superior conforme alerta Paula e
Azevedo (2006). Segundo Paula e Azevedo (2006) a cultura da cobrança de mensalidade
por universidades públicas é um ato inconstitucional, por ferir o art. 206, inciso IV, da
Constituição Federal, que conforme entendimento das autoras assegura o princípio da
gratuidade nas IES. Contudo, o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, é
no sentido que as universidades possam cobrar dos alunos pela execução de cursos de pósgraduação lato sensu, também conhecido por “curso de especialização”, conforme a tese
fixada de que “a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por
universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização” (Recurso
Extraordinário RE 597854 / GO - GOIÁS, 2017).
A oferta de cursos pagos pelas universidades públicas, também conhecidas por
“cursos autofinanciáveis”, está intimamente ligada à participação de uma fundação de
apoio, que fará o papel de intermediação entre a universidade e o aluno. As autarquias
federais de ensinos para utilizarem esta alternativa, deverão estar preferencialmente
associadas a uma fundação de apoio (Paula & Azevedo, 2006).
As fundações de apoio são instituições criadas para apoiar as IES, primordialmente
no desenvolvimento do tripé indissociável do ensino, pesquisa e extensão, podendo até
mesmo ser a responsável pela gestão administrativa e financeira desses projetos, conforme
regulamenta a Lei Ordinária n, 8.958 (1994). Para Alves e Azevedo (2007) as fundações de
apoio exercem também uma função de desburocratização da gestão administrativa das IES,
pois elas permitem uma diminuição dos caminhos administrativos e respostas mais ágeis
aos órgãos fiscalizadores, uma vez que elas são fiscalizadas diretamente pelo Ministério
Público.
Apesar de serem fiscalizadas pelos Ministérios Públicos, as fundações de apoio
credenciadas a uma IES, também devem ser fiscalizadas pelos órgãos superiores das
instituições apoiadas, evitando que haja abuso em sua utilização (Alves & Azevedo, 2007;
Paula & Azevedo, 2006).
As fundações de apoio, além de fomentar o ensino, pesquisa e a extensão, elas
também são autorizadas por lei a pagar bolsas, dando para os docentes em dedicação
exclusiva, quando para os técnico-administrativos, desde que observado a proibição de
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ultrapassar o teto do funcionalismo público (Conselho Nacional das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica [CONFIES], 2015).

3.3.2. Aproximação com as organizações públicas e privadas

As fundações de apoio, também são úteis para as autarquias federais de ensinos
promoverem a aproximação com as organizações públicas e privadas. A partir desta
aproximação surgem inúmeras oportunidades para as autarquias federais de ensino
ampliarem as suas receitas, como a destinação pelo Ministério Público do Trabalho de
valores arrecadados através das Ações Civis Públicas (ACP) e Termos de Ajustamentos de
Condutas (TAC).
A ACP e o TA são os principais instrumentos utilizados pelo Ministério Público do
Trabalho - MPT para coibir a prática delituosa trabalhista, defendendo a ordem jurídica, e
os interesses coletivos quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente
garantidos e os individuais indisponíveis. A princípio, os recursos oriundos desses
instrumentos, eram direcionados para ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), porém o
MPT vem direcionando esses recursos para as instituições de interesse público social, como
as universidades e institutos federais (Teles, 2015).
Esses recursos destinados pelo MPT podem ser aplicados na reforma e estruturação
do espaço físico das organizações, como a construção e/ou aquisição de sala de aula,
laboratórios, salas de treinamentos, nas compras de materiais escolares, fomento de projetos
de ensino, pesquisa e/ou extensão, voltados para os trabalhadores atingidos e/ou para a
sociedade em vulnerabilidade social (Tramonte et al., 2012).
A possibilidade de concorrerem em editais de fomentos e patrocínio, emerge como
uma oportunidade viável para as autarquias federais de ensino, que por suas ações
desenvolvidas e os impactos na sociedade podem despertar o interesse de empresas
privadas em associar a sua marca aos respectivos eventos ou publicações (Pereira et al.,
2019).
Sobre os editais de fomentos, é necessário que haja uma intensa e constante
pesquisa para o aproveitamento das máximas oportunidades, pois as oportunidades podem
ser oferecidas tanto por editais municipais, estaduais, nacionais, e até mesmo internacionais
(Silva et al., 2018).
Como ensina Tumelero et al. (2016) as organizações já despertaram que as
inovações tecnológicas necessitam de investimentos constantes que vão desde o
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desenvolvimento até a fase inicial da comercialização. Estes investimentos estão sendo
ofertados continuamente pelo governo, que vê a inovação tecnológica como sendo um
instrumento importante para o desenvolvimento do país, principalmente através dos editais.

3.3.3. Institucionalização da cultura empreendedora

Para a institucionalização da cultura empreendedora, novamente é necessário
que as IES promovam a utilização dos recursos humanos disponíveis, pois segundo Lima
et al. (2018) os recursos humanos das organizações são boas fontes de receitas, além de
caracterizar como ação empreendedora. O empreendedorismo é a capacidade e iniciativa do
empreendedor de identificar, avaliar e de explorar uma oportunidade quanto se apresenta.
Lima et al. (2018) ressaltam ainda que este tipo de oportunidade pode já existir dentro da
instituição, precisando apenas ser explorado, e a partir daí ser formado um novo negócio.
Lima et al. (2018) observam também que as organizações públicas estão tomadas
por disfunções burocráticas que podem afetar o empreendedorismo, já que o
empreendedorismo não é contrário às organizações públicas, mas apenas a essas disfunções
que algumas ainda estão submetidas.
Sobre

as

disfunções

burocráticas,

Sadler

(2000)

ao

tratar

o

tema

empreendedorismos nas universidades, faz emergir também a questão da reforma da gestão
pública. Movimento que surgiu no Brasil com maior ênfase após o período militar e o
declínio do modelo nacional-desenvolvimentista, trazendo avanços e inovações, porém sem
atacar outros pontos necessários, conforme explica Abrucio (2007).
Na década de 90, a reforma da administração pública foi abordada tanto pelo
governo Collor/Itamar8, quando pelo governo FHC9, tendo maior destaque na gestão de
FHC, através da criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, chefiado
pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira. Buscando combater as disfunções burocráticas,
Bresser-Pereira buscou implantar no serviço público a capacitação dos agentes, e
incentivou a alteração constitucional, criando o princípio da eficiência (Abrucio, 2007).
Ainda na gestão de Bresser-Pereira, foram criados a figura das Organizações Sociais
(OSs) e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), que
representam uma tentativa de aproximação e implantação das Parcerias Público-Privado
8

Presidido por Fernando Affonso Collor de Mello, de 15 de março de 1990 à 29 de dezembro de 1992, e por
Itamar Augusto Cautiero Franco, de 29 de dezembro de 1992 à 1º de janeiro de 1995.
9
Presidido por Fernando Henrique Cardoso, de 1º de janeiro de 1995 à 1º de janeiro de 2003.
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(PPPs). Contudo a Bresser-Pereira não conseguiu implantar uma reforma da gestão pública
que coloca-se fim as disfunções burocráticas, seja por sua herança governamental de
desmantelamento do Estado, seja pela falta da cultura de implantação de reformas
fundamentadas no debate, na negociação e em processos decisórios (Abrucio, 2007).
Monteiro (2018) resgata a discussão das reformas da gestão pública, analisando
principalmente a primeira década dos anos 2000. Segundo aponta Monteiro (2018), os
casos de corrupção e patrimonialismo na administração pública, bem como a criação pelo
governo federal de programas para modernização e controle da gestão pública, durante este
período, fizeram que o tema reforma da gestão pública tomasse força.
Com a idéia de uma administração pública que funcionasse melhor e custasse
menos para os cofres públicos, conforme a lógica do mercado privado, e posteriormente da
gestão por resultado, a reforma da gestão pública é um processo que ainda não alcançou os
seus objetivos. De acordo com Monteiro (2018), a reforma da gestão pública baseada na
lógica do mercado, trouxe para a administração um modelo de gestão premiado, porém que
em muitos casos não refletiram em uma melhoria administrativa.
Retomando a discussão do empreendedorismo, Lima et al. (2018) acrescentam que
o empreendedorismo nas organizações públicas deve ser impulsionado pelos stakeholders,
pelo empreendedor e pelo o político, e para que haja sucesso é necessário que consiga
incorporar e harmonizar esses três agentes dentro da instituição.
O perfil empreendedor é apontado por Lima et al. (2018) como peça fundamental e
indispensável para a engrenagem que movimenta uma instituição de ensino empreendedora.
É o papel de essas instituições disseminarem dentro da comunidade acadêmica o
empreendedorismo, através de atividades empresariais atreladas às suas atividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.
O “empreendedorismo universitário” e a “universidade empreendedora” são
conceitos que estão sendo utilizado com frequência para representar a necessidade destas
organizações em desenvolver expertise profissional e as parcerias universidade-governoempresa para ampliação das receitas e consequentemente o avanço tecnológico, social e
econômico (Lima et al., 2018).
Universidade-empreendedora é uma expressão valorizada pelos estudiosos atuais e
relacionada de forma direta com o modelo da hélice tripla de Henry Etzkowitz e Loet
Leydesdorff. A expressão simboliza uma mudança cultural dentro das universidades que
pretendem promover a transição do modelo tradicional, onde as pesquisas são básicas, para
o modelo de universidade moderna, que desenvolvem o empreendedorismo e a inovação
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como forma de evolução do sistema universitário. Em um cenário de universidadeempreendedora, a gestão da inovação assume um papel fundamental na transformação
cultural, ocupando o centro, servindo como ponto de interação entre as pás da hélice
(Gonzáles De La Fe, 2009; Moura Filho et al., 2019).
De acordo com González De La Fe (2009), em uma universidade-empreendedora a
inovação tem o poder de fazer surgir na comunidade universitária os chamados cientistasempreendedores, que somando forças com a indústria e o governo, promovem “relações
geradoras” do conhecimento. Esses cientistas-empreendedores podem ser os docentes, os
alunos e os técnico-administrativos.

3.3.4. Rearranjo das estruturas organizacionais

Retomando as alternativas macros de utilização dos recursos humanos disponíveis,
de aproximação com as organizações públicas e privadas e de institucionalização da cultura
empreendedora, chega-se na quarta alternativa, o

rearranjo das estruturas

organizacionais.
O rearranjo das estruturas organizacionais passa pela necessidade das autarquias
federais de ensino de criarem e/ou se adequarem a novos setores, departamentos, órgãos,
funções. Exemplos desses rearranjos é a criação de Incubadoras de Empresas, NIT,
Escritório de Transferências de Tecnologias, Parques Tecnológicos, Fundações de Apoio, e
etc.
A ideia de Incubadoras de Empresas surgiu nos EUA por volta de 1950, onde um
empresário adquiriu um galpão e ofereceu para empresas que estavam iniciando, espaço
com serviços de contabilidade, secretária, marketing, etc. O funcionamento foi na forma de
condomínio, e graças a um aviário, primeira empresa a se interessar pela proposta, o espaço
recebeu o nome de “incubadora”. No Brasil a ideia de incubadora germinou em conjunto
com a ideia dos Núcleos de Inovação Tecnológico, Escritório de Transferências de
Tecnologias e Parque Tecnológico, principalmente nas regiões de Joinville/SC, São
Carlos/SP, Santa Maria/RS e Manaus/AM (Fonseca, 2014).
As criações dos novos espaços trazem para ambos as envolvidas vantagens, para as
empresas incubadas a interação proporciona um fortalecimento e um melhor
posicionamento do produto no mercado, graças à inovação que poderá ser agregada pelas
pesquisas universitárias. Por outro lado, esta relação proporciona para as universidades
oportunidades de obtenção de recursos financeiros adicionais, principalmente em
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momentos que o governo, tradicional financiador das pesquisas universitárias, cruza fortes
restrições orçamentárias. É nessa conjuntura que a universidades e o setor produtivo,
impulsionados por interesses distintos, podem cooperar juntos, fortalecendo os seus laços
(Vedovello, 2001).

3.3.5. Adequação das práticas de governanças

Para que as quatro alternativas anteriores tenham sucesso, é necessário que as
autarquia federais de ensino promovam a adequação das práticas de governanças.
Governança está ligada diretamente com o conceito de eficiência, já que é a forma, o meio,
o processo pela qual a gestão exerce o seu poder de planejar atividades, formular políticas,
controlar recursos financeiros, gerir os recursos humanos, articular as relações sociais e
política e fiscalizar as ações internas (Gonçalves, 2005). Dentro deste contexto, a cartilha
do Tribunal de Contas da União (TCU) (2014) também conceitua governança,
caracterizando-a por ser uma reunião de mecanismos de lideranças, estratégias e controle
que deverão ser implantados para avaliar, direcionar e monitorar a forma de fazer gestão,
objetivando a formação de políticas públicas e o fornecimento de serviços e produtos que
obedeçam ao interesse social.
Fonseca e Silveira (2016) ensinam que a adoção de melhores práticas de governança
corporativa pelas empresas, implica na redução do custo de capital, amplia a captação de
recursos para o investimento, mitigando o problema do financiamento empresarial. Já
Alcântara, Pereira, & Silva (2015) explicam que a governança pública surge como um
modelo orientativo para cooperação entre as universidades, o governo e a indústria em prol
de um mesmo objetivo.
Medeiros et al. (2017) explicam que as organizações públicas vêm passando por
uma fase de mudanças em sua forma estrutural. Segundo eles a nova gestão pública
conhecida por se concentrar na busca por resultados e no aumento do desempenho das
organizações públicas vêm exigindo que o setor público adote princípios gerenciais
característicos dos setores privados.
Cappellesso et al. (2016) explicam que para a manutenção do interesse social, as
instituições deverão adotar governanças que atendam a alguns princípios, como agir com
integridade, manter transparência das suas ações, buscar alcançar os seus resultados de
forma sustentável, promover a gestão de risco das ações, fomentar a gestão por liderança e
manter um controle. Corroborando a CF/88, os princípios constitucionais da legalidade,
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impessoalidade, moralidade e eficiência também terão que estar presente nas ações de
governança, principalmente porque as autarquias federais de ensino têm que responder a
Controladoria Geral da União-CGU e ao Tribunal de Contas da União-TCU.
Diante das posições dos autores exposto nesta parte, a pesquisa buscará utilizar
principalmente as ações de captação de recursos que atenda as necessidades das autarquias
federais de ensino e que precisem para a sua implementação mais dos esforços
institucionais do que aquelas que precisam mais de esforços individuais. Entre essas
possíveis ações para captação de recursos que necessitam mais dos esforços institucionais,
a pesquisa destaca os investimentos em pesquisa, a realização de parcerias com os setores
públicos e privados, a criação de cursos autofinanciáveis, além do rearranjo institucional
através da criação de incubadoras de empresas e fundações de apoio.

3.4. Orçamento Público

A mobilização de recursos não pode ser feita desalinhada com os preceitos legais
que regem o orçamento público no Brasil. Entende-se como orçamento público o
instrumento que o Governo Federal utiliza para demonstrar as fontes das suas arrecadações,
bem como em quais serviços públicos esses valores serão aplicados (Controladoria Geral da
União, 2019).
Para aprofundar-se na compreensão do funcionamento do orçamento público e seus
regramentos, é necessário recorrer à carta magna brasileira, que trata do assunto em seu art.
165. Segundo a CF/88 o orçamento público se divide em três importantes instrumentos
legislativos: a) Plano Plurianual (PPA); b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); c) Lei
Orçamentária Anual (LOA). O plano plurianual tem a finalidade de traçar os grandes rumos
das políticas públicas, definindo o que entra e o que não entra na agenda, o que se tornará
uma política de governo ou o que se tornará uma política de estado, e o quanto será
investido prioritariamente. Já a lei de diretrizes orçamentárias tem o objetivo de desdobrar
ano a ano as metas previstas no PPA, enquanto a lei orçamentária anual executa as metas
desdobradas pela LDO conforme a arrecadação de cada ano (Couto, Barbosa Neto, &
Resende, 2018).
No entanto, a Lei Orçamentária Anual traz algumas receitas que são caracterizadas
por serem vinculadas a uma determinada aplicação, como os gastos com a educação. Esses
gastos vinculados tornam a aplicação das receitas mais engessada, deixando poucas opções
para o gestor remanejar valores entre as naturezas de despesas. Dentro dessa situação, o
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IFMT recebe normalmente, via LOA, receitas para serem utilizada principalmente em três
grupos de naturezas de despesas (IFMT, 2019c):
a) 1. Pessoal e encargo sociais;
b) 3. Outras despesas correntes;
c) 4. Investimento.
Contudo, o Manual Técnico do Orçamento - MTO 2020 classifica as naturezas de
despesas em dois grupos e sete subgrupos, conforme demonstrado no quadro 03:
Quadro 3: Classificação das despesas por natureza
Código

Descrição

3.0.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.2.00.00.00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

9.9.99.99.99

Reserva de Contingência

Fonte: Elaboração a partir de dados do MTO (2020).

Os valores recebidos para aplicação na natureza de despesas classificado pelo
código 3.1.00.00.00 (Pessoal e Encargos Sociais) é caracterizado por ser uma despesa
orçamentária destinada ao pagamento de servidores (ativo, inativo e pensionista) com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como salários, adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e
contribuições, conforme disciplina o art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000 (Ministério
da Economia, 2020).
Já a natureza de despesas 3.3.00.00.00 (Outras Despesas Correntes) permite que o
recurso seja utilizado para a compra desde materiais de consumo, que são aqueles materiais
que pelo seu uso acaba perdendo a sua identidade física e/ou tem sua duração não superior
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a dois anos, até mesmo para pagamento de outras despesas correntes, ditas como sendo não
classificáveis nos outros grupos de natureza de despesas (Ministério da Economia, 2020;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2012).
A natureza de despesas 4.4.00.00.00 (Investimentos) é o que permite aos institutos
federais de ensino e universidades o planejamento e a execução de obras, bem como a
aquisição de imóveis, podendo até mesmo adquirir instalações, equipamentos e materiais
permanentes, caso seja necessário para a realização daquela última (Ministério da
Economia, 2020).
Outros conceitos que deverão ser observados pelos órgãos públicos durante a
execução orçamentária, estão relacionados diretamente aos princípios orçamentários.
Princípios, em sentido geral, são normas investidas de força orientativa para cumprimento
de determinadas ações, porém com uma força impositiva menor do que uma regra
(Galuppo, 1999). Já os princípios orçamentários são caracterizados por serem normativas
básicas com força impositiva das regras, que atribui às práticas orçamentárias maior
racionalidade, eficiência e transparências, por serem embasadas nas normas jurídicas
(Ministério da Economia, 2020).
O primeiro princípio que os poderes e entes federativos terão que seguir é o da
Unidade, também descritas em algumas doutrinas como sendo o princípio da Totalidade.
Esse princípio está previsto no caput do art. 2º da Lei de Normas Gerais de Direito
Financeiro10, que disciplina que todos os poderes e entes federativos devem abster-se de
manter múltiplos orçamentos, devendo conservar um único orçamento (Ministério da
Economia, 2020). Por isso, cada ente governamental deverá elaborar a sua própria Lei
Orçamentária Anual, que conforme já mencionado, é o documento legal que reunirá as
receitas e as despesas já fixadas para o exercício financeiro (Controladoria Geral da União,
2019).
Com a adoção deste princípio, a administração poderá sempre ter um panorama
geral das finanças públicas, permitindo até mesmo um melhor controle, pelo Poder
Legislativo, das operações financeiras de responsabilidade do Executivo (Gontijo, 2004).
Ainda derivado do caput do art. 2º da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro,
surge outro princípio, o da Universalidade. Este princípio, além de estar previsto na Lei n.
4.320, de 17 de Março de 1964, também está positivado no art. 165, § 5º da Constituição
Federal. Este princípio é complementar ao princípio anterior, pois orienta que todos os
10

Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964.
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entes da federação devem prever em sua LOA todas as receitas e as despesas de todos os
Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público
(Ministério da Economia, 2020). Corroborando, o princípio do Orçamento Bruto
recomenda que os registros das receitas e despesas na LOA deverão ser feitas considerando
o valor total e bruto, sendo proibidas quaisquer deduções (Gontijo, 2004).
Cumulado a estes dois princípios, a Constituição Federal respaldou o princípio da
Anualidade ou Periodicidade. Conforme a dedução do nome, este princípio orienta que o
orçamento deverá ser elaborado e autorizado para um período de tempo determinado, que
no caso da Carta Magna será anual e segundo a Lei de Normas Gerais de Direito
Financeiro, corresponderá ao ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro). A periodicidade
anual está bem definida na legislação brasileira com a previsão da LOA, Lei Orçamentária
Anual na própria constituição (Ministério da Economia, 2020; Gontijo, 2004).
Outro princípio a ser seguido, é o princípio da Exclusividade, que define que na
LOA tenha exclusivamente matérias orçamentárias e financeiras, excluindo todos os
dispositivos estranhos que não tenham relação com a estimativa de receitas e a definição de
despesas (Ministério da Economia, 2020). Sua previsão legal está ancorada no art. 165, § 8º
da CF.
A obrigatoriedade das receitas e das despesas estarem bem discriminadas na LOA,
de forma a facilitar o acompanhamento e o controle dos gastos públicos, está orientada pelo
princípio da Especificação, Especialização ou Discriminação. Este princípio visa inibir as
conhecidas emendas curingas ou dotações globais para atender indiferentemente as
despesas. Ainda com base neste princípio, o art. 15 da Lei n. 4.320/64 exige que as
despesas sejam discriminadas minimamente por meio de elementos de despesas.
O princípio do Equilíbrio é o princípio que merece especial atenção pelas
orientações que ele preconiza. Segundo as doutrinas e as normativas legais, o princípio do
equilíbrio instrui que é necessário haver um equilíbrio entre as receitas e despesas previstas
na lei orçamentária, de forma a respeitar as Regras de Ouro da Lei de Responsabilidade
Fiscal, prevista no art. 12, § 2º, que afirma que “as receitas de operações de crédito não
poderá ser superior ao das despesas de capital” (Gontijo, 2004).
Por final, mas não menos importante, existe o princípio da Não Vinculação ou Não
Afetação das Receitas, ou seja, não é permitido que parcelas das receitas geral seja
reservado para determinados gastos, engessando a ação dos gestores a curto, médio ou
longo prazo. Porém esse princípio só aplica-se às receitas de impostos, conforme inciso IV
do art. 167 da CF (Ministério da Economia, 2020).
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A partir do conhecimento destes princípios é possível compreender como se dá a
formação do orçamento das Universidades e Institutos Federais de Ensino em aspectos
gerais. Antes da publicação da Lei Orçamentária Anual, as Universidades e Institutos
Federais de Ensino deverão elaborar as suas respectivas proposta de orçamentária,
contendo, igualmente como ocorre em sentido macro, às estimativas de suas receitas e as
prováveis despesas. Somente após a elaboração dessas propostas orçamentárias, que ela
seguirá ao Ministério da Educação para compor a LOA (Alves, 2015).
No caso dos IF’s, a elaboração da proposta orçamentária está regulada pelo no
Decreto nº 7.313, de 22 de setembro de 2010, mais precisamente pelo seu art. 4º, com seus
parágrafos e incisos:
Art. 4º Na elaboração das propostas orçamentárias anuais dos institutos federais
de educação, ciência e tecnologia, o Ministério da Educação deverá observar a
matriz de distribuição, para a alocação de recursos destinados a despesas
classificadas como Outras Despesas Correntes e de Capital.
§ 1º A matriz de distribuição será elaborada a partir de parâmetros definidos por
comissão paritária, constituída no âmbito do Ministério da Educação, integrada
por membros indicados pelo colegiado de reitores dos institutos federais de
educação, ciência e tecnologia e por aquele Ministério.
§ 2º Os parâmetros a serem definidos pela comissão levarão em consideração,
entre outros, os seguintes critérios:
I - o número de matrículas e a quantidade de alunos ingressantes e concluintes em
todos os níveis e modalidades de ensino em cada período;
II - a relação entre o número de alunos e o número de docentes nos diferentes
níveis e modalidades de ensino ofertado;
III - as diferentes áreas de conhecimento e eixos tecnológicos dos cursos
ofertados;
IV - o apoio às instituições públicas de ensino, em ações e programas de melhoria
da educação básica, especialmente na oferta do ensino de ciências, oferecendo
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de
ensino;
V - a existência de programas institucionalizados de extensão e certificação, com
indicadores de monitoramento;
VI - a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico,
cultural e artístico, reconhecida nacional e internacionalmente;
VII - a existência de núcleos de inovação tecnológica;
VIII - o número de registro e comercialização de patentes;
IX - os resultados das avaliações realizadas por sistemas nacionais de avaliação
da educação em todos os níveis e modalidades de ensino, capazes de aferir a
qualidade de ensino ofertado;
X - adesão a sistemas de informação e programas de interesse coletivo instituídos
pelo Ministério da Educação;
XI - a existência de programas de mestrado e doutorados, especialmente os
profissionais, e seus respectivos resultados da avaliação pela Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

A primeira métrica que é considerada para a elaboração da matriz de distribuição,
também tratado na RFEPCT como matriz CONIF, é o número de alunos matriculados no
último semestre do anterior e a quantidade de alunos que iniciarão e concluirão os cursos
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do ano em questão, ou seja, o valor do orçamento dependerá do número de alunos
efetivamente matriculados no período (Alves, 2015). Essas informações são retiradas de
bancos de dados oficiais, mantidos pelo MEC, a exemplo da plataforma Nilo Peçanha
(Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 2019b).
Combinado com os dados de alunos matriculados, a matriz utiliza um cálculo
ponderado dessas matrículas considerando com fator a carga horária e a duração do curso,
além do peso do curso. Por exemplo, os cursos de engenharia têm mais peso que um curso
de licenciatura, pois entende-se que os cursos daquela área é mais oneroso que os cursos da
área de licenciatura, por exigirem mais laboratórios especializados (Fonseca, 2019)
Outros dados considerados na construção da matriz CONIF são os relativos à
Assistência Estudantil, Pesquisa, Extensão, e Reitoria, dos últimos dois anos. Finalizado a
Matriz CONIF, ela é apresentada ao MEC/SETEC com o respectivo rateio do orçamento
para toda a RFEPCT (Alves, 2015).
Diante dos princípios orçamentários e até mesmo pelo regramento de formação do
orçamento público, a mobilização de recursos terá que ser tratado seguindo os preceitos
normativos e até mesmo, sujeito a fiscalização pela Controladoria Geral da União, que tem,
dentre as suas atribuições, a função de fiscalizar as contas das universidades e institutos
federais, limitando comportamentos oportunistas, que por ventura possam acarretar em
improbidade administrativa (Sousa, Alves, Oliveira & Pereira, 2019).
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4. MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA

4.1 Tipificação da Pesquisa

Quanto à natureza da pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada, haja vista
que o objetivo da mesma era produzir conhecimento científico que permita sua aplicação
prática nas autarquias federais de ensino para ampliar a mobilização de recursos externos
diretamente da sociedade de forma adequada à realidade de cada autarquia ou campi, sem
comprometer a sua independência técnica-científico (Gerhardt & Silveira, 2009).
Quanto ao tipo, pretendeu-se desenvolver uma pesquisa exploratória, que Gil (2002)
conceitua como sendo a que possibilita uma maior aproximação com o problema,
permitindo torná-lo mais explícito. Logo, a adoção da pesquisa exploratória permitiu que o
estudo trouxesse inovações que poderão permitir um avanço na solução do problema.
Foi também utilizada à pesquisa descritiva que permitiu ao estudo descrever as
fontes de receitas do IFMT e os produtos que o IFMT já produz ou que tenha expertise para
produzir, já que Gil (2002) explica que a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever
fenômenos, grupos ou variáveis.
Quanto à abordagem, o estudo utilizou-se da pesquisa qualitativa, pois esta permite
um melhor entendimento da organização e dos fenômenos (Gerhardt & Silveira, 2009).
Esta abordagem foi útil para identificar os procedimentos disponíveis para Mobilização de
Recursos, que se adeque a necessidade das autarquias federais de ensino sem
comprometerem a sua independência técnico-científica, trazendo como proposta, ao final,
um manual de procedimentos que possibilite a ampliação das mobilizações de recursos.
Considerando o objetivo do estudo de propor um manual de procedimentos que
possibilite a ampliação da mobilização de recursos externos, foi utilizado o método Design
Science, por ser um método que permitiu propor, testar e validar um produto que tem
aplicação prática na solução do problema enfrentado pelas autarquias federais de ensino e
que reflete positivamente no público interno e externo (Conejero, Mangini, Andrade, &
Pacheco, 2017).
O local de estudo foi o IFMT e seus campi e campi avançados, durante o período de
2008 a 2019, por ser uma autarquia federal de ensino que está presente em todo o estado de
Mato Grosso, conforme demonstrado na Figura 01, e que permitiu a pesquisa ter melhores
acessos a documentos e informações institucionais.
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Figura 1:: Distribuição de Campi do IFMT

Fonte: Adaptado de IFMT (2019d).

4.2. Etapas da Pesquisa

Para melhor desenvolvimento da pesquisa, ela foi dividida em quatro etapas, sendo
duas para o diagnóstico do problema, uma para a construção e proposição de um manual e
uma para a consulta da viabilidade do manual, conforme exposto sinteticamente na figura
02.
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Figura 2: Fluxograma das etapas de pesquisa.

Fonte: Elaboração própria do autor

Na primeira etapa, utilizando das orientações de Gerhardt e Silveira (2009) a
pesquisa identificou as possibilidades e oportunidades legais disponíveis no ordenamento
jurídico brasileiro. A identificação foi feita por meio do levantamento bibliográfico, através
dos artigos científicos, disponíveis nas bases de dados do Spell, Scielo e Web of Science,
que correspondem aos termos “Captação de Recurso”; “Arrecadação de Recurso”,
“Autarquia

Federal

de

Ensino”;

“Parceria-Público-Privado”;

“Universidade
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Empreendedora”, pesquisados de forma separados e combinados.
Na sequência foi feito o levantamento documental das legislações relacionadas à
mobilização de recursos, por meio de pesquisas no site do Planalto Federal, para verificar
as principais formas de mobilização de recursos autorizadas por lei. Foi feito ainda o
levantamento das ações de captação de recursos desenvolvidas pelas principais autarquias
federais de ensinos, através da consulta nos sites institucionais, buscando relatos de
experiências de sucesso (Gerhardt & Silveira, 2009).
Feita a identificação, as informações levantadas foram analisadas de forma
qualitativa, seguindo os procedimentos da análise documental, com base em Gil (2002),
para a representação condensada das informações de forma a facilitar a consulta na fase da
construção do manual.
Os fatores analisados foram principalmente:
a) Formas de captação de recursos autorizadas por lei;
b) Relatos de experiências de instituições em captação de recursos;
Na segunda etapa, seguindo as orientações de Gerhardt e Silveira (2009) e Gil
(2002) foram mapeadas as fontes de receitas do IFMT através do levantamento documental
dos relatórios de gestão produzido pelo IFMT e disponível em seu site, para que a pesquisa
pudesse determinar o que já foi produzido, o que já foi recebido através da mobilização de
recursos e quais parcerias já foram firmadas pelo IFMT durante o período pesquisado.
Na sequência foi feito o levantamento documental dos orçamentos financeiros
anuais, previstos e executados durante o período pesquisado, através do site da Pró-Reitoria
de Administração e do Portal da Transparência. Para que possa ver a realidade orçamentária
durante os 10 anos pesquisados, quais foram os impactos, o tamanho e as consequências
dos cortes e contingenciamentos ocorridos.
Na busca por dados mais completos e detalhados sobre as fontes de receitas do
IFMT e os produtos que o IFMT já produz ou que tenha expertises para produzir e que
poderão ser utilizados como forma de mobilização de recursos, o pesquisador optou no
prosseguimento da segunda etapa, utilizar da triangulação. A estratégia da triangulação
permite analisar o mesmo fenômeno por meio de dois ou mais fontes de dados, haja vista
que obter informações por diferentes ângulos possibilita a confirmação e o esclarecimento
do fenômeno, dando a ele maior confiabilidade (Abdalla, Oliveira, Azevedo, & Gonzalez,
2018).
Seguindo as classificações tratada por Abdalla et al. (2018) quanto à tipologia da
triangulação, a pesquisa utilizou da triangulação metodológica, que permite a utilização de
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vários métodos para obtenção de dados mais completos e detalhados. Para isso, a pesquisa
empregou, além do levantamento documental, a técnica de entrevista semi-estruturada.
Então, ainda na segunda etapa foram feitas as entrevistas semi-estruturadas, com um
único respondente por vez, para que pudesse obter uma entrevista com a profundidade
necessária para o diagnóstico geral do próprio IFMT. A escolha pela entrevista individual
em detrimento do grupo focal fundamentou-se na facilidade de agendamento das
entrevistas para um tempo e local conveniente para o entrevistado.
Outro fator que levou o pesquisador a optar pelas entrevistas individuais é a
possibilidade de obter maiores detalhes enriquecidos pelas experiências pessoais do
respondente que porventura não seria revelado no caso da adoção do grupo focal.
Antes do início das entrevistas, foi elaborado o tópico guia, para orientar o
entrevistador a conduzir a entrevista de forma continuada e menos rígida possível, de forma
a absorver as informações pretendidas do entrevistado para a consecução dos fins e
objetivos da pesquisa.
A construção do tópico guia foi feito a partir da combinação dos resultados da
análise documental da etapa anterior e do conhecimento do campo já adquirido. Contudo o
tópico guia não foi algo imutável, pois foi sendo adaptado durante o decorrer das
entrevistas conforme as experiências adquiridas e o perfil do entrevistado que exigia
explorar novos aspectos.
Após traçado o tópico guia inicial, foi feita a seleção da amostra dos entrevistados a
partir de uma população estimada de trinta e duas pessoas11, formada por grupos naturais de
servidores que atendiam ao requisito de ocupar ou ter ocupado o cargo de Reitor (CD-1),
Pró-Reitor (CD-2) ou de Diretor (CD-2, CD-3 ou CD-4) no IFMT entre o período de 2009
a 2019, ou que ocupem atualmente outras posições estratégicas dentro do mesmo para a
mobilização de recursos.
A partir do tamanho da população, e considerando que alguns cargos de diretoria
(CD-4) não exercem função de gestão, a pesquisa calculou inicialmente selecionar de 10 a
15 entrevistados que atendesse aos requisitos e que tinham, realmente, potenciais de
auxiliar a pesquisa.
No entanto, o número de entrevistados foi de nove pessoas. O número de nove
entrevistados seguiu as orientações de Bauer & Gaskell (2002) que ensinam que ao
escolher o número de entrevistados deve ser observado o fato de existir um número
11

Valores estimados a partir do SUAP, sistema desenvolvido pelo IFMT em parceria com o IFRN, e Boletins
de Serviços dos anos 2009 a 2019, disponível no site institucional do IFMT.
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determinado de interpretação da realidade. Outro fator considerado pela pesquisa para
alcançar o número de nove entrevistados, foi que três potenciais entrevistados mesmo após
serem convidados não puderam participar das entrevistas. Contudo a ausência dos três
entrevistados não trouxe prejuízo, pois quando a pesquisa observou que as entrevistas
chegaram a um determinado ponto de saturação, a coleta pode ser interrompida.
Outro fator que a pesquisa considerou para a limitação do número de entrevistados
foi à janela temporal prevista para a realização das entrevistas, transcrição e análise dos
dados coletados. Manter esta relação (tempo disponível x número de entrevistados)
permitiu que fosse feito uma análise detalhada, incluindo lembranças do momento de cada
entrevista e/ou perguntas e comentários específicos.
Finalizado as entrevistas, foi realizada a transcrição do material, a construção e a
análise do corpus dos textos. Durante a transcrição do material da entrevista foi
considerado pela pesquisa as orientações de Manzini (2010), dando especial ênfase não só o
que foi falado, mas também o que foi perguntado e não foi respondido, o que está inaudível
ou incompreensível.
A análise do material, junto com o levantamento documental, foi realizada de forma
qualitativa, seguindo os procedimentos de análise de conteúdo de Bardin (pré-análise;
exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação).
Os fatores analisados nesta fase foram:
a) Implantação e expansão do IFMT;
b) Ações de ensino, pesquisa e extensão;
c) Gestão orçamentária e financeira;
d) Gestão administrativa;
e) Parcerias com setores públicos e privados, em nível local, regional, nacional
e/ou internacional;
Na terceira etapa, depois de identificados os procedimentos disponíveis para
Mobilização de Recursos, que se adeque a necessidade das autarquias federais de ensino
sem comprometerem a sua independência técnico-científica, trouxe ao final um manual de
procedimentos que possibilitará a ampliação das mobilizações de recursos.
Na derradeira etapa, com o documento em forma de manual finalizado, foi
apresentado ao gestor máximo do IFMT e aos seus Pró-Reitores, para que por meio da
apresentação do produto fossem colhidas as impressões desses gestores, através de
aplicação de questionários.

60
5.

IDENTIFICAÇÃO

DAS

OPORTUNIDADES

DE

MOBILIZAÇÃO

DE

RECURSOS (ETAPA 1)

5.1. Coleta e Análise dos Dados

Conforme já exposto, a pesquisa mapeou através dos repositórios de artigos da
SPELL, SCIELO e Web of Science o que a academia discute sobre captação, mobilização,
arrecadação de recurso por autarquias federais de ensinos, bem como por parceria-públicoprivado e universidades empreendedoras.
No princípio do levantamento, a pesquisa obteve os resultados expressos no quadro
04, dividido por ano. Foi dada principal ênfase aos artigos publicados entre no período de
2015 a 2020, porém sem descartar diretamente os artigos publicados em anos anteriores.

Quadro 4: Levantamento de papers
Base

Termo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Anterior

Total

10

6

5

15

10

0

56

102

3

0

4

7

0

1

15

30

0

1

1

1

2

1

4

10

19

11

22

15

11

2

140

220

0

0

0

0

0

0

03

03

2

5

7

8

9

1

19

51

8

14

14

13

10

1

21

81

Captação ou mobilização
ou arrecadação de
recurso
SCIELO

Parcerias Públicas e
Privadas
Universidade
Empreendedora
Captação ou mobilização
ou arrecadação de
recurso

SPELL

Parcerias Públicas e
Privadas
Universidade
Empreendedora

Web of
Science

Fundraising

Total de Artigos
Fonte: Elaborado pelo autor

497
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Considerando o número expressivo de artigos obtido no primeiro levantamento,
apenas utilizando os termos destacado no quadro 04, a pesquisa necessitou aplicar novos
filtros. O primeiro filtro aplicado foi a da técnica de seleção a partir do título dos artigos,
pois o título pode ser considerado como um resumo conciso do conteúdo, que não entra em
detalhe, porém traz uma síntese da ideia abordada.
A aplicação deste primeiro filtro permitiu uma redução de aproximadamente 70%
no número de artigos. Na sequência foi aplicado um novo filtro de seleção através da leitura
flutuante dos resumos de cada artigo, que resultou em um número possível de documentos
a serem estudado e analisado de forma minucioso, dentro do cronograma disponível para a
realização da pesquisa.
A aplicação destes filtros permitiu a redução do número de documentos, porém
também orientou como o tema poderia ser abordado pela pesquisa, haja vista um número
grande de artigos que trabalha o tema pesquisado, porém sobre outros aspectos que não
estão relacionados com a mobilização de recursos para as autarquias federais de ensino.
A pesquisa então pode focar-se em 48 (quarenta e oito) papers da lista inicial,
porém, conforme a pesquisa foi avançando na análise minuciosa dos artigos, foi necessário
realizar novos levantamentos de artigos sobre temas específicos que emergiram do estudo e
que necessitavam serem mais bem compreendido pelo pesquisador.
Corroborando o corpus de artigos já formado, a pesquisa promoveu também o
levantamento documental das legislações relacionadas à mobilização de recursos e que
serviram de apoio e fundamentação as formas de mobilização de recursos extraídos dos
artigos. Para a este levantamento normativo, a pesquisa promoveu uma intensa busca no
sítio do Planalto Federal para compreender todo o arcabouço jurídico relacionado à
mobilização de recursos. Após a busca, foi feita o fichamento dos trechos das legislações
que poderiam ser utilizados na pesquisa. No quadro 05 está relacionado o resultado das
legislações que regulamentam as ações de mobilização de recursos pelas IES.
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Quadro 5: Legislações relacionadas à mobilização de recursos
Norma
Constituição da República de 1988

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

Descrição
Constituição Federal
Institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública
Dispõe sobre as relações entre as instituições

o

Lei n 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

federais de ensino superior e de pesquisa científica
e tecnológica e as fundações de apoio.
Dispõe sobre os incentivos à inovação e à

Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo.

Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Dispõem no Capítulo III os incentivos fiscais para
o fomento da inovação tecnológica.
Determinar a necessidade de disponibilizar, em

Lei Complementar n.º 131, de 27 de maio de

tempo real, informações pormenorizadas sobre a

2009.

execução orçamentária e financeira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

Regulamenta a Lei n° 8.958/94, detalhando a
contratação das fundações apoiadoras.
Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento

Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.

científico, à pesquisa, à capacitação científica e
tecnológica e à inovação.
Estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente

Decreto n.º 9.283, de 07 de fevereiro de 2018.

produtivo, com vistas à capacitação tecnológica,
ao alcance da autonomia tecnológica e ao
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional.
Regulamentam os instrumentos de parceria e

Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019.

termos de execução de programas, projetos e
demais finalidades de interesse público com
organizações gestoras de fundos patrimoniais.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Ao final, conforme sintetizado na figura 03, a coletânea de artigos juntamente com
os trechos das legislações fichadas, permitiram que a pesquisa obtivesse as formas de
captação
tação de recursos autorizadas por lei e os relatos de experiências exitosas de instituições
de ensino na mobilização de recursos que poderão servir de exemplo para as outras
instituições.

Figura 3:: Coleta e Análise dos Dados

Fonte: Elaboração própria do autor.

5.2 Análise e Interpretação dos Resultados

A primeira forma de mobilização de recursos extraídos nesta primeira etapa da
pesquisa foram os chamados Escritórios de Transferências de Tecnologia citado por
Deutscher et al. (2005). Os Escritórios de Transferência de Tecnologia, juntamente com os
Núcleos/Agências de Inovação Tecnológico, as Incubadoras de Empresas, os Parques
Tecnológicos e as Tecnopólis funcionam como ferramentas de aproximação do setor
educacional com o setorr produtivo.

64
Como referências a serem seguidas, as autarquias federais de ensino poderão
espelhar-se na Universidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade
Federal de Minas Gerais. Em nível internacional, os melhores exemplos vêm da
Universidade de Stanford e o MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, este já
participou da formação de aproximadamente 4.000 empresas e aquela já gerou spin-offs
com valores aproximados de US$ 1 trilhão.
Deutscher et al. (2005) explicam que essas unidades de aproximação das
universidades com as empresas podem trazer recursos para as instituições através do
financiamento de projetos de pesquisas conjuntas - universidade / empresas - e na
participação nos resultados das pesquisas que originam produtos e serviços de grande
potencial de inovação e que em muitos casos se transformam em start-up.
As ações de mobilização de recursos através dos Escritórios de Transferência de
Tecnologia, dos Núcleos/Agências de Inovação Tecnológico, das Incubadoras de Empresas,
dos Parques Tecnológicos e das Tecnopólis só são possíveis pelo embasamento legal
promovido pelo Estado através da edição da lei n. 10.973 de 02 de dezembro de 2004, a
conhecida “Lei de Inovação”.
Pela lei de inovação é possível que as instituições de ensino superiores entendam as
definições e o papel de cada ente e até mesmo dela dentro dos ambientes promotores de
inovação. Dentro deste cenário, então é necessário à compreensão de alguns conceitos
fundamentais, que vem descrito no quadro 06.
Quadro 6: Relação de Princípios Norteadores da Mobilização de Recursos
Conceito

Princípios
Norteadores

Definição
★ Promover a cooperação e interação entre os entes públicos, entre os
setores públicos e privado e entre empresas;
★ Estimular à atividade de inovação nas Instituições Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICTs), constituindo ambientes favoráveis
à inovação e às atividades de transferência de tecnologia;
★ Utilizar do poder de compra do Estado para fomentar a inovação;
★ Promover alianças estratégicas e de desenvolvimento de projetos de
cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins
lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que
objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a
transferência e a difusão de tecnologia;

Fonte: Elaborado com base na lei n. 10.973 de 02 de dezembro de 2004
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A mobilização de recursos pelas instituições públicas de ensinos através da
inovação está estritamente ligadas e fundamentadas por esses princípios do quadro 06, pois
é a partir deles que as Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) podem
promover o compartilhamento de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais
e demais instalações com empresas para ações voltadas à inovação tecnológica, bem como
permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação. Contudo a legislação resguarda que estes compartilhamentos e permissões devem
estar em conformidade com as prioridades, os critérios e os requisitos aprovados e
divulgados pela ICT pública, não devendo também interferir diretamente em sua atividadefim e nem com ela conflitar.
É através destes compartilhamentos e permissões que as autarquias federais de
ensino podem receber de contrapartida das empresas recursos para serem revertidos em
investimentos para a própria pesquisa, como pagamento de bolsas ao pesquisador,
aquisição de equipamentos, entre outras formas de mobilização de recursos.
Outros conceitos necessários a serem compreendidos, são os expressos na quadro
07, pois não pode haver dúvidas de qual a finalidade de cada ente dentro do ambiente de
inovação e quais as autarquias federais de ensino podem ser consideradas ICT.
Quadro 7: Conceitos extraídos da “Lei de Inovação”
Conceito

Definição

Incubadoras de
Empresas

★ Estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e
tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em
conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento
de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades
voltadas à inovação;

Instituição
Científica,
Tecnológica e de
Inovação (ICT).

★ Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituídos
sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua
missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa
básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos;

Núcleo de Inovação
Tecnológico (NIT)

★ Estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade
jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política
institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições
previstas nesta Lei;
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Fundação de Apoio

★ Fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa,
ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico,
tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs,
registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas
estadual, distrital e municipal;

Parque Tecnológico

★ Complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico,
promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da
capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de
pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação,
entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;

Pólo Tecnológico

★ Ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença
dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas
de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos
operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos
organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes
envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de novas
tecnologias;

Fonte: Elaborado com base na lei n. 10.973 de 02 de dezembro de 2004

Com base no conceito de ICT do quadro 07, as Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovações são todas as instituições públicas de ensino que trazem em sua
missão institucional ou em seus objetivos a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico
ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. No caso
das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, todas podem ser consideradas uma ICT, tendo em vista que na lei de criação
dos IF’s (Lei n. 11.892/2008) é positivado como sendo finalidade e características dessas
instituições a realização de pesquisas aplicadas, o estímulo ao desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas, e que estendam seus benefícios à comunidade.
Retomando a ideia da possibilidade da formação de empresas de altas tecnologias
pelas ICTs, as chamadas start-ups, a pesquisa pode observar que Deutscher et al. (2005),
utilizando da experiência da UFMG, divide em quatro momentos a formação dessas
empresas: a) ideia; b) protótipo; c) tecnologia; e d) empreendimento. Essa divisão torna
mais didática a compreensão do processo pelas autarquias federais de ensino que pretendam
seguir por este caminho da criação de start-up como forma de mobilização de recursos.
Todo o processo deve se iniciar a partir de uma ideia, que normalmente será o
resultado de uma pesquisa, que poderá ter sido gerada em um laboratório universitário. Por
isso a importância as instituições em acompanhar as pesquisas e seus resultados, para a
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partir daí ter ideias que poderão ser trabalhadas para em um futuro próximo gerar um
empreendimento inovador.
Na sequência, a próxima etapa será a da construção de um protótipo, e
posteriormente a transformação desse protótipo em uma tecnologia. Para chegar na etapa da
tecnologia, o protótipo tem que estar revestido de certas características, como a sua
implementação, validação e testes. É na fase da tecnologia que a universidade, exibe maior
desenvoltura e competência, segundo Deutscher et al. (2005). Somente após a tecnologia
estar testada e validada que se recomenda que a instituição passe para a do
empreendimento, que será a fase de criação propriamente dita da empresa start-up.
A fundação de apoio, citado no quadro 07, também é um parceiro importantíssimo
para as autarquias federais de ensino conseguirem mobilizar recursos, conforme a pesquisa
pode extrair do estudo. Apesar dela não estar nas pontas do processo de mobilização de
recursos, às fundações de apoio são uma peças fundamentais no meio desse processo,
funcionando como uma ferramenta de “desburocratização” e de agilização da gestão
acadêmica (Alves & Azevedo, 2007). Toda fundação de apoio às ICT estão sob a égide da
Lei n. 8.958, de 20 de dezembro de 1994, logo, todas as atividades desta fundação deverá
estar em conformidade com o que preceitua a lei.
Além do conceito de Fundação de Apoio já exposto no quadro 07, é de grande
importância para as autarquias federais de ensinos compreenderem também que as
fundações de apoio são organizações que podem ser responsáveis por apoiar até mesmo as
gestão administrativa e financeira necessária à execução dos projetos relacionados com as
áreas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico
e de estímulo à inovação.
Segundo a lei n. 8.958/94, o termo desenvolvimento institucional presente no
conceito de fundação de apoio, deve ser entendido como sendo todas as atividades, sejam
elas em formato de programas, projetos ou operações especiais, inclusive as de natureza
infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das
IFES e/ou ICTs. Contudo essas melhorias devem ser mensuráveis, ou seja, possíveis de
serem medidas, e ter relação direta com a necessidade dessas instituições em cumprirem
com eficiente e eficaz a sua missão.
É justamente por meio das fundações de apoio que as IFES podem gerir os recursos
arrecadados por ações de ensino, pesquisa e extensão, a exemplo dos cursos
autofinanciáveis e/ou das prestações de serviços tecnológicos. Os cursos autofinanciáveis
são cursos custeados exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade
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contratada. Poderão ser enquadrados como cursos autofinanciáveis os cursos de extensão,
como cursos de idiomas, cursos preparatórios para o ENEM, cursos de canto e de
instrumentos musicais, entre outros relacionados com as atividades extensionistas. Outros
cursos que podem ser cobrados e consequentemente utilizados as fundação de apoio para
gerir os recursos financeiros, são os cursos de pós-graduação lato sensu, também conhecida
como cursos de especialização, porém sendo vedada, com base na CF/88, a cobrança pelos
cursos regulares.
Castro (2020) alerta para a necessidade das instituições que trabalharem com
fundações de apoio manterem transparência, moralidade e publicidade de todas as
informações inerentes a parceria, e principalmente as informações relacionadas as gestão de
recursos. No momento que uma instituição de ensino público firmar parceria com uma
fundação de apoio, esta parceria ficará automaticamente submetidas aos dispositivos
jurídicos, como a Lei da Transparência (Lei Complementar n. 131/2009), a Lei das
Licitações Públicas (Lei n. 8.666/93), o Decreto Federal n. 6.170/2007, relativo à
transferência de recursos, bem como aos demais princípios da Administração Pública.
Outras atividades de mobilização de recursos que as fundações de apoio podem
atuar são para gerir os recursos oriundos das atividades das Incubadoras de Empresas, dos
Núcleos/Agências de Inovação Tecnológico, dos Escritórios de Transferência de
Tecnologia, dos Parques Tecnológicos e das Tecnopólis, e/ou até mesmo o recebimento de
doações e destinação de multas judiciais, pois estes recursos entrando diretamente na conta
única da União, não transformam em aumento da receita para as instituições de ensino.
Sobre o recebimento de doações, a pesquisa pode apurar a existência da Lei n.
11.196, de 21 de novembro de 2005, que em seu Capítulo III, trata dos incentivos à
inovação tecnológica. Segundo este capítulo, é possível às empresas investirem em
programas de pesquisas tecnológicas e no desenvolvimento de inovação tecnológica dentro
das Instituições Públicas de Ensino, e em contrapartida receberão incentivos fiscais do
Governo. A partir desta previsão legislativa, surge uma janela de oportunidade para as
autarquias federais de ensino desenvolverem os seus networks com o setor empresarial para
divulgar a lei e consequentemente arrecadar recursos para o fomento do seu tripé.
Seguindo nesta mesma linha da interação universidade-empresa-governo, a pesquisa
traz para o Novo Marco Legal - NML (Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016) como uma
ferramenta a ser explorada pelas autarquias federais de ensino para a mobilização de
recursos. O Novo Marco Legal é uma legislação que ampliou as possibilidades de
cooperação entre os setores educacionais, empresariais e governamentais, principalmente
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para os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e
tecnológica e à inovação, alterando leis que já foram citadas.
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6. MAPEAMENTO DO IFMT (ETAPA 2)

6.1. Coleta dos Dados

Nesta segunda etapa, a pesquisa buscou como fonte de dados os documentos
oficiais que o IFMT publicou e/ou disponibilizou no período pesquisado, que foi de 2008 a
2019. As maiorias desses documentos já são de domínio público e estão disponíveis nos
canais da internet mantidos pelo próprio IFMT e/ou pelo Governo Federal. Com a
promulgação da lei da transparência, a obtenção de informações tornou-se menos difícil,
porém durante o estudo a pesquisa pode se deparar com alguns sites pouco intuitivos,
arquivos

corrompidos/incompletos,

documentos

mal

redigidos,

e

informações

desatualizadas.
No quadro 8, está apresentado os principais documentos e fontes de informações
que foram utilizadas na etapa 02 da pesquisa.
Quadro 8: Principais documentos e fontes de informações utilizadas na pesquisa.
Descrição

Categoria

Responsável

Documento

Instituto Federal de Mato Grosso

Documento

Instituto Federal de Mato Grosso

Documento

Instituto Federal de Mato Grosso

Documentos

Instituto Federal de Mato Grosso

Relatório de Gestão do IFMT
Ano: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
Plano de Desenvolvimento Institucional do
IFMT- PDI
Período: 2009/2014, 2014/2018 e 2019/2023)
Resolução do Conselho Superior do IFMT
006/2015;

084/2017;

144/2017;

050/2018; 059/2018;

014/2019;

027/2019;

Número:

046/2019; 010/2020;
Portarias Institucionais do IFMT

Portarias Ministeriais

Documentos

Ministério

da

Educação;

Ministério

da

Economia;

Ministério

da

Tecnologia,

Inovações

Comunicações;

Ciência,
e
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Conselho
Metodologia da Matriz Orçamentária da Rede

Documentos

de Ensino Profissional e Tecnológica de 2019

Nacional

das

Instituições da Rede Federal de
Educação

Profissional,

Científica e Tecnológica.
Portal da Transparência

Site Eletrônico

LOA - Orçamento Anual do IFMT

Documentos

Ano: 2009 a 2019
Portal da Fundação Uniselva

Site Eletrônico

Regimento Geral do IFMT - 2018
Uma Década de Sonhos, Vidas e Histórias Instituto Federal de Mato Grosso 2008-2018.

Controladoria Geral da União

Instituto Federal de Mato Grosso

Fundação Uniselva

Documentos

Instituto Federal de Mato Grosso

Documento

Instituto Federal de Mato Grosso

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda nesta etapa, a pesquisa realizou as entrevistas semi-estruturadas, com um
único respondente por vez. Para uma melhor condução da entrevista foi construído o tópico
guia (Apêndice II) a partir da combinação dos resultados da análise documental da etapa
anterior, do conhecimento adquirido com a coleta de dados e as impressões adquiridas pelas
primeiras leituras no material do quadro 08.
A seleção dos entrevistados foi feita mediante grupos naturais que atenderem ao
requisito de ocupar ou ter ocupado cargos estratégicos na gestão administrativa e
orçamentária do IFMT, como o cargo de Reitor, Pró-Reitor, Diretor ou Gestor, e/ou cargos
estratégicos nas instituições públicas ou privadas que tiverem sido parceiras do IFMT em
ações de mobilização de recursos. Como informados nas entrevistas, os participantes
voluntários não terão os seus nomes identificado na pesquisa, sendo classificados apenas
entre E1 a E09 no quadro 09, que contém o perfil dos efetivamente entrevistados, e de E10
a E12 no quadro 10, que contém o perfil dos que foram convidados a participarem, porém
não atenderam o convite e/ou por força maior não puderam participar.
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Quadro 9: Perfil dos Entrevistados - Realizados
Classificação

Perfil

E1

Servidor do IFMT, com 06 a 10 anos de lotação dentro da instituição, ocupante da
carreira de técnico administrativo e com atuação na área de Fundações de Apoio.

E2

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de técnico administrativo e com atuação nas áreas de Gestão
Administrativa e Ensino.

E3

Servidor do IFMT, com 6 a 10 anos de lotação na instituição, ocupante da carreira
de técnico administrativo e com atuação na área de Inovações.

E4

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de docente e como atuação na área de Pesquisa.

E5

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de docente e com atuação na área de Gestão Orçamentária.

E6

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de técnico administrativo e com atuação na área de Extensão.

E7

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de docente e com ampla atuação em todas as área do IFMT.

E8

Servidor do IFMT, com 06 a 10 anos de lotação dentro da instituição, ocupante da
carreira de técnico administrativo e com atuação na área de Empreendedorismo.

E9

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de docente e com atuação na área de Extensão.

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 10: Perfil dos Entrevistados - Não Realizados
Classificação

Perfil

E10

Servidor do IFMT, com mais de 11 anos de lotação dentro da instituição, ocupante
da carreira de docente e com ampla atuação em todas as área do IFMT.

E11

Servidor externo ao IFMT, com 06 a 10 anos de lotação na instituição, não
integra a carreira dos IFES e com atuação na área de Parcerias.

E12

Servidor externo ao IFMT, com 06 a 10 anos de lotação na instituição, não
integra a carreira dos IFES e com atuação na área de Parcerias.
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Com os potenciais entrevistas catalogados, a pesquisa encaminhou convite a todos
eles por meio eletrônico, exceto o E10, que tratava-se de um ex-servidor do IFMT que já
havia ocupado cargos de alta gestão no IFMT, porém já estava aposentado. Neste caso, o
convite foi feito de por telefone. O E1 até o E9 os convites foram encaminhados para o
endereço eletrônico (email) pessoal deles e o E11 e E12 para as suas respectivas
assessorias.
Todos os convites encaminhados por email foram prontamente atendidos,
necessitando apenas de ajustes de datas e/ou horários. Contudo, a mesma sorte a pesquisa
não teve com o E10, que no primeiro contato colocou-se à disposição, porém não saberia
informar a data e nem o horário que poderia atender o convite. Transcorrido uma semana a
pesquisa buscou contato novamente com o E10, que novamente alegou que tinha interesse
em auxiliar a pesquisa, porém estava com grandes atribuições e entraria em contato quando
pudesse atender. A pesquisa buscou contato novamente por mais dois momentos distintos e
o E10 já não respondeu.
No caso das entrevistas com E11 e E12 estava agendada para o período de 16 a 20
de março, quando foi emitido comunicado de suspensão das atividades presenciais no órgão
que eles estão lotados, por prazo indeterminado.
Com E1 a E9 as entrevistas foram efetivamente realizadas e transcorreram dentro da
normalidade, tendo todos os entrevistados assinado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE, e aceito que as entrevistas fossem gravadas. As gravações das
entrevistas foram fundamentais para a conservação da fidedignidade dos dados, haja vista
que as entrevistas foram concentradas e a transcrição exigiu um grande tempo da pesquisa.
Após todos os documentos coletados e as entrevistas transcritas, o pesquisador pode
analisar o material de forma qualitativa, seguindo os procedimentos de análise de conteúdo
de Bardin, que divide esse processo em três fases (pré-análise; exploração do material;
tratamento dos resultados e interpretação).

6.2 Análises dos Dados

6.2.1 Pré-Análise

Conhecida por ser a fase de organização, na pré-análise a pesquisa promoveu um
leitura flutuante em todo o material coletado para ter uma aproximação e começar a
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conhecer os textos que poderiam ser utilizados no estudo. Foi a partir desta atividade de
leitura, que a pesquisa pode ter maior familiaridade com os materiais selecionados no
quadro 08 e consequentemente condições para a formulação das suposições e objetivos.
Bardin (2016) orienta que uma suposição pode ser uma afirmação provisória que a
pesquisa propõe-se a responder, por isso foram elaboradas cinco suposições que a pesquisa
julga ser necessário confirmar ou infirmar ao final desta etapa do estudo, para que a
pesquisa tenha um diagnóstico do IFMT acerca da mobilização de recursos. Essas
suposições estão elencadas no quadro 11.
Quadro 11: Relação de suposições
N.

S1:

S2:

S3:

S4:

S5:

Suposição
A implantação e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
foram bem sucedidas.
O Instituto Federal de Mato Grosso desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão para a
mobilização de recursos.
Ocorreram cortes e contingenciamento de recursos que impactam na gestão orçamentária e
administrativa do Instituto Federal de Mato Grosso.
O Instituto Federal de Mato Grosso promove parcerias com o setor público e privado para a
mobilização de recursos.
A gestão do Instituto Federal de Mato Grosso aprova a proposta do Governo Federal de
implantação do Programa FUTURE-SE.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir das suposições formuladas o pesquisador elaborou as categorias e
subcategorias, que permitiram melhor organização dos dados e a constituição do corpus.
Para a criação das categorias, a pesquisa utilizou de critérios semânticos, conforme o tema
que a pesquisa pretendia trabalhar para responder às suposições do quadro 11.
Ao todo foram criadas cinco categorias e nove subcategorias, sendo duas
subcategorias para a categoria (I) Implantação e Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, e para a categoria (IV) Mobilização de recursos,
além de três subcategorias para a categoria (II) Ações desenvolvidas para mobilização de
recursos. Já nas categorias (III) Impacto dos Cortes e Contingenciamento de Recursos no
Orçamento do IFMT e (V) Programa Future-se, foram criadas apenas uma subcategoria
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respectivamente. Essas categorias e subcategorias estão representadas no quadro 12.
Quadro 12: As Categorias e Subcategorias
Categoria

Subcategoria

(I) Implantação e Expansão da Rede Federal de Educação

(1.1) Pontos Positivos

Profissional, Científica e Tecnológica

(1.2) Pontos Negativos
(2.1.) Ensino

(II) Ações desenvolvidas para mobilização de recursos

(2.2.) Pesquisa
(2.3) Extensão

(III) Impacto dos Cortes e Contingenciamento de Recursos no
Orçamento do IFMT
(IV) Mobilização de recursos
(V) Programa Future-se

(3.1) Medidas adotadas
(4.1.) Potenciais ações
(4.2.) Parcerias
(5.1.) Opinião

Fonte: Elaboração do autor

Com os documentos já escolhidos, as entrevistas devidamente transcritas, as
suposições e as categorias já criadas, a pesquisa pode passar para a próxima fase da análise,
a exploração do material.

6.2.2. Exploração do Material

Nesta fase da análise, conforme Bardin (2016, p. 101), trata-se apenas da
administração sistemática das decisões tomadas. Logo, o pesquisador aprofundou a leitura,
aplicou a categorização do quadro 12 e foi recortando os trechos dos documentos e
entrevistas que se enquadra em cada categoria/subcategoria e foi sendo extraídos os
recortes para um novo arquivo. A partir deste novo arquivo com os recortes divididos em
categoria/subcategoria que a pesquisa fez o tratamento dos resultados e interpretação.

6.2.3 Tratamento dos Resultados e Interpretação

Nos próximos subitens, está sendo apresentado o tratamento dos resultados e a
interpretação dos mesmos, seguindo as categorias e subcategorias do quadro 11. Cada
categoria foi criada, com os objetivos específicos de extrair as informações necessárias para
responder as cinco sugestões do quadro 10. A categoria (I) Implantação e Expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foi definida para extrair
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informações acerca dos pontos positivos e negativos da implantação e da expansão da Rede
Federal, estudando principalmente, segundo os dados, o que auxiliou ou prejudicou o
período de implantação e expansão.
A categoria (II) foi definida para investigar se o IFMT desenvolve atividades na
área de ensino, pesquisa e/ou extensão com foco na mobilização de recursos, bem como
quais são essas ações e de que forma elas colaboram com a mobilização de recursos.
Enquanto que na categoria (III) e a sua subcategoria (3.1.), foi determinada com o objetivo
de estudar quais foram os impactos dos cortes e contingenciamentos de recursos para a
gestão administrativa e orçamentária do IFMT e qual é o seu reflexo nos momentos atuais.
Já com a categoria (IV) e (V), além de responder às suposições S4 e S5,
respectivamente, a pesquisa pretendeu ter um mapeamento das parcerias que o IFMT
mantém como elas se desenvolveram, e como a gestão dessas parcerias será afetada pela
aprovação do Programa FUTURE-SE.

6.2.3.1 Implantação e Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica
A história dos Institutos Federais que compõem a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, inicia-se oficialmente com a promulgação da Lei n.
11.892/2008, exatamente em 29 de dezembro. No entanto os Institutos Federais não
nasceram do nada, especialmente o Instituto Federal de Mato Grosso, surgiu da junção de
três autarquias federais e suas unidades em fase de criação, conforme a pesquisa pode
extrair do estudo.
Segundo o E6, antes da lei de criação, existia o CEFET Mato Grosso, que na nova
formação é o Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva e a Unidade Descentralizada do
Bela Vista, que tornou-se o Campus Cuiabá Bela Vista. Ainda antes da efetivação do
IFMT, E6 informa que foi dado início a criação do que viria a ser o Campus Rondonópolis,
no sul do Estado de Mato Grosso.
O E7 também forneceu informações preciosas para a compreensão do modo de
formação do IFMT, acrescentando que além das unidades já informadas, que o Campus São
Vicente do IFMT, antes era uma escola agrotécnica denominada de CEFET-Cuiabá e que
estava em processo de implantação das unidades que vieram a ser o Campus Juína, o
Campus Confresa e o Campus Campo Novo do Parecis. E7 acrescentou ainda que na
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mesma fase o CEFET-MATO
MATO GROSSO estava também em processo de implantação da
unidade em Pontes e Lacerda.
Na figura 04 é possível verificar
verificar a data de criação dos campi do IFMT, por ordem
de sua criação. Conforme demonstrado, o Campus Cuiabá foi o campus pioneiro, iniciando
as suas atividades em 1909, sendo a única unidade federal de ensino em Mato Grosso por
34 anos.

Figura 4: Data de inauguração dos Campi do IFM
IFMT

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Relatórios de Gestão do IFMT de 2009 a 2019.

Os campi Cuiabá, São Vicente e Cáceres, por serem as autarquias mais antigas
foram as que também coordenaram a impl
implantação
antação da nova autarquia federal de ensino, com
papel de destaque sendo desempenhado pelo Campus Cuiabá, que além de ser a mais antiga
autarquia, também era a maior em número de servidores. Tamanha a importância do
Campus Cuiabá para o IFMT, que foi nomeado
nomea como Reitor o recém-eleito
eleito e empossado,
diretor geral do então CEFET--MT.
Segundo dados levantados, essa construção de entendimento entre as três unidades
precursoras não foi unânime desde o princípio, pois conforme E7 cada uma tinha a sua
realidade já estabelecida e a proposta de implantação trouxe um questionamento que
ninguém saberia responder até então. Como ficariam todas as unidades após a junção?
Somente após várias reuniões de composição, em busca de construir um
denominador comum e de vislumbrar
vislumbrar todas as situações possíveis, e após inúmeras
garantias que nenhuma unidade deixaria de crescer, que os representantes de cada unidade
aceitaram se unirem para a criação do IFMT.
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A criação do IFMT promoveu uma transformação na realidade da educação
profissional
fissional tecnológica no Estado de Mato Grosso, realidade que também foi transformado
em âmbito nacional com a criação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e
Tecnológica (RFEPCT). Lugares que até então eram conhecidos como “Vale dos
Esquecidos”,
os”, passaram ser conhecido, após a ida do IFMT até lá, como “Vale das
Oportunidades”, conforme E7. Com criação do IFMT, a educação pode chegar até mesmo
no Município de Confresa, localizado
localizad a 1.168 km da capital matogrossense e formado por
uma grande extensão
nsão territorial e por uma população oriunda de assentamentos rurais e de
longas histórias de conflitos por terra.
Essa mudança da imagem da região demonstra que o IFMT promoveu com a sua
implantação e expansão, uma transformação na realidade social dos municípios,
mu
potencializando as oportunidades através do aumento do acesso ao ensino, mediante a
oferta de mais cursos nas modalidades presenciais e a distância, e até mesmo nas
oportunidades de vagas em concurso público.
Através dos quadros 02, 03 e 04, é possível
possível verificar essa evolução em números do
IFMT em seus primeiros 10 anos de criação.
Gráfico 2:: Comparação do número de alunos antes da criação do IFMT com o número de alunos após 10 anos
de criação

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IFMT (2018b)
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Gráfico 3:: Comparação do número de servidores antes da criação do IFMT com o número de servidores após
10 anos de criação

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IFMT (2018b)
Gráfico 4:: Comparação do número de cursos presenciais antes da criação do IFMT com o número de cursos
após 10 anos de criação.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IFMT (2018b)

Um grande avanço no quesito acesso ao ensino pode ser observado com o gráfico
04, pois antes da criação do IFMT, as autarquias federais de ensino existentes, mantinham
apenas trinta e seis cursos Técnicos, treze cursos Superiores, quatro cursos de
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Especialização e nenhum curso de Mestrado, dando um saldo em dez anos de
aproximadamente
oximadamente 500% em oferta de cursos Técnicos e Superiores, 300% em cursos lato
sensu, e o curso stricto sensu que não havia passou para quatro.
Outros pontos positivos da implantação e expansão da RFEPCT relacionam
relacionam-se
diretamente com o quesito recurso fi
financeiro,
nanceiro, que será abordado ainda com maior ênfase na
categoria (IV) - Mobilização de recursos. A pesquisa conseguiu verificar que no período
inicial da RFEPCT, inclusive no IFMT, o financiamento era praticamente 100% Público,
pois era a política macro do então Governo Federal.
Conforme E6 com os investimentos recebidos nos primeiros anos do IFMT, foi
possível a obtenção dos resultados dos gráficos 02, 03 e 04 e a expansão demonstrada pelo
gráfico 05. Antes da lei de criação dos IF’s o IFMT tinha apenas qua
quatro unidades
autorizadas pelo MEC em funcionamento, e em apenas oito anos esse número chegou a
dezenove unidades. Somados às essas unidades, há ainda quatro Centros de Referências,
nas cidades de Campo Verde, Jaciara, Canarana e Paranaíta.
Contudo, a pesquisa
isa pode detectar também que há quem entenda que ocorreu uma
expansão desenfreada, sem um controle efetivo, e que necessitava de planejamento mais
robusto nas ações, como E2, E4, E5 e E6.
Gráfico 5:: Demonstra a evolução das unid
unidades que compõem o IFMT.

Fonte: Elaborado com base nos Relatórios de Gestão do IFMT

Conforme o gráfico 06, é possível observar que os recursos para investimentos
foram tendo um decréscimo enquanto o IFMT expandia-se.
expandia se. É notório perceber que há uma
inversão
ão de cenário, o Governo até então se propunha a manter os investimentos para
expansão da RFEPCT, muda a política macro. Esta mudança da política macro, pode ser
interpretado como sendo uma sinalização para as autarquias federais de ensino buscarem
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recursos
os externos, por meio de parcerias, como forma de complementar o orçamento
recebido através da LOA.
Essa mudança afeta principalmente as unidades aberta na política expansionista,
pois o projeto político era que todos os campi abertos no período da expan
expansão tivessem
quadras esportivas, pelo menos cinco laboratórios, ônibus, infraestruturas básicas, mas a
mudança política ocorreu bem no meio desse processo, ficando as unidades inacabadas.
Gráfico 6:: Recursos recebidos na natureza
naturez de despesa “Investimento”.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Portal da Transparência.

A equipe reduzida nos Campi recém-abertos,
recém abertos, também foram pontos negativos que a
pesquisa pode detectar no estudo. E2, que já foi Diretor Geral de um Campus cria
criado na
expansão, que ao assumir o lugar de gestor enfrentou dois grandes desafios, trabalhar com
uma equipe de apenas sete pessoas, sendo apenas dois administrativos e cinco docentes, e
de precisar descobrir o que é, e como fazer gestão. Os Campi foram send
sendo criados sem
modelo básico, sem modelo de gestão, sem controle efetivo dos gastos da máquina em
relação ao resultado.
Até mesmo o quesito servidor que é considerado um ponto positivo da expansão,
por causa do aumento do número de vagas em concurso público,
público, ele também é considerado
um ponto negativo por haver campus que deveria ter quarenta TAEs e tem apenas vinte,
outros que deveriam ter sessenta docentes e tem apenas quarenta. Essas discrepâncias entre
o quantitativo real e o quantitativo ideal está expresso
expre
no quadro 13.
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Quadro 13: Relação de Servidores por Campi do IFMT
Quantitativo Real
Campus

Técnico
Administrativo*

Quantitativo Ideal

Docente*

Técnico
Administrativo**

Docente**

Alta Floresta

24

39

45

70

Barra do Garças

42

45

45

70

Bela Vista

45

76

45

70

Cáceres

76

63

70

90

Campo Novo do Parecis

43

57

60

70

Confresa

43

50

60

70

Cuiabá

112

238

150

250

Diamantino

14

21

13

20

Guarantã do Norte

12

20

13

20

Juína

42

52

60

70

Lucas do Rio Verde

11

15

13

20

Pontes e Lacerda

35

53

45

70

Primavera do Leste

28

63

45

70

Reitoria

146

1

200

0

Rondonópolis

46

45

45

70

São Vicente

79

85

100

150

Sinop

15

23

13

20

Sorriso

31

46

45

70

Tangará da Serra

12

22

13

20

Várzea Grande

24

42

45

70

(*) Quantitativo Real de servidores por Campus;
(**) Dimensionamento ideal segundo a PORTARIA do MEC n. 246, DE 15 DE ABRIL DE 2016;
Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT.

Por final, a pesquisa pode obter ainda dados que demonstram que a implantação da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, inclusive do IFMT, pelo
menos em seu princípio, pode ser considerado como um passo arrojado, possibilitando que
a educação profissional chegasse em lugares pouco imagináveis. Antes da Lei n.
11.892/2008, a Rede Federal que existia, deve a sua origem em 1909, e mesmo após quase
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um século, ela ainda estava concentrada apenas nos grandes centros. Havia Estados
brasileiros que nem existiam unidades da Rede Federal, logo, foi graças à construção e
implantação desta nova Rede que a educação profissional no Brasil deu um saldo.
Contudo, a pesquisa pode também confirmar que a expansão deixa pontos
negativos, principalmente aqueles associados aos cortes e contingenciamentos de recursos,
que exigem agora dos Institutos Federais uma mudança cultural, um amadurecimento para
que eles possam consolidar-se nos espaços que eles já estão instalados. É necessário que
haja uma ampliação e aprimoramento dos planejamentos estratégicos, principalmente nas
questões relacionadas à inovação, ao empreendedorismo e a mobilização de recursos
externos. Os Parques Tecnológicos, as pesquisas direcionadas ao resultado e a extensão
tecnológica também já são realidades que a RFEPCT deverá adaptar-se.

6.2.3.2. Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O Ensino, a Pesquisa e a Extensão são o tripé das Instituições Públicas de Ensino.
Elas são áreas que devem ser trabalhadas de forma indissociável, não podendo haver
favorecimento de uma em detrimento de outra. Por isso, foi possível verificar nesta fase da
pesquisa que o IFMT vem buscando garantir que as ações do ensino estejam atreladas com
as ações de pesquisa e extensão, fortalecendo e agregando para a formação do estudante as
questões inerentes à cultura, a arte, o desporto, a inovação e o empreendedorismo.
Conforme já citado no gráfico 04, uma das grandes ações de ensino desenvolvidas
pelo IFMT, foi a criação de quatro programa de stricto sensu, sendo eles o Mestrado
Profissional em Química, o Mestrado em Alimentos, o Mestrado em Ensino e o Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (Profept), além de Minter, Dinter e
Convênios.
Essas ações do ensino, que tem relação também com a pesquisa, mostram ser ações
importantes para a mobilização de recursos, pois funcionam tanto para o incentivo de ações
de pesquisas aplicadas que possam gerar produtos úteis para a sociedade, quanto para a
qualificação do corpo docente do próprio IFMT. Esse corpo de docentes qualificados serão
os potenciais executores de novos programas lato sensu e de continuação ramo da pesquisa.
Continuando pela vertente das ações da pesquisa, foi possível constatar que o IFMT
criou um Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT, que depois foi transformado em Agência
de Inovação Tecnológica-AIT. Conforme já levantado por esta pesquisa, os NIT
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desenvolvem um papel importantíssimo para a transferência de tecnologia e
consequentemente amplia as possibilidades de mobilizar recursos para a instituição.
A Agência de Inovação Tecnológica do IFMT, com base em E3 e E4, tem como
finalidade, além de promover as transferências de tecnologia, difundir dentro da sociedade
acadêmica a Lei de Inovação, o Novo Marco Legal da Inovação, e as gamas de
oportunidades que delas surgem. Todas as ações relacionadas às temáticas da transferência
de tecnologia, do registro de patentes, do registro de uma marca, que são ações potenciais
para receber investimento do setor empresarial, devem passar pela AIT, independentemente
se a ação originou-se de um projeto de pesquisa, de um projeto de extensão, e/ou de um
projeto de ensino.
Segundo E3, é preciso que o IFMT coloque o pesquisador para pensar em
benefício da sociedade, não para apenas desenvolver pesquisas para ficar guardada em
bibliotecas. Essa posição exposta por E3 demonstra que o IFMT vem preparando-se para
que estas pesquisas desenvolvidas dentro da instituição crie nos estudantes uma satisfação
pela interação com a sociedade.
É partir destas interações com a sociedade, que as pesquisa poderão mobilizar
recursos externos para se autofinanciar, pois os valores que vem do Governo Federal
demonstram-se serem insuficientes para custear as pesquisas e as inovações com qualidade.
O caminho apontado pelos entrevistados para suprir os recursos da LOA, é a da construção
de parcerias com o setor privado e até mesmo com o setor público, conforme será abordada
na categoria (IV) Mobilização de recurso.
Retomando o Marco Regulatório, a pesquisa pode aferir que o IFMT vem buscando
adaptar-se a essa nova realidade, promovendo uma mudança cultural, tanto dentro da
instituição quanto fora, nas empresas. A ferramenta que ele utiliza são a realização de
eventos, a construção de regulamentos e a capacitação de gestores.
No campo do evento, o IFMT realiza além das Jornadas de Ensino, Pesquisa e
Extensão em todos os seus Campi, realiza um evento magno chamado WORKIF. Ambos os
eventos são destinados a essa adaptação à nova realidade, a mudança cultural, a capacitação
dos gestores e a divulgação da marca IFMT e dos trabalhos desenvolvidos pelo IFMT para
o setor produtivo. É através desses eventos que nascem algumas das parcerias de
mobilização de recursos.
Nas ações de extensão associadas ao ensino e à pesquisa, com potencial de
mobilizar recursos, o IFMT mantém uma unidade incubadora de empresa, a Ativa
Incubadora de Empresas, que tem a finalidade de desenvolver, além da incubação de

85
empresas, o empreendedorismo com o olhar da educação empreendedora dentro do IFMT.
O processo de incubação da Ativa Incubadora ainda está no seu primórdio, com a criação
de Núcleos Incubadores nos Campi e o lançamento de editais de seleção de projetos
empreendedores com potenciais de serem pré-incubadas.
No quadro 14 é apresentado os regulamentos e materiais desenvolvidos pelo IFMT
para apoio às atividades do tripé ensino, pesquisa e extensão.

Quadro 14: Regulamentos e materiais desenvolvidos pelo IFMT para apoio às suas atividades
Regulamentos/Materiais

Descrição

Resolução nº 006, de 28 de abril de 2015.

Transfere a sede a Ativa Incubadora do Campus
São Vicente para a Reitoria do IFMT, permitindo
que as ações de educação empreendedora fossem
replicadas para todos os Campi.

Resolução nº 084, de 28 de setembro de 2017.

Aprova o Regimento Interno da Ativa Incubadora
de Empresas.

Resolução nº 144, de 13 de dezembro de 2017.

Regulamenta as formas de publicação de Chamada
Pública para Captação de Apoio à Realização de
Eventos do IFMT.

Resolução nº 059, de 10 de dezembro de 2018.

Regulamento das atividades Docentes, permitindo
que o docente reserve tempo da sua carga horária
para o desempenho de atividades de pesquisa e
extensão.

Resolução nº 012, de 28 de março de 2019.

Regulamenta os Cursos de Formação Inicial e
Continuada.

Resolução nº 014, de 28 de março de 2019.

Regulamenta o Programa de Valorização à
Pesquisa, Ensino e Extensão, definindo as formas
de fomento para cada ação.

Resolução nº 027, de 28 de junho de 2019.

Regulamenta as ações de extensão no âmbito do
IFMT

Resolução CONSUP nº 046, de 18 de outubro de Regulamenta o Programa de Extensão Teresa de
2019.
Benguela
Resolução CONSEPE nº 06, de 28 de fevereiro de Regulamenta a Política de Empreendedorismo do
2020.
IFMT.
Documento orientativo de como empreender
voltado para os estudantes.

Guia Empreender

Fonte: Elaborado pelo autor com base no portal do IFMT

Das resoluções e materiais citados no quadro 14, a pesquisa destaca a Resolução nº
144, de 13 de dezembro de 2017, que trata da regulamentação das Chamadas Públicas para
apoio a realização a Eventos do IFMT, por ser uma normativa que já sinaliza como ação
desempenhada

pela

gestão

administrativa

para

enfrentamento

dos

cortes

e
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contingenciamento de recursos públicos e normatiza uma modalidade de mobilização de
recursos externos. Mais uma boa iniciativa apurada é a existência da Resolução n. 144/2017
do Conselho Superior do IFMT, que aprovou o Regulamento de Chamada Pública para
captação de apoio à realização de eventos em suas unidades. Este regulamento normatiza os
principais procedimentos que o IFMT deverá adotar para o recebimento de recursos
externos destinados a fomentar a realização de eventos de ensino, pesquisa e extensão.
Segundo este regulamento, poderão ser mobilizados recursos das seguintes
naturezas: a) Doação de brindes para distribuição gratuita (toalhas, canetas, chaveiros,
avental, material de escritório, livros, copos e taças, camisetas, etc.); b) Empréstimo de
equipamentos, utensílios, móveis, etc.; c) Prestação de serviços técnicos; d) Cessão de
locais ou dependências; e) Serviços de transporte; f) Hospedagem e transporte para
convidados especiais do evento (conferencistas músicos, palestrantes, etc.); g) Alimentação
aos participantes, incluindo utensílios e pessoal para servir.
Desta normativa, destacam-se ainda as vedações à comercialização de produtos no
local de realização dos eventos pelos apoiadores e o apoio de pessoas jurídicas de direito
privado, cuja linha de atuação e/ou os materiais e serviços oferecidos estejam em desacordo
com a imagem do IFMT. Essas vedações visam atenuar os receios de parte da comunidade
que acredita que toda a forma de captação de recursos simboliza a venda da instituição
pública.
Outra normativa que merece destaque é a resolução que aprovou e regulamentou o
programa de extensão “Teresa de Benguela”, um exemplo de programa de extensão
desempenhado pelo IFMT que trabalha o lado social, atendendo mulheres em situação de
vulnerabilidade social através do empreendedorismo, e serve de ferramenta de mobilização
de recursos, conforme analisaremos na categoria (IV).
Já a Resolução nº 059, de 10 de dezembro de 2018 que regulamenta as atividades
Docentes, apesar de ser uma normativa que simboliza um avanço, por permitir que o
docente reserve tempo da sua carga horária para o desempenho de atividades de pesquisa e
extensão, ela ainda recebe críticas e precisa ser aperfeiçoada. E2 defende que apesar da
evolução trazida por esse regulamento, os professores ainda não conseguem ter espaço
suficiente em sua carga horária para abrir novos programas, trabalhar com projetos de
pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo, e capacitar-se para atuarem nos
programas de pós-graduação.
E4 explica que dos 1056 docentes efetivos do IFMT, apenas 294 têm a capacitação
para atuarem nos programas de Mestrados, conforme demonstrado na tabela 02. No entanto

87
desses 294, apenas 32 conseguem estar vinculados a algum programa stricto sensu. Na
mesma linha, E1 sinaliza como desafios para o IFMT, adequar o regulamento das
atividades docentes a esta realidade, permitindo que mais docentes consigam distribuir as
suas cargas horárias para atuarem também na pós-graduação.
Na tabela 02 é apresentado também o número de servidores do IFMT em cada nível
de formação, demonstrando o potencial que pode ser explorado.

Tabela 2: Grau de escolaridade dos servidores do IFMT
Escolaridade
Técnico Administrativo

Docentes

Doutorado

09

294

Mestrado

150

573

Especialização

414

169

Graduação

208

20

Técnico

22

-

Ensino Médio

67

-

Ensino Fundamental

10

-

Total

880

1056

Fonte: Elaborado pelo autor conforme dados da Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas do IFMT

Ainda sobre os desafios desta categoria, a pesquisa finaliza salientando como sendo
foco do IFMT, além da adequação da atividade docente, a desburocratizar ainda mais do
ensino, implantando dinamismo nas atualizações de Planos Pedagógicos de Cursos, que
devem estar sempre atualizados conforme o movimento do setor produtivo e o
enraizamento do empreendedorismo na instituição.

6.2.3.3. Impacto dos Cortes e Contingenciamento de Recursos no IFMT

Conforme já tratado nas categorias de análise anteriores, principalmente na
categoria “Implantação e Expansão da RFEPCT”, os recursos financeiros podem ser
divididos em dois momentos bem claros e distintos. No primeiro momento que vai da
implantação em 2008 até 2014, o financiamento era predominantemente público e oriundo
da LOA. Neste período, que foi caracterizado pelo E7 como sendo “das vacas gordas” e
pelo E6, como sendo o período do “boom” de investimento, houve muito gastos e pouco
planejamento estratégico prévio. Os Campi que foram criados e abertos neste período, por
terem recursos abundantes para investimento, concentraram-se em licitar e executar obras
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de engenharias, tanto para construção de sede própria, quando para a reforma de sede
recebida em doação.
Contudo, o processo licitatório, método de contração da administração pública,
pode reservar e reservou surpresas inesperadas para a administração pública. Essas
surpresas foram, por exemplo, de empresas que tentaram protelar o processo licitatório com
recursos e ações judiciais, e até mesmo empresas que ganharam a licitação, iniciaram as
obras, não conseguiram cumprir com o cronograma e acabaram entrando com o pedido de
falência.
Essas ocorrências fizeram que alguns campi devolvessem recursos não executados
no ano, e no ano posterior esse recurso simplesmente não retornou. Já era sinal de uma
nova fase que iniciaria no final de 2014 e agravaria em 2015. No quesito pesquisa, no
período inicial (2008/2014) foi possível captar recursos diretamente das agências de
fomentos, principalmente as que atendiam o Estado de Mato Grosso, como a FAPEMAT12,
o CNPQ13 e o FINEP14.
A pesquisa do IFMT conseguiu captar, no período, estes recursos através de
projetos para aprovação de verbas de bancadas, verbas de custeios, viagens e bolsas para
estudantes. Esses projetos eram escritos pelo próprio pesquisador com o seu CPF e pela
instituição para bolsas de Mestrados.
Conforme já citado, em 2014/2015 houve uma mudança no cenário, os editais que
até então forneciam recursos e que a pesquisa do IFMT captava recursos, pararam de ser
abertos. Os recursos que eram abundantes para a expansão e estruturação dos campi
começaram a serem contingenciados. O orçamento, principalmente para investimento,
começou a cair vertiginosamente. Justamente em uma natureza de despesa responsável por
custear a expansão, a manutenção dos campi, a aquisição de novos equipamentos e novas
instalações, por serem gastos discricionários e não obrigatórios, conforme demonstrado
pelo quadro 15. Neste quadro é apresentada também a classificação das outras destinações
das receitas da LOA.

12

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
14
Financiadora de Estudos e Projetos
13
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Quadro 15: Classificação das destinações das receitas da LOA.
Grupo de
Destinação do Recurso
Classificação
Pessoal e Encargos
Sociais

Pagamento de Aposentadorias e Pensões; Pagamento de Pessoal Ativo da União;
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica;
Estudante matriculado; Assistência ao Estudante da Educação Profissional e
Tecnológica; Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,

Outras Despesas

Empregados, Militares e seus Dependentes; Assistência Pré-Escolar aos

Correntes

Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares; Auxílio-Transporte
aos Servidores Civis, Empregados e Militares; Auxílio-Alimentação aos
Servidores Civis, Empregados e Militares; Benefícios Assistenciais decorrentes
do Auxílio-Funeral e Natalidade.
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e

Investimentos

Tecnológica; Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica; Benefício concedido;

Fonte: Elaboração própria do autor

Outros setores do IFMT afetados pela mudança no cenário econômico foram a de
contratação de serviços terceirizados, como de serviços gerais, limpeza e de segurança,
eventos de divulgação das ações de ensino, pesquisa e extensão, e os editais de fomento. O
ano de 2016 a expectativa era que o cenário de contingenciamento recua-se, porém
conforme dados, a situação se agravou. As verbas de custeio passaram apenas a cobrir os
gastos básicos da instituição, a assistência estudantil, verba carimbada, só podia ser
utilizada para assistência ao próprio aluno.
Diante deste cenário, o IFMT buscou soluções que suprisse os cortes e
contingenciamentos ou que pelo menos amenizasse os impactos. As opções foram algumas,
porém a solução mais viável foi de mobilizar recursos externos oriundos do setor privado e
até mesmo do próprio setor público. A melhor forma encontrada pelo IFMT para
operacionalizar essas mobilizações foi através da construção de parcerias.
A opção pela mobilização de recursos externos em detrimento da arrecadação
própria, segundo E5, é pelo fato que só é possível a instituição promover a arrecadação
própria caso esta receita já esteja prevista na LOA. A partir da previsão na LOA que a
instituição tem margem para arrecadação própria. E5 explica ainda, exemplificando, que
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caso uma empresa chegue no IFMT e diga que quer doar R$ 2 milhões para o Instituto, a
Pró-reitoria de Administração não terá condições de executar esse montante via orçamento
público. Dentro dessa situação hipotética, o que seria possível é anular uma receita já
prevista na LOA para poder receber um recurso de arrecadação própria não previsto,
ficando o receita inicial e final sem alteração.
Para resolver essa situação, o IFMT buscou firmar convênio com uma peça
importante nas parcerias. Essa peça são as fundações de apoio, caracterizadas por serem
pessoas jurídicas de direito privado, porém sem fins lucrativos, e que tem por objetivo
apoiar ações de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico,
tecnológico e de estímulo à inovação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). Conforme já exposto nas categorias
analisadas anteriormente, as Fundações de Apoio também podem apoiar a gestão
administrativa e financeira dos projetos das IFES e ICTs, auxiliando na sua efetiva
execução.
Anteriormente a implantação do IFMT, uma de suas autarquias federais já teve
fundações de apoio, porém aquela fundação foi descredenciada e extinta, após constatações
de irregularidades na gestão executiva e a decretação da sua insolvência financeira. Esse
fato deixou sequelas em alguns servidores que vieram a formar a gestão do IFMT, mas com
o novo cenário orçamentário instalado após 2014 o credenciamento de uma fundação de
apoio tornou-se uma opção inevitável.
Ainda em decorrência dos traumas provocados pela fundação de apoio extinta, a
opção foi selecionar uma nova fundação de apoio já consolidada, em vez de criar um
fundação de apoio própria do IFMT. A busca por uma fundação de apoio consolidada levou
o IFMT até a Fundação Uniselva, fundação de apoio da Universidade Federal de Mato
Grosso-UFMT.
A Fundação Uniselva, já tinha mais de 15 anos de experiência, como fundação da
UFMT, e tinha todos os registros e credenciamentos no Ministério da Educação (MEC) e
no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), conforme
disciplina o Decreto 7.423/10.
Desde então, a Fundação Uniselva vem sendo a fundação de apoio do IFMT. No
entanto, antes do credenciamento da Uniselva, o IFMT já vem se preparando e
normatizando a sua relação com as fundações de apoio, e após o credenciamento, o IFMT
preocupou-se em regulamentar também os procedimentos para a sua utilização. Esse
preparos e preocupações estão demonstrados pelo quadro 16, que traz os regulamentos
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criado pelo IFMT para disciplinar a relação com a Fundação de Apoio e o fluxo a ser
aplicado.
Quadro 16: Regulamentos para trabalhar com Fundação de Apoio
Documentos

Resolução n. 50, de 27 de julho de 2017.

Portaria Conjunta nº 34, de 18 de março de 2019.

Portaria 676/2019-RTR-SRDA/RTR-CG/RTRGAB/RTR/IFMT, de 18 de março de 2019.

Finalidades
Disciplina a relação do IFMT com a Fundação de
Apoio nos termos da lei.
Renova o credenciamento da Uniselva como
Fundação de Apoio do IFMT
Disciplina o fluxo dos processos de abertura de
novos projetos do IFMT apoiados pela Fundação
Uniselva

Fonte: Elaborado pelo autor

Junto com as regulamentações o IFMT disciplinou o fluxo dos processos de
abertura de projetos que necessitarão de apoio da Uniselva, uma medida que veio facilitar
os pesquisadores, extensionistas, docentes, e até mesmo os Gestores que pretendam utilizar
desse precioso auxílio das Fundações de Apoio para a mobilização de recursos.
Após dois anos de parceria entre o IFMT e a Fundação Uniselva, o IFMT já havia
registrado pelo menos 10 projetos das áreas de ensino, pesquisa e extensão, e já havia
outros sendo desenvolvidos. Exemplos de projetos em fase de desenvolvimentos, a
pesquisa conseguiu levantar o projeto de inovação que pretende trazer uma solução
tecnológica para o problema de comunicação entre as Secretarias Municipais da Prefeitura
de Cuiabá, o projeto do Campus Rondonópolis que pretende criar um curso preparatório
para o ENEM, na modalidade de cursos autofinanciáveis, e o projeto do Campus Bela Vista
para desenvolver serviços na área de análise de laboratório. No quadro 17 estão listados
todos os Projetos já registrados na Fundação Uniselva e que estão em fase de execução.
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Quadro 17: Projetos em fase de execução com interveniência da Fundação Uniselva
Título do Projeto

Área do Projeto

Fonte Financiadora

Monitoramento de Fitoparasitas e
Estresse Hídrico, com o uso de Aeronave
Remotamente Pilotado e Sensoriamento
Remoto Multissensorial, na Cultura do
Algodão em Mato Grosso.

Projeto de Pesquisa

Instituto Matogrossense do
Algodão

Implantação do Centro Vocacional
Tecnológico de Agroecologia e Produção
Orgânica do Cerrado

Projeto de Extensão

Ministério Público do
Trabalho

Torneando Futuros

Projeto de Extensão

Ministério Público Estadual

Projeto Global Anual (PGA) - IFMT Cel. Octayde Jorge Da Silva.

Projeto de
Desenvolvimento
Institucional

Projeto Global Anual (PGA)

Projeto Global Anual (PGA) - IFMT Primavera do Leste

Projeto de
Desenvolvimento
Institucional

Projeto Global Anual (PGA)

Projeto Global Anual (PGA) - IFMT Pró-Reitoria de Ensino

Projeto de
Desenvolvimento
Institucional

Projeto Global Anual (PGA)

Oferta de Curso Técnico Subsequente em
Desenvolvimento Infantil em EAD

Projeto de Ensino

Prefeitura Municipal de
Lucas do Rio Verde

Oferta de Curso Técnico Subsequente em
Desenvolvimento Infantil em EAD

Projeto de Ensino

Prefeitura Municipal de
Peixoto do Azevedo

Ofertar
Curso
Técnico
Desenvolvimento Infantil em EAD
Mato Grosso Mobile

em

Projeto de Ensino

Prefeitura Municipal de
Ribeirão Cascalheira

Projeto de Inovação

Fidelity Mobile

Fonte: Elaborado pelo autor conforme informações da Fundação Uniselva

Conforme a Resolução do CONSUP n. 50/2017, de cada projeto é recolhido do
valor do projeto, 2% para compensação do uso dos bens corpóreo e incorpóreo do IFMT, e
5% para destinação a unidade administrativa proponente do projeto, para ser aplicado na
melhoria e no desenvolvimento do setor, conforme Projeto Global Anual (PGA).
Parcerias são bons remédios para cortes e contingenciamentos, porém devem ser
usado com moderação. Todas as parcerias devem trazer vantagens para ambos os parceiros,
caso um dos parceiros esteja levando mais vantagem do que o outro, a parceria está fadada
ao insucesso. No Brasil, culturalmente somos treinado a levar vantagem em tudo, e essa
cultura acaba manifestando-se na mesa de negociação da parceria. Por causa desta cultura,
as instituições públicas de ensino devem estar sempre atentas durante a construção das
parcerias.
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Nas construções de parcerias, o setor produtivo, em sua ampla maioria, inclina-se
sempre a oferecer o aporte financeiro, ficando a cargo das Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICT) a oferta de soluções tecnológicas e/ou de tecnologias
inovativas para estes, e do Governo as legislações que permitam a concessão de isenções
fiscais e tributárias, tanto para o setor produtivos, quanto para as ICT’s. É importante frisar,
que segundo Hellinger, Weber, & Beaumont (2008), as relações de parcerias precisam
manter-se em equilíbrio, sob pena de cessarem-se quando um passa a dar mais que os
outros.
Outro ponto importante a ser observado nas relações de parcerias, é a formalização
dos mesmos, principalmente quando houver o compartilhamento de conhecimentos e/ou
destinação de recursos materiais e financeiros. A melhor forma de formalizar as parcerias, é
alinhar os direitos e deveres de cada um dos entes envolvidos através de instrumentos
jurídicos, devidamentes assinados, pelos representantes legais, e aprovados pelos
respectivos Órgãos Jurídicos.
Ainda sobre as parcerias que estão sendo desenvolvidas pelo IFMT, foi possível
observar pelas entrevistas e pelos projetos já desenvolvidos, o cuidado que a instituição está
tomando para trabalhar sempre preservando o foco principal, que é a EDUCAÇÃO e a
manutenção do interesse público, deixando a mobilização de recursos como uma
consequência desse foco.
Uma parceria que mereceu um destaque maior desta pesquisa é parceria que o
IFMT construiu com os órgãos do judiciário, Ministérios Públicos Federal-MPF, Ministério
Público do Trabalho-MPT e o Ministério Público Estadual. Conforme E6, as parcerias
iniciaram-se pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da Pró-Reitoria de Extensão. O
primeiro contato feito foi com o Procurador-Chefe do MPT, através de uma reunião para
apresentar o IFMT, pois as maiorias dos Procuradores do Trabalho não são de Mato Grosso
e desconhece a história do IFMT. No quadro 18, estão apresentados todos os projetos que
foram atendidos pelo MPT nos anos de 2018 e 2019, com destinação de recursos para o
IFMT.
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Quadro 18: Recursos arrecadados junto ao MPT pelo IFMT durante os anos de 2018 e 2019.
Campus

Projeto

Bela Vista

Capacitação direcionada a população em risco de
vulnerabilidade social.

206.000,00

Primavera do
Leste

Clube de Robótica: Robótica na Educação Básica de Primavera
do Leste e Região

188.048,00

Primavera do
Leste

Laboratório de Matemática

51.489,00

Primavera do
Leste

Esportes além das quatro linhas

28.513,98

Primavera do
Leste

Instrumentos para Fanfarra

15.146,00

Confresa

Geração de renda e fixação da agricultura familiar: Instalação
da Casa de Farinha e do Abatedouro de Frango

128.140,00

Tangará da Serra

Centro de línguas do Instituto Federal de Mato Grosso

32.370,00

Tangará da Serra

Produções Artísticas do IFMT Campus Avançado Tangará da
Serra

78.444,08

Várzea Grande

Leitura de Projetos de Construção Civil

34.635,15

São Vicente

Asfalto para São Vicente

250.000,00

São Vicente

Implantação do Centro Vocacional Tecnológico de
Agroecologia e Produção Orgânica do Cerrado

733.499,77

Juína

Teresa de Benguela – JNA – Veículos

299.110,00

Juína

Laboratório de Matemática – Construção

103.000,00

Juína

Laboratório de Matemática – Materiais

90.767,00

Juína

Judô - Caminho suave para a vida

21.100,00

Juína

Análise da qualidade da água do município de Juína

26.785,00

Juína

Reestruturação do Laboratório de Microscopia

80.907,81

TOTAL DE RECURSOS

Valor (R$)

2.367.955,79

Fonte: Elaboração própria do autor com base nas informações da Pró-Reitoria de Extensão

Conforme demonstrado no quadro 18, a arrecadação no período de 2018 a 2019,
chegou ao montante de R$ 2.367.955,79 representando um grande auxílio para o IFMT,
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que recebeu via LOA 2018, pouco mais de R$ 12 milhões, conforme já demonstrado no
gráfico 06.
Retomando a construção da parceria com o MPT, E6 explica que já conhecia da
possibilidade da destinação de recursos pelo MPT, então na reunião realizada com o
Procurador Chefe do MPT, ficou acertado que o IFMT encaminharia projetos de extensão
com apelo social que pudesse receber destinação de multas oriundas de Termos de
Ajustamento de Condutas-TAC que o MPT aplica em empresas infratoras. Contudo entre
os cadastramentos dos projetos e a destinação dos primeiros recursos, passarão um ano.
Quando os primeiros recursos começaram a serem destinados, mais Procuradores
começaram a conhecer o IFMT e consequentemente começaram a aportar mais recursos em
mais projetos.
Após o início da parceria com o MPT, o IFMT buscou construir uma parceria
similar com o MPF. Para a construção desta parceria o IFMT concentrou esforços não em
um projeto, mas sim em um programa, o Programa Teresa de Benguela. O programa Teresa
de Benguela é um programa de empreendedorismo criado e gerenciado pela Ativa
Incubadora, conforme apresentado no item 6.2.3.2. Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.
O Programa da Ativa Incubadora foi tão bem aceito pelo MPF, que a Procuradora
Federal autorizou a destinação de R$ 4.354.614,75 (quatro milhões e trezentos e cinquenta
e quatro mil e seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) oriundos de delação
premiada de réus em processo criminal. Com esse valor, o IFMT deverá instalar 67
unidades de usinas solares fotovoltaicas com capacidade de 18 kWp cada, podendo gerar
até 30,3 MWh por ano. Com a economia em energia elétrica, o IFMT ampliará os recursos
para a assistência estudantil aos estudantes.
Com altos valores de recursos externos sendo mobilizados, era preciso que o IFMT
se organize para distribuir os orçamentos arrecadados, evitando o surgimento de ilhas de
excelência em detrimento de regiões com menos investimentos. No caso das usinas
fotovoltaicas, foi garantido que os valores revertidos em assistência estudantil serão
distribuídos com equidade para os Campi. Outros investimentos serão revertidos em editais
para distribuição igualitária.

6.2.3.4. Mobilização de Recursos

Conforme já apontado nesta pesquisa, o IFMT já desenvolve algumas parcerias para
mobilização de recursos. Os seus principais parceiros são órgãos do setor judiciário, que já
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destinaram um montante de recursos para execução de projetos de extensão e para
execução de obras de infraestrutura.
Já com o Ministério Público Estadual-MPE, os termos da parceria se demonstraram
distintos com os realizados com o MPT e o MPF. Nesta parceria o MPE está em busca dos
conhecimentos da academia para auxiliá-los na formulação da convicção dos procuradores
diante dos trabalhos dos inquéritos civis, ações civis públicas ou de quaisquer outros
procedimentos judicial ou extrajudicial. Em termos práticos, o IFMT se compromete a
realizar testes em seus laboratórios e/ou emitir pareceres técnicos de acordo com cada
necessidade do MPE e em contrapartida, a procuradoria fornecerá materiais e reagentes
para as aulas práticas dos discentes.
Mas retomando este tema, a pesquisa apurou que além das parcerias com os
Ministérios Públicos, o IFMT também desenvolve parcerias com setor privados e/ou de
direito privado. O SEBRAE-MT, entidade privada sem fins lucrativos e que compõe o
chamado “sistema S” é um exemplo de parceria elaborada. Foi através desta parceria que a
Pró-Reitoria de Extensão e a Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais do IFMT
conseguiram realizar o I e o II Fórum de Educação Empreendedora e o I Fórum de
Internacionalização, eventos destinados a fomentar e a disseminar a cultura empreendedora
e de internacionalização em toda a sociedade.
Uma das parcerias com o setor produtivo possibilitou que o IFMT investisse em 04
(quatro) projetos de extensão na área de Tecnologia e Produção voltadas para o mercado de
produção e beneficiamento aplicados à cultura do algodão. Os investimentos foram
custeados 100% pelo Instituto Mato-grossense do Algodão-IMAMT, que manifestou
interesse nos resultados dos projetos para fazer o investimento.
Conciliando a missão do IFMT, educar para a vida e para o trabalho, com a
necessidade de mobilizar recursos, a parceria com o IMAMT possibilitou à participação de
onze estudantes durante a execução dos projetos. Estes estudantes puderam ter contato
direto com a produção de alta tecnologia aplicada à agricultura de precisão, bem como a
vivência profissional em um ambiente empresarial agrícola.
Outros parceiros importantes do IFMT, especialmente das unidades localizadas no
interior do Estado, são a EMBRAPA, UFMT, Caramuru, Monsanto, IMAMT, Governo
Estadual, Sindicatos Rurais, e indiscutivelmente as prefeituras municipais. Na figura 05
está distribuída às logo dessas empresas parceiras, que tem como pontos fortes, além das
suas atuações no setor produtivo, a sua marca.

97
Figura 5: Logo de parceiros do IFMT

Fonte: Elaborado pelo autor

As Prefeituras Municipais, seja por questão política, seja pela busca de
desenvolvimento da sua região, deram grandes auxílios para abertura e estruturação de
Campi no interior do Estado.
Em Confresa, cidade no extremo nordeste do Estado, a Prefeitura foi fundamental,
pois determinadas época do ano, simplesmente não tem água na cidade. Logo, a Gestão do
Campus tinha que contar com o auxílio da Prefeitura no fornecimento de caminhão de
água, enquanto o IFMT não concluía a licitação emergência. Já em Guarantã do Norte, a
Prefeitura doou uma escola agrícola para a criação do Campus naquela cidade.
As prefeituras são importantes também para a realização dos jogos estudantis do
IFMT, conhecido como JIFMT, evento é realizado como uma forma de educar os
estudantes através da prática esportiva. A realização do JIFMT segue os moldes de uma
olimpíada, mudando de sede a cada evento, e recebendo em cada edição, 1.200 alunos
atletas oriundo de todo o Estado.
Para que o JIFMT seja um sucesso, o IFMT necessita da parceria e mobilização de
recursos das Prefeituras Municipais que sediam o evento. Os apoios geralmente são por
meio da cessão de locais para a realização dos eventos de abertura e encerramento, espaços
para a realização dos jogos esportivos, bem como outros apoios que forem sendo
necessitados durante o evento.
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Apesar dos números apresentados de parcerias, a pesquisa pode concluir que no
quesito parcerias para mobilização de recursos, o IFMT ainda desenvolve ações singelas
diante do potencial de oportunidades que ele tem para explorar. Conforme apontado por E1,
não é possível constatar nenhuma parceria em nível internacional, e pouquíssimas que
possam ser enquadradas como de nível nacional. As parcerias do IFMT são fortemente de
alcance apenas regional.
Outros números que demonstram o quanto o IFMT ainda tem que crescer no quesito
parcerias, vem da comparação dos projetos executados via Uniselva pelo Campus
Rondonópolis do IFMT com o Campus Rondonópolis da UFMT. Enquanto o Campus do
IFMT está trabalhando para conseguir registrar o seu primeiro projeto na Uniselva, o
Campus da UFMT, que também originou-se de um plano de expansão do Governo Federal
e está completando 10 anos, já tem pelo menos 40 projetos registrados e em execução.
E1 aponta como motivador para essa discrepância entre os dois Campi, o fato do
amadurecimento cultural. O Campus da UFMT originou-se da expansão da sede da UFMT
em Cuiabá, porém trazendo a cultura já impregnada da própria sede. Enquanto os
servidores da Universidade Federal conhecem todo o fluxo para registro de um projeto, os
servidores do IFMT ainda estão descobrindo esse procedimento. Muitos ainda veem o fluxo
como algo difícil, demorado e burocrático.
Conforme E1 e E6, para desburocratizar o fluxo, o IFMT trabalha para implantar
um trâmite totalmente eletrônico para os registros de projetos na Uniselva. Essa medida
facilitará a atenuar a demora na tramitação de processos físicos entre as unidades do IFMT,
que funciona em alguns momentos como sendo um empecilho para os servidores. Um
processo que chegue na Reitoria, localizada na Capital, e precise voltar para o Campus no
interior para alguma correção, pode demorar dias ou até semanas.
Além da desburocratização do fluxo de procedimento, E1 e E7 acrescentam também
que o IFMT precisa ainda quebrar paradigma para ampliar e aperfeiçoar os processos de
construção de parcerias. Um dos grandes paradigmas que precisam ser derrubados é que
parceria para mobilização de recursos é sinônimo de privatização do ensino público.
Os entrevistados, principalmente E2, E3 e E7, indicaram que é necessário que o
IFMT trabalhe dentro da cultura dos seus servidores, conscientizando-os:
(i) Que para o IFMT promover o desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional, é por meio da execução de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão;
(ii) Que para as execuções de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, é necessário
aporte de recursos financeiros, pois não se fazem ensino, pesquisa e extensão de qualidade
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sem salas de aulas equipadas e estruturadas, laboratórios tecnológicos que permitam ao
estudante adquirir conhecimentos, e a aproximação
aproximação com o mundo do trabalho;
(iii) Que os recursos da LOA não estão sendo insuficiente para a manutenção de
ação de ensino, pesquisa e extensão;
(iv) Que para mobilizar recursos externos é através das parcerias;
Logo, as buscas das parcerias devem ser
ser para fomentar o desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional, por meio da mobilização de recursos. No
entanto, sempre atentos para que o meio, mobilização de recursos, não torne
torne-se mais
importante do que o fim, desenvolvimento do tripé.
Em paralelo a mudança cultural, o IFMT deve também aprender a conciliar o seu
tempo com o tempo do setor privado. O tempo no setor privado corre em compasso
diferente do setor público, a missão do IFMT é equalizar nas parcerias essas diferenças.
Na figura 06, o pesquisador sintetiza os pontos abordados até esta etapa do
tratamento e análise dos resultados, expondo o que o IFMT tem para a mobilização de
recursos, o que ela já faz para essa finalidade e o que o IFMT mostra ter potencial de
desenvolver para o aumento
mento das suas receitas e o cumprimento dos seus objetivos e
finalidades.
Figura 6:: Quadro analítico do IFMT.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.2.3.5. Programa FUTURE-SE
O Programa FUTURE-SE, apesar de ainda não estar em vigor, foi categorizado pela
pesquisa, por ter sido uma temática que surgiu no cenário nacional com a proposta de
fortalecer a autonomia financeira das universidades e institutos federais, por meio de
captação de recursos privados. Por tratar-se ainda de uma proposta em fase de discussão e
que vem gerando grandes controvérsias e inquietações no meio acadêmico, durante a coleta
de dados a pesquisa buscou coletar informações que pudessem sinalizar como este
programa estava sendo tratado pela gestão do IFMT.
O FUTURE-SE, apesar de ter sido lançado a mais de oito meses, em meio de um
cenário caótico, com cortes e contingenciamentos de recursos público para as universidades
e institutos federais, ataques a ciência e aos servidores públicos destas IFES, e após ter sido
apresentado já três versões dele, o programa ainda nem foi apresentado ao Congresso
Nacional para a sua discussão e aprovação.
Estas incertezas são um dos pontos apurados pela pesquisa, haja vistas as várias
ressalvas feitas pelos Gestores do IFMT. O fato da proposta do programa não ter sido
apresentado como um projeto de lei demonstra que ele não está finalizado, tornando um
dificultador para a emissão de opiniões conclusivas sobre o assunto.
Pontos positivos que a pesquisa pode averiguar com os dados coletados da gestão
do IFMT, apesar de todas as obscuridades que a proposta traz:
a. A proposta do FUTURE-SE promete normatizar procedimentos de mobilização
de recursos de forma que eles tornem-se menos burocráticos.
b. Ampliação das formas e estímulo para a captação de recursos pelas
Universidades e Instituto Federais;
c. Torna-se mais claro que os técnicos administrativos em educação também podem
ser agentes de mobilização de recursos;
d. Trata-se de uma proposta de vanguarda, segundo as impressões de E4, por
assimilar com programas executados em países como o Canadá, porém com diferenças
cruciais que as distanciam no aspecto de autonomia das instituições;
e. Pode ser interpretado como um reconhecimento pelo Governo Federal que os
recursos destinados pela LOA são insuficientes para a execução de ensino, pesquisa e
extensão com qualidade e tecnologia, necessitando a realização de parcerias para
complementação de recursos;
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f. Propõe que as instituições promovam aproximação com potenciais parceiros
internacionais, para o desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo;
Em contraponto aos pontos positivos, a pesquisa apurou também os pontos do
FUTURE-SE que a gestão do IFMT entendeu serem negativos:
a. Permitir a utilização dos fundos patrimoniais para a educação, os conhecidos
endowment, através da aplicação de valores doados no mercado de financeiro.
b. Pretender utilizar Organizações Sociais-OS, transferindo a autonomia financeiras
das instituições para as OS, descartando a utilização de Fundações de Apoio.
c. Possível perda da autonomia administrativa e financeira das Universidades e
Institutos Federais;
d. Falta de clareza na proposta quanto aos procedimentos de mobilização de
recursos e a relação com as Organizações Sociais;
e. Há não finalização da proposta;
A partir desses pontos positivos e negativos do programa FUTURE-SE levantados
por meio dos dados coletados da gestão do IFMT, a pesquisa pode desenvolver algumas
reflexões necessárias para melhor compreensão deste programa do MEC.
O programa foi lançado através de um show pirotécnico, com luzes, efeitos sonoros,
que aproximou o evento ao lançamento de um produto da Apple, conhecida por inovar e
surpreender os consumidores em seus lançamentos, do que com a seriedade necessária para
a apresentação de um programa governamental que promete alterar a realidade quo nas
universidades e institutos federais.
A falha da utilização das estratégias da Apple para apresentar um programa
governamental, acentuou-se após os “consumidores”, no caso ali, Reitores e Gestores das
IFES, observarem que tudo aquilo estava servindo apenas para esconder o pouco conteúdo
da proposta do governo, que trazia mais interrogações do que certezas. A ausência de
clareza na apresentação da proposta do programa, refletiu-se nos dados coletados pela
pesquisa, onde a maioria dos entrevistados, foram taxativos apenas para afirmar que o
programa é uma proposta inacabada e com várias lacunas.
O programa é denominado como FUTURE-SE, no entanto os problemas financeiros
das instituições estão sendo enfrentados no presente, conforme pode ser apurado no
decorrer da pesquisa, e o programa do MEC não apresenta condições mínimas de garantir
que estes problemas serão sanados a curto, médio e a longo prazo.
Outro ponto que o programa não esclarece é quando a manutenção da
obrigatoriedade do Governo Federal em financiar o ensino superior. É necessário que na lei
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que instituir o programa, venha descrito de forma clara e inequívoca que a União manterá
obrigatoriamente o financiamento público das universidades e institutos federais,
assegurando um valor mínimo sobre o número de alunos, por exemplo, ou uma
porcentagem sobre um indicador, como o Produto Interno Bruto (PIB).
Ao estipular um valor mínimo, por exemplo, sobre o número de alunos
matriculados, ou uma porcentagem sobre um indicador, como 10% do Produto Interno
Bruto (PIB), é assegurado a manutenção do ensino público gratuito, tornando os recursos
captados pelo programa FUTURE-SE, apenas um reforço e não uma fonte fundamental de
recursos para manutenção dessas universidades.
Conforme E7, Administrar uma instituição pública como uma empresa, conforme
proposta implícita do FUTURE-SE, pode desencadear risco para o ensino público gratuito e
de qualidade, por haver divergências entre o interesse público e o interesse privado. Essas
divergências poderão afetar, principalmente os cursos que tenham grandes índices de
evasão, que tenha como finalidade apenas a formação de conhecimento, ou que tenham
pouco apelo para receber aporte de recursos privados, levando eles a sua descontinuidade.
A adoção do interesse privado nas instituições públicas, poderão gerar também a
formação de ilhas de excelências, formadas pelas faculdades/campi com cursos de maior
apelo comercial, que receberam os investimentos do setor privado, em detrimento daqueles
que por sua natureza, terminarão sendo extintos. A pesquisa básica, também é ameaçada
pelo programa, por não produzir um resultado imediato, no mesmo ritmo das empresas, a
sua realização poderá ser desestimulada, exigindo que as instituições foquem apenas nas
pesquisas direcionadas ao mercado.
Conforme já demonstrado e defendido na pesquisa, a manutenção da independência
técnico-científica das instituições, ponto não assegurado na proposta do programa, é
fundamental e indispensável para o futuro do ensino público gratuito e de qualidade.
E2 também faz uma ressalva importante sobre o programa FUTURE-SE, no sentido
da possibilidade de aplicar todos os recursos relacionados ao programa, inclusive imóveis,
em fundos financeiros privados. Segundo E2, colocar capital público em mercado flutuante,
além de ser uma incerteza do resultado, é favorecer apenas o privado em detrimento da
coisa pública.
No mesmo sentido, o FUTURE-SE permite a naming rights, ou seja, que empresas
deem nomes a campi, feiras, eventos, laboratórios, espaços culturais e esportivos, em troca
de uma compensação financeira. Esse procedimento pode desvirtuar a coisa pública do
privado, dificultando a distinção do que é público do que é privado.
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Além desses pontos prós e contras, a pesquisa pode constatar ainda que a proposta
do FUTURE-SE traz como novidade, ações que já estão sendo executadas e/ou que tem
potencial de serem executadas. A inserção das Organizações Sociais (OSs) é desnecessária
por já existir as fundações de apoio que já desenvolvem um trabalho de interveniência nas
parcerias, porém sem tirar a autonomia das instituições apoiadas.
Ao exigir que as instituições que aderirem ao programa terão que escolher entre as
OSs já pré-cadastradas no MEC, desprestigia as fundações de apoio das universidades e
institutos federais que já desenvolvem um trabalho de qualidade na gestão administrativa e
financeira dos recursos captados fora da LOA. Sobre a alegação da existência de casos de
fundações de apoio que por má gestão foram fechadas, não pode ser motivador para a
exigência da utilização de OSs, principalmente por haver OSs que também estão envolvidas
em suspeitas de má gestão.
Se forem comparar as fundações de apoio com as OSs, será verificado que as
atribuições das fundações são até mesmo mais adequadas para as atividades de
empreendedorismo e inovação do que propriamente as OSs, reforçando as interrogações
dos gestores, do real motivo para que o MEC faça a exigência da utilização das mesmas.
Apesar de já estar em terceira versão15, as propostas do FUTURE-SE ainda não
conseguiu sanar as interrogações e já começou a se tornar um documento guarda-chuva
para alterar artigos de pelo menos 18 leis. A adesão ao programa, segundo dados do MEC,
mostra-se estar abaixo da expectativa apresentada em seu lançamento, já que apenas 25
instituições manifestaram interesse ao programa.
A despeito dos dados apurados pela pesquisa ter destacados inicialmente mais
pontos positivos do que negativos, é evidente que em uma reflexão geral, demonstrou que
os pontos negativos se sobressaem. Embora a Gestão do IFMT busca ver os pontos
positivos, é evidente que eles acreditam que ainda não há informações suficientes para
apoiar a proposta do Programa FUTURE-SE.
Caminhando para a finalização do tratamento dos resultados e a interpretação, a
pesquisa julga ter alcançado o que havia sido proposto para esta etapa da pesquisa, que era
realizar um mapeamento das fontes atuais de receitas do IFMT e os produtos que o IFMT já
produz ou que tenha expertises para produzir.
Após todas as etapas, a pesquisa já consegue ter informações suficientes para
organizar em um documento na forma de manual, os procedimentos para as diversas formas
15

Primeira versão: 17 de julho de 2019; Segunda versão: 28 de outubro de 2019; e Terceira versão: 03 de
janeiro de 2020.
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de mobilização de recursos disponíveis e que se adeque a necessidade das autarquias
federais de ensino, sem comprometerem a sua independência técnico-científica.
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7. ORGANIZAÇÃO DO MANUAL (ETAPA 3)

Conforme os dicionários da língua portuguesa, o termo “manual” carrega diversos
significados, porém o que melhor adapta-se ao objetivo da pesquisa é a definição de manual
como sendo um guia procedimental que explica de forma prática como funciona
determinada coisa (Priberam, 2020).
Com esta definição em mente, o autor iniciou a montagem do manual, reunindo
primeiramente as formas de mobilização de recursos que efetivamente serão tratadas no
guia, conforme representado no quadro 19.

Quadro 19: Sumário do Guia Captar
APRESENTAÇÃO
RECOMENDAÇÕES
O QUE É CAPTAÇÃO DE RECURSOS?
PORQUE CAPTAR RECURSOS?
1. PRINCIPAIS FORMAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
1.1. Editais de Fomentos
1.1.1. O que é?
1.1.2. Principais Órgãos Fomentadores
1.1.3. Procedimentos
1.2. Chamadas Públicas para Apoio a Eventos
1.2.1. Procedimentos:
1.3. Projetos autofinanciáveis
1.3.1. Exemplos de Projetos Autofinanciáveis:
1.3.2. Classificação dos Projetos Autofinanciáveis
1.3.3. Procedimentos
1.4. Parcerias em Gerais
1.4.1. Principais instrumentos para celebração de parcerias.
1.4.1.1. SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
1.4.1.2. COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
1.4.2. Procedimentos:
1.5. Parcerias com o Judiciário
1.5.1. Potenciais Parceiros
1.5.2. Procedimento
2. LEI DE INOVAÇÃO
2.1. Princípios Norteadores
2.2. Possibilidades
2.3. Procedimentos
2.3.1. Itens que podem ser registrados no INPI:
2.3.2. Etapas para o Registro
2.3.2.1. Trâmite do pedido no INPI
3. FUNDAÇÃO DE APOIO
3.1. Por que utilizar fundação?
3.2. Fundação de apoio do IFMT
3.3. Procedimentos
4. INCUBADORA DE EMPRESA
4.1. Conceito
5. LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS IMPORTANTES
6. Glossário
Referências
Fonte: Elaborado pelo autor com base no índice do Guia Captar.
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Definida as partes do manual, o autor iniciou a

escrever os procedimentos,

buscando associar as informações obtidas nas etapas anteriores da pesquisa, com uma
linguagem clara, coerente e concisa. A clareza, coerência e concisão na linguagem foram
aplicadas considerando o potencial público-alvo, que poderão ser formado por servidores
que ocupam ou já ocuparam cargos de gestão e que tenham familiaridade com o
funcionamento da máquina pública, como por pessoas sem estas experiências.
Na parte reservada no manual para a apresentação, foi explicado a sua construção e
a sua finalidade, para que o público-alvo possa ter eventualmente o interesse em ler e
consultar também a dissertação que o originou. Na sequência, iniciou-se a explicar o que é
captação de recursos e os motivos para que as instituições públicas de ensino fomentem a
captação.
Apesar de a dissertação ter mostrado que o termo “mobilização de recursos”, é um
termo mais abrangente do que “captação de recurso”, pois faz referência a uma ação
planejada, complexa e constante, que objetiva o fortalecimento da organização, optou-se
em utilizar o termo “captação de recurso” no manual por ser um termo mais difundido e
conhecido pelo público-alvo.
Além das principais formas de captação de recursos (editais de fomento; chamadas
públicas para apoio a eventos; projetos autofinanciáveis; e parcerias), no manual foi
colocado também breve explicações sobre a lei de inovação, as fundações de apoio e as
incubadoras de empresas. Para a conclusão do texto foi colocado também as principais
legislações que emergiram na pesquisa e tem relação com captação de recursos.
Finalizado o texto do manual, restava apenas a definição do título que melhor
representaria o manual com pouquíssimas palavras. Então, resgatando a definição do termo
manual, decidiu que ele se chamaria “Guia Captar - orientações básicas para captação de
recursos”. O Guia-Captar, resultado das informações coletadas, analisadas e interpretadas
nas etapas anteriores, vem exposto no Apêndice IV deste trabalho.
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8. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO IFMT (ETAPA 4)

O Guia Captar foi desenvolvido com o foco de ser uma ferramenta de aplicação
prática e que possibilite a ampliação da mobilização de recursos externos pelas autarquias
federais de ensino, colaborando na mitigação dos problemas de recursos financeiros
enfrentados por elas, refletindo de forma positiva no público interno e externo.
Por isso, como forma de aperfeiçoar o Guia Captar, a pesquisa apresentou o
documento construído (Apêndice IV) para a gestão do IFMT. A princípio, a pesquisa
pretendia apresentar o documento de forma presencial, explicando a forma da construção e
as partes que o compunha. No entanto, com as restrições de saúde provocada pelo surto da
doença causada pelo Covid-1916, o pesquisador encaminhou o Guia Captar através do
correio eletrônico (email) para os respectivos endereços institucionais dos gestores/setor.
Como ferramenta de coleta das impressões e sugestões do Guia Captar, foi
disponibilizada, através do Google Formulário, as questões do apêndice III. Considerando
que o documento tinha aproximadamente trinta e cinco páginas, foi dado um prazo de até
oito dias para os gestores lerem o Guia Captar e preencherem o formulário.
Como feedback, o documento recebeu boas avaliações, como a de que 100% dos
Gestores compreenderam a finalidade e objetivo do Guia Captar, e acreditam que o
documento poderá ser utilizado pelos campi do próprio IFMT.
Entre os gestores consultados, nenhum soube apontar pontos negativos no
documento, apenas algumas sugestões para aperfeiçoamento, como a sugestão para deixar
mais claro no documento que a mobilização de recursos não poderá se configurar como
uma desobrigação do financiamento público da educação profissional e superior. Outra
sugestão recebida e acolhida foi para adicionar ao documento o fluxograma de
procedimento da AIT para o registro de novas tecnologias.
Por final, foi sugerido ainda, que após a retomada da normalidade das reuniões
presenciais no IFMT, a gestão poderá disponibilizar espaço para que seja trabalhado o
documento nas suas principais instâncias, como reunião do Colégio de Dirigentes
(CODIR), Fóruns de Extensão, Fórum de Pesquisa, entre outros.
Para assegurar o direito sobre a autoria do Guia Captar, o documento, além de
compor este trabalho, sendo apresentado no apêndice IV como fruto de toda a pesquisa
desenvolvida, ele também será registrado na Biblioteca do Instituto Federal de Mato
16

Doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019,
em Wuhan, na China (Organização Pan-americana de Saúde, 2020)
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Grosso, adquirindo uma ficha catalográfica e posteriormente será feito o registro do
International Standard Book Number (ISBN)17. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação do IFMT, que já dispõe da expertise necessária para orientar e auxiliar nesses
registros, colocou-se a disposição para auxiliar no procedimento.

17

International Standard Book Number (ISBN) - Sistema internacional de identificação de livros e softwares
que utiliza números para classificá-los por título, autor, país, editora e edição.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No princípio desta investigação, havia um sentimento no autor que lhe tirava o
sossego. Esse sentimento era que a educação pública no Brasil não estava sendo tratada
com o carinho, com o respeito, com a seriedade e com a importância que ela precisava para
se desenvolver. Uma vez que para construir uma educação pública gratuita e de qualidade,
é necessário investimento dos cofres públicos.
Então, a investigação buscou e conseguiu compreender, a partir da parte
introdutória da pesquisa, que realmente é necessário investimento para uma educação de
qualidade e que há formas para ampliação destes recursos. A mobilização de recursos então
surgiu na pesquisa como uma alternativa para que as instituições públicas de ensino possam
ampliar os recursos necessários para o fomento do ensino, da pesquisa e da extensão, sem
comprometerem a sua independência técnico-científica.
Já que ficou também demonstrado na pesquisa que os recursos destinados para
investimento nas universidades e institutos federais pela Lei Orçamentária Anual (LOA)
estão sofrendo cortes e contingenciamentos, ao longo do tempo, afetando a qualidade do
ensino público.
No referencial teórico, foi abordada a importância da indissociabilidade do tripé
ensino-pesquisa-extensão, compreendendo desde a sua criação, formação e até a sua
definição. Foi tratado ainda pela pesquisa no referencial teórico, que os autores apontam
como relevante para as ações de mobilização de recursos, a necessidade da utilização dos
recursos humanos disponíveis nas instituições, as parcerias com o setor privado (empresas)
e o setor público (governo), a institucionalização da cultura empreendedora e do
empreendedorismo,

o

rearranjo

das

estruturas

organizacionais,

a

criação

de

setores/departamentos/programas, as Fundações de Apoio, e as práticas de governanças.
Na primeira parte da pesquisa, ao analisar as legislações através do levantamento
documental, a pesquisa identificou que existem previsões legais e que estão à disposição
para todas as autarquias federais de ensino para mobilização de recursos, porém que são
poucas as instituições que realmente utilizam as leis de inovação, criando escritórios de
transferências de tecnologia, parques tecnológicos, parcerias com o setor privado para
desenvolvimento de pesquisas, fundações de apoio, etc.
Essa conclusão foi possível, pois a pesquisa pode basear-se nas experiências de
instituições de referências, a exemplo, em nível internacional, das Universidades
Americanas e Asiáticas que utilizam da P&Di (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação)
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para a realização de parcerias com o setor privado (Empresas) e com o setor público
(Governo) que resultem na mobilização de recursos e, em nível local, nas ações já
desenvolvidas pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).
Durante a segunda etapa da pesquisa, foram mapeadas as ações de mobilização de
recursos já desenvolvidas pelo IFMT, através da análise documental, segundo as
orientações de Bardin. As técnicas de análise de conteúdo foram aplicadas nos documentos
emitidos pelo IFMT e nas entrevistas realizadas com os gestores e/ou servidores que
desenvolvem atividades chaves para a captação de recursos na instituição. Com base nesta
análise, a pesquisa concluiu que o IFMT desenvolve parcerias para a mobilização de
recursos, tem uma agência de inovação tecnológica, um incubadora de empresa, e que está
construindo uma relação com uma fundação de apoio.
Identificado as possibilidades legais e mapeado as ações do IFMT, ainda na segunda
etapa, a pesquisa pode dedicar um categoria da análise de conteúdo para o programa
FUTURE-SE, que surgiu no cenário nacional, após o início da investigação, com a proposta
de fortalecer a autonomia financeira das universidades e institutos federais, por meio de
captação de recursos privados. Pelos dados coletados e interpretados na pesquisa, verificouse que o FUTURE-SE não é o que esta pesquisa propõe.
Da análise dos dados coletados nas etapas 1 e 2, a investigação pode também inferir,
ao analisar o cenário brasileiro utilizando da lente “mobilização de recursos pelas
instituições públicas de ensino”, que existem outros obstáculos para a adoção de medidas e
formas de mobilizações, que vão além dos cortes e contingenciamento aplicado pelo
Governo Federal, como a cultura conservadora, a visão imediatista e intolerante às
tentativas, e as incertezas de algumas políticas públicas.
Sobre o IFMT, a investigação pode deduzir também, que em comparação com
outros institutos federais, ele vem se destacando com algumas ações de mobilização de
recursos no cenário nacional, porém os seus desafios ainda são crescentes e merecem
atenção e aperfeiçoamento. Já que nem todas as ações de mobilização de recursos são
executadas por todos os seus campi, e apesar dos esforços, existem campi que conseguem
melhores resultados nas ações de mobilização de recursos, seja por perfil dos seus
gestores/servidores, seja por sua localização geográfica.
Outros desafios que precisarão ser vencidos e aperfeiçoados pelo IFMT é difundir a
inovação em benefício da sociedade, principalmente através da sua Agência de Inovação
Tecnológica, que ainda não tem um site acessível, disseminar o empreendedorismo entre os
servidores, ampliando o número de campi com núcleos incubadores, incentivar a
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capacitação dos servidores em pós-graduação, ampliar a realização de parcerias com órgãos
públicos e privados, aumentar a arrecadação de recursos próprios, e executar mais projetos
através de Fundação de Apoio.
Transcorrido as duas primeiras etapas para atender aos objetivos da pesquisa, na
terceira etapa a investigação pode identificar os procedimentos disponíveis para
Mobilização de Recursos, que se adequem às necessidades das autarquias federais de
ensino sem comprometerem a sua independência técnico-científica, e trazer como proposta,
um produto que possibilite a ampliação dessas mobilizações.
Após referendado pela Gestão do IFMT, o Guia Captar, produto desta investigação
para a ampliação da mobilização de recursos, se destaca como sendo a principal
contribuição prática, relevante e inovadora do trabalho. Na sua construção, foi considerado
até mesmo o fato de que a mobilização de recursos ainda não ser um tema consolidado nas
universidades e institutos federais, enfrentando resistência entre parte dos servidores e
gestores públicos, principalmente por associarem a mobilização de recursos com a
privatização do ensino público.
Por este motivo, o Guia Captar é uma contribuição prática, que tem como finalidade
divulgar de maneira simples e objetiva as possibilidades previstas em leis e as ações de
mobilização de recursos que já estão sendo desenvolvidas por instituições públicas de
ensinos, sem resultar em privatização.
Apesar da existência de uma proposta de programa do Governo Federal para a
captação de recursos, este trabalho se mantêm como sendo uma contribuição inovadora,
pois o FUTURE-SE, conforme demonstrado no transcorrer da investigação, não é o que
esta pesquisa propõe.
Até onde já foi publicizado, o FUTURE-SE não assegura a independência técnicocientífica das instituições, além de querer retirar de forma indireta a autonomia
administrativa, financeira e até mesmo acadêmica. Segundo a proposta do programa, as
Organizações Sociais (OSs), teriam a autonomia de contratar professores, gerir e aplicar
recursos públicos no mercado financeiro, e indicar quais pesquisas poderão ser
desenvolvidas.
A garantia da independência técnico-científica das instituições é o diferencial
determinante deste trabalho para o programa FUTURE-SE, já que esta garantia foi fator
primordial e irrefutável para a pesquisa organizar em um documento na forma de manual,
os procedimentos para as diversas formas de mobilização de recursos disponíveis e que se
adeque a necessidade das autarquias federais de ensino. Foi através desta lente, que a
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pesquisa montou o Guia Captar, uma manual de procedimentos para mobilização de
recursos, que está disponível no Apêndice IV deste trabalho.
Assegurada as devidas diferenciações deste trabalho com o FUTURE-SE, outras
contribuições que merecem destaque, foi que este trabalho possibilitará a melhoria da
qualidade das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, beneficiando um maior
número de pessoas, que poderão ter acesso aos cursos regulares, às atividades de extensão e
as tecnologias desenvolvidas através das pesquisas e parcerias com o setor produtivo. Além
de ter tratado temas importantes como as relações universidades-empresas-governos,
parcerias com os setores públicos e privados, fundações de apoio e ações de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
Um importante ressalva já feita pela pesquisa, e citado até mesmo no Guia Captar, é
que o fato das instituições públicas de ensino intensificarem as captações de recursos
externos, não deve retirar a obrigação constitucional do Governo Federal de financiar a
educação pública. A mobilização de recursos é para ser um reforço orçamentário e não um
substitutivo. Para evitar esta situação, do Governo utilizar o fato das instituições de ensino
estarem captando recursos externos para promover cortes orçamentários, é necessário que
os cidadãos fiscalizem, exijam e não aceitem esta situação.
Como limitação, este trabalho traz o fato do Guia Captar ainda não ter sido
implantado de forma efetivo em todos os campi do IFMT, por isso ainda não há dados
suficientes para determinar qual é o seu impacto a curto, médio e longo prazo para o
orçamento dos campi. Outro fator limitante, é que o trabalho focou-se em desenvolver um
produto voltado para as necessidades das instituições públicas de ensino, trazendo
orientações de como as instituições públicas podem captar recursos.
Contudo, ainda restaram aspectos não explorados pela pesquisa com toda a sua
profundidade, porém com potencial de serem trabalhados em pesquisas futuras. A exemplo
da retenção dos alunos, que impactam no orçamento recebidos pela instituição de ensino,
conforme citado na pesquisa, influenciando na construção da Matriz CONIF. Outros
exemplos de ações e temas que podem ser explorados com profundidade em trabalhos
futuros é a atuação das instituições com Ensino a Distância e a nova metodologia de
distribuição dos recursos, conforme o catálogo do Ministério da Educação.
Destacamos ainda que há um vasto campo de estudo sobre a ótica do setor privado,
de como eles poderão aportar recursos nas instituições públicas de ensinos, e como essa
ação pode ser revertida na melhoria do seu produto ou serviço.
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Por isso, para uma agenda futura, pretende-se trabalhar na divulgação e implantação
do Guia Captar nos campi do IFMT, acompanhando os dados que serão gerados
anualmente nos relatórios de gestão, bem como promover os ajustes necessários no
produto, conforme surjam novos regulamentos e/ou tecnologias. Outra agenda a ser
construída e desenvolvida, é sobre a adaptação do Guia Captar para uma versão para o setor
privado aportar recursos nas instituições públicas de ensino.
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Telefones para contato do Pesquisador: (65) 9 9606-4122
E-mail: rafael.santos@ifmt.edu.br
Nome do Participante:
Responsável legal (quando for o caso):
O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa
“Procedimentos para mobilização de recurso nas autarquias federais de ensino”, de
responsabilidade do pesquisador Rafael Luiz Viegas Santos.
Esta entrevista tem como objetivo obter um diagnóstico do Instituto Federal de
Mato Grosso, principalmente dos aspectos relacionados à implantação e expansão, as ações
de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas, a gestão orçamentária e financeira, gestão
administrativa, parcerias com setores públicos e privados, em nível local, regional, nacional
e/ou internacional.
A entrevista será desenvolvida de forma livre e tranquila, podendo será gravada
e/ou tomado nota pelo pesquisador responsável para auxiliar na conservação da
fidedignidade dos dados. Todos os dados levantados durante a entrevista poderão ser
utilizados pela pesquisa, sendo garantida a confidencialidade e a privacidade do seu
participante.
A participação na entrevista é voluntária e o entrevistado poderá recusar a responder
e/ou encerrar a entrevista a qualquer tempo, sem ensejar em prejuízos ou penalidades. As
eventuais dúvidas sobre os procedimentos da pesquisa podendo ser sanadas a qualquer
tempo diretamente com o pesquisador responsável.
Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e
concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Cuiabá, _____ de ____________ de 2019.
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____________________________________
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

____________________________________
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

_____________________________________
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

_____________________________________
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)
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APÊNDICE II

TÓPICO GUIA PARA ENTREVISTA

[ ] Cumprimentar o entrevistado
[ ] Explicar a justificativa e o objetivo da pesquisa
[ ] Entregar o TCLE ao entrevistado
[ ] Conferir a assinatura no TCLE
[ ] Pedir autorização para gravar e/ou tomar nota
[ ] Tempo no IFMT
[ ] Cargo / Lotação
[ ] Cargos ocupados no IFMT (Gestão)
[ ] Opinião sobre a implantação e expansão do IFMT
[ ] Pontos Positivos
[ ] Pontos Negativos
[ ] Ações desenvolvidas
[ ] Ensino
[ ] Pesquisa
[ ] Extensão
[ ] Impactos dos cortes / contingenciamentos
[ ] Medidas adotadas
[ ] Conhecimento do termo captação de recursos
[ ] Captação de recursos e o IFMT
[ ] Formas de captação de recursos
[ ] Potenciais ações para captação de recursos
[ ] O que deu certo? Por que?
[ ] O que deu errado? Por que?
[ ] O que pode dar certo? Por que?
[ ] Parcerias Públicas e Privadas
[ ] Pontos Positivos
[ ] Pontos Negativos
[ ] Potenciais parceiros
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[ ] Fundação de Apoio
[ ] Importância
[ ] Como funciona - Qualidade
[ ] Como captar recursos via fundação de apoio
[ ] Legislação
[ ] Melhorias para a utilização da Fundação
[ ] Agência de Inovação Tecnológica
[ ] O que é
[ ] Quais as ações atuais e futuras
[ ] Como captar via agência
[ ] Dificuldades em captar
[ ] Future-se
[ ] Agradecer
[ ] Reforçar a confidencialidade e a privacidade do participante
[ ] Conferir - novamente - a assinatura no TCLE
[ ] Desligar o gravador
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APÊNDICE III
Guia de Avaliação e Opinião

1. Qual o tipo de leitura que você realizou no "Guia Captar - Orientações básicas para
captação recursos"
( ) Leitura completa ( ) Leitura parcial - trechos ( ) Leitura incompleta
2. Você compreendeu os objetivos e finalidades do "Guia Captar - Orientações básicas
para captação recursos"?
( ) Sim

( ) Não

3. Você acredita que o "Guia Captar - Orientações básicas para captação recursos"
poderá ser útil para o IFMT?
( ) Sim

( ) Não

4. Sobre a sua avaliação do "Guia Captar - Orientações básicas para captação
recursos", Assinale as sentenças que representam a sua avaliação:
( ) Clareza das informações
( ) Clareza das etapas
( ) Coerência do texto com o público-alvo (Comunidade interna e externa do IFMT)
( ) Importância das informações apresentadas
( ) Relevância para a conjuntura econômica atual
( ) Replicabilidade por outras instituições
( ) Outras
5. Sobre a sua avaliação do "Guia Captar - Orientações básicas para captação
recursos", Assinale as palavras que representam a sua avaliação:
( ) Informações insuficientes
( ) Etapas Convulsas
( ) Texto não coerente com o público-alvo (Comunidade interna e externa do
IFMT).
( ) Informações desnecessárias
( ) Sem importância para a conjuntura econômica atual
( ) Impossibilidade da replicabilidade por outras instituições
( ) Outras
6. Caso prefira, poderá deixar o seu comentário e sugestões, sobre o "Guia Captar Orientações básicas para captação recursos".
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APÊNDICE IV

RAFAEL LUIZ VIEGAS SANTOS

Cuiabá
Junho/2020
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APRESENTAÇÃO
O Guia Captar é resultado da Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Administração do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em
Administração. A sua construção foi feita a partir do mapeamento das possibilidades legais
e que estão a disposição das autarquias federais de ensino para captação de recursos,
baseando nas experiências de instituições de referências e nas ações já desenvolvidas pelo
Instituto Federal de Mato Grosso. Nele está reunido os principais procedimentos para
algumas das formas de captação de recursos disponíveis e que se adeque a necessidade das
autarquias federais de ensino, sem comprometerem a sua independência técnico-científica.
Sua concepção foi idealizada como uma resposta para o problema dos reiterados
congelamentos e cortes orçamentários enfrentados pelas autarquias federais de ensino e
agravado pelo teto dos gastos públicos, instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016.
Sem a pretensão de ser a única e exclusiva solução, busca-se que este guia seja utilizado
pelos campi do IFMT e que consequentemente sirva como uma ferramenta para a
ampliação das arrecadações de recursos, frente aos problemas que estão sendo suportados
pelas organizações públicas de ensino.
Ele foi escrito, para ser utilizado pelos servidores e gestores públicos, porém foi
escolhida uma linguagem simples e que transmita clareza ao leitor. Permitindo o acesso
àqueles que estão iniciando no serviço público e/ou que não tenham a familiaridade com as
ações de captação de recursos.
Por ser baseado em legislações federais, as ações deste manual poderão ser
replicadas por outras Instituições Federais de Ensino, devendo em alguns casos apenas criar
normativas regulatórias internas.

O Autor.
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RECOMENDAÇÕES
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O QUE É CAPTAÇÃO DE RECURSOS?
A Captação de Recursos pode ser compreendida como conjuntos de

ações

planejadas, complexas e constantes, que tem como principal finalidade a manutenção da
sustentabilidade das organizações públicas, garantindo a execução das suas políticas
públicas, através da busca de recursos diretamente em órgãos externos. Podendo estes
órgãos serem públicos e privados, das esferas federal, estadual ou municipal, e até mesmo
de abrangência regional, nacional ou internacional.
O termo “Captação de Recursos”, também é tratado como “arrecadação de
recursos”, “fontes de financiamento”, “transferência de recursos” e “mobilização de
recursos”. Apesar dessas variações, todos esses termos estão sendo abordados neste guia
com o mesmo significado.
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POR QUE CAPTAR RECURSOS?

Suprir os congelamentos e cortes dos investimentos públicos
instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, garantindo a
manutenção

do

princípio

constitucional

da

eficiência,

o

cumprimento das finalidades e objetivos previsto em sua lei de
criação, bem como atender as metas previstas em seus Planos de
Desenvolvimento Institucional (PDI).

Proporcionar condições favoráveis para que as universidades e institutos federais
retomem a sua expansão e melhorem a qualidade de ensino público,
proporcionando o desenvolvimento
senvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

Conservação e ampliação das infraestrutura básicas dos campi e
fortalecimento do tripé indissociável do Ensino, Pesquisa e
Extensão.
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1.

PRINCIPAIS

FORMAS

DE

CAPTAÇÃO

DE

RECURSOS
1.1. Editaiss de Fomentos
1.1.1. O que são?
Os editais de fomento são editais publicados pelos órgãos federais, estaduais e municipais
que têm recursos disponíveis para apoiar as ações de ensino, pesquisa e extensão.

1.1.2. Principais Órgãos Fomentadores

Fundação
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Site: http://www.fapemat.mt.gov.br/

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Site: http://cnpq.br/

FINEP:
P: Financiadora de Estudos e Projetos
Site: http://www.finep.gov.br/

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Site: https://www.capes.gov.br/
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1.1.3.
1.3. Procedimentos
Preparação
1º Consultar diariamente os sites dos órgãos fomentadores e o Diário Oficial da União.
2º Construir projetos de ensino, pesquisa e extensão que possam ser submetido aos editais
de fomentos;

3º Seguir todas as orientações do
do edital publicado. Os editais, apesar de serem similares,
pode haver especificidade de cada agência fomentadora.
4º Submeter o projeto ao edital.

Execução
5º Executar o recurso recebido, conforme as disposições do edital.
6º Conservar todos os comprovantes
comprovant da execução dos recursos.

Finalização
7º Elaborar relatório final e Prestar Contas ao órgão fomentador.
8º Arquivar todas as documentações referentes ao edital.

1.2. Chamadas Públicas para Apoio a Eventos
Fundamentação: Resolução nº 144, de 13 de dezembro de 201718

Finalidade: Captar recursos para o apoio e execução de eventos públicos de ensino,
pesquisa e extensão.
18

Normativa interna do Instituto Federal
Fede de Mato Grosso.
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1.2.1. Procedimentos:
ntos:
1º Elaborar o edital de chamamento público, devendo conter no mínimo:
● Objeto da parceria a ser celebrado (descrição do evento, data, formas e condições de
apoio, cronograma e prazo de execução);
● Condições, local e forma de apresentação de propostas;
propostas
● Critérios de seleção e julgamentos da proposta;
● Cronograma de publicação das propostas vencedoras;
● Condições para interposição de recursos;
● Medidas de acessibilidade, de acordo com as características do objeto da parceria,
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos.

2º Encaminhar a minuta do edital para prévia análise e aprovação da Procuradoria Federal
junto ao IFMT, ou órgão equivalente.
3º Publicar o edital com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data de realização do
d
evento.
4º Divulgar amplamente o edital de forma a permitir que todos os interessados tenham
acesso ao seu conteúdo.
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5º Divulgar o resultado parcial e final;
6º Elaborar relatório final de prestação de contas do evento.
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1.3. Projetos autofinanciáveis
inanciáveis
Conceito: São considerados projetos autofinanciáveis a execução de projetos que serão
custeados exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade ofertada.

1.3.1. Exemplos de Projetos Autofinanciáveis:
● Cursos de Pós-Graduação
Graduação Lato Sensu (Especialização)
● Cursos de Formação Inicial e Continuada
● Cursos de Extensão (Preparatório para o ENEM; Empreendedorismo; Agrofloresta;
Qualificação para o Mercado de Trabalho, Canto, Instrumentos Musicais, Idiomas,
etc.)
● Prestações de Serviços Tecnológicos
Tecnológicos (Laboratório de Análises; Levantamento
Topográfico; Organização de Eventos; Manutenção de Equipamentos, etc.)
● Projetos de Pesquisa, científico, tecnológico e inovação
● Projetos de desenvolvimento institucional
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1.3.2. Classificação dos Projetos Autofinanciáveis
★ Projeto de Ensino – quando envolverem atividades não continuadas de ensino
referentes a cursos de pós-graduação, para uma oferta não regular em atendimento
às demandas da sociedade, ou cursos sequenciais de formação complementar para
atendimento a demandas da comunidade e/ou atividades de ensino financiadas por
órgãos ou empresas públicas e privadas, os quais serão responsáveis pelo custeio
total ou parcial das atividades.
★ Projetos de Pesquisa e de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – quando
apresentarem estudos, atividades de pesquisa científica e tecnológica propostos por
pesquisadores do IFMT, com participação de docentes e/ou servidores técnicos e/ou
alunos em trabalhos acadêmicos associados, internos ou externos ao IFMT, por sua
iniciativa ou atendendo a convites ou a editais públicos, com custeio total ou parcial
das atividades por agentes externos;
★ Projetos de Extensão – quando houver propostas de atuação na realidade social, de
natureza acadêmica, com caráter educativo, social, artístico, cultural, científico ou
tecnológico, e que cumpram os preceitos da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, desenvolvidas de forma sistematizada e limitadas no tempo,
com participação de docentes e/ou servidores técnicos e alunos, por sua iniciativa
ou atendendo a convites ou a editais públicos, com custeio total ou parcial das
atividades por agentes externos, podendo ser enquadradas as ações de extensão
representadas por programas, cursos, eventos, e produtos ou prestação de serviços;
★ Projeto de Desenvolvimento Institucional – quando envolverem programas,
projetos, atividades e operações especiais, inclusive, de natureza infraestrutural,
material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições do IFMT;
★ Projeto de Inovação – quando houver introdução de novidade ou aperfeiçoamento
no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou
processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou
características a produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em
melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho, podendo abranger os
riscos tecnológicos, com participação de docentes e/ou servidores técnicos e/ou
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alunos em trabalhos acadêmicos associados, internos ou externos ao IFMT, por sua
iniciativa ou atendendo a convites ou a editais públicos, com custeio total ou parcial
das atividades por agentes externos.

1.3.3. Procedimentos
1º Elaborar o Projeto Básico e o Plano de Trabalho, que deverá conter, minimamente:
★ Objeto, prazo de execução, fonte de receitas e indicadores de resultados;
★ Previsão para pagamento de despesas do projeto, incluindo encargos sociais,
tributários e trabalhistas, inclusive, os provisionamentos;
★ Os ressarcimentos pertinentes, nos termos da Resolução
ução do CONSUP n. 50 de 27 de
julho de 2017;
★ Os participantes vinculados ao IFMT e autorizados a integrar o projeto, escolhidos
pelo seu coordenador e gravados pelos seus registros funcionais, periodicidade,
duração e carga horária a ser despendida, na hipótese
hipótese de documentos ou servidores
técnicos administrativos;
★ As bolsas concedidas aos participantes do projeto, com definição de valores, como
horas-atividade
atividade exercida e funções desempenhadas;
★ O disciplinamento dos direitos autorais e patentes sobre produtos,
produtos, bens, processos
ou serviços, quando cabível;
★ Previsão de contratação de pessoas físicas ou jurídicas que utilizem serviços de
prestação de serviços, nos casos em que houver possibilidade e previsibilidade de
pagamento;
★ Contratação de pessoal complementar
complementar não integrante dos quadros da instituição,
observada como normas trabalhistas.

2º Submeter a aprovação do Campus de origem ou da respectiva Pró
Pró-Reitoria, e
posteriormente ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
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3º Contratar Fundação de Apoio. Ver o item “Fundação de Apoio” deste guia.
4º Encaminhar todas as minutas (Projetos básico; plano de trabalho; contrato com a
fundação de apoio) para a análise e aprovação da Procuradoria Federal junto ao IFMT, ou
órgão equivalente.
5º Executar o projeto, seguindo o cronograma e o plano de trabalho.
6º Elaborar relatórios de prestação de conta parcial e final.
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1.4. Parcerias em Gerais
1.4.1. Principais instrumentos para celebração de
parcerias.
1.4.1.1. SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
FINANC

Acordo de Cooperação
O acordo de cooperação é instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias entre
a administração pública federal e as organizações da sociedade civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco que
que não envolvam a transferência de recursos
financeiros.

1.4.1.2. COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

Termo de Fomento
O termo de fomento será adotado para a consecução de planos de trabalhos cuja concepção
seja das organizações da sociedade civil,
civil, com o objetivo de incentivar projetos
desenvolvidos ou criados por essas organizações.

Termo de Colaboração
O termo de colaboração será adotado para a consecução de planos de trabalho cuja
concepção seja da administração pública federal, com o objetivo de executar projetos ou
atividades parametrizadas pela administração pública federal.

Convênio
Instrumento, qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha como
partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa
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pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo recursos dos orçamentos da
União, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

1.4.2. Procedimentos:
1º Chamamento Público: Aplica-se apenas na celebração de Termo de Fomento e Termo de
Colaboração
2º Proposição da Parceria
3º Manifestação de Interesse: Após a proposição da parceria por uma das partes, a parte
contrária deverá manifestar o interesse na celebração do mesmo.
4º Instrumentalização do Processo: Após os devidos aceites pelas partes, deverá abrir um
processo e juntar:
★ Documento de proposição e manifestação da parceria;
★ Documentação das partes (CNPJ e Inscrição Estadual) e dos representantes legais
(Rg; CPF; e Ato de Nomeação).
5º Elaboração do Plano de Trabalho, que deverá conter no mínimo:
★ Identificação do objeto a ser executado;
★ Metas a serem atingidas;
★ Etapas ou fases de execução;
★ Plano de aplicação dos recursos financeiros;
★ Cronograma de desembolso;
★ Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas
ou fases programadas;
★ Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou
órgão descentralizador.
6º Assinatura do Plano de Trabalho
7º Elaboração da minuta do Instrumento de Parcerias
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8º Aprovação pela Procuradoria: Após ajustados
ajustados os termos do instrumento de parcerias
encaminhar para apreciação da Procuradoria
9º Assinatura pelas partes: Após aprovado pela Procuradoria e atendidas todas as
recomendações.
10º Publicação
11º Execução do objeto
12º Prestação de conta conforme pac
pactuado no instrumento.

1.5. Parcerias com o Judiciário
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1.5.1. Potenciais Parceiros

Ministério Público Federal
Site: http://www.mpf.mp.br/mt/mt

Ministério Público do Trabalho
Site: http://www.prt23.mpt.mp.br/

Ministério Público Estadual
Site: https://www.mpmt.mp.br/

Fontes dos Recursos: Os recursos destinados por esses órgãos do judiciários são oriundo
de Ações Civis Públicas (ACP), Termos de Ajustamentos de Condutas (TAC), e até mesmo
de Ações Penais, que resultem em acordos ou sanções judiciais.

1.5.2. Procedimentos
1º Montar portfólio com as principais ações de ensino, pesquisa e extensão da instituiçã
instituição,
podendo ser impresso ou por meio digital.

149

2º Agendar reuniões com os procuradores para apresentação do portfólio de ações.
3º Construção de projetos de Ensino, de Pesquisa, de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, de Extensão, de Desenvolvimento
Desenvolvimento Institucional, e de Inovação, que tenham
apelo social, contendo minimamente:
★ Título;
★ Objeto/objetivo;
★ Resumo descritivo das atividades finalísticas da entidade (histórico; atuação;
público alvo - pessoas ou comunidades abrangidas; exemplos de projetos jjá
desenvolvidos ou em andamento; informar se a entidade já foi beneficiária de
destinações anteriores pelos órgãos jurisdicionais; fotos, dentre outros);
★ Metodologia de prestação da assistência/serviços;
★ Recursos materiais necessários (indicando os existentes,
existentes, os pendentes de obtenção e
os que se pretende obter por destinação em processo ou procedimento do Ministério
Público);
★ Mínimo de três orçamentos;
★ Cronograma de execução do projeto;
★ Para obras, o projeto básico deverá conter o conjunto de elementos nec
necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos (assinado por engenheiro), que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento,
imento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos e do prazo de execução (especificar as etapas);
★ Endereço atualizado, telefones de contato e responsável legal.
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4º Entregar os projetos nos respectivos órgãos jurisdicionais

5º Execução do projeto.
6º Prestação de conta.
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2. LEI DE INOVAÇÃO
2.1. Princípios Norteadores
★ Promover a cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores públicos
e privado e entre empresas;
★ Estimular à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de
Inovação (ICTs), constituindo ambientes favoráveis à inovação e às atividades de
transferência de tecnologia;
★ Utilizar do poder de compra do Estado para fomentar a inovação;
★ Promover alianças estratégicas e de desenvolvimento de projetos de cooperação
envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para
atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos,
processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.

2.2. Possibilidades
★ Compartilhamento de laboratórios;
★ Compartilhamento de equipamentos;
★ Compartilhamento de conhecimento;
★ Desenvolvimento de tecnologias;
★ Participação nos resultados de pesquisas; etc.
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2.3. Procedimentos
1º Para Parcerias
arcerias na Área de Inovação, recomendamos seguir as orientações do item
“Parcerias Gerais deste Manual”, a Resoluções do CONSUP n. 050/2017 e a Resolução
do CONSEPE19 n. 005/2020.

19

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT.

153
2º Para Registros de Novas Tecnologias

Local

de

Registro:

Instituto
o

Nacional

de

Propriedade Industrial (INPI)
Site: https://www.gov.br/inpi/pt-br

A Agência de Inovação Tecnológica do IFMT (AIT) é o órgão
responsável por gerir e promover a Política de Inovação adotada pela
Instituição, em atendimento à Lei 10.973/2004, e está ligada a Pró
PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
Pós Graduação e Inovação. As competências da
AIT estão elencadas na Resolução do CONSEPE n. 005/2020 e no
Manual de Procedimentos do Processo de Depósito de Patente,
Paten Registro
de Marcas, Programa de Computadores e Desenho Industrial.

2.3.1. Itens que podem ser registrados no INPI:
a) Marca: o nome e/ou imagem que identifica um produto ou serviço;
serviço
b) Patentes: o direito de fabricar, vender ou permitir que outras pessoas fabriquem ou
vendam por você esse produto, pagando por isso;
isso
c) Desenhos Industriais: a proteção dos aspectos ornamentais de um objeto que pode ser
reproduzido de forma industrial – tanto a sua forma tridimensional quanto os aspectos
bidimensionais,
is, como estampas e padrões aplicados ;

154
d) Indicação Geográfica: a identificação da origem de um produto ou serviço que tem
certas qualidades graças à sua origem geográfica ou que tem origem em um local conhecido
por aquele produto ou serviço;;
e) Programa
a de Computador: o programa de computador ou sua versão mais atualizada;
atualizada
f) Topografia de Circuitos Integrados: as imagens relacionadas, construídas ou codificadas
sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que
compõem
mpõem um circuito integrado;
integrado
g) Contratos de Tecnologia e de Franquia: os contratos que envolvam licenciamento de
direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de
circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e franquia;
franquia

2.3.2. Etapas para o Registro
1º Fazer uma busca para verificar a exclusividade da nova tecnologia.
2º Preparar as documentações conforme as exigências do INPI. Obs.: As exigências podem
variar conforme o item a ser registrado
3º Pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU). Obs.: Será exigido o número da GRU
paga para a próxima etapa.
4º Fazer o pedido de depósito (inscrição no INPI).Os depósitos são feitos por meio digital,
através do site do INPI (https://www.gov.br/inpi/pt
https://www.gov.br/inpi/pt-br)
5º Acompanhar o trâmite do depósito dentro do INPI
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2.3.2.1. Trâmite do pedido no INPI
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2.3.2.3. Trâmite do pedido no IFMT
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3. FUNDAÇÃO DE APOIO

3.1. Por que utilizar fundaç
fundação?
É atribuição das Fundações de Apoio à gestão administrativa e financeira de
projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e inovação,
proporcionando a instituição a possibilidade de dedicar-se
dedicar se exclusivamente às atividades de
caráter
ráter científico, ficando a cargo das Fundações de Apoio realizar o trabalho formal e
burocrático.

3.2. Fundação de apoio do IFMT

Fundação Uniselva
Site: https://web.fundacaouniselva.org.br/
Contato:
Conta o: Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, Campus UFMT Boa Esperança - CEP 78060-900 - Cuiabá - MT - CNPJ
04.845.150/0001-57
04.845.150/0001
- Telefone: (65) 3318-9800

Fundamentação: Resolução do CONSUP n. 50 de 27 de julho de 2017 e Portaria n.
676/2019 - RTR-SRDA/RTR--CG/RTR-GAB/RTR/IFMT,
GAB/RTR/IFMT, de 18 de março de 2019.
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3.3. Procedimentos
1º Elaborar Projeto Básico e Plano de Trabalho com Memorial de Cálculo.
Obs.: Modelos disponíveis em http://fundacaodeapoio.ifmt.edu.br/

2º Abrir um processo contendo, além do projeto básico e do plano de trabalho com
memorial de cálculo, os seguintes documentos:
★ Termo de Abertura do Projeto
★ Ofício do coordenador ao Diretor da Fundação Uniselva solicitando apoio para a
gestão do projeto.
★ Declarações de Carga Horária e Remuneração ou Carga Horária sem Remuneração
– Assinada individualmente pelos servidores com vínculo com o IFMT e que
estejam envolvidos no projeto;
★ Declarações de Antinepotismo
★ Declaração demonstrando que não estão inseridas
inseridas no projeto atividades passíveis de
enquadramento nas vedações previstas no § 2º do art. 2º do Decreto nº 7.423/2010.
★ Declaração de Composição de equipe.
★ Autorização de participação no projeto

3º Colher a aprovação no processo, já devidamente instruído,
instruído, da coordenação e da diretoria
da unidade.
4º Encaminhar o processo para a Gerência de projetos.
5º Encaminhar para a análise e registro do projeto na Pró
Pró-Reitoria
Reitoria competente
6º Encaminhar para aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONS
(CONSEPE).
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7º Encaminhar para a Gerência de projetos.

8º Solicitar apoio da Fundação Uniselva ao projeto;
9º Encaminhar o processo instruído para análise e aprovação da Procuradoria Federal junto
ao IFMT, ou órgão equivalente.
10º Executar o projeto, buscan
buscando seguir o cronograma e o plano de trabalho.
11º Prestar contas do projeto.
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4. INCUBADORA DE EMPRESA
4.1. Conceito
Setor ou Programa criado com o objetivo de promover empreendimentos
inovadores, oferecendo suporte a empreendedores para que eles possam
possam desenvolver ideias
inovadoras e transformá-las
las em empreendimentos de sucesso.

À Ativa Incubadora do IFMT: Programa do
IFMT voltado a oferecer infraestrutura e suporte
gerencial, orientando os empreendedores quanto à
gestão do negócio e sua competitividade,
compet
entre
outras questões essenciais ao desenvolvimento de
uma empresa. Contato: (65) 3616-4138
3616
/ Site:
http://proex.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/ativahttp://proex.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/ativa
incubadora-de-empresas-do-ifmt/
ifmt/
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5. LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS IMPORTANTES
★ Constituição da República de 1988
★ Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública.
★ Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994: Dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as
fundações de apoio.
★ Lei n. 10.973/2004 (Lei da Inovação): Dispõe sobre a inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
★ Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem): Trata em seu Capítulo III dos incentivos fiscais à
inovação tecnológica. É uma das formas de apoio governamental à inovação
tecnológica é a concessão de incentivos fiscais às empresas que realizam atividades
de PD&I, e compreende uma série de medidas legais para reduzir o pagamento de
tributos, tais como IRPJ, CSLL, IPI e IRRF
★ Lei Complementar n.º 131, de 27 de maio de 2009: Determinar a necessidade de
disponibilizar, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
★ Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010: Regulamenta a Lei n° 8.958/94,
detalhando a contratação das fundações apoiadoras.
★ Lei n. 13.243/2016 (Novo Marco Legal da Inovação): Dispõe sobre estímulos ao
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à
inovação.
★ Decreto n. 9.283/2018 (Incentivo à Inovação): Estabelece medidas de incentivo à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à
capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
do sistema produtivo nacional e regional.
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★ Lei n. 13.800/2019 (Lei do Endowment): Autoriza a administração pública a
firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e
demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos
patrimoniais.
★ PACTI / MCTI - Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para
Biotecnologia: Propõe ações para a promoção de PD&I, com o objetivo de produzir
e aplicar o conhecimento científico e tecnológico, de modo a promover benefícios
sociais, econômicos e ambientais, preenchendo lacunas de conhecimento essenciais,
fomentando a inovação e provendo a infraestrutura necessária para o avanço da
pesquisa biotecnológica nacional.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a leitura deste documento, o leitor pode se deparar com as principais
formas de captação de recursos disponíveis e que conserva a independência técnicocientífica das instituições. Algumas destas formas são bem simples de serem implantadas,
já outras, necessitam de mais atenção do leitor. Principalmente, nas legislações e
regulamentos inerentes a cada assunto.
No Guia Captar foi possível ao leitor encontrar as seguintes formas de captação de
recursos com os seus respectivos procedimentos: Editais de Fomentos; Chamadas Públicas
para Apoio a Eventos; Projetos Autofinanciáveis; Parcerias com o Setor Público e o Setor
Privado; e os oriundos da Lei de Inovação.
O Guia Captar apresentou também a possibilidade das instituições públicas de
ensino trabalharem com fundações de apoio, agências de inovação e incubadoras de
empresas, para as ações de captação e gestão dos recursos, podendo obter grandes
benefícios.
Captar recursos pode ser um pesadelo, um sonho ou uma realidade, só depende de
você, de mim, de nós. Não desista no primeiro obstáculo, no primeiro não, na primeira
pedra no caminho. E lembre sempre que toda caminhada, obrigatoriamente, começa no
primeiro passo. Vamos captar?!

164

7. GLOSSÁRIO
★ Incubadoras de Empresas: Estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio
logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em
conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de
empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à
inovação;
★ Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): Órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos, legalmente constituídos sob as leis brasileiras, com sede e foro no
País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário
a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos;
★ Núcleo de Inovação Tecnológico (NIT): Estrutura instituída por uma ou mais
ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão
de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições
previstas nesta Lei;
★ Fundação de Apoio: Fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de
pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico,
tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e
credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais
legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal;
★ Parque Tecnológico: Complexo planejado de desenvolvimento empresarial e
tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da
capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa
científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou
mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;
★ Polo Tecnológico: Ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença
dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação
em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos
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humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao
intercâmbio entre

os entes

envolvidos para consolidação,

comercialização de novas tecnologias;

marketing e
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