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Resumo: 

 

O presente artigo tem por objetivo avaliar o edital de apoio da FINEP que disponibilizou recursos para 

montagem e melhoria da infraestrutura de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação por meio de um estudo 

de campo de um laboratório localizado na Universidade Federal Fluminense. Para isso foi realizada uma 

pesquisa exploratória e descritiva acerca das temáticas políticas públicas, CT-Infra e o levantamento do Edital 

Proinfra 01/2008. Posteriormente foi aplicada uma entrevista aos coordenadores do projeto para avaliar a 

infraestrutura de modo a conhecer sua atuação e seus impactos na universidade. Com esse estudo pode-se 

avaliar a infraestrutura em relação aos seus objetivos principais, tanto como política pública como também as 

premissas de seu edital. Conclui-se que a infraestrutura tem uma boa referência em relação às suas áreas de 

estudo principais e oferece um ambiente de pesquisa aos pesquisadores da universidade. Sua atuação se resume 

na comunidade acadêmica e não interage com outros órgãos e instituições. Portanto constata-se que os 

impactos da infraestrutura estão sendo positivas no ambiente acadêmico e no fomento do estudo e da pesquisa.  
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1. Introdução 

 

A ciência, a tecnologia e a inovação são fatores preponderantes para o desenvolvimento de uma nação. 

Por isso, é papel do Estado investir em políticas públicas para gerar impulsos, para que esses três pilares sejam 

desenvolvidos e implementados na sociedade. Isso interfere na conjuntura econômica do país, pois uma vez 

aplicando esses recursos consegue-se destacar e atingir posições melhores economicamente diante de outros 

países. 

No caso brasileiro, nos últimos sessenta anos, foi construído um parque científico e tecnológico 

bastante significativo, com algumas universidades e instituições de pesquisa que são consideradas referências 

internacionais e que tem apoiado o desenvolvimento e a capacitação de mão-de-obra qualificada para 

promover a ciência e a inovação (NEGRI, 2017). 

Desta forma, a modernização e a ampliação da infraestrutura de apoio à pesquisa nas instituições são 

necessárias para desenvolver a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. As políticas públicas destinadas a 

esse objetivo são propulsoras para que as universidades promovam pesquisas e inovações, em várias áreas de 

estudos, trazendo benefícios, não somente para o ambiente acadêmico, como também para a sociedade. Essa 

contribuição aprimora o conhecimento tecnológico no lançamento de produtos e melhoria de processos, 

gerando competitividade entre as empresas (NEGRI, 2016).  

Para que isso ocorra, foi criado pelo Governo Federal, em 1999, os Fundos Setoriais. Os Fundos 

Setoriais de Ciência, Tecnologia e Inovação são geridos pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e 

tem como missão “promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à 

Ciência, à Tecnologia e à Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições 

públicas ou privadas” (FINEP, 2017).  

Segundo Morais (2008), o principal objetivo dos fundos setoriais é assegurar que haja recursos 

financeiros para realização de pesquisa e desenvolvimento, assim impulsionando os investimentos em 

pesquisa e inovação, apoio às universidades e centros de pesquisa, além de garantir os investimentos em P&D. 



Atualmente existem 16 fundos setoriais, que apoiam projetos de ciência, tecnologia e inovação em 

setores estratégicos. Dentre esses 16 fundos há o CT-INFRA que segundo Negri, Negri e Lemos (2008), tem 

como objetivo principal apoiar projeto da área acadêmica, para proporcionar a ampliação e modernização da 

infraestrutura de apoio à pesquisa das instituições de ensino público.  

A Universidade Federal Fluminense - UFF, localizada no Estado do Rio de Janeiro e presente em oito 

municípios é constituída de 41 unidades de ensino e 28 pólos universitários. Na cidade de Volta Redonda, a 

UFF possui o Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda (ICHS), o Instituto de Ciências Exatas (ICEx) 

e a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica (EEIMVR). 

Dentro deste contexto, a Universidade Federal Fluminense é uma das instituições que utiliza recursos 

dos fundos setoriais para geração de conhecimento e melhoria da sua infraestrutura de pesquisa. Projetos 

foram criados e realizados por essa instituição e apoiados pelos Fundos Setoriais.  

Avaliar o impacto dessas políticas públicas de incentivo à pesquisa e a inovação é um processo que 

depende altamente dos objetivos e fins para os quais ela foi criada. Segundo Wintjes e Nauwelaers (2008), 

nesse processo é importante escolher o melhor método de avaliação de acordo com objetivo, contexto e 

ambiente que a política abrange. Com isso, a avaliação, no geral, se dá pelo conjunto de várias metodologias 

de avaliações interligadas. 

As quatro principais tarefas de uma avaliação são: definir a infraestrutura para o projeto, resgatar 

informações relacionadas, analisá-las e construir julgamentos (WINTJES e NAUWELAERS, 2008). Para 

julgar os impactos de um projeto é necessário fazer um estudo de projetos anteriores com atributos similares, 

a fim de comparar seus resultados e avaliações.  

Desta maneira, inicia-se uma questão que servirá como base para o desenvolvimento deste artigo: 

Quais os impactos que os recursos disponibilizados pelo CT-INFRA trouxeram para a melhoria da 

infraestrutura de pesquisa da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda?  

A partir desse problema de pesquisa, o objetivo principal deste artigo é avaliar o edital de apoio na 

FINEP que disponibilizou recursos para montagem e melhoria da infraestrutura de pesquisa em ciência, 

tecnologia e inovação em um laboratório localizado na Universidade Federal Fluminense. 

Foram definidos como objetivos específicos os seguintes: 

A - realizar uma revisão da literatura sobre a temática de avaliação dos impactos de políticas públicas, 

CT-INFRA e o papel da universidade no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação; 

B - fazer um levantamento de todos os projetos contemplados que receberam recursos do Edital 

PROINFRA 01/2008 do Fundo Setorial CT-INFRA, no ano de 2008, enfatizando os projetos destinados à 

Universidade Federal Fluminense; 

C - analisar um projeto contemplado em relação às ações que foram previstas e os resultados 

alcançados, possibilitando assim, avaliar o impacto da utilização dos recursos recebidos na melhoria da 

infraestrutura de pesquisa da UFF em Volta Redonda. 

Salienta-se que o objetivo aqui não é de avaliar a qualidade científica e tecnológica dos projetos e nem 

se debruçar sobre as eficiências operacionais e gerenciais a que os fundos e os projetos aprovados estão 

submetidos.  Para isso, foi realizada uma pesquisa em documentos (projetos de pesquisa aprovados) e 

entrevistas com pessoas envolvidas no planejamento e execução desses projetos.  

A estrutura desse artigo tem como primeira etapa a apresentação dos conceitos de Fundos Setoriais e 

sua iniciativa de apoio à infraestrutura. Nesse tópico é abordado de forma geral como surgiu os fundos setoriais 

e seu direcionamento para o fomento da infraestrutura no Brasil. No segundo tópico é apresentado as Políticas 

Públicas, seu conceito e as ferramentas usadas para seu processo de avaliação. Já apresentado o arcabouço 

teórico necessário, no terceiro tópico é aprofundado o estudo no Edital escolhido para a análise, mostrando 

suas definições e características específicas. Também é apresentado os procedimentos metodológicos 

escolhidos para o estudo do edital e suas implantações na universidade. Posteriormente é feita uma avaliação 

de aderência entre o edital escolhido e os outros editais semelhantes publicados pela FINEP. Após isso, a 

próxima etapa é composta pela caracterização do projeto escolhido para o estudo juntamente com as 

informações obtidas da análise. A última etapa é destinada à conclusão e sugestões para estudos futuros.  

 

2. Referencial Teórico 

 

O referencial teórico será apresentado em três tópicos nomeados como: os fundos setoriais e o apoio à 

infraestrutura, o processo de avaliação de políticas públicas e o Edital Proinfra 01/2008 - Descrição do Edital. 



 

2.1.      Os fundos setoriais e o apoio à infraestrutura 

 

Com a constante competitividade entre as empresas se fez necessário criar estratégias e mecanismos 

para estar à frente dos concorrentes e ficar à frente no mercado. Para isso o investimento em ciência e 

tecnologia mostrou-se importante como uma forma de modernizar seus recursos e ganhar vantagem no 

mercado.  

Nesse contexto, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) desenvolveu várias ações e programas de incentivo e apoio à inovação, tecnologia e pesquisa científica. 

Como forma de financiar esses projetos, em 1969 foi criado o Fundo Nacional para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), que utilizava incentivos fiscais, doações e empréstimos como fonte para 

seus recursos. Porém a instabilidade e escassez no fluxo de recursos tornou-se uma problemática para a 

continuidade e planejamento dos programas. A partir de então houve a necessidade de utilizar outro tipo de 

financiamento que não passasse por restrições legais. Frente a essa necessidade, em 1999, foi criado pelo 

Governo Federal os Fundos Setoriais, com recursos alocados no FNDCT e administração pela FINEP 

(NEGRI; NEGRI; LEMOS, 2008). 

Os Fundos Setoriais têm por objetivo fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nas 

instituições e empresas. E também “garantir a ampliação e a estabilidade de recursos financeiros para a P&D 

e fomentar parcerias entre as universidades, as instituições de pesquisa e o setor produtivo; e assegurar a 

continuidade dos investimentos em P&D” (MORAIS, 2008, p. 69).  

Existem vários tipos de fundos setoriais, que são divididos de acordo com sua área de atuação, 

legislação que o instituiu, fontes de recursos e destinação. (PEREIRA, 2005).  

Sendo assim, segundo a FINEP (2018), existem 16 fundos setoriais, especificados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Os fundos setoriais e sua área de atuação 
Fundo Setorial Área de Atuação 

CT-Petro Estimular a inovação na cadeia produtiva do setor de petróleo e gás natural. 

CT-Transporte 

Financiamento de programas de projetos em P&D em engenharia civil, engenharia de 

transportes, materiais, logística, equipamentos e softwares para melhorar a qualidade, 

reduzir custos e aumentar a competitividade do transporte rodoviário de passageiros e de 

carga no Brasil. 

CT-Mineral 

Focado no desenvolvimento e na difusão de tecnologia intermediária nas pequenas e 

médias empresas e no estímulo à pesquisa técnico-científica de suporte à exportação 

mineral, para atender aos desafios impostos pela extensão do território brasileiro e pelas 

potencialidades do setor na geração de divisas e no desenvolvimento do País. 

CT-Saúde 

O objetivo do Fundo é a capacitação tecnológica nas áreas de interesse do SUS (saúde 

pública, fármacos, biotecnologia, etc.), o estímulo ao aumento dos investimentos 

privados em P&D na área e à atualização tecnológica da indústria brasileira de 

equipamentos médico-hospitalares e a difusão de novas tecnologias que ampliem o 

acesso da população aos bens e serviços na área de saúde. 

CT-Infra 

Criado para viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e dos serviços de 

apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior e de pesquisas 

brasileiras, por meio de criação e reforma de laboratórios e compra de equipamentos, 

por exemplo, entre outras ações. 

CT-Info 

Destina-se a estimular as empresas nacionais a desenvolverem e produzirem bens e 

serviços de informática e automação, investindo em atividades de pesquisas científicas e 

tecnológicas. 

CT-Hidro 

Destina-se a financiar estudos e projetos na área de recursos hídricos, para aperfeiçoar 

os diversos usos da água, de modo a assegurar à atual e às futuras gerações alto padrão 

de qualidade e utilização racional e integrada, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável e à prevenção e defesa contra fenômenos hidrológicos críticos ou devido ao 

uso inadequado de recursos naturais. 

CT-Energ 
Este Fundo é destinado a financiar programas e projetos na área de energia, 

especialmente na área de eficiência energética no uso final. 

CT-Biotecnologia 

Este Fundo serve para a formação e capacitação de recursos humanos para o setor de 

biotecnologia, fortalecimento da infraestrutura nacional de pesquisas e serviços de 

suporte, expansão da base de conhecimento, estímulo à formação de empresas de base 

biotecnológica e à transferência de tecnologias para empresas consolidadas, prospecção 

e monitoramento do avanço do conhecimento no setor. 



CT-Verde Amarelo 

Incentivar a implementação de projetos de pesquisa científica e tecnológica cooperativa 

entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo; estimular a ampliação dos 

gastos em P&D realizados por empresas; apoiar ações e programas que reforcem e 

consolidem uma cultura empreendedora e de investimento de risco no país. 

CT-Espacial 

Estimular a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico ligados à aplicação de 

tecnologia espacial na geração de produtos e serviços nas áreas de comunicação, 

sensoriamento remoto, meteorologia, agricultura, oceanografia e navegação 

CT-Aquaviário 

Financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados a inovações 

tecnológicas nas áreas do transporte aquaviário, de materiais, de técnicas e processos de 

construção, de reparação e manutenção e de projetos; capacitação de recursos humanos 

para o desenvolvimento de tecnologias e inovações voltadas para o setor aquaviário e de 

construção naval; desenvolvimento de tecnologia industrial básica e implantação de 

infraestrutura para atividades de pesquisa. 

CT-Amazônia 

Seu foco é o fomento de atividades de pesquisa e desenvolvimento na região amazônica, 

conforme projeto elaborado pelas empresas brasileiras do setor de informática instaladas 

na Zona Franca de Manaus. 

CT-Aeronáutico 

Pretende-se estimular investimentos em P&D no setor para garantir a competitividade 

nos mercados interno e externo, buscando a capacitação científica e tecnológica na área 

de engenharia aeronáutica, eletrônica e mecânica, a difusão de novas tecnologias, a 

atualização tecnológica da indústria brasileira e a maior atração de investimentos 

internacionais para o setor. 

CT-Agronegócio 

O foco do CT-AGRO é a capacitação científica e tecnológica nas áreas de agronomia, 

veterinária, biotecnologia, economia e sociologia agrícola, entre outras; atualização 

tecnológica da indústria agropecuária; estímulo à ampliação de investimentos na área de 

biotecnologia agrícola tropical e difusão de novas tecnologias. 

Fonte: FINEP 

 

O Fundo de Infraestrutura, que é o objeto principal deste artigo, tem como principal objetivo destinar 

recursos financeiros para implantar e recuperar a infraestrutura de pesquisa das instituições públicas de ensino 

superior. Esse fundo foi criado tomando-se por base a ideia de que as Instituições de Ensino Superior cumprem 

um papel importante na sociedade, pois o desenvolvimento científico e tecnológico é parte da interação das 

universidades, empresas e governo, que são responsáveis por formarem profissionais especializados, produção 

de tecnologia e pesquisa (CHIARINI e VIEIRA, 2012).  

O Fundo de Infraestrutura tem como fonte 20% dos recursos de cada fundo setorial e possui um comitê 

gestor com representantes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação, do CNPq, da FINEP, da 

CAPES e da comunidade científica (TAVARES, 2005). 

Segundo Bastos (2003) os recursos são destinados a programas de desenvolvimento científico e 

tecnológico onde é possível promover uma sinergia entre universidades, centros de pesquisa e setor produtivo, 

onde os dois agentes são beneficiados com a geração de conhecimento e inovação. Os projetos precisam estar 

em concordância com a instituição como um todo, no objetivo de trazer benefícios não só para um setor 

restritivo, mas para o máximo de agentes.  

O desenvolvimento do CT-Infra pode ser dividido em duas fases. A primeira se caracteriza pela 

iniciação de vários editais com valores reduzidos e objetivos específicos. Já na segunda fase, a partir de 2004, 

os editais eram lançados anualmente e com valores sempre acima de R$100 milhões, com objetivos de 

recuperação da infraestrutura física das instituições de ensino e pesquisa (PÓVOA, 2012). 

 

2.2.      O processo de avaliação de políticas públicas  

 

A política pública é uma ferramenta holística que repercute em várias áreas da economia e da sociedade 

atraindo pesquisadores de vários campos de estudo. De acordo com Souza (2006) podemos definir política 

pública como um campo do conhecimento que propõe a criação de ações pelo governo, ligado a análise dessas 

ações, e se necessário, mudanças e adaptações no curso das implementações. 

Para Höfling (2001) políticas públicas são definidas por programas de governo criados e introduzidos 

pelo Estado para setores específicos da sociedade. Portanto, são de responsabilidade do Estado implementar 

e realizar essas políticas, juntamente com todas as partes envolvidas nesse processo de decisão.  

Segundo Rua (1997), a política refere-se a apresentar um conjunto de métodos com o fim de obter uma 

resolução harmônica, para o conflito em questão, relacionado a alocação de bens e recursos públicos. Neste 



meio, pode-se apontar os atores políticos, que podem ser identificados estabelecendo os interesses na política 

em questão, assim são aqueles afetados pelas decisões geradas pela política pública em pauta. 

De acordo com Bonat (2011), para fins analíticos, as políticas públicas podem ser divididas em etapas, 

como sugere o ciclo de políticas públicas. Cada fase é analisada de acordo com sua revisão teórica específica.  

Tratando-se sobre a formulação de políticas públicas, segundo Lobato (1997), o processo deve-se levar 

em consideração os interesses dos envolvidos na política pública que será criada. Isso não pode se restringir 

somente ao Estado, ou alguns grupos, mas envolver toda a sociedade.  

No seu processo de implantação, as políticas públicas mostram o exercício do poder político e a 

repartição de custos e benefícios sociais para que possam ser validadas e obter eficácia. As políticas públicas 

tratam de recursos públicos que visam atender várias demandas da sociedade, principalmente os mais 

vulneráveis. Também tem o enfoque em promover o desenvolvimento e criar estratégias para gerar emprego 

e renda (HJERN; PORTER, 1997). 

Promover a avaliação dessas políticas públicas é de extrema importância a fim de verificar a 

efetividade dos gastos públicos, qualidade e os resultados obtidos com as ações. Avaliar uma política pública 

constitui também uma parte do processo do planejamento dessas ações, com isso é possível monitorar e 

reorientar o curso dos programas, para que resultados finais sejam satisfatórios (CUNHA, 2006).  

Segundo Trevisan e Bellen (2008) as avaliações de políticas públicas partem da década de 1960, que 

tinham o enfoque de gerar feedbacks e oferecer informações aos gerentes de programas públicos. Durante os 

anos 1980, estava focada na busca de eficiência na alocação de recursos. E na década de 1990, a avaliação 

passa a ser usada como uma forma de validar o papel do Estado, pois neste período, são exigidos os resultados 

da administração e das políticas públicas.  

A avaliação de política pública é permitida através da análise entre o início do projeto e seus resultados. 

Para isso, avaliam-se dois pontos: o eixo plano-política que detecta as eventuais falhas ocorridas durante o 

planejamento até a realização da política. Assim, pode-se verificar o distanciamento do projeto inicial 

planejado do implementado, podendo, portanto, ajudar na criação de uma política mais satisfatória. Outro 

ponto de avaliação é o eixo política-efeitos, este avalia os efeitos econômicos gerados do projeto aplicado 

(AVELLAR, 2017).  

Segundo Cavalcanti (2006), de forma geral, existe quatro tipos possíveis de avaliação de políticas 

públicas: a avaliação ex-ante, que tem como objetivo mensurar o custo-benefício antes do programa a ser 

implementado; a avaliação ex-post ou somativa, que é focada em analisar os resultados e os impactos obtidos 

pelo programa em questão; a avaliação formativa ou de processo, que se trata em avaliar os meios pelas quais 

a política pública será construída e implementada, e diagnosticar as possíveis falhas ao longo desse processo; 

e o monitoramento, que ocorre ao longo de todo o desenvolvimento e aplicação de um programa, gerenciando 

os pontos planejados e a realidade da execução do mesmo, até que seja finalizada a aplicação desta política 

pública.  

 

2.3.      O Edital Proinfra 01/2008 – Descrição do Edital  

 

O Edital Proinfra 01/2008 teve como objetivo “selecionar propostas para apoio financeiro à execução 

de projetos institucionais de implantação, modernização e recuperação de infraestrutura física de pesquisa nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa” (FINEP, 2008).  

Esse edital solicitou o envio de uma única proposta por instituição de ensino ou pesquisa, que poderia 

conter vários projetos a serem desenvolvidos. A proposta deveria conter um diagnóstico da instituição bem 

como um planejamento dos recursos humanos, materiais e  

as atividades de pesquisas atuantes pela universidade. Tudo isso com o intuito de estar alinhado aos desafios 

e conjuntura da sociedade brasileira. Os objetivos estratégicos definidos pela instituição para as atividades de 

C&T devem também ser identificados junto com a área de pesquisa que vai ser priorizada no investimento. 

Os resultados e impactos da pesquisa requerida deveriam ser projetados e esmiuçados no plano da proposta 

(FINEP, 2008).  

Utilizou-se como forma para limitar o valor global de cada proposta o número total de doutores 

pertencentes ao quadro de pessoal permanente da instituição executora do projeto institucional. Então, a partir 

desse parâmetro foi definido que para as instituição com até 100 doutores, o valor máximo a ser solicitado 

seria de R$1.800,000,00  (um milhão e oitocentos mil reais); para as Instituições Executoras com mais de 100 

(cem) doutores o valor máximo a ser solicitado deverá corresponder ao número de pesquisadores doutores 



multiplicado por R$18.000,00 (dezoito mil reais), não podendo superar o limite de R$18.000.000,00 (dezoito 

milhões de reais) (FINEP, 2008). 

Para esse edital forão comprometidos pela FINEP um total de R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta 

milhões de reais) originários FNDCT/CT-Infra. É importante destacar que para essa chamada pública 30% 

dos recursos deverão obrigatoriamente ser aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e nas regiões 

de abrangência da SUDENE e da SUDAM (FINEP, 2008). 

Os itens de despesas que foram apoiados pelo edital foram: despesas correntes, despesas de capital e 

despesas operacionais e administrativas. As Despesas Correntes podem ser caracterizadas como despesas 

acessórias com importação e serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que diretamente 

relacionados com a instalação e manutenção de equipamentos ou as edificações de pesquisa. As despesas de 

Capital podem ser caracterizadas como obras, reformas e adequação da infraestrutura física, equipamentos, 

material permanente e material bibliográfico. As despesas operacionais e administrativas são as despesas de 

caráter indivisível, respaldadas na Lei nº 10.973/04, denominada “Lei da Inovação”, até o limite de 3% do 

valor dos recursos solicitados a FINEP, não podendo ultrapassar R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) (FINEP, 2008).  

 

3.        Procedimentos metodológicos 

 

Inicialmente, no presente artigo, foi utilizada uma pesquisa exploratória, com um levantamento 

bibliográfico para apresentar os principais conceitos para imersão no tema em questão. Na pesquisa 

exploratória é necessário o processo de investigação que identifique as características e fundamentos 

essenciais dos conceitos que estão sendo estudados (KÖCHE, 2016). Isso propicia aos leitores maior 

familiaridade com o problema proposto gerando um melhor ambiente de ideais e intuições (GIL, 2012). 

Procurou-se embasar teoricamente os conceitos de fundos setoriais, apoio à infraestrutura, políticas públicas 

e suas respectivas avaliações a fim de servir como base para as próximas etapas de análise deste artigo.  

Posteriormente, foi utilizada a pesquisa descritiva para aprofundar-se no estudo. Segundo GIL (1999) 

esse tipo de pesquisa descreve as características do fenômeno que está sendo estudado e/ou as possíveis 

relações entre suas variáveis. O pesquisador informa o leitor das informações mais relevantes da população 

ou amostra analisada, para isso é utilizados técnicas, métodos e modelos de coleta e interpretação de dados 

(RAUPP e BEUREN, 2006). Tendo como objeto de estudo o projeto financiado pelo CT-Infra para a 

Universidade Federal Fluminense, no ano de 2008, estruturado no campus ICEx em Volta Redonda.  

Para questões de interpretação, fez-se posteriormente uma análise qualitativa do projeto e seus 

resultados, que segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa inclui obter dados descritivos sobre o objeto de 

estudo em questão, através do contato direto do pesquisador com o estudo, ao compreender os dados seguindo 

a visão dos participantes da situação de estudo. Utilizou-se o método de entrevista ao coordenador do projeto 

para obter as informações desejadas e uma visão mais abrangente da pessoa diretamente ligada ao projeto em 

questão. Para avaliar os resultados, analisou-se os dados quantitativos para comparar o desempenho em 

pesquisa acadêmica depois da infraestrutura estudada.  

Para a análise de aderência foram identificados três componentes passíveis de serem analisados quanto 

ao atendimento ou não do edital. O primeiro componente diz respeito ao cumprimento do orçamento previsto 

para o edital. O segundo componente diz respeito à distribuição regional de recursos, já que os documentos 

do edital estabelecem que um mínimo de 30% dos recursos deve ser destinado a projetos desenvolvidos nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O terceiro componente diz respeito a participação das universidades 

e centros de pesquisas nos projetos, em atendimento ao objetivo estratégico de apoio a infraestrutura de 

pesquisa. Define-se, então aderência, como a maior ou menor aproximação a esses três componentes 

destacados. 

Em seguida, trazendo uma visão micro sobre a instituição, utilizou-se uma entrevista foi realizada a 

fim de conseguir informações sobre o projeto escolhido para o estudo. Ela é composta de seis principais 

blocos: o primeiro com objetivo de coletar os dados gerais sobre a infraestrutura do projeto; em seguida 

buscou-se compreender a área de atuação da infraestrutura e se ela atende a comunidade de alguma forma; o 

terceiro bloco tem como objetivo caracterizar o número de pesquisadores, bolsistas e técnicos que trabalham 

com o insumo. O quarto bloco busca listar o número de equipamentos e softwares que o projeto demandou; 

ainda buscou-se listar de uma forma geral o número de projetos aprovados, o edital, custo e recursos 



aprovados. E por último, os principais resultados, como o número de teses, dissertações, projetos de iniciação 

científica.     

Inicialmente, entrou-se em contato com quatro coordenadores responsáveis pelos projetos da UFF de 

Volta Redonda, que utilizaram recursos do CT-Infra, para realização das entrevistas, no entanto, obteve-se as 

informações necessárias para o estudo somente de um coordenador, denominado de Coordenador 1. As 

informações obtidas dos demais coordenadores não foram suficientes para o andamento da pesquisa. Desta 

maneira optou-se por realizar um Estudo de Caso único para cumprir o objetivo geral deste projeto. Segue 

abaixo o perfil de todos os coordenadores contactados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Perfil dos coordenadores 

Coordenador

es contatados 
Perfil 

Participou 

da 

Entrevista? 

Coordenador 1 

Possui graduação (2002) e doutorado (2006) em Física pela Universidade 

Federal Fluminense. Realizou estágio de Doutorado Sanduíche - Laboratoire 

Kastler Brossel-Paris (2005). Atualmente é Professor Associado da 

Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de Física, com 

ênfase em óptica. É credenciado no Curso de Pós-graduação em Física da UFF 

e no Polo 15 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da 

Sociedade Brasileira de Física. Coordena o Laboratório de Óptica do Instituto 

de Ciências Exatas-ICEx da UFF em Volta Redonda. Membro do INCT-

Informação Quântica. Realiza pesquisa em Óptica Quântica, Informação 

Quântica, Óptica Aplicada e Ensino de Física. 

Sim 

Coordenador 2 

Possui graduação em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(1981, Bacharel em Física), mestrado em pela Universidade Federal 

Fluminense (1984) e doutorado em Fisica pela Universite Paris XI (Päris Sud) 

(1991), no Laboratoire Aimé Cotton. Atualmente é professor associado 4 da 

Universidade Federal Fluminense, é árbitro dos jornais Journal of Biomedical 

Materials Research. Part B, Applied Biomaterials e Journal of Optics and 

Laser Technology. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física 

de Laser e Física Atômica e Molecular, atuando principalmente nos seguintes 

temas: lasers autoterminados, espectroscopia, espectroscopia de moleculas 

diatomicas, espectroscopia de fourier, constantes moleculares e moleculas 

diatomicas. 

Sim 

Coordenador 3 

Possui Doutorado em Engenharia de Materiais pela FAENQUIL* e 

atualmente ocupa o cargo de Professor Associado da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Atua como revisor de periódicos internacionais da área de 

ciência dos materiais e assessor ad hoc da Academia de Ciências da República 

Theca, CAPES, FACEPE e da FAPERJ. Tem experiência na área de 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica, em tópicos relacionados à metalurgia 

física nos seguintes temas: recristalização, deformação plástica severa, 

nanotecnologia incremental, caracterização microestrutural e textura 

cristalográfica. *Atualmente Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Sim 

Coordenador 4 

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (1977), mestrado em Engenharia Mecânica pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1980) e doutorado em 

Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(1986). Atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense. 

Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com 

ênfase em Metalurgia de Transformação. Atuando principalmente nos 

seguintes temas: desenvolvimento de programas, elementos finitos. 

Sim 

Fonte: Plataforma Lattes 

 

   Os projetos analisados para o estudo referente à Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda 

se encontram discriminados abaixo, com seus respectivos valores e síntese dos objetivos.  

 



Quadro 3 - Projetos que receberam recursos do CT - Infra da UFF - Volta Redonda 

Projeto Ano Edital da FINEP Valor Aprovado Coordenador 

Iniciativa de pesquisa em 

ciências dos materiais 
2006 

CHAMADA PÚBLICA 

MCT/FINEP/CT-INFRA 

– PROINFRA – 01/2006 

R$ 816.549,00 
Coordenador 3 

e 4. 

Criação de um centro de 

caracterização de materiais no 

polo universitário de Volta 

Redonda 

2007 

CHAMADA PÚBLICA 

MCT/FINEP/CT-INFRA 

– PROINFRA – 01/2007 

R$ 565.938,00 Coordenador 3 

Implantação de infraestrutura 

de pesquisa no novo campus 

UFF do Polo Universitário de 

Volta Redonda 

2008 

CHAMADA PÚBLICA 

MCT/FINEP/CT-INFRA 

- NOVOS CAMPI 

02/2008 

R$ 1.138.097,00 
Coordenador 3 

e 4 

Expansão da infraestrutura de 

pesquisa experimental e 

computacional no Polo 

Universitário de Volta 

Redonda 

2010 

CHAMADA PÚBLICA 

MCT/FINEP/CT-INFRA 

- CAMPI REGIONAIS - 

01/2010 

R$ 862.143,00 Coordenador 3 

Rede Cooperativa de Pesquisa 

Metal/Mecânica: Laboratório 

Multiusuário de 

Caracterização Macroscópica 

de Fluídos e Modelagem de 

Sistemas Multifásicos 

2008 

CHAMADA PÚBLICA 

MCT/FINEP/CT-INFRA 

- PROINFRA - 01/2008 

R$ 1.823.137,00 Coordenador 1 

Ampliação de Infraestrutura de 

Laboratórios do ICEX 
2010 

CHAMADA PÚBLICA 

MCT/FINEP/CT-INFRA 

- PROINFRA - 02/2010 

R$ 351.686,00 Coordenador 1 

Campi ampliação do parque de 

caracterização de materiais do 

Polo Universitário De Volta 

Redonda 

2013 

CHAMADA PÚBLICA 

MCTI/FINEP/CT-

INFRA 01/2013 

R$ 1.184.914,00 Coordenador 2 

Fonte: Dados do Edital CT - Infra de 2006 a 2013.       

 

Ao entrar em contatos com estes coordenadores, para a realização das entrevistas o Coordenador 1 

disponibilizou somente as informações referentes ao projeto Rede Cooperativa Metal/Mecânica: Laboratório 

Multiusuário de Caracterização Macroscópica de Fluidos e Modelagem de Sistemas Multifásicos. Referente 

ao Coordenador 2, este disse que só redigiu o projeto para obter os recursos para um conjunto de professores 

do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, assim os mesmos não 

tem clareza sobre a utilização dos recursos obtidos. Ao entrevistar o Coordenador 3 e 4, eles disseram que não 

tem controle sobre os equipamentos e a infraestrutura comprados por esses recursos, em nenhum dos projetos, 

pois alegam que estão distribuídos pelas unidades da Escola de Engenharia e Pelo ICEx, e com isso, usaram 

esse argumento para não responder os itens da entrevista.  

Com estas informações, as análises deste artigo serão focadas no projeto “Rede Cooperativa de 

Pesquisa Metal/Mecânica: Laboratório Multiusuário de Caracterização Macroscópica de Sistemas 

Multifásicos”, encabeçado pelo coordenador 1. Assim, será analisado os resultados obtidos pela entrevista 

realizada com o Coordenador 1, com a finalidade de mensurar e destacar os resultados dados após a 

implantação do projeto, no Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal Fluminense. 

 

4. Apresentação e análise de dados 

 

Os resultados a serem relatados no presente item estão organizados de forma a fornecer, 

primeiramente, uma visão geral da avaliação de aderência do Edital PROINFRA 01/2008. Em seguida, o foco 



se volta para a descrição da infraestrutura montada com recursos recebidos pela UFF/Volta Redonda a partir 

da entrevista realizada com o coordenador do projeto em questão.  

 

4.1.  Avaliação de aderência do Edital Proinfra 01/2008 

 

Como informado no referencial teórico o edital PROINFRA 01/2008 teve como objetivo “selecionar 

propostas para apoio financeiro à execução de projetos institucionais de implantação, modernização e 

recuperação de infraestrutura física de pesquisa nas Instituições Públicas de Ensino Superior e/ou de Pesquisa” 

(FINEP, 2008).  

Em relação ao cumprimento da solicitação inicial do Edital de que cada instituição para ser 

contemplada deveria enviar uma única proposta, pode-se observar que pelo resultado divulgado pela FINEP, 

todos os projetos que foram inicialmente aprovados seguiram a recomendação do Edital, ou seja, cada 

instituição enviou uma única proposta contendo vários subprojetos. 

Em relação ao cumprimento relativo à disponibilização de recursos, a FINEP disponibilizou o total de 

R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais), sendo que foram aprovados 345 projetos, 

totalizando R$359.999.583,000 (trezentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, 

quinhentos e oitenta e três reais). Esse valor equivale a 100% dos recursos disponibilizados. Além disso, foram 

recomendados projetos para 119 instituições executoras. 

Em relação às 119 instituições executoras, as vinte primeiras instituições somam um total de R$ 

179.877.028,00, o que responde a 49,97% dos recursos disponibilizados para o edital. Estes valores estão 

discriminados na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Valores Recomendados por Instituição – R$ e % 

Posição Instituição 
Valores Recomendados 

- em R$ 
% Posição Instituição 

Valores Recomendados 

- em R$ 
% 

1 UFRGS $10.884.401,00 3,02% 11 UFPE $9.065.426,00 2,52% 

2 UFRJ $10.645.485,00 2,96% 12 UFSCAR $8.891.891,00 2,47% 

3 UFSC $10.323.179,00 2,87% 13 UNB $8.764.672,00 2,43% 

4 UNICAMP $9.852.758,00 2,74% 14 UFPB $8.688.449,00 2,41% 

5 UFPR $9.623.425,00 2,67% 15 UFPA $8.522.876,00 2,37% 

6 UFRN $9.526.430,00 2,65% 16 UFF $8.425.433,00 2,34% 

7 UFMG $9.486.866,00 2,64% 17 UFSM $7.841.182,00 2,18% 

8 UNESP $9.236.129,00 2,57% 18 UFCE $7.749.815,00 2,15% 

9 UFG $9.168.324,00 2,55% 19 USP $7.044.059,00 1,96% 

10 UNIFESP $9.112.340,00 2,53% 20 UEM $7.023.888,00 1,95% 

 Total  $179.877.028,00 49,97% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018 

 

Considerando os valores recomendados para cada uma das instituições executoras, a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS recebeu um total de R$10.884.401,00, o que corresponde a 3,02% do 

total recomendado. A UFRGS apresentou 8 projetos com valor médio de R$1.360,550,13. A instituição 

executora que mais recebeu recursos foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, da região sudeste do Brasil, 

com um total de R$10.645.485,00, o que corresponde a 2,96% do total recomendado. A UFRJ apresentou 8 

projetos com valor médio de R$1.330.685,63. A Universidade Federal Fluminense - UFF, objeto da pesquisa 

ficou posicionada na posição 16, com R$8.425.433,00, o que corresponde a 2,34% do total recomendado. A 

UFF apresentou 4 projetos com valor médio de R$2.106.358,25.  

Conforme demonstrado no Gráfico 1, pode-se observar que 45% dos recursos foram recomendados 

para a Região Sudeste. É importante salientar que o Edital coloca como meta, que no mínimo 30% dos recursos 

deverão obrigatoriamente ser aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e nas regiões de 

abrangência da SUDENE e da SUDAM (FINEP, 2008). Conforme o Gráfico 1, pode-se observar que essas 

regiões receberam um total de 35,99% dos recursos recomendados, o que demonstra o cumprimento da meta 



proposta. Isso se deve, principalmente, como uma política pública para promover o desenvolvimento dessas 

regiões.  

E em relação os estados pertencentes a SUDENE, esses estados somam um valor de R$ 77.465.293,00, 

sendo que o estado que mais recebeu recursos foi o da Paraíba, com um valor recomendado de R$ 

13.496.343,00 representando um percentual de 17,42% do total. Referente a SUDAM, o total de recursos 

totalizaram R$ 25.232.896,00 com o estado do Pará obtendo o maior valor recomendado de R$ 10.054.822,00 

e representando o equivalente de 39,85% do total.  

 

   
Gráfico 1 – Valor Recomendado por Região – Brasil – % 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018 

 

Analisando o Gráfico 2, pode-se observar que 76% dos recursos recomendados foram para instituições 

com vínculo ao Governo Federal e 24% com vínculo com os Governos Estaduais. Essa informação demonstra 

que há uma grande concentração de recursos disponibilizados para as instituições de nível federal em relação 

às estaduais.   

 

 
Gráfico 2 – Valor Recomendado por Tipo de Vínculo da Instituição (Federal/Estadual/Municipal) – Brasil – % 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018 

 

Conforme demonstrado na Tabela 2, o Estado da Federação Brasileira que mais recebeu recursos foi 

o Estado de São Paulo, com 17,07% dos recursos recomendados. Isso se deve principalmente, por que São 



Paulo é a unidade federativa que tem as maiores e melhores instituições de ensino de graduação e pós-

graduação e de pesquisa do País e também porque é o Estado mais rico da federação. 

 

Tabela 2 – Valores Recomendados por Estado da Federação – R$ e % 

Estado Número de Instituições Valor Recomendado - R$ Valor % 

SP 16 R$                 61.448.340,00 17,07% 

RJ 19 R$                 48.941.228,00 13,59% 

MG 17 R$                 44.628.550,00 12,40% 

RS 09 R$                 30.279.537,00 8,41% 

PR 08 R$                 27.390.081,00 7,61% 

PB 03 R$                 13.496.343,00 3,75% 

PE 04 R$                 12.706.892,00 3,53% 

SC 04 R$                 12.614.548,00 3,50% 

RN 03 R$                 12.171.712,00 3,38% 

BA 06 R$                 11.563.416,00 3,21% 

CE 03 R$                 11.396.081,00 3,17% 

GO 03 R$                 10.394.295,00 2,89% 

PA 03 R$                 10.054.822,00 2,79% 

DF 01 R$                    8.764.672,00 2,43% 

MT 02 R$                    8.407.070,00 2,34% 

AM 04 R$                    7.043.701,00 1,96% 

MS 03 R$                    5.456.761,00 1,52% 

ES 02 R$                    5.280.565,00 1,47% 

AL 01 R$                    4.365.591,00 1,21% 

SE 01 R$                    3.824.561,00 1,06% 

MA 02 R$                    3.493.096,00 0,97% 

TO 01 R$                    1.721.370,00 0,48% 

PI 01 R$                    1.636.444,00 0,45% 

RO 01 R$                    1.403.000,00 0,39% 

RR 01 R$                    1.057.457,00 0,29% 

AP 01 R$                       459.450,00 0,13% 

Total Geral 119 R$               359.999.583,00 100,00% 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018. 

 

O Estado do Rio de Janeiro foi o segundo estado a receber mais recursos disponíveis e o com o mais 

de instituições contempladas, sendo que as duas maiores instituições a receber recursos foram a UFRJ e a 

UFF, correspondendo a 21,75% e 17,22% do valor de R$ 48.941.228,00. Com relação ao objetivo do trabalho, 

como já foi dito, a Universidade Federal Fluminense obteve quatro projetos aprovados, somando um valor de 

R$ 8.425.433,00. Como pode ser visualizado na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Valores Recomendados por Órgão Executor do Estado do Rio de Janeiro– R$ e % 

Classificação Órgão Executor 
Soma de Valor Recomendado 

(R$) 
% 

19º MAST R$ 417.038,00 0,85% 

18º CEFET-RJ R$ 574.430,00 1,17% 

17º ON R$ 624.352,00 1,28% 

16º INMETRO R$ 698.197,00 1,43% 

15º CETEM R$ 732.537,00 1,50% 

14º Instituto Butantan R$ 884.730,00 1,81% 

13º CTEx R$ 949.425,00 1,94% 



12º CBPF R$ 968.328,00 1,98% 

11º INCA R$ 1.256.000,00 2,57% 

10º LNCC R$ 1.290.000,00 2,64% 

9º CHM R$ 1.490.000,00 3,04% 

8º IPT R$ 1.634.000,00 3,34% 

7º INPE R$ 2.632.887,00 5,38% 

6º UNIRIO R$ 2.723.723,00 5,57% 

5º CNEN R$ 2.819.496,00 5,76% 

4º UERJ R$ 4.934.567,00 10,08% 

3º FIOCRUZ R$ 5.240.600,00 10,71% 

2º UFF R$ 8.425.433,00 17,22% 

1º UFRJ R$ 10.645.485,00 21,75% 

Total Geral R$ 48.941.228,00 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018. 

 

A Universidade Federal Fluminense, que é objeto deste estudo, teve quatro projetos aprovados, dentro 

de todos os polos que a mesma possui. Os mesmo estão descriminados na Tabela 4, com os valores 

recomendados em R$ e o percentual. 

  

Tabela 4 – Valores Recomendados por Projeto - UFF– R$ e % 

Projeto 

Valor 

recomendado em 

R$ 

% 

Livros e leituras no século XXI: Rede multidisciplinar de pesquisa da grande área 

de ciências humanas e sociais (2008 A 2012). 
R$ 920.118,00 10,92% 

Aquisição de um acelerador de partículas compacto para uso em espectrometria 

de massa com aceleradores (AMS), particularmente com a utilização de 14C. 
R$ 2.812.210,00 33,38% 

Investigação, informação e imagem: da ultraestrutura ao leito. R$ 2.869.968,00 34,06% 

Rede cooperativa de pesquisa metal/mecânica: Laboratório Multiusuário de 

Caracterização Macroscópica de Fluidos e Modelagem de Sistemas Multifásicos. 
R$ 1.823.137,00 21,64% 

Valor geral R$ 8.425.433,00 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018. 

 

O projeto Rede cooperativa de pesquisa metal/mecânica: laboratório multiusuário de caracterização 

macroscópica de fluidos e modelagem de sistemas multifásicos foi o único projeto pertencente ao polo de 

Volta Redonda, desta forma parte-se para uma análise específica sobre o mesmo.  

 

4.2. O projeto Rede de Cooperação de Pesquisa Metal/Mecânica 

 

Inicialmente, para melhor análise do objeto de estudo, o primeiro bloco da pesquisa apresenta as 

características da infraestrutura com suas principais descrições e especificações. A infraestrutura tem como 

nome “Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais” e sua área física é de 37,00 m². Está instalado 

na Universidade Federal Fluminense no Instituto de Ciências Exatas em Volta Redonda e o início de suas 

operações foi em 2011. O laboratório dispõe de equipamentos de ponta disponível para uso multiusuário 

contendo importantes técnicas de caracterização de materiais como elipsometria espectroscópica, nanodureza 

e propriedades mecânicas, termometria de infravermelho e microscopia confocal.  

Em entrevista com o Coordenador 1, pode-se confirmar a importância dessa infraestrutura no meio de 

pesquisa acadêmico da universidade, tanto para os professores como também para os alunos.  
[...] Qualquer pesquisador da UFF é um potencial usuário. Aqui devido a possibilidade, muitos alunos 

da pós-graduação da engenharia metalúrgica usam, professores de lá, pós-graduação em física, 

professores de química também usam essa infraestrutura (Coordenador 1). 

 



O financiamento da infraestrutura se deu pelos recursos financeiros do CT-INFRA, e os incentivos 

financeiros recebidos desde a sua implantação encontram-se discriminados na tabela abaixo, o valor fornecido 

pelo Coordenador 1, quanto ao valor do repasse que está apresentado na coluna de valor recebido em dólar e 

euro, porém para uma comparação foi feito a atualização destes valores para real conforme a cotação do mês 

de dezembro de 2018. 

 

 Tabela 5 - Recursos já recebidos por órgão de fomento  

Ano de recebimento 
Valor Recebido em 

Dólar e Euro 

Valor Recebido em 

Real 
Órgão de Fomento 

2011 USD 150.000,00 R$ 585.000,00 FINEP 

2013 EUR 102.000,00 R$ 450.840,00 FINEP 

2014 USD 130.000,00 R$ 507.000,00 FINEP 

2017 USD 100.000,00 R$ 390.000,00 FINEP 

     Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2018. 

O segundo bloco da pesquisa tem como foco analisar a atuação da infraestrutura no meio acadêmico, 

com suas áreas de conhecimento e linhas de pesquisa específicas. De acordo com as informações do 

questionário e da entrevista realizada pode-se concluir que o laboratório segue cinco linhas de pesquisa: em 

física, química, materiais, metalurgia e mecânica.  

A infraestrutura não presta serviços à comunidade e apresenta dificuldades de estreitar os laços com 

outros órgãos e instituições, mantendo sua atuação apenas na instituição de ensino, como nota-se nessa parte 

da entrevista:  

A gente tenta, temos uma rede de laboratórios no ICEx que se chama, não sei o nome ao certo, que tem 

essa abertura para prestar serviços à comunidade [...]. Temos uma vida muito dentro do laboratório e 

na sala de aula [...]. Então é assim você tem que interagir com as indústrias, têm que usar a lei de 

inovação, mas por outro lado, olha: “Se você fizer isso vai perder a bolsa de pesquisa, o programa de 

pós-graduação vai cair de nota, fechar, é uma coisa complicada. [...]. Então não prestamos serviços à 

comunidade, o único serviço que prestamos à sociedade, de forma geral, é a produção de científica. Isso 

não tem um valor agregado no curto prazo, mas só a longo prazo. (Coordenador 1) 

No terceiro bloco destacou-se a identificação da equipe atuante na infraestrutura, que no geral são 

alunos de pós-graduação. No questionário identificamos que a equipe fixa é composta de cinco alunos de 

doutorado, quinze de mestrado e dois de pós-doutorado.  

Grosso modo são alunos da pós-graduação, entre mestrado e doutorado, não sei precisar em percentuais. 

Não vou conseguir te dar uma precisão, porque é muito volátil, como ele é uma infraestrutura 

multiusuária. Eu posso falar da equipe fixa, Eu e outro professor. Porque os alunos fazem o mestrado e 

vão embora, é bem rotativo. (Coordenador 1)  

 

Quando questionado sobre o número de técnicos e bolsistas que o laboratório disponibiliza, o Coordenador 1, 

informou não possuir técnicos administrativos associados à infraestrutura, porém acrescentou que se os 

mesmos existissem seria possível atender um maior número de pesquisadores, pois de acordo com as normas 

do laboratório é necessário a presença de um técnico capacitado para operar os equipamentos. Em relação aos 

bolsistas de iniciação científica, atualmente são seis alunos de graduação. Desta forma de como foi citado 

anteriormente, para Bastos (2003) os projetos precisam estar em concordância com a instituição como um 

todo, no objetivo de trazer benefícios não só para um setor restritivo, mas para o máximo de agentes. Assim 

pode-se analisar que o Laboratório está restrito ao uso de alunos e professores capacitados para manusear 

esses equipamentos, o que leva a dizer que este projeto não dá acesso a um grande número de usuários, o que 

contradiz esse objetivo de um Fundo Setorial.  

No bloco quatro, buscou-se descrever as principais características dos equipamentos disponíveis na 

infraestrutura. De acordo com o Coordenador 1 são quatro equipamentos: 

O Ultra Microdurômetro é um equipamento que mede e avalia a resistência superficial de materiais e 

a sua elasticidade, ou seja, o quão elástico é o material e se ele serve para aplicação como liga metálica, 

cerâmica e até borracha.  



O segundo equipamento adquirido foi o Microscópio Confocal. Esse equipamento mede as rugosidades 

das superfícies dos materiais, o que permite levantar as rugosidades de diversos materiais, assim como a sua 

caracterização.  

O terceiro equipamento adquirido pelo projeto foi o Elipsômetro. Esse equipamento serve para medir 

as propriedades ópticas dos materiais e caracterizá-lo a partir da luz refletida por sua superfície.  

O quarto equipamento adquirido foi uma Câmera Térmica IR que tem por função medir a temperatura 

dos materiais, via radiação. 

Segundo o Coordenador do projeto a ideia foi montar uma infraestrutura que fosse capaz de fazer o 

máximo possível de caracterização de materiais, ou seja, caracterizar o máximo de parâmetros, o máximo de 

propriedades possível nos materiais de forma geral. Além disso, a infraestrutura montada é multiusuário, 

podendo ser utilizada por qualquer pesquisador habilitado para tais procedimentos. Para operar os 

equipamentos são oferecidos cursos específicos e os pesquisadores têm autonomia para agendar horários e 

operar os equipamentos de forma independente. 

Com relação ao quinto e sexto bloco, que se buscou identificar os resultados sobre número de artigos 

científicos, dissertações e teses apresentadas, que utilizaram o laboratório em questão, esses dados não foram 

informados pelo entrevistado, pois o mesmo disse que não ter controle da utilização dos alunos no laboratório, 

o que o Coordenador 1 alegou não poder dizer qual aluno que está entregando um trabalho utilizou os 

equipamentos.   

De acordo com as informações coletadas podemos identificar que a infraestrutura em análise está 

cumprindo seu papel de incentivo à pesquisa na instituição atuante. A Infraestrutura também está de acordo 

com o objetivo inicial das políticas públicas, que é atuar em vários ramos da sociedade de forma harmônica e 

trazendo benefícios para vários atores da sociedade. Essa avaliação é necessária a fim de monitorar os 

resultados da aplicação dos recursos públicos, mais especificamente, recursos do CT-Infra que tem como 

principal meta fomentar o conhecimento científico e tecnológico nas instituições e empresas.  

De acordo com o Edital Proinfra 01/2008, o laboratório instalado no Instituto de Ciências Exatas da 

Universidade Federal Fluminense, cumpre com os pré-requisitos presentes no edital, pois a infraestrutura 

possibilitou a modernização na estrutura do Instituto, através da compra dos principais equipamentos, a 

universidade consegue disponibilizar uma estrutura para que seus alunos de mestrado e doutorado consigam 

desenvolver seus experimentos neste laboratório. 

 

5. Conclusão e sugestões para futuros estudos  

 

Como foi citado anteriormente, para Avellar (2017) eixo política-efeitos, avalia o efeito econômico 

através do projeto aplicado, assim, a proposta em realizar uma análise do edital de 2008 da FINEP e comparar 

com o resultado local na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Ciências Exatas foi possível 

constatar a importância da política pública voltada para infraestrutura e seu impacto dentro de uma 

universidade. 

Porém como o resultado obtido com as entrevistas com os coordenadores que não disponibilizaram as 

informações sobre os seus projetos, impossibilitando mensurar como os recursos do CT-Infra impactaram a 

UFF em Volta Redonda, assim delimitando o estudo somente ao Instituto de Ciências Exatas. 

Esse fato também se mostra preocupante, pois em uma visão da sociedade, não é transparente como os 

recursos captados para a universidade foram utilizados, e nem se os mesmos estão gerando ciência, tecnologia 

e inovação.  

O projeto estudado foi um resultado da política pública implantada por meio da FINEP. Com ele pode-

se ver que o objetivo central das políticas públicas se manteve presente com o intuito de aprimorar e incentivar 

a pesquisa na universidade citada. 

De acordo com o referencial teórico o laboratório cumpre as exigências de uma política pública, pois 

ajuda na qualificação de profissionais para o mercado de trabalho atendendo a demanda acadêmica. Em 

contrapartida há um déficit de atuação no mercado privado, onde é pequena sua atuação.    

O Laboratório é um instrumento para a produção científica dentro da Universidade, porém para fins 

deste artigo não foi possível demonstrar o número de teses, dissertações e artigos científicos publicados que 

utilizaram os equipamentos do laboratório, devido à falta de controle da utilização dos equipamentos pelos 

responsáveis do laboratório. 



A análise foi feita de forma mais específica, avaliando a infraestrutura, os equipamentos utilizados e 

os impactos da mesma na comunidade acadêmica. Conclui-se que a infraestrutura tem um bom impacto para 

os pesquisadores das áreas de estudo específicas, mas não tem interação com outros órgãos e empresas 

privadas. Para atingir plenamente o objetivo das políticas públicas poderia criar ações para aumentar o alcance 

da infraestrutura em outras instituições e órgãos públicos.  

Ao avaliar o edital, pode-se dizer que o mesmo cumpre as exigências da FINEP em uma visão macro 

sobre os pré-requisitos estipulados. Porém, ao comparar com a análise feita através da entrevista vê-se que 

não há como garantir que todos os subprojetos cumpriram com as exigências de uma política pública.  

Como sugestões para estudos futuros é interessante fazer uma avaliação mais completa de todos os projetos 

aprovados na Universidade Federal Fluminense a fim de realizar uma pesquisa sobre aplicação dos recursos 

do CT-Infra e seus impactos na estrutura em toda universidade. Outra sugestão de pesquisa seria uma análise 

juntamente com os respectivos coordenadores de curso da universidade, para avaliar o conhecimento dos 

mesmos acerca dos recursos do CT-Infra e como eles podem utilizar esses recursos da melhor maneira possível 

para a universidade. 
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7.  Apêndices 

 

Apêndice A – Roteiro de Entrevista  

 

Bloco 1 - Caracterização da infraestrutura 

Nome do Coordenador da Infraestrutura: 

Nome da Infraestrutura: 

Sigla da Infraestrutura: 

Área Física da Infraestrutura (em m2): 

 

 

Descrição da Infraestrutura - Breve descrição (em até mil caracteres) do que é, do que faz e das principais 

competências do laboratório/infraestrutura: 

 

 

 

 

Tipo da infraestrutura: 

Tipo de Infraestrutura 

 Laboratório 

 Estação ou Rede de Monitoramento 

 Navio de Pesquisa ou Laboratório Flutuante 

 Base de dados 

 Planta ou usina-piloto 

 Estufa, câmara de crescimento ou viveiro 

 Observatório 

 Laboratório de informática para uso didático 

 Estação ou fazenda experimental 

 Coleção de recursos minerais 

 Coleção de recursos biológicos 

 Centro de computação científica, datacenter ou infraestrutura de TI 

 Biotério 

 Biblioteca ou acervo 

 

Ano de Início de operação:  

 

Instituição de Vínculo (Universidade, Instituto de Pesquisa, etc): 

 

Unidade de Vínculo (departamento, centro, instituto, escola, faculdade, etc): 

 

Recursos já recebidos por órgão de fomento 

Ano de 

recebimento 

Valor Recebido Órgão de 

Fomento 

Recurso de 

Capital 

Recurso para 

Custeio 

Bolsas 



      

      

      

      

      

      

      

 

Bloco 2 - Atuação da Infraestrutura 

Área de Conhecimento (Listadas pelo CNPq – informe aqui o código da área de conhecimento): ________ 

Subárea de conhecimento (listadas pelo CNPq – informe aqui o código da subárea de conhecimento):  

Linhas de Pesquisa (Breve descrição das Linhas de Pesquisa desenvolvidos pela infraestrutura) 

 

 

 

 

 

Presta serviços à comunidade? 

(   ) Sim     (    ) Não 

Se sim que tipo de serviço? 

(   ) Calibração 

(   ) Consultoria Tecnológica 

( ) Serviços Tecnológicos - normalização (standardization), regulamentação técnica, certificação e 

acreditação, ensaios, testes e inspeção. 

 

Bloco 3 – Identificação da Equipe atuante na Infraestrutura 

3.1. Pesquisadores - Informe o número de Pesquisadores associados a Infraestrutura avaliada: ___________ 

 

Formação e Qualificação do Pesquisador Número de pesquisadores 

Aperfeiçoamento/especialização/treinamento  

Doutorado  

Doutorado Sanduíche no país  

Mestrado  

Pós-doutorado  

 

Tipo de Vínculo Número de pesquisadores 

Servidor  

Celetista  

Bolsista  

Pesquisador Visitante  

 

Tempo de Dedicação – horas na semana Número de pesquisadores 

Até 10 horas semanais  

Mais de 10 horas a 20 horas semanais  

Mais de 30 horas semanais  

 

Para cada um dos pesquisadores informe: 

Nome completo: 

CPF: 

Link para o curriculum lattes: 

 

3.2. Técnicos-administrativos – Informe o número de técnicos-administrativos associados a infraestrutura 

avaliada: __________________ 



 

Nível de Qualificação Número de Técnicos-administrativos 

Doutor  

Mestre  

Especialista  

Graduado  

Nível médio/técnico  

 

Tipo de Vínculo 

Tipo de Vínculo Número de Técnicos-administrativos 

Servidor/Funcionário  

Prestador de Serviço/Terceirizado  

Outro tipo de vínculo  

 

3.3. Estudantes – informe o número de estudantes associados a infraestrutura avaliada 

Tipo de Bolsista Número de Bolsistas Órgão de Fomento que fornece a bolsa 

Bolsista de Iniciação Científica   

Bolsista de Mestrado   

Bolsista de Doutorado   

Bolsista de Pós-Doutorado   

Bloco 4 - Caracterização dos equipamentos e softwares disponíveis na Infraestrutura 

 

Tipo 

(Equipamento/

Software) 

Nome do 

Equipamento/Softw

are 

Situação Atual (em 

instalação, em 

operação, 

inoperante) 

Estado Atual 

(atualizado, 

desatualizado, 

obsoleto 

Entidade 

Financiadora 

(CNPq, FINEP, 

BNDES, 

CAPES, 

FAPERJ, 

Outro) 

     

     

 

 

Bloco 5 - Projetos aprovados por órgãos de fomento – Considerar os projetos aprovados a partir do ano de 

1999. Para cada projeto aprovado indique as informações abaixo 

 

Nome 

do 

Projeto 

Número 

do 

Edital 

Nome 

do 

Edital 

Nome 

do 

Órgão 

de 

Foment

o 

Total de 

Recursos 

Solicitad

os 

Total de 

Recursos 

Aprovad

os 

Capital Custeio Bolsas 

         

         

         

 

 

 

 

 

 



Bloco 6 - Principais resultados (considerar os números a partir da data de recebimento dos recursos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Resultados Obtidos 
19

99 

20

00 

20

01 

20

02 

20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

Número de Teses de Doutorado 

defendidas 
            

Número de Dissertações de 

Mestrado defendidas 
            

Número de projetos de iniciação 

científica desenvolvidos 
            

Número de Patentes registradas             

Número de interações 

Universidade/Centros de Pesquisa 

realizados 

            

Número de Publicações em Revistas 

A1 
            

Número de Publicações em Revistas 

A2 
            

Número de Publicações em Revistas 

B1 
            

Número de Publicações em Revistas 

B2 
            

Número de Publicações em Revistas 

B3 
            

Produção Técnica/Tecnológica             
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