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A CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL 

 

 

RESUMO 

 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico de um país está atrelado a qualidade do seu 

sistema educacional, em conjunto com a participação de governo e empresas no fomento a 

pesquisa. A institucionalização da Rede Federal de ensino, iniciada em 2008, como política 

pública, oportunizou a formação cientico-tecnológica e profissional de forma irrestrita, 

contribuindo para o desenvolvimento humano e social. A pesquisa tem como objetivo analisar 

os impactos dos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia no desenvolvimento 

tecnológico por meio de suas atividades de pesquisa vinculadas aos respectivos Núcleos de 

Inovação Tecnológica. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com aplicação de 

questionário direcionado aos responsáveis pelos Núcleos de Inovação Tecnológica das 

diversas instituições existentes, distribuída pelo território nacional.  O questionário é 

composto por questões que visam identificar informações estruturais e atuação dos núcleos, 

produção científico-tecnológica da instituição e forças, oportunidades, fraquezas e ameaças 

identificadas pela gestão. Ao final, espera-se mapear a atuação dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica e aferir a produção do conhecimento voltada para tecnologias inovadoras 

promotoras de desenvolvimento econômico e social.    

 

Palavras-chave: Instituto Federal. Propriedade Intelectual. Núcleo de Inovação.  

Desenvolvimento Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE CHARACTERIZATION OF THE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL 

PRODUCTS OF THE FEDERAL INSTITUTES OF EDUCATION OF BRAZIL 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The scientific and technological development of a country is linked to the quality of its 

educational system, together with the participation of government and companies in the 

promotion of research. The institutionalization of the Federal Education Network, which 

began in 2008 as a public policy, provided the opportunity for scientific-technological and 

professional training in an unrestricted way, contributing to human and social development. 

The research aims to analyze the impact of the Federal Institutes of Education, Science and 

Technology on technological development through its research activities linked to the 

respective Nuclei of Technological Innovation. This is a descriptive and exploratory research 

with application of a questionnaire directed to those in charge of the Nuclei of Technological 

Innovation of the several existing institutions, distributed throughout the national territory. 

The questionnaire is composed of questions that aim to identify structural information and 

performance of the nuclei, the scientific-technological production of the institution and the 

strengths, opportunities, weaknesses and threats identified by management. At the end, it is 

hoped to map out the activities of the Technological Innovation Centers and assess the 

production of knowledge focused on innovative technologies that promote economic and 

social development. 

 

Key words: Federal Institute. Intellectual property. Nucleus of Innovation. Technological 

Development. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A qualidade da educação de um país é um dos fatores indispensáveis para o progresso 

de uma nação. O desenvolvimento científico-tecnológico está vinculado a um sistema 

educacional de qualidade que promova a capacitação adequada do cidadão (PERUCCHI; 

GARCIA, 2012). Nesta concepção, o acesso a formação de bases tecnológicas e científicas 

faz-se imprescindível no incentivo a inovação. 

 Isso é especialmente relevante para países em desenvolvimento, como o Brasil, pois a 

atividade intelectual, conduzida juntamente com a manutenção da possibilidade de gerar 

riquezas, emprego e renda passou a ser uma responsabilidade (social) (REMER; 

TOMAZONI; SEIXAS, 2009, p. 208). Por isso, fomentar o potencial científico das 

instituições capazes de produzir este conhecimento torna-se a mola propulsora para 

propagação de melhorias econômicas, políticas e sociais.  

Nesse sentido, a questão da escolarização do cidadão ultrapassa o interesse de 

formação exclusivamente para atender ao mercado profissional, é imprescindível para 

consolidação de um novo modelo de desenvolvimento do país (PACHECO, PEREIRA, 

SOBRINHO, 2009).  

No contexto econômico global, onde o desenvolvimento está atrelado ao 

conhecimento, às pessoas são os principais vetores de interação entre ciência, tecnologia e 

inovação. Audy (2017) explica que é exigido um novo processo de formação abrangente e 

continuado com mecanismos geradores de ambientes empreendedores, interligando centros 

educacionais, empresas e governo no processo de desenvolvimento econômico e social.   

Suprindo esta veia de qualificação educacional juntamente com o viés do 

empreendedorismo tecnológico, despontam no cenário nacional, os Institutos Federias de 

Educação, Ciências e Tecnologia (IF) abarcando a tríade ensino, pesquisa e extensão para 

além da formação profissionalizante de nível técnico. Versa a Lei n° 11.892/2008, em seu 

artigo 2º: “são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino”. 
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Ainda de acordo com seu ato de criação, os IFs foram equiparados as Universidades 

Federais (UF) abarcando funções de oferta de ensino superior, atividades de pesquisa e 

extensão obedecendo aos mesmos critérios de regulação, avaliação e supervisão das UF 

(BRASIL, 2008).  

Constam em funcionamento 38 IFs, distribuídos nos 27 estados da federação, não 

havendo nenhum dos entes desassistidos, conforme dados do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2016). Totalizando 644 unidades em atividade e contabilizando 568 municípios 

atendidos com a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFEPT) 

ofertando ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas.  

A partir da institucionalização da RFEPT no interior do país, alcançaram-se jovens e 

adultos, e oportunizou-se a formação tecnológica profissional. De acordo com Machado 

(2011, p. 360),  

O sentido do uso dos saberes profissionais passaria, 

portanto, a ser dado pela sua contribuição à construção 

de uma sociedade mais democrática, inclusiva e 

equilibrada social e ambientalmente; à conquista do 

desenvolvimento local e regional sustentável e à 

edificação de um país mais soberano e autônomo na 

produção de ciência e tecnologia. 

  

De acordo com Pacheco, Pereira e Sobrinho (2009), é competência dos IFs o 

fornecimento de formação voltada para o desenvolvimento tecnológico nacional. Cabendo a 

eles o cumprimento do propósito social da RFEPT, através da qualificação do seu quadro de 

pessoal, robustecimento dos grupos de pesquisa, articulação com os arranjos produtivos 

locais, cumprimento do programa de aceleração do crescimento e estruturação. 

Assim, muitos teóricos vêm tentando estabelecer um discurso que possibilite o 

entendimento quanto à promoção de condições para o desenvolvimento intelectual em 

parceria com o governo e empresas (CÉSAR, 2009; MACHADO, 2011; CASTRO et. al, 

2015). César (2009) destaca ainda que possibilitar às empresas o acesso as tecnologias 

desenvolvidas na universidade é fundamental para converter uma ideia inovadora em riqueza.  

A partir da Lei nº 13.243/2016, popularmente conhecida como o novo marco legal da 

inovação, foram estabelecidas medidas de incentivo a inovação, alcançando as instituições de 

ciência e tecnologia (ICT). Deste modo, garantindo a formação de Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT), responsáveis pela gestão das tecnologias oriundas das instituições que 

produzem pesquisa científica no Brasil, englobando assim os IFs. 

Em cumprimento ao marco legal, os IFs instituíram seus respectivos NITs e estes são 

os responsáveis por gerir as políticas públicas de inovação e fortalecer a relação entre 
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pesquisa pública e empresas. Segundo Pires e Quintella (2015), os escritórios de transferência 

de tecnologias brasileiros são os entes responsáveis por criar ambiente estratégico para a 

inovação, fomentar parcerias entre ICT e empresas, e validar a transferência de tecnologia 

(TT). A ação desempenhada pelo NIT constitui instrumento propício para um ambiente 

favorável à promoção da propriedade intelectual (PI) e TT.  

Para fins de implementação deste estudo, e devido a sua ampla abrangência, foi 

utilizado o conceito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para PI, 

correspondendo à soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas instrumentistas, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade 

humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 

comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à 

proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 

intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Vez que são passíveis, 

todos os produtos anteriormente citados, de serem desenvolvidos com subsídios dos IFs. 

Deste modo, é consenso entre diversos autores o posicionamento relativo a proteção à 

propriedade intelectual como incentivo ao processo de produção tornando um país mais 

competitivo. (CASTRO, SILVA, TAPAJÓS, SILVA, SILVA, SANTOS, 2015) 

Deste modo, considerando os argumentos apresentados, torna-se essencial caracterizar 

o potencial dos IFs no desenvolvimento tecnológico local, bem como, a participação dos NITs 

no fomento à inovação. Diante disso, com aproximadamente uma década de atuação no setor 

educação, questiona-se: qual a contribuição em relação à produção científico-tecnológica 

relativa à inovação desenvolvida pelos IFs?  

 

1.1 Justificativa 

 

Justifica-se a realização desta pesquisa, com intuito de compreender a atuação dos IFs, 

especialmente, na produção de desenvolvimento tecnológico que poderá nortear futuras 

alterações nos procedimentos políticos institucionais destas instituições. Os IFs representam 

uma iniciativa de política pública, destinada a formação educacional, em nível médio 

tecnológico, baseada nas demandas sociais e peculiaridades regionais, instituídas por meio da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

Os IFs alcançam todos os estados da unidade federativa, organizadas em estrutura 

multicampi, com orçamento anual próprio identificado para cada campus e as suas reitorias. 
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Compõem sua estrutura organizacional os NITs, que devem auxiliar na proteção do novo 

conhecimento produzido, para que não seja usado de forma indevida ou sem autorização. 

Trata-se de uma pesquisa inédita no âmbito da abrangência territorial, pois se estende 

a todos os IFs distribuídos pelo país, reunindo informações referentes à estrutura, atuação, 

produção científico-tecnológica e forças, oportunidades, fraquezas e ameaças a partir da visão 

dos NITs em relação à produção científico-tecnológica realizada nos IF. Podendo seus 

resultados nortear projetos de investimento público e privado em inovação e desenvolvimento 

de tecnologias para melhoria da qualidade de vida e geração de renda. 

Desse modo, a presente pesquisa que tem como base a caracterização da 

potencialidade da gestão dos NITs dos IFS, de modo a subsidiar informações sobre elementos 

econômicos, sociais e de inovação tecnológica em âmbito nacional, através da análise da 

produção cientifica e tecnológica institucionais. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os impactos dos IFs no desenvolvimento tecnológico por meio de suas 

atividades de pesquisa vinculadas aos NITs. 

  

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar as atividades de pesquisa e inovação e suas relações com a propriedade 

intelectual nos IFs. 

Analisar a atuação do NIT frente às atividades de pesquisas inovadoras dos IFs. 

 

3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Para Markoni e Lakatos (2003, p. 155), pesquisa é “um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. De maneira ampla, 

pode-se dizer que a pesquisa é a realização de uma investigação planejada, que é desenvolvida 

e regida conforme normas metodológicas.   
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 Esta pesquisa partiu da delimitação do problema apresentado, e sendo utilizada a 

pesquisa exploratória e descritiva, empregado o questionário como técnica de coleta de 

dados.   

 De acordo com Godoy (1995, p.21):  

[...] a pesquisa documental representa uma forma que 

pode se revestir de um caráter inovador, trazendo 

contribuições importantes no estudo de alguns temas. 

Além disso, os documentos normalmente são 

considerados importantes fontes de dados para outros 

tipos de estudos qualitativos, merecendo, portanto 

atenção especial. 

 

Importante ressaltar, a luz da conceituação proposta por Prodanov e Freitas (2013, p. 

52), o método de pesquisa descritiva: 

Observa, registra, analisa e ordenam dados, sem 

manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. 

Procura descobrir a frequência com que um fato ocorre, 
sua natureza, suas características, causas, relações com 

outros fatos. Assim, para coletar tais dados, utiliza-se de 

técnicas específicas, dentre as quais se destacam a 

entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a 

observação. 

 

Para Markoni e Lakatos (2003, p. 155), pesquisa é “um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. De maneira ampla, 

pode-se dizer que a pesquisa é a realização de uma investigação planejada, que é desenvolvida 

e regida conforme normas metodológicas.   

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado questionário estruturado em 

quatro blocos totalizando 24 questões. Sendo utilizado para construção do capítulo 2: 

variáveis estruturais (localização, data de implantação, quantitativo de mão de obra, estrutura 

física, território de identidade e amparo legal), e variáveis de atuação (competências 

efetivamente desenvolvidas, ações e projetos de incentivo a pesquisa, valorização das 

atividades de pesquisa, comercialização de produtos inovadores, parcerias com empresas 

privadas, desenvolvimento de tecnologias direcionadas para empresas privadas, ferramentas 

utilizadas no processo de transferência de tecnologias, cessão da tecnologia para comunidade 

local). Para o capítulo 3, foram utilizadas: variáveis de produção científica tecnológica 

(grupos de pesquisa em atuação, propriedade intelectual oriunda dos grupos de pesquisa, áreas 

de conhecimento que geram produtos tecnológicos, quantitativos de patentes produzidos pelos 

grupos de pesquisa da instituição, quantitativos de patentes depositadas junto ao INPI, 
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quantitativo de patentes concedidas pelo INPI) e variáveis FOFA (dificuldades internas para 

prática de inovação, dificuldades externas para prática da inovação, pontos fortes do NIT e 

pontos fracos do NIT). O instrumento desta pesquisa está disponível no apêndice I. 

Segundo Nogueira op.cit. Lakatos (1988, p. 86) define questionário como sendo: 

Uma lista formal, catálogo ou inventário destinado à 
coleta de dados resultante quer da observação, quer de 

interrogatório, cujo preenchimento é feito pelo próprio 

investigador, à medida que faz as observações ou recebe 

as respostas, ou pelo pesquisado, sob sua orientação. 

 

A etapa de coleta de dados a partir do questionário integrante desta pesquisa foi 

realizada on line utilizando a ferramenta Google form, as quais serão tabuladas no Excel 

versão 2007. 

Nesta fase da pesquisa foi realizada a analise de frequência absoluta e relativa para 

tabulação dos dados a fim de permitir a caracterização da capacidade de atuação dos NITs dos 

IFs como ponte para a TT criada nas instituições aplicada à sociedade. Cada responsável pelo 

respectivo NIT das instituições responderam aos itens constantes no documento.  

Foram consultados, via correio eletrônico e contato telefônico, todos os IFs em 

funcionamento no território nacional quanto à participação nesta pesquisa, manifestando 

interesse, através da carta de anuência, a saber: IF Amazonas, IF Rondônia, IF Roraima, IF 

Tocantins, IF Bahia, IF Baiano, IF Ceará, IF Maranhão, IF Piauí, IF Mato Grosso, IF Mato 

Grosso do Sul, IF Sul de Minas Gerais, IF Triângulo Mineiro, IF Espírito Santos, IF 

Fluminense, IF Rio de Janeiro, IF Catarinense, IF Rio Grande do Sul e IF Sul-rio-grandense.  

Por fim, 15 NITs enviaram o questionário respondido, a saber: IF Roraima, IF 

Tocantins, IF Bahia, IF Baiano, IF Maranhão, IF Piauí, IF Rondônia, IF Mato Grosso, IF 

Mato Grosso do Sul, IF Sul de Minas Gerais, IF Triângulo Mineiro, IF Espírito Santos, IF Rio 

de Janeiro, IF Catarinense, e IF Rio Grande do Sul. 

Deste modo, utilizou-se como critério de exclusão quanto à participação nesta 

pesquisa, os IFs que não se manifestaram interessados na participação através do envio da 

carta de anuência, via correios eletrônico e não responderam ao questionário proposto. 

Os procedimentos realizados nesta pesquisa foram aprovados pelos Comitês de Ética 

da UESC (Número do Parecer: 3.040.210), IFCE (Número do Parecer: 3.082.584) e IF Sul de 

Minas (Número do Parecer: 3.210.569), anexo I. Os participantes que responderam ao 
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questionário encaminharam, via correio eletrônico o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE assinado (Apêndice II), previamente a participação.  

Apresentou-se como possível risco desta pesquisa, algum sentimento de desconforto 

do participante ao responder perguntas referentes às limitações do NIT quanto ao apoio à 

pesquisa e inovação na instituição, por causar sensação negativa quanto ao seu desempenho. 

Por outro lado, os benefícios decorrentes da participação nesta pesquisa puderam contribuir 

para a reflexão sobre a relevância dos IFs como órgãos de fomento de desenvolvimento de 

produtos que agregam crescimento socioeconômico, bem como, a manutenção e melhoria das 

atividades desenvolvidas pelo NIT em relação às ações na instituição. 

 

4 ALCANCES E LIMITAÇÕES 

 

As limitações deste estudo estão relacionadas à característica da amostra vez que não 

atingiu a totalidade de participação dos IFs, bem como, em relação ao preenchimento do 

formulário, devido a não possuir caráter obrigatório de resposta em decorrência de 

desconforto ao participante, conforme expresso no TCLE. 

Contudo, o índice de adesão atingiu percentual significativo contendo a participação 

de instituições localizadas em todas as regiões brasileiras, com a coleta de dados em quinze 

NITs, constituindo uma amostra diversificada contribuindo com a caracterização fidedigna do 

cenário referente produção científica tecnológica dos IFs e atuação dos NITs. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Os Núcleos de Inovação Tecnológica dos Institutos Federais como instrumento de 

fomento a inovação tecnológica no Brasil 

 
 

RESUMO 

Agentes responsáveis pela gestão das produções científicas tecnológicas dos Institutos 

Federais de Educação - IFs, os Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs contribuem para 

promoção do desenvolvimento intelectual local gerando ciência e tecnologia para o país. Este 

artigo tem como objetivo caracterizar as atividades de pesquisa e inovação e suas relações 

com a propriedade intelectual – PI dos IFs no fomento ao desenvolvimento tecnológico e 

transferência de tecnologia - TT. 15 IFs, em atividade, participaram da pesquisa na qual foi 

utilizado um questionário que abordou informações estruturais e itens de atuação dos seus 

NITs. Os resultados apontam que os NITs têm um tempo de atuação aproximado de 7,33 

anos, atuando com quadro de pessoal em média de 5,6 colaboradores, com infra-estrutura 

limitada dentro dos IFs. Identificou-se ainda que as ferramentas mais utilizadas para TT dos 

IFs são: 28,6% para contrato/convênio firmado com outras instituições de ensino e/ou de 

fomento a pesquisa, 25,9% para criação de incubadoras de base tecnológica e 20% para curso 

de capacitação, apesar de ainda ser irrelevante a frequência com que ocorrem as atividades de 

parcerias empresa-escola (E-E). Desta forma, é possível concluir que é imprescindível investir 

em uma melhor estruturação dos NITs, visando à proteção da PI produzida pelos IFs e a TT 

que colabore com desenvolvimento econômico nacional. 

 

Palavra-chaves: Núcleo de Inovação Tecnológica. Propriedade Intelectual. Transferência de 

Tecnologia. 

 

ABSTRACT 

Agents responsible for the management of the scientific technological productions of the 

Federal Institutes of Education - IFs, the Technological Innovation Centers - NITs contribute 

to the promotion of local intellectual development, generating science and technology for the 

country. This article aims to characterize the research activities and their relations with the 

intellectual property - PI of the IFs in the promotion of innovation and transfer of technology - 

TT. Of the 38 IFs that exist in the national territory, 19 participated in the survey in which a 

questionnaire was used that addressed structural information and items of action of NITs. The 

results indicate that the NITs have a working time of approximately 7.33 years, with an 

average staff of 5.6 employees, with limited infrastructure within the IFs. It was also 

identified that the tools most used for TT of IFs are: 28.6% for contract / agreement signed 

with other teaching and / or research institutions, 25.9% for the creation of technology-based 

incubators and 20 % for the training course, although it is still irrelevant how often the 

activities of company-school partnerships occur. In this way, it is possible to conclude that it 

is essential to invest in a better structuring of NITs, aiming at the protection of the intellectual 

property of the IFs and the TT that collaborates with national economic development. 

 

Key-words: Technological Innovation Centers. Intellectual property. Technology transfer. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Como possibilidade de gerar capacidade tecnológica, o investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), políticas de incentivo a formação de mão de obra qualificada e 

estímulo a interação e transferência de tecnologia são algumas das ferramentas que podem ser 

adotadas (ALMEIDA et al. 2011). Sendo que, as universidades, empresas e governo são os 

principais agentes do sistema nacional de geração e apropriação do conhecimento (CRUZ, 

2000). 

 Nos sistemas de inovação com abordagem aberta, o investimento em P&D é de 

grande importância. O cenário brasileiro apresenta o governo como principal proponente dos 

investimentos ao invés da iniciativa privada, destoando dos indicadores dos países 

desenvolvidos (SOARES et al., 2016).  

O Brasil se destaca em produção de conhecimento científico, porém, este tem sido 

direcionado para a produção de artigos científicos (GARCEZ JÚNIOR et al., 2016). Em 

virtude dos gastos com P&D, importações e exportações líquidas de alta tecnologia, qualidade 

de publicações científicas, o Brasil está classificado na 64ª posição no Índice Global de 

Inovação (IGI) (WIPO, 2018). 

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, adotam um conjunto de políticas para 

educação associadas à melhoria da qualidade de vida através da redução da pobreza, à 

consolidação dos valores democráticos, ao crescimento econômico sustentável e investimento 

social (PRADA; GARCIA, 2016). A educação adota a função de instrumento integrador para 

a transformação social através do uso produtivo do trabalho. 

Nos últimos anos, a reestruturação de políticas públicas de ciência, tecnologia e 

inovação (CT&I), bem como a interiorização da educação superior e tecnológica vêm 

contribuindo para o sistema de inovação brasileiro (ALMEIDA et al. 2011). De acordo com 

Cruz (2000), no Brasil há uma tendência de atribuir à universidade a responsabilidade em 

impulsionar a inovação necessária para que as empresas tornem-se competitivas.  

Deste modo, com a perspectiva de contribuir com a formação técnica qualificada 

surgiram os Institutos Federias de Educação, Ciências e Tecnologia (IF), compondo a Rede 

Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFEPT), a partir da promulgação 

da Lei nº 11.892/2008, referente à criação dos IF. Para Perucchi (2012), a educação 
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tecnológica juntamente com a ciência e a tecnologia ocupam um lugar de destaque no quesito 

qualificação dos recursos humanos, pretendido para um novo modelo de desenvolvimento.  

Compreende-se a RFEPT como instrumento de aproximação dos estudos teóricos, 

científicos, políticos e tecnológicos, que permitem a percepção da forma de produção 

moderna, desenvolvendo a capacidade humana para o entendimento da perspectiva no 

mercado de trabalho, bem como, as potencialidades de atuação dos estudantes (MOURA 

2007; SALVIANI, 2007; MANCORDIA, 2011; AGUIAR; PACHECO, 2017 apud MOTA, 

2018c). 

Para além da formação técnica, os IF foram equiparados as Universidades Federais 

(UF) em seu ato de criação, com todas as funções de oferta de ensino superior, atividades de 

pesquisa e extensão obedecendo aos mesmos critérios de regulação, avaliação e supervisão 

das UF (BRASIL, 2008). Exigem-se do docente das UF e IF o desenvolvimento de produção 

científica que resulte em produtos, processos e serviços que possuam ser difundidos para o 

desenvolvimento socioeconômico local (PERUCCHI; GARCIA, 2012). 

Articular o conhecimento científico oriundo das instituições de ensino com a 

necessidade de transformá-lo em algo novo na indústria agregando valor de mercado precisa 

ser repensado entre os atores da hélice tripla: governo - escola - empresa. Segundo Fujino e 

Stal (2007), apesar do entendimento da necessidade de transferir para a sociedade os 

resultados das pesquisas financiadas com recursos públicos, no Brasil, ainda esbarra nas 

dificuldades de operacionalização da transferência de tecnologia (TT) por falta de uma 

política clara sobre a questão. 

 Do ponto de vista legal tem-se evoluído para garantir à proteção a propriedade 

intelectual (PI), bem como ao direito de uso do criador sobre a inovação tecnológica 

desenvolvida, podendo ser citadas: a Lei nº 9.279/1996 que regula o direito e as obrigações 

relativas à propriedade industrial, a Lei nº 10.973/2004 que dispõe sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e a Lei nº 13.243/2016 

que trata sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 

científica e tecnológica e à inovação e obrigatoriedade da criação dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT). 

Deste modo, considerando os argumentos apresentados, tornam-se essencial inferir se 

o panorama de atuação das ações desempenhadas pelo NITs que constitui instrumento 

propício para um ambiente favorável à promoção da PI e TT. Assim, questiona-se: qual e 

como se dá a participação dos NITs enquanto instrumento fundamental para promover a 

inovação tecnológica no Brasil? 
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 Diante disso, este estudo tem como objetivo caracterizar as atividades de pesquisa e 

inovação e suas relações com a propriedade intelectual dos IF no fomento ao desenvolvimento 

tecnológico e transferência de tecnologia. Para tal, foram consideradas informações 

estruturais e de abrangência de atuação a partir da percepção dos NIT. 

 Percebe-se a falta de informações delineando elementos relativos aos recursos 

estruturais disponíveis, tempo de atuação, bem como, a forma como estão organizadas, as 

competências, ações e projetos desenvolvidos pelos NITs quanto ao fomento e incentivo a 

pesquisa no ambiente produtivo. A realidade na qual os IF e seus NITs estão inseridos é parte 

fundamental para a melhoria do processo de desenvolvimento científico tecnológico que 

contribuem para a TT da PI para a sociedade. 

 Além desta introdução, o artigo é composto por quatro seções, sendo: referencial 

teórico com a abordagem que norteou o estudo, os procedimentos metodológicos 

classificando e demonstrando o delineamento da pesquisa, os resultados e discussão 

compreendendo as análises sobre os elementos estruturais dos NITs, a pratica de suas 

atividades, o relacionamento com eventuais parceiros e os alcances e limitações da pesquisa, 

por fim, as considerações finais trazem as contribuições e recomendações de novos estudos 

envolvendo a temática tratada.   

 

1.1 PANORAMA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL 

 

Na perspectiva de aproveitar o potencial nacional, busca-se a transformação cultural 

em relação à inovação tecnológica. De acordo com dados apresentados pela Pesquisa de 

Inovação (PINTEC, 2014) pode-se perceber que há um crescimento na aquisição de P&D 

pelas empresas participantes através de parceiros externos: outras empresas, universidades ou 

institutos de pesquisa. Importante citar a redução no volume do investimento em P&D 

realizado internamente, bem como, um crescimento expressivo do apoio governamental para 

P&D. 

Segundo Costa e Cunha (2001) para incentivar o ramo empresarial a investir em 

ciência e tecnologia (C&T) é fundamental que o governo desenvolva políticas que induzam a 

essa necessidade. Neste sentido, o financiamento de pesquisas com potencial tecnológico 

inovador representa o fortalecimento do mercado (FINEP, 2017). 

O documento Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-

2022, tem como um dos pilares a modernização e ampliação da infraestrutura de CT&I. Com 

avanço aos incentivos para a comercialização da pesquisa pública, principalmente pela 
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transferência de conhecimento, estimulando à comercialização das tecnologias geradas nas 

universidades e institutos públicos de pesquisa (MCTI, 2016). 

A inovação promove a transformação, direciona a pesquisa científica, resolvendo 

problemas sociais e criando novas possibilidades, provocando o processo de transformação. 

(AUDY, 2017). A interação entre Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) e as empresa são 

parte do tripé para que ocorra a transferência de tecnologia produzida na academia, gerando 

vantagem competitiva e convergindo em crescimento econômico nacional (SOARES et al., 

2016).  

Para estabelecer preceitos fundamentais sobre conduta no que tange a inovação 

brasileira, criou-se a Lei de Inovação Tecnológica – LIT, a partir de 2004, regulamentada pela 

Lei n° 10.973, como ferramenta que estimula a interação entre ICT e empresa, e: “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 do País” (Brasil, 2004). 

A partir de LIT as ICTs foram obrigadas a criarem seu NIT, conforme disposto: “Para 

apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de 

Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs” (BRASIL, 2004 b, art. 

16). A obrigatoriedade teve o intuito de melhoria do processo de inovação, vislumbrando 

aproximar as ICTs e as empresas, ficando sob responsabilidade dos NIT a gestão das 

inovações geradas e gerenciamento das políticas de proteção à PI, consolidando assim, as 

políticas de inovação.  

Em 2016, foi sancionada pelo congresso nacional a Lei nº 13.243/2016, popularmente 

conhecida como o novo marco legal da inovação por estabelecer medidas de incentivo a 

inovação, alcançando as instituições de ciência e tecnologia e garantindo a formação de 

Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT, para gestão das tecnologias oriundas das instituições 

que produzem pesquisa científica no Brasil, englobando assim os IFs. 

Deste modo, a atualização da legislação brasileira interfere de forma positiva para 

inovação. Contudo, buscou-se garantir a devida proteção da invenção estimulando ao 

pesquisador e criar um ambiente favorável para o investimento em instituições de pesquisa 

por parte do setor produtivo (FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999). A implantação de leis que 

regulam sobre inovação é recente, carecendo de adaptações e reformulações que possam 

extinguir entraves nas relações universidade-empresa (U-E). (SILVA; RIBEIRO; BARROS, 

2019). 
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1.2 O PANORAMA DOS IFS E SEUS NITS PARA INOVAÇÃO NO BRASIL 

 

Os IFs existem há mais de cem anos, inicialmente como escolas de aprendizes e 

artífices (1909), sempre visando à formação profissional e desde 2008, devido ao programa de 

aceleração do crescimento - PAC foram distribuídos por todo território nacional totalizando 

659 unidades em funcionamento conforme dados disponíveis na página eletrônica do 

Ministério da Educação – MEC (BRASIL, 2018), ofertando curso de ensino médio integrado, 

superiores de tecnologia e licenciatura.  

Para além do ensino, os IFs têm o objetivo de “realizar pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 

benefícios à comunidade”, artigo 7°, inciso III, da Lei nº 11.892/2008. Estas instituições 

destacam-se no contexto atual pela qualidade educacional ofertada, tendo como base o tripé: 

ensino, pesquisa e extensão, estando ainda, equiparadas as universidades de acordo com sua 

lei de criação.  

Segundo Mota, Araújo e Santos (2018a) a formação para o trabalho proposta pelos IFs 

permite um educação integrada entre trabalho intelectual e manual, no qual o aluno incorporar 

as dimensões científica, histórica e social as suas atividades técnicas específicas. Por fim, 

complementando (2018b) que a proposta de formação instiga o livre pensar, garantindo que 

os indivíduos se habituem à disciplina coletiva e adquiram noções e aptidões que favoreçam o 

seu desenvolvimento intelectual. 

Ao cumprir a LIT, instituindo os respectivos NITs dos IFs, estes são os responsáveis 

internos por gerir as políticas públicas de inovação e fortalecer a relação entre pesquisas e 

empresas, tendo cada IF um NIT exclusivo. De acordo com Castro e Souza (2012, p.129) “a 

exigência da lei para a criação desses núcleos fez com que Universidades que nunca haviam 

trabalhado na gestão e estímulo à criação tecnológica instituísse uma política de Inovação.”  

De acordo com relatório anual da pesquisa do Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) (2018), ano base 2016, uns dos itens de 

grande destaque referente a pratica de inovação foi a institucionalização e gestão dos NITs, 

sendo que 19,67% dos participantes da pesquisa são IF. Alguns deles utilizam a nomenclatura 

Agência de Inovação ou Departamento de Inovação ou Escritórios Locais de Inovação e 

Transferência de Tecnologia para denominar o NIT do IF, como por exemplo: IF Maranhão, 

IF Bahia, IF Rio de Janeiro IF Espírito Santo, IF Mato Grosso, IF Sul de Minas. Contudo, não 

se distanciando da missão de fomentar a inovação nas instituições considerando as diretrizes 

institucionais, promovendo parcerias externas e gerando desenvolvimento local e regional. 
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Porém, no estudo intitulado “A política de educação brasileira e a expansão dos 

Institutos Federais” as autoras fazem duros questionamentos em relação ao desenvolvimento 

local e regional considerando o investimento para expansão dos IFs por região. Outro ponto 

controverso trata da amplitude das concepções e diretrizes estabelecidas para os IFs enquanto 

políticas de governo, pois embute a essas instituições a responsabilidade pela oferta de 

diversos níveis e modalidades de formação educacional, como se capacitação de mão de obra 

fosse o único meio para resolução das mazelas sociais (PRADA; GARCIA, 2016)  

Em se tratando de gestão da PI nas ICTs os NITs abarcam a responsabilidade de 

promover estratégias para um ambiente favorável a TT, transpondo os entreves da 

necessidade de adequação da legislação, estimulo ao pesquisador e demais envolvidos 

ampliando a cultura de disseminação das tecnologias produzidas no meio acadêmico. 

(FUJINO; SATL, 2007; PIRES; QUINTELLA, 2015) 

Entender o processo de TT entre E-E faz parte do processo pra viabilizar a inserção da 

produção intelectual brasileira no cotidiano das comunidades. Ainda é necessário que ocorra 

mudança em favor da cultura da inovação, políticas públicas e subsídio às ICTs ao 

desenvolvimento da PI.  

  

 

2 METODOLOGIA 

 

A abordagem da presente pesquisa é exploratória e descritiva. O estudo exploratório 

visa familiarizar-se com assunto ainda pouco explorado, por ser algo muito específico 

assemelha a estudo de caso (GIL, 2008). A pesquisa descritiva pode ser entendida como 

observação e analise de dados ordenados sem a interferência do pesquisador, descobrindo a 

frequência com que este ocorre, utilizando-se de entrevistas, formulário, questionário, e a 

observação (PRADANOV; FREITAS, 2013).  

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (CAAE: 01517518.8.0000.5526), Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Ceará (CAAE: 01517518.8.3002.5589) e Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (CAAE: 01517518.8.3001.8158). 

Todos os 38 IFs existentes foram consultados quanto ao interesse em participação na 

pesquisa. Preliminarmente, aceitaram participar do estudo 19 Instituições, porém, 15 NITs 

enviaram o questionário respondido, a saber: IF Roraima, IF Tocantins, IF Bahia, IF Baiano, 

IF Maranhão, IF Piauí, IF Rondônia, IF Mato Grosso, IF Mato Grosso do Sul, IF Sul de 
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Minas Gerais, IF Triângulo Mineiro, IF Espírito Santos, IF Rio de Janeiro, IF Catarinense, e 

IF Rio Grande do Sul.  

Para cada NIT, um servidor vinculado a esse setor foi convidado a responder o 

instrumento de pesquisa. O servidor participante, inicialmente, assinou o termo de 

consentimento livre e esclarecido antes de responder o instrumento e enviou este arquivo 

digitalizado para os pesquisadores responsáveis. Para fins de obtenção das informações, foi 

utilizado um questionário, elaborado na plataforma online do Google Forms, e permitindo a 

aplicação de forma simultânea em diferentes NITs. A coleta foi realizada de março a abril de 

2019, as informações respondidas foram automaticamente enviadas aos pesquisadores sem a 

identificação do respondente.  

Neste estudo foram consideradas as seguintes informações e suas respostas assim 

analisadas sobre a estrutura dos NITs: a) Região geográfica onde a sede do NIT está 

localizada (pergunta aberta), classificada em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul; b) 

data de implantação do NIT (pergunta aberta) separados em categorias considerando o ano de 

2016 após a Lei nº 13.243; c) a quantidade de mão de obra alocada no NIT, considerando 

técnico administrativo, estagiário, bolsista (pergunta aberta); d) quais as condições 

disponibilizadas para o NIT (sala mobiliada; computadores; internet; outros); e) qual(is) o(s) 

território(s) de identidade o NIT está inserido (pergunta aberta); f) quais as normas que regem 

a propriedade intelectual no instituto (Lei nº 10.973/2004 – Lei de Inovação; Lei nº 

13.243/2016 – Novo Marco Legal; Decreto nº 5.563/2005 – Incentivos a Inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; Portaria MCTI nº 251/2014; outras). 

Em relação à atuação dos NITs as características mensuradas e suas opções de 

resposta serão: a) competências desenvolvidas no NIT (zelar pela manutenção da política 

institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de 

transferência de tecnologia; avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e 

projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; avaliar solicitação de 

inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22; opinar pela conveniência 

e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; opinar quanto à 

conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção 

intelectual; acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição; desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de 

inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de 

inovação da ICT; desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada 

pela ICT; promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para 
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as atividades previstas nos arts. 6o a 9o ; negociar e gerir os acordos de transferência de 

tecnologia oriunda da ICT); b) quais as ações e projetos desenvolvidos pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica para fomento e incentivo a pesquisa no ambiente produtivo ( pergunta 

aberta); qual a frequência de ações de valorização das atividades de pesquisa científica e 

tecnológica desenvolvida na instituição(sempre; quase sempre; as vezes; raramente; nunca); 

c) qual freqüência ocorre a comercialização de produtos inovadores tecnológicos criados na 

instituição (muito frequente; frequente; raramente; muito raramente; nunca); d)quantidade de 

parcerias entre empresa-escola (E-E) instituídas(1- 5; 6-10; acima de 10; não há); e) qual a 

freqüência de novas demandas de empresas sendo desenvolvidas na Instituição( muito 

frequente; frequente; raramente; muito raramente; nunca); f) qual(is) a(s) ferramenta(s) 

utilizadas no processo de transferência de tecnologia (criação de spin-off acadêmicos; 

contratos de transferência de tecnologia; curso de capacitação; contrato/convênio firmado 

com outras instituições de ensino e/ou de fomento a pesquisa; criação de incubadoras de base 

tecnológica; outros); g) qual a freqüência de cessão de tecnologia, desenvolvidas pela 

Instituição, diretamente para comunidade local (muito frequente; frequente; raramente; muito 

raramente; nunca). 

As informações sobre a localização geográfica e tempo de implantação do NIT foram 

usados para caracterizar a amostra participante da pesquisa. As informações respondidas, 

armazenadas no software Excel versão 2007, serão analisadas por meio das frequências 

absolutas e relativas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Dos 19 IFs que manifestaram interesse em participar deste estudo, 15 NITs 

responderam ao questionário. Os demais NITs não responderam a pesquisa e não se 

manifestaram quanto à impossibilidade de participação. Cabe mencionar que todas as 

instituições pesquisadas possuem NITs que atendem exclusivamente as demandas da 

Instituição.   

 A figura 1 apresenta a distribuição dos IFs participantes desta pesquisa por região 

geográfica, bem como suas localizações. Logrando representação em todas as cinco regiões 

do Brasil, permitindo uma caracterização mais minuciosa, haja vista que estudos 

anteriormente realizados tratam de uma instituição ou comparativo com universidades por 

região (PERUCCHI; GARCIA, 2012; CHAVES; CRUZ, 2017; RODRIGUES; GAVA, 2016; 

SILVA; RIBEIRO; BARROS, 2019).   
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Figura 1 – Mapa da distribuição dos Institutos Federais participantes da amostra da pesquisa por região 

geográfica. 2019. Brasil. 

 

 

Com relação ao tempo de atuação, identificou-se uma grande variação referente à data 

de implantação do NIT, com variação entre o ano de 2005 para o mais antigo (NIT do IFBA) 

a 2017 (NITs do IFMA e IFMS). Seis entre NITs participantes informaram sua implantação 

em 2011, podendo esse fato estar vinculado à estruturação dos IFs a partir de 2008, ano de 

criação.  Observou-se que a maioria (80%) dos NITs foi criada antes da lei 13.243 de 2016, a 

qual enquadra os IFs como ICT, bem como, torna obrigatório a criação dos NITs (BRASIL, 

2016). 

 Conforme dados disponíveis na página eletrônica do MEC, este fato possivelmente 

foi deflagrado devido à fundação dos pólos de Inovação da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii IF) parceria que visa à interação entre as cadeias produtivas da 

indústria com a pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Em 2015 selecionando como 

pioneiros neste projeto os IFs da Bahia (IFBA), Ceará (IFCE), Espírito Santo (IFES), 

Fluminense (IFFluminense) e de Minas Gerais (IFMG) e em 2017, expandindo para os IFs de 

Santa Catarina (IFSC),  Paraíba (IFPB), Sul de Minas Gerais (IF do Sul de Minas) e IF 

Goiano (IFG) (BRASIL, 2019). 

No que diz respeito ao quantitativo de mão de obra disponível para atuar no NIT, sem 

distinção de vínculo efetivo (docente e técnico-administrativo) ou temporário (estagiário e 

bolsista) com a instituição, a média foi aproximadamente de 5,6 pessoas. Notou-se que 53,3% 

informaram ter de uma a três pessoas em seu quadro de pessoal, 26,7% possuíam de quatro a 
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seis colaboradores e 20% tinham de dez ou mais pessoas atuando no NIT. Na maior parte dos 

casos, os NITs contam com o quadro de integrantes reduzidos, o que não permite inferir se o 

quantitativo é insuficiente visto que a qualificação dos recursos humanos tem sido citada 

como o principal problema de gestão (PIRES; QUINTELLA, 2015; RODRIGUES; GAVA, 

2016). 

A discrepância observada quanto à quantidade de membros que compõe os NITs, 

deve-se provavelmente ao fato da organização da infra-estrutura adotada pelo IF. Há 

Instituições que além do NIT localizado na sede, também foram expandidas para os campi 

sendo esses membros somados ao quantitativo de pessoal atuante no NIT (SILVA; RIBEIRO; 

BARROS, 2019). 

Em relação à infra-estrutura disponibilizada pelas instituições para o funcionamento 

dos NITs, 100% respondeu ter disponíveis computadores e internet, e 86,7% dos participantes 

informaram ter sala mobiliada exclusiva para funcionamento do NIT. Quatro participantes 

indicaram a opção outros para as condições disponibilizadas, mas não especificaram quais 

ferramentas acessíveis. Em estudo realizado por Rodrigues e Gava (2016) identificou-se que 

os NITs dos IFs, em contra ponto ao das Universidades, compartilhavam o ambiente com 

outro setor voltado para pesquisa. Sugerindo por um lado, promover a sinergia com setor de 

pesquisa e por outro lado, inibir a presença dos pesquisadores por não favorece a 

confidencialidade necessária. Ainda segundo relatou Fujino e Stal (2007), os escritórios de TT 

ainda não possuem a infra-estrutura e autonomia adequada, sendo unidades internas as 

universidades imersas em conflitos de interesses.  

Na tabela 1 é mostrada às normas que regem a PI nos IFs, sendo possível ao 

respondente reportar quantos itens fossem pertinentes. Entre as opções, destacou-se com 

27,4% a Lei de inovação, sendo esta, citada por todos os participantes como preceito que 

regula a PI do IFs. Seguido de 23,7% que citaram o novo Marco Legal e 20% citaram o 

Decreto de Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

As leis supracitadas foram ações do governo brasileiro no intuito de promover e encorajar 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tanto em empresas quando no ambiente 

acadêmico, uma vez que proteger resultados de pesquisa e transferi-los para o mercado 

envolve um conjunto complexo de ações e decisões institucionais (SOARES et al., 2016).  

Além disso, houve relato para a opção outros (alternativa aberta), no qual foram 

elencadas resoluções internas dos IFs deliberadas via Conselho Superior da Instituição 

(7,3%). Entre os participantes que mencionaram a norma interna que rege PI no IF, o tempo 

de implantação do NIT não demonstra correlação, vez que, estima-se dos NITs com maior 
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tempo de funcionamento uma maior representatividade. As políticas institucionais que 

regulamentam as ações dos NITS apresentam-se como um dos fatores que contribuem para o 

sucesso da gestão e existe na maioria dos IFs pesquisados (RODRIGUES; GAVA, 2016), 

porém, em alguns estudos indicou-se a necessidade de atualização estando o documento 

defasado para a atualidade. (PIRES; QUINTELLA, 2015). Deste modo, é possível interpretar 

que o fato da grande maioria dos respondentes não elencar a existência de resolução interna 

pode ter sido em função da ocorrência de viés recordatório.  

  
Tabela 1 - Relação das normas que regem a propriedade intelectual no Instituto pelos Núcleos de Inovação 
Tecnológica dos Institutos Federais de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta FA* 

FR 

(%) 

Lei n° 10.973/2004 – Lei de Inovação 15 27,4 

Lei n° 13.243/2016 – Novo Marco Legal 13 23,6 

Decreto n° 5.563/2005 – Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo 11 20,0 

Portaria MCTI n° 251/2014  7 12,7 

Outros: Decreto n° 9.283/2018 4 7,3 

Outros: Resoluções deliberadas via Conselho Superior da Instituição 4 7,3 

Outros: Decreto n° 9.279/1996 1 1,8 

Total 55 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa.  

 

 A tabela 2 apresenta a descrição das competências desenvolvidas pelos NITs, 

conforme rol de competências mínimas disposto no artigo 16 do Novo Marco Legal 

(BRASIL, 2016), sendo possível ao respondente reportar quantas opções fosse necessário. As 

competências: zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; opinar 

quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de 

proteção intelectual; e acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos 

de propriedade intelectual da instituição, apresentaram-se como implementadas por todos os 

participantes (12,1%, ambos). Os dados deste estudo corroboram com as informações 

apresentadas por Silva, Ribeiro e Barros (2019), quanto à realização da maioria das atividades 

em desenvolvimento pelos NITs.  

 A competência relativa ao desenvolvimento de estudos e estratégias para a 

transferência de inovação gerada pela ICT foi indicada com menor frequência (7,3%). 

Embora todas as atividades sejam relevantes para incentivar a inovação, a pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo de forma maximizar o desenvolvimento do sistema de 
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produção nacional, as atividades inerentes ao fomento das relações com esse ambiente estão 

entre as menos empregadas pelas ICTs (SILVA; RIBEIRO; BARROS, 2019). 

 

Tabela 2 - Descrição das competências desenvolvidas pelos Núcleos de Inovação Tecnológica dos 

Institutos Federais de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta 
FA* 

FR 

(%) 

Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia 
15 12,1 

Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o 

atendimento das disposições desta Lei 
11 8,8 

Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22 10 8,1 

Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição 14 11,3 

Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, 

passíveis de proteção intelectual 
15 12,1 

Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 

intelectual da instituição 
15 12,1 

Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da 

propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT 
10 8,1 

Desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT 9 7,3 

Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as 

atividades previstas nos arts. 6o a 9o; 
12 9,7 

Negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT 13 10,4 

Total 124 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa.  

 

 O quadro 1 descreve as ações e projetos desenvolvidos pelos NITs para fomentar e 

incentivar a pesquisa no ambiente produtivo, sendo possível ao respondente informar a 

quantidade de informações que julgar necessária. Dois participantes deixaram a questão em 

branco. Foram listadas 17 ações e notou-se que o lançamento de editais de inovação 

tecnológica foi à prática interna mais recorrente, seguida da prática do uso de vitrine 

tecnológica e portifólio de competências para estabelecer estratégias para fomentar a 

celebração de acordos e parcerias.  

 Para tanto, as políticas institucionais precisam incentivar e direcionar relações com o 

ambiente externos, além das ações micro institucionais (RODRIGUES; GAVA, 2016). De 

acordo com estudo realizado por Machado, Sartori e Crubellate (2017), identificou-se 

algumas ações adotadas pelo NITs para fomento e incentivo a pesquisa: interação entre 

Universidade e Empresas; assessoria para captação de recursos para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I); coordenação de projetos de assessoria empresarial para 

indústrias; realização de eventos para capacitação de empreendedores, bem como, para 

estimular networks e palestras de estímulo à inovação, realização de eventos acadêmicos 

sobre inovação e propriedade intelectual, e premiações para projetos inovadores.  
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Quadro 1 - Descrição das ações e projetos desenvolvidos pelos Núcleos de Inovação Tecnológica dos Institutos 

Federais de Educação para fomento e incentivo a pesquisa no ambiente produtivo. 2019. Brasil. 

Palestras com servidores sobre o que é inovação e proteção da propriedade intelectual 

Lançamento de editais de Inovação Tecnológica 

Capacitação e eventos na área de pesquisa, empreendedorismo e inovação tecnológica 

Projetos de incubação, spin off e eventos de cultura da inovação 

Prospecção com empresas 

Busca e estabelecimento de parcerias 

Uso de vitrine tecnológica e portfólio de competências para estabelecer estratégias para fomentar a celebração de 

acordos e parcerias 

Promoção de mostras de inovação regionais 

Projeto fábrica de inovação, o qual apoia a realização de projetos de pesquisa aplicada e ou de inovação que são 

desenvolvidos em unidades do IF, preferencialmente em parcerias com empresas ligadas aos arranjos produtivos 
locais (APLs) 

Reunião com pesquisadores e empresas para organização de parceiros 

Criação de programas de fomento para pesquisas com fins de desenvolvimento de resoluções de problemas dos 

arranjos produtivos locais (APLs) 

Membro de Ecossistema de Inovação da cidade de localização do IF 

Membro de Comitê Gestor de Parque Tecnológico 

Projeto de criação do Sistema Integrado de projetos de Inovação 

Projeto de criação de centro de referência de empreendedorismo e inovação 

Desenvolvimento de software de gestão da inovação tecnológica e propriedade intelectual 

Criação da cultura da propriedade intelectual na Instituição 

 

 As ações e projetos descritos no Quadro 1 demonstram correlação com as 

competências desenvolvidas pelos NITs conforme apresentado na Tabela 2, principalmente, 

nas atividades voltadas para proteção das criações, captação de parcerias externas e promover 

a TT.  

 Ainda, a fim de complementar a abordagem relacionada às ações e projetos 

desenvolvidos pelos NITs para fomentar e incentivar a pesquisa no ambiente produtivo 

questionou-se à frequência de ações de valorização das atividades de pesquisa científica e 

tecnológica desenvolvidas, deste modo notou-se que a maioria (53,4%) informou sempre, 

33,3% alegaram quase sempre e 13,3% às vezes. Nenhum dos participantes marcou as opções 

raramente e nunca. Pode-se inferir que apesar de não ser possível identificar o grau de eficácia 

dessas ações, trata-se de prática recorrente dos NITs o desenvolvimento de ações de 

valorização das atividades de pesquisa científica e tecnológica. 

 Em relação à existência de comercialização de produtos inovadores tecnológicos 

criados na instituição a maioria (53,3%) informou nunca ter ocorrido. Seguido por, 26,7% que 

informaram raramente, 13,3% muito raramente e 6,7% que relataram ter sido frequente. 

Nenhum dos participantes optou pela categoria muito frequente. Os NITs que iniciaram suas 

atividades até o ano 2010 relatam a existência de comercialização como frequente, raramente 
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ou muito raramente, destacando-se dos que iniciaram suas atividades a partir de 2011, os 

quais, em maioria relatam nunca ter ocorrido comercialização, alguns relatando como 

raramente ou muito raramente esta prática. 

 Quanto à quantidade de parcerias entre E-E instituídas, 40% informaram a existência 

de um a cinco parceiros. Por outro lado, 33,3% reportaram seis a 10 parceiros, 20% acima de 

10 e 6,7% informaram não haver parceria entre E-E instituída. Ao observarmos os NITs 

implantados até 2010, todos relatam ter de 1 a 5 parcerias E-E instituída, divergindo dos NITs 

implantados a partir de 2011 os quais relatam em majoritariamente de 6 a 10 ou acima de 10 

parcerias instituídas. 

 Sobre as frequências de novas demandas de empresas sendo desenvolvida na 

Instituição, a maioria (53,3%) respondeu ocorrer raramente. Em sequência, 26,7% 

responderam muito raramente e 20% ter ocorrido de forma frequente. Nenhum dos 

participantes respondeu as opções muito frequente ou nunca. Em relação à frequência com 

que ocorreu a cessão de tecnologia desenvolvida pela Instituição, diretamente para 

comunidade local, 40% informou muito raramente. Seguido por 33,3% dos NITs que 

responderam nunca ter realizado cessão de tecnologia e 26,7% que informaram raramente. 

Nenhum dos participantes respondeu muito frequente ou frequente para essa questão. 

 Os menores percentuais mostrados acima corroboram com as informações 

anteriormente discutidas, considerando o tempo de atuação dos NITs de aproximadamente 

7,33 anos, a qualificação do quadro de pessoal atuando nos NITs, bem como, as dificuldades 

internas destes acerca da infra-estrutura e entraves para execução das competências básicas, 

evidenciando a fragilidade dos NITs dos IFs. As características apresentadas neste estudo 

somam-se as especificações apontadas na literatura, quanto aos baixos índices de TT 

atribuídos a burocracia da legislação que regem as questões de PI e a inexistência da cultura 

de TT no Brasil (GARCEZ JÚNIOR et al., 2016). 

 A tabela 3 apresenta a descrição das ferramentas utilizadas no processo de TT pelos 

NITs dos IFs, sendo possível ao respondente elencar a quantidade de informações que julgar 

necessária. Identificou-se como ferramenta mais utilizada a realização de contrato/convênio 

firmado com outras instituições de ensino e/ou de fomento a pesquisa (28,6%), criação de 

incubadoras de base tecnológica (25,9%) e curso de capacitação (20%). Além disso, houve o 

relato para a opção outros (alternativa aberta), no qual foi identificado como caracterização 

das ferramentas utilizadas no processo de TT pelos NITs dos IFs o desenvolvimento de vitrine 

tecnológica com 2,6%. Um participante deixou a questão em branco. 
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 Os resultados encontrados na literatura em relação aos contratos de transferência de 

tecnologia são, no geral, insatisfatórios, e a divergência entre quantidade de pedidos de 

proteção e o estabelecimento de contratos de transferência de tecnologia evidencia 

dificuldades quanto aplicação comercial das tecnologias e inovações registradas pelos NITs 

(GARCEZ JÚNIOR et al., 2016; RODRIGUES; GAVA, 2016; SILVA; RIBEIRO; BARROS, 

2019). Alguns autores sugerem associar o fortalecimento da cultura empreendedora entre o 

corpo discente através da criação das incubadoras de empresas de base tecnológica, spin-off 

acadêmicos como estratégias facilitadoras do desenvolvimento tecnológico e do lançamento 

de inovações, de modo a se caracterizar como uma ação de aproximação com setor 

empresarial (FUJINO; STAL, 2007; PIRES; QUINTELLA, 2015). 

 
Tabela 3 - Caracterização das ferramentas utilizadas no processo de transferência de tecnologia pelos Núcleos de 

Inovação Tecnológica dos Institutos Federais de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta FA* FR (%) 

Criação de spin-off acadêmicos 2 5,7 

Contratos de transferência de tecnologia 6 17,1 

Curso de capacitação 7 20,0 

Contrato/convênio firmado com outras instituições de ensino e/ou de fomento a pesquisa 10 28,6 

Criação de incubadoras de base tecnológica 9 25,7 

Outros: Desenvolvimento de vitrine tecnológica 1 2,9 

Total 35 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa.  

  

 Em relação à frequência com que ocorre a cessão de tecnologia, desenvolvidas pelos 

IFs, diretamente para comunidade local, 40% informaram ocorrer muito raramente. Seguido 

por 33,3% que relatam nunca ocorrer e 26,7% raramente. Nenhum dos participantes optou 

pelas alternativas muito frequente ou frequente. 

 As limitações deste estudo estão relacionadas à característica da amostra, são 

incipiente e composto por uma parcela de NITs dos IFs, não sendo atingida a totalidade de 

Instituições em atividade no Brasil. No entanto, faz-se necessário destacar que se logrou 

participação de NITs das cinco regiões do território nacional, propiciando uma amostra 

diversificada garantindo mapear o panorama nacional referente à atuação dos NITs. 

 Além disso, considerando o perfil multicampi dos IF e inexistência de NITs em todos 

os campi, sendo o questionário desta pesquisa aplicado no NIT localizados nas reitorias das 

instituições, pode-se considerar que as peculiaridades existentes entre a dinâmica de 

funcionamento e distância entre eles poderá ser um fato limitante do estudo. Por outro lado, 
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cabe mencionar que a interlocução do NIT localizado na sede com os campi permite 

informações gerais e completas dos IFs participantes. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que pautado nas informações estruturais dos NITs, a maioria deles tem um 

tempo curto de atuação, contam com quadro de pessoal de pessoal enxuto, e infra-estrutura 

inadequada oferecida pelos IFs. Também se identificou que a maioria dos NITs se baseia nas 

principais leis brasileiras para orientar suas atividades, em poucos casos sendo citadas 

resoluções ou normatizações internas do IF ao qual o NIT pertence como instrumento 

regulador.  

 Em relação às competências desenvolvidas pelos NITs, nenhum dos participantes 

realiza todas as competências mínimas dispostas no Novo Marco Legal para Inovação. 

Apresentando um baixo desempenho em relação as atividades inerentes ao fomento das 

relações externas ligadas ao desenvolvimento do sistema de produção nacional.       

 Sobre as principais ações e projetos desenvolvidos pelos NITs para fomento e 

incentivo a pesquisa, destacam-se lançamento de editais de inovação tecnológica e uso de 

vitrine tecnológica e portifólio de competências para estabelecer estratégias para fomentar a 

celebração de acordos e parcerias como as práticas mais freqüentes entre as ações de 

valorização das atividades de pesquisa na Instituição. 

 Em relação formalização de parcerias E-E, comercialização de produtos inovadores 

criados nos IFs, desenvolvimento de novas demandas para empresas e cessão de tecnologia 

para comunidade local não há expressividade nas ocorrências dessas atividades, reforçando a 

fragilidade na relação com o mercado. 

 Realização de contrato/convênio firmado com outras instituições de ensino e/ou de 

fomento a pesquisa, a criação de incubadoras de base tecnológica e curso de capacitação são 

ferramentas mais utilizadas no processo de TT pelos NITs dos IFs. 

 Em uma visão geral, as atividades dos NITs são fundamentais para viabilizar a 

inovação tecnológica nos IFs, visto que é o instrumento para desenvolver um ambiente 

favorável à promoção da PI e TT. Deste modo, sugere-se a realização de outros estudos sobre 

processo de institucionalização e fortalecimento da cultura da inovação, de forma a buscar os 

meios para o fortalecimento dos NITs nos IFs. 

 Considerando ainda o que foi observado, faz-se imprescindível o investimento em 

intra-estrutura, desburocratização e autonomia das políticas internas e qualificação do quadro 
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de pessoal efetivo para funcionamento dos NITs nos IFs, realizando de forma eficiente a TT 

da produção da inovação e TT, garantindo a proteção da PI e institucionalização de parcerias 

com empresas colaborando com desenvolvimento econômico nacional. 
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CAPÍTULO 3 

 

 
3.1 Avaliação das produções tecnológicas e de inovação em Institutos Federais de 

educação do Brasil 

 

O artigo a seguir está submetido na Revista Eletrônica de Administração – REAd, 

conforme comprovante em Anexo II. Periódico Qualis B1 (Anexo III). 

 

RESUMO 

Desde o período da industrialização, o Brasil, passa por um longo processo de 

desenvolvimento, no qual o mercado exige profissionais qualificados. Neste viés, a educação 

profissional é fundamental para promover a produção científica tecnológica, qualificar a mão 

de obra, gerar oportunidade de emprego e inclusão social. Assim, faz-se necessário 

compreender a atuação dos Institutos Federais (IF) de educação, considerando as produções 

inovadoras oriundas dessas instituições. Este estudo tem como objetivo analisar a atuação dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) frente às atividades de pesquisas direcionadas para 

inovação dos IF de educação do Brasil. Dos 38 IFs existentes em território nacional, 15 

participaram da pesquisa na qual foi utilizado um questionário que abordou itens como a 

produção cientíca-tecnológica no IF e as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças dos 

NITs. Verificou-se que 53,4% da produção de pesquisa geram produtos tecnológicos passíveis 

de proteção intelectual, principalmente nas áreas de ciências exatas e da terra e ciências 

biológicas, 18,75% em ambas. Apesar da atuação dos NITs, 22,6% relataram ser a carência de 

quadro efetivo de recursos humanos capacitado para atuar nas atividades de gestão da 

inovação como principal dificuldade interna e 18,6% indicam a rede de relacionamento entre 

academia e empresa como principal ponto fraco enfrentado pelos NITs. Desta forma, é 

possível concluir que é necessário adotar novas estratégias para fortalecer a atuação dos NITs 

que promovam a cultura da inovação nos IFs para o desenvolvimento tecnológico. 

    

Palavras-chave: Instituto Federal. Núcleo de Inovação Tecnológica. Desenvolvimento 

tecnológico. 

 

ABSTRACT 

Since the industrialization period, Brazil has gone through a long process of development, in 

which the market demands qualified professionals. In this bias, professional education is 
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fundamental to promote scientific technological production, qualify the workforce, generate 

employment opportunity and social inclusion. Thus, it is necessary to understand the 

performance of the Federal Institutes of Education (IF), considering the innovative 

productions coming from these institutions. The objective of this study is to analyze the 

activities of the Technological Innovation Centers (NIT) in relation to the research activities 

directed to innovation of the Brazilian education IFs. Of the 38 IFs present in the national 

territory, 15 participated in the research in which a questionnaire was used that addressed 

items such as the scientific-technological production in the IF and the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats of NITs. It was verified that 53,4% of the research production 

generate technological products that can be protected by intellectual protection, mainly in the 

areas of exact sciences and earth sciences and biological sciences, 18,75% in both. Despite the 

performance of NITs, 22,6% reported being the lack of an effective human resources 

framework capable of acting in innovation management activities as the main internal 

difficulty and 18.6% indicate the network of relationship between academia and company as 

the main point weakness faced by NITs. In this way, it is possible to conclude that it is 

necessary to adopt new strategies to strengthen the performance of NITs that promote the 

culture of innovation in IFs for technological development. 

 

Key-words: Federal Institute. Technological Innovation Centers. Technological development. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ciência, tecnologia e inovação são elementos para estruturação do desenvolvimento da 

sociedade. De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE (2005) a realidade atual mostra uma economia em que todas as formas de 

conhecimento são fundamentais para alcançar o progresso econômico. 

O surgimento de mecanismos de geração de empreendimentos, substituição do 

mercado e setores já existentes e ambientes de inovação desafiam as instituições a repensarem 

as novas relações de ensino, pesquisa e inovação, no que tange a associação com as empresas 

e com o governo. Cesar (2009) destaca que possibilitar às empresas o acesso as tecnologias 

desenvolvidas na universidade são fundamentais para converter uma ideia inovadora em 

riqueza.  

A produção do conhecimento voltado para inovação tecnológica disruptiva cria novos 

significados para o cotidiano e altera de forma radical os ambientes: social, político e 

econômico. Segundo Cupani citado por Freitas Júnior et al. (2014, p.13) a mudança do 

comportamento humano se dá a partir do entendimento da realidade, o que provoca o 

aprimoramento das técnicas de produção utilizadas.  

O conceito de inovar ultrapassa a descoberta ou criação de algo novo, é preciso gerar 

negócio, trata-se de uma dinâmica organizada e gerenciável. Muitos teóricos vêm 

estabelecendo um discurso que possibilite o entendimento quanto à promoção de condições 
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para o desenvolvimento intelectual em parceria com o governo e empresas (DIAS; PORTO, 

2013; MACHADO et al., 2013). Como na visão de Pereira e Santos (2010), a instituição de 

ensino resulta em benefícios acadêmicos, para a empresa gera aumento de receita e para o 

governo atrai desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável.  

Importante ressaltar que os grupos de pesquisa são instrumentos unificadores, de papel 

intelectual coletivo, produzindo conhecimento científico e concentrando recursos. Segundo 

Barbosa (2009) a produção do conhecimento brasileiro é desenvolvida por equipes de 

pesquisadores organizados sob a forma de grupos de pesquisa (GPs). 

Nota-se o crescimento do quantitativo de GPs ligados aos IFs. No âmbito do IF 

Baiano, observou-se em 2010 o cadastramento de um grupo de pesquisa, ao passo que em 

2017 já havia quatorze grupos (CHAVES; CRUZ, 2017). Nesse cenário, observou-se, que 

dentre esses 14 grupos, a área de predominância foi relativa às ciências humanas em 

educação, com um total de seis grupos. Outras áreas de foco estavam direcionadas as ciências 

agrárias/agronomia, ciências agrárias/engenharia agronômica, ciências agrárias/medicina 

veterinária, ciências biológicas/ecológica, ciências exatas e da terra/química, e ciências exatas 

e da terra/geociência. 

Os GP são o celeiro para o desenvolvimento dos estudos científicos nas instituições de 

ensino superior (IES). O processo para que o conhecimento científico se torne uma invenção 

prática é sistemático, lento e dispendioso. O ciclo da pesquisa envolve intervenção, 

observação, reflexão e planejamento do produto inovador. 

O ciclo da pesquisa, desenvolvimento e inovação percorrem quatro etapas: pesquisa, 

proteção, negociação e mercado. Em cada uma dessas etapas é importante a participação dos 

NITs a fim de assegurar os direitos dos atores envolvidos no processo originário da 

propriedade intelectual. Segundo Castro et. al. (2015, p. 403) “a proteção da Propriedade 

Intelectual se torna um mecanismo importante para incentivar o processo de inovação e 

competitividade em um país”.  

Contudo, a capacitação de recursos humanos, a busca do conhecimento e superação do 

estado da arte são os principais aspectos para motivar a pesquisa no âmbito das IES (FUJINO; 

STAL, 2007).  Assim, o papel elementar delas, na transferência de tecnologia (TT), é 

promover pesquisa de domínio público como elemento resultante da formação educacional do 

indivíduo, cabendo ao governo as políticas apropriadas ao mercado da propriedade intelectual 

(BOZEMAN, 2000).  

Face ao exposto, este estudo tem como objetivo analisar a atuação dos NITs frente 

às atividades de pesquisas direcionadas para inovação nos IFs. Para tal, serão consideradas 
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informações sobre as características relacionadas à produção-científica e análise de cenário 

(forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) a partir da percepção dos núcleos das 

instituições. 

Deste modo, considerando a argumentação apresentada, torna-se essencial inferir se 

ocorre significativa produção tecnológica e de inovação nos IF, observando as informações 

prestadas pelos NITs, como elo para que ocorra a transferência de tecnologia. Assim, 

questiona-se: como as produções tecnológicas e de inovação oriunda dos IF do Brasil 

promovem a construção do desenvolvimento brasileiro? 

Diante dessa problematização, a realização de estudos que possibilitem o 

levantamento de informações diretamente junto aos IFs torna-se essencial. Tal característica 

permite evidenciar os produtos derivados desses locais, pois, notam-se divergências em 

termos quantitativos em produções de prospecção acerca de patentes, especialmente pelo uso 

de métodos de buscar diversificados (PERUCCHI; GARCIA, 2012; MENEZES et al., 2015; 

CHAVES; CRUZ, 2017). 

Igualmente, percebe-se a carência de informações que melhor descrevam elementos 

relativos ao cenário do processo de produção e desenvolvimento científico-tecnológico 

subsidiados pelos NITs. Tendo em vista que potenciais elementos intervenientes podem 

maximizar ou minimizar a evolução da produção dos IFs. Dentre esses componentes, 

limitantes internos e externos podem representar dificuldades para adoção de práticas de 

inovação.  

Deste modo, o entendimento em torno do panorama aos quais os IFs estão inseridos 

pode ser um aporte fundamental para a melhoria do processo de expansão e desenvolvimento 

da produção científica-tecnológica. De modo a contribuir com a transferência das tecnologias 

produzidas a fim de se tornarem acessíveis a sociedade.  

 

1.1 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

O fenômeno da globalização possibilitou um ambiente de negócios internacionais, 

induzindo a processos e instrumentos que impactam na economia mundial. O resultado gera 

maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para sofisticação da tecnologia 

voltada para a criação e desenvolvimento de produtos e serviços que promovam a melhoria 

das comunidades onde a organização faz negócios (CHIAVENATO, 2011).   

Aproveitar oportunidades de mercado, se manter competitiva, alavancar competência 

técnica e aumentar sua lucratividade são alguns dos motivos pelos quais as empresas buscam 
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inovação para seus produtos ou serviços. São nas IES brasileiras que se concentra grande 

parte da produção científico-tecnológica em inovação financiada principalmente por fundos 

públicos.  

O fundamento da ciência é do livre pensar e agir, já para a tecnologia, a lógica é 

comercial (PERUCCHI; GARCIA, 2011, p 252). Assim, utiliza-se da pesquisa como 

ferramenta aplicada para potencializar o conhecimento através do aperfeiçoamento de 

produtos e processos relevantes para um futuro desejável. 

Nesta vertente de educação de qualidade que promova o desenvolvimento tecnológico 

nacional, surge a rede federal de educação tecnológica, composta expressivamente pelos 

Institutos Federais de Educação, a partir da lei 11.892/2008, como: “instituições de educação 

superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de 

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” (BRASIL, 2008, 

art. 2º).  

Desde 2008 a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica passa 

por um notório processo de expansão com forte interiorização e ampliação do acesso da 

população à educação. Atualmente, a rede é composta por 38 institutos, sendo ao todo 659 

unidades distribuídas entre os 27 Estados brasileiros, conforme informações disponibilizadas 

na página eletrônica do Ministério da Educação e Cultura (MEC) (BRASIL, 2019). 

Os IFs estão distribuídos nas cinco regiões brasileiras, considerando a extensão 

territorial dos Estados onde estão inseridos, sendo: sete na região norte, onze na região 

nordeste, cinco no centro-oeste, nove na região sudeste e seis na região sul. Sendo os 

Institutos Federais da Bahia (IFBA), Ceará (IFCE), Espírito Santo (IFES), Fluminense 

(IFFluminense) e de Minas Gerais (IFMG) os pioneiros para implantação dos pólos de 

inovação da rede federal, com foco nas potencialidades econômicas da região ou do setor 

econômico, conforme dados disponíveis na página eletrônica do MEC.  

A partir da institucionalização da rede federal de ensino no interior do país, 

alcançaram-se jovens e adultos, e oportunizou-se a formação tecnológica profissional. De 

acordo com Machado (2011, p. 360), os saberes profissionais contribuiriam para construção 

de uma sociedade mais democrática, inclusiva e equilibrada socialmente garantindo o 

desenvolvimento local e regional sustentável construindo um país autônomo na produção de 

ciência e tecnologia. 

Instituições de ensino como as universidades e IF são grandes responsáveis pela 

produção do conhecimento através da pesquisa científica feita no país. Esta característica foi 

constatada por diversos autores que identificaram essas instituições de ensino como a terceira 
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maior fonte de cooperação tecnológica com empresas (ULHARUZO; FRENSTERSEIFER, 

1996 apud COSTA; CUNHA, 2001). 

Parceria entre escola, empresa e governo é o modelo utilizado para provocar a 

inovação no país, denominado de hélice tríplice. De acordo com Etzkowitz e Zhou (2017) a 

hélice tríplice é definida como modelo aberto onde a academia, indústria e governo interagem 

para promover desenvolvimento através da inovação e empreendedorismo, sendo este 

processo contínuo e de mecanismo voltado para o crescimento econômico e desenvolvimento 

social baseado no conhecimento.      

Um aspecto importante desse modelo trata da possibilidade da inovação ter múltiplas 

origens, pois conforme Marzano (2011) pode ser originada a partir de qualquer um dos atores 

envolvidos, sendo impulsionada inicialmente pelo mercado, sociedade, indústria ou centro de 

pesquisa. De toda forma, ainda de acordo com Marzano (2011), a finalidade é alcançar o 

objetivo comum de desenvolvimento econômico e social baseado no conhecimento. 

O tripé basilar dos IF, além da educação profissional, é a promoção de extensão e 

pesquisa. Desta forma, estas instituições, a partir de 2016, por intermédio da lei nº 13.243, 

passaram a ser enquadradas como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), se 

beneficiando da democratização e estruturação das normas proporcionadas pelo novo marco 

legal para ciência tecnologia e inovação.  

Neste contexto, os NITs administram as atividades de TT das instituições que 

representam, tendo como grande desafio fazer com que a produção científico-tecnológica seja 

acessível à sociedade. Além disso, auxilia à obtenção de proteção legal da criação intelectual 

produzida nos IF, reconhecendo adequadamente seu potencial comercial, bem como, 

negociando suas condições de licenciamento com a indústria. A ação desempenhada pelo NIT 

constitui instrumento propício para um ambiente favorável à promoção da propriedade 

intelectual (PI) e TT.  

A partir das informações disponibilizadas no relatório anual da pesquisa do Fórum 

Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) (2018), ano base 

2016, a institucionalização e gestão dos NITs foram às atividades de maior expressividade no 

que se refere à prática de política de inovação. Entre os participantes da pesquisa, 19,67% são 

IF, relatando em sua maioria haver NIT em funcionamento, tendo 41,60% dos participantes 

relatados possuírem contrato de TT formalizados com empresas parceiras. 

A análise do formulário para informações sobre a política de propriedade intelectual 

das instituições científicas, tecnológicas e de inovação do Brasil – FORMICT (2017), ano 

base 2016, disponível na página eletrônica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
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Comunicações (MCTIC), corrobora com os resultados apresentados no relatório anual da 

FORTEC (2018). 

Cabe observar as informações constantes no FORMICT (2017) referente às 

comunicações de invenção recebidas pelo NIT dos IF e os pedidos de proteção requeridos, 

vez que das 223 comunicações de invenção, após análise do NITs apenas 125 (56,05%) 

tiveram proteção requerida, às demais foram avaliadas como não convenientes para pedido de 

proteção.   

A sociedade está vivenciando a era da informação e do conhecimento, sendo a 

educação de qualidade o fator imprescindível para capacitação da mão de obra produtiva. 

Ainda conforme Perucchi e Garcia (2012, p. 53), “sem um sistema educacional eficaz e de 

qualidade, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia de qualquer país torna-se 

irremediavelmente comprometido e limitado”. 

De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) (2017) “o grupo de pesquisa foi definido como um conjunto de indivíduos 

organizados hierarquicamente [...] deve, portanto, organizar-se em torno de uma liderança 

(eventualmente duas), e estar ‘abrigado’ em uma instituição previamente autorizada pelo 

CNPq”. 

Consta no sítio eletrônico do diretório de GPs do CNPq, ano base 2016 (CNPq, s.d.) 

que 2.575 grupos de pesquisa cadastrados em atividades estão vinculados aos IF, sendo que 

destes, 652 relataram pelo menos um relacionamento com empresas onde o grupo está 

localizado. Podendo-se inferir que há interesses que promovem a parceria entre instituto e 

empresas cabendo um maior investimento em mecanismos de estímulo para essas 

cooperações. 

 

1.2 PRODUÇÕES TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO 

 

Sabe-se, também, que a produção da inovação perpassa por questões culturais das 

organizações. Segundo Machado et al. (2013, p. 167) “as inovações nas organizações 

requerem uma cultura organizacional voltada à criatividade”, estendendo ainda mais o campo 

de necessidade de atuação dos NITs nas academias e junto aos potenciais parceiros externos. 

No contexto brasileiro, a inovação parte de pesquisa científica e tecnológica 

prioritariamente desenvolvida nas instituições públicas de ensino (IPP). Importante salientar 

as características referentes à produção cientifica e tecnológica dos GPs dos IF, conforme 

observado em estudo realizado no IF da Paraíba no período de 1994 a 2008. De acordo com 
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Perucchi e Garcia (2011), nas produções científicas prevaleceu autoria coletiva valendo-se do 

entendimento de contribuição para o sucesso do grupo de pesquisa. Diante disso, identificou-

se 472 autorias individuais e 2.316 autorias em grupo, porém, as produções técnicas foram 

realizadas preferencialmente de forma individual, perfazendo 348 contra 164 produções 

técnicas de autoria em grupo. 

Seja pela necessidade do sigilo exigido durante a realização da pesquisa até a 

solicitação da patente, pelas incertezas quanto ao caráter comercializável do produto que 

garantam o retorno dos investimentos mesmo nas instituições públicas de pesquisa os 

produtos tecnológicos são geralmente produzidos individualmente. Assim, “o total das 

autorias tecnológicas atinge pouco mais de 1/5 das autorias científicas” (PERUCCHI e 

GRACIA, 2011, p. 253)  

Segundo relatório “Research in Brazil” realizado pela Clarivate Analytics, 

disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), no período de 2011 a 2016, apesar do baixo impacto internacional da produção 

científica brasileira, identificou-se que a maioria da produção de pesquisa científica no país é 

oriunda das universidades públicas. Cabendo destaque para as seguintes instituições: 

Universidade de São Paulo (USP) com maior quantitativo de produção de artigos de pesquisa 

(54,10%), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) em relação à colaboração 

internacional tendo alcançando 38,70% entre os artigos mais citados, sendo a UFRJ 

novamente citada pelas altas taxas de colaboração com setor produtivo seguida pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), 1,85% e 1,43%, respectivamente.  

A pesquisa científica tecnológica é a primeira etapa para o desenvolvimento de 

produto ou processo inovativo. Sendo a inovação um instrumento capaz de proporcionar um 

crescimento diferenciado das empresas através da contínua adaptação as novidades impostas 

pelo mercado. Ela pode ser realizada pela empresa com foco em produtos ou em processos 

produtivos. O primeiro trata do ineditismo ou do aperfeiçoamento de um produto existente, no 

segundo refere-se a um novo processo ou aperfeiçoamento de um procedimento existente. 

É através da proteção ao produto inovador que o criador pode garantir seu direto de 

uso, tendo resguardo quanto à utilização indevida por terceiros. A proteção a propriedade 

intelectual incentiva a competitividade do país por se tratar de uma forma de incentivo a 

inovação (CASTRO et al., 2015). 

Conforme a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (2005) a 

propriedade intelectual corresponde à soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas 

e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 
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instrumentistas, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os 

domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, 

às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos 

inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. 

De acordo com estudo realizado por Almeida et al. (2011), que analisou a região norte 

do Brasil, as universidades e institutos de pesquisa possuem papel significativo para o sistema 

de inovação do país. Esses atores externos às empresas são as principais fontes de informação 

para aquisição e aperfeiçoamento do conhecimento, substituindo, assim, os setores de 

pesquisas das empresas. 

Para as empresas pesquisadas, os principais meios de informação são as publicações e 

relatórios, as pesquisa encomendadas às universidades e pessoal contratado com graduação ou 

pós-graduação. Constatou-se, também, que algumas áreas são mais propensas à geração e 

transferência de tecnologia, neste caso, tendendo para a engenharia elétrica e de minas, e 

ciências da computação como as mais relevantes para os setores produtivos da região 

analisada (ALMEIDA et al. 2011). 

Em face ao exposto, Menezes et al. (2015) demonstraram que os IFs da região 

nordeste destacaram-se no total de patentes de invenção e modelo de utilidades depositadas no 

INPI, perfazendo um total de 54 (62%) dentre os 87 registros. Nesse cenário, referente ao 

período de 2006 a 2013, a região nordeste foi seguida pelos IFs da região sudeste com 20 

registros (23%), região sul com 10 patentes (12%) e pelas regiões centro-oeste e norte, com 

dois e um registros, respectivamente (MENEZES et al., 2015). 

Enquanto propriedade intelectual, a patente é um título temporário atribuído pelo 

Estado, concedendo o direito de exploração econômica seu detentor. Apesar do viés 

empresarial, vez que, o patenteamento por parte das instituições que produzem o 

conhecimento justifica-se por ainda não estar finalizado para fins comercial, valendo-se do 

investimento de recurso público para o desenvolvimento da pesquisa e necessitando de 

financiamento para sua manutenção e continuidade. A geração de renda oriunda do 

conhecimento científico assegura a ciência o reconhecimento como força produtiva 

(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).  

Segundo Pires e Quintella (2015, p.183), os escritórios de TT foram criados para 

agenciar as parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas 

favorecendo a mudança cultural no Brasil quanto à propriedade intelectual e sua transferência 

com eficácia para benefício da sociedade. As autoras demonstraram que para a melhor 
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estruturação e consolidação do NIT, é essencial uma política interna de inovação na 

instituição, conforme foi observado no estudo de caso realizado na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB). 

Diversos autores apontam como mecanismos voltados para intensificação da PI e TT: 

o estímulo ao empreendedorismo acadêmico (start-up, spin-off, incubadoras de base 

tecnológicas), adaptação de experiências já consolidadas pela comunidade científica, difusão 

das tecnologias produzidas, estabelecimento de diretrizes políticas que favoreçam o ambiente 

à inovação, e incentivo às empresas referente a investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999; CRUZ, 2000;  PIRES; QUINTELLA, 2015).  

Ao analisar o relatório do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) (2019), 

sobre os dados referentes ao depósito de patentes de invenção de residentes por IES, 31 IF 

realizaram depósito de pedido entre 2000 e 2017. No período analisado identificou-se 

aumento de pedidos de patentes com destaque para o IF da Paraíba seguido pelo IF do Ceará. 

De acordo com prospecção realizada por Menezes et al. (2015) durante o período de 2006 a 

2013, identificou-se o depósito de 87 patentes no INPI pelos IFs. 

À medida que a se desenvolve melhorias nas diretrizes políticas nacionais para 

favorecimento da cooperação empresa-escola os NITs ficam em evidência como principais 

responsáveis pela gestão da PI. Trata-se de atividade árdua para minimizar os gargalos 

vivenciados pelas IES dificultando que as descobertas acadêmicas beneficiem a sociedade.      

A precariedade na estrutura e mão de obra qualificada atuando nos NITs, o 

desconhecimento e a desmotivação por parte dos pesquisadores, morosidade juridico-

administrativa das IES, inexistência de regulamentação interna das IES voltadas para 

inovação, deficiência da cultura de investimento da iniciativa privada em pesquisa são alguns 

dos gargalos para produções tecnológicas e inovação, encontradas em diversas literaturas. 

(CRUZ, 2000; FUJINO; STAL, 2007, CLOSS; FERREIRA, 2012, PIRES; QUINTELLA, 

2015) 

 Devido a característica colaborativa da ciência e considerando potencial brasileiro para 

desenvolvimento de pesquisa tecnológica é fundamental as discussões para melhoria da 

política de governo voltada para ciência proporcionando benefício econômico através da 

comercialização de tecnologias. 

 

2 METODOLOGIA 
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A abordagem da presente pesquisa é exploratória e descritiva. O estudo exploratório 

visa familiarizar-se com assunto ainda pouco explorado, por ser algo muito específico 

assemelha a estudo de caso (GIL, 2008). A pesquisa descritiva pode ser entendida como 

observação e analise de dados ordenados sem a interferência do pesquisador, descobrindo a 

frequência com que este ocorre, utilizando-se de entrevistas, formulário, questionário, e a 

observação (PRADANOV e FREITAS, 2013).  

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (CAAE: 01517518.8.0000.5526), Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Ceará (CAAE: 01517518.8.3002.5589) e Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (CAAE: 01517518.8.3001.8158). 

Todos os 38 IFs existentes foram consultados via correio eletrônico e telefone quanto 

ao interesse em participação na pesquisa. Preliminarmente, aceitaram participar do estudo 19 

Instituições, porém, 15 NITs enviaram o questionário respondido, a saber: IF Roraima, IF 

Tocantins, IF Bahia, IF Baiano, IF Maranhão, IF Piauí, IF Rondônia, IF Mato Grosso, IF 

Mato Grosso do Sul, IF Sul de Minas Gerais, IF Triângulo Mineiro, IF Espírito Santos, IF Rio 

de Janeiro, IF Catarinense, e IF Rio Grande do Sul.  

Para cada NIT, um servidor vinculado a esse setor foi convidado a responder o 

instrumento de pesquisa. O servidor que participante, inicialmente assinou o termo de 

consentimento livre e esclarecido antes de responder o instrumento e enviou este arquivo 

digitalizado para os pesquisadores responsáveis. 

Para fins de obtenção das informações, foi utilizado um questionário, elaborado na 

plataforma online do Google Forms, e permitindo a aplicação de forma simultânea em 

diferentes NITs. O link para acesso ao instrumento foi enviado por correio eletrônico com 

prazo de dois dias para resposta e envio. A coleta foi realizada de março a abril de 2019, as 

informações respondidas foram automaticamente enviadas aos pesquisadores sem a 

identificação do respondente.  

Neste estudo foram consideradas as seguintes informações e suas respostas assim 

analisadas sobre a produção científica tecnológica: a) quantidade de grupos de pesquisa em 

atividade na instituição (1 a 5; 6 a 10; 10 ou mais; e não há grupo); b) propriedade intelectual 

produzida por grupo de pesquisa (sim; não; e não há grupo); c) áreas de produção tecnológica 

(Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências Agrárias; Ciências Humanas; Ciências 

Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes; 

Outros; não gera produto; e não há grupo); d) quantidade de projetos de pesquisa que geram 

patentes ou outros tipos de proteção intelectual (1 a 5; 6 a 10; 10 ou mais; e não há); e) 
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quantidade de pedidos de patentes depositadas (1 a 5; 6 a 10; 10 ou mais; e não há); f) 

quantidade de patentes concedidas (1 a 5; 6 a 10; 10 ou mais; e não há). 

Também foram consideradas as informações sobre as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças identificadas pelos NITs. Obtiveram-se as opções mais citadas 

referente a dificuldades internas e externas para adoção de práticas de inovação pelos NITs e 

principais pontos fortes e fracos referente a atuação dos NITs.  

As informações sobre a localização geográfica foram usadas para caracterizar a 

amostra participante da pesquisa. As informações respondidas, foram armazenadas no 

software Excel versão 2007, foram analisadas por meio das frequências absolutas e relativas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste estudo, considerando os 19 IFs que manifestaram interesse em participar, 15 

NITs responderam ao questionário, perfazendo 78,95% de taxa de resposta da amostra 

inicialmente interessada. Os demais NITs não responderam a pesquisa e não se manifestaram 

quanto à impossibilidade de participação, após contatos realizados durante o período da 

coleta. A Figura 1 apresenta a abrangência desta pesquisa, quanto à distribuição dos IFs 

participantes entre as regiões brasileiras e suas respectivas localizações. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Mapa da distribuição dos Institutos Federais participantes da amostra da pesquisa por região 

geográfica. 2019. Brasil. 
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 A participação de NITs de todas as regiões brasileira permite de forma razoável 

caracterizar a produção científico-tecnológica dos IFs. A especificidade de participação dos 

NITs nesta pesquisa contribui com o arcabouço teórico sobre este tema, haja vista que outros 

estudos foram realizados com apenas uma única instituição (PERUCCHI; GARCIA, 2012; 

MENEZES et al., 2015; CHAVES; CRUZ, 2017).   

 Em relação à quantidade de GPs em atividade, devidamente cadastrado no CNPq, na 

instituição nenhum dos participantes indicou não haver GP, 80% informaram a existência de 

10 ou mais grupos de pesquisa em atividade, 13,3% responderam haver de seis a dez grupos 

cadastrados e 6,7% indicaram a existência de um a cinco grupos cadastrados.  

 Deste modo, pode-se inferir que a formação de GPs é uma prática costumeira nos IFs 

(ALMEIDA et al., 2011; PERUCCHI; GARCIA, 2012; CHAVES; CRUZ, 2017; MIANO et 

al., 2017). O investimento governamental na expansão da rede federal de educação e a 

equiparação dos IFs as universidades tradicionais com oferta de graduação e pós-graduação 

lato sensu e strictu sensu, além do ensino técnico podem ter possibilitado o interesse dos 

pesquisadores das IFs em formar GPs.  

 Outro aspecto analisado neste estudo refere-se à existência de GP que produzem 

produto tecnológico inovador e que converge em propriedade intelectual, a qual, 86,8% 

responderam positivamente; 6,7%, responderam não; e 6,7% responderam não há GP e, 

produção de tecnologias. A maioria da produção, desenvolvidas pelos GP em atividades nos 

IF, resultam em produto tecnológico inovador, porém as informações coletadas não permitem 

identificar ou atribuir o grau de relevância dos produtos desenvolvidos.  

 Em relação às áreas que geraram produtos tecnológicos, podendo o respondente 

indicar mais de uma opção, dentre as grandes áreas de conhecimento, de acordo com o 

estabelecido pelo CNPq, observou-se por ordem decrescente as seguintes proporções: 

Ciências Exatas e da Terra, 18,75%; Ciências Biológicas, 18,75%; Engenharias, 16,66%; 

Ciências Agrárias, 16,66%; Ciências da Saúde, 10,42%; Ciências Sociais Aplicadas, 8,33%; 

Linguística, Letras e Artes, 6,25%; e Ciências Humanas, 2,08%. Não houve indicação de 

outras áreas, além das anteriormente listadas. Entre os respondentes, 2,08% relataram não 

gerar produtos tecnológicos oriundo da atuação dos GP do IF.  

 As áreas de ciências exatas e da terra e ciências biológicas se destacaram em relação à 

produção científica em detrimento das demais, seguida de Ciências Agrárias e Ciências da 

Saúde. Miano et al. (2017) ao realizarem o levantamento das tendências de áreas de pesquisa 

dos IFs identificaram a maior concentração de estudos privilegiando as áreas de Ciências 
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Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e Ciências da Saúde, com 

indicativo de crescimento contínuo em especial para área de Ciências da saúde.  

 Em pesquisas que relacionaram a área de produção científico tecnológica dos IFs, 

observou-se que a área das Ciências Exatas e da Terra liderou os índices de produção 

(PERUCCHI; GARCIA, 2012; CHAVES; CRUZ, 2017). Este fato pode ser atribuído a 

significativa representatividade do setor primário na economia brasileira, bem como, ao 

histórico cultural dessas instituições voltadas primordialmente para formação de mão de obra 

para o trabalho da população de menor poder aquisitivo. Por outro lado, em estudo realizado 

na região norte, houve a indicação da área das Engenharias como a de maior relevância, 

apesar da pecuária e da pesca representar as atividades econômicas mais importantes dessa 

região, com a expansão da indústria extrativista e de transformação em crescimento 

(ALMEIDA et al., 2011).     

 Em relação à quantidade de projetos de pesquisa que geraram patentes ou outros tipos 

de proteção intelectual com titularidade do instituto, 53,4% informaram ter acima de 10, 

seguido por 26,7% com um a cinco pedidos de patentes depositadas e outros 20% entre seis e 

dez pedidos de patente. Nenhum dos respondentes informou não haver projetos de pesquisa 

que geram proteção intelectual. Identificou-se que todos os IFs participantes possuíam 

projetos de pesquisa que geraram patentes ou outros tipos de proteção intelectual, como: 

registro de software, modelo de utilidade, direito autoral, entre outros, com titularidade do 

instituto.  

 Em relação à quantidade de patente já concedida pelo INPI, 73,3% relataram não 

haver patentes concedidas, 20% dos Institutos dispõem de uma a cinco patentes já concedidas 

e 6,7% de seis a dez pedidos de patentes. Nenhum dos Institutos possuíam acima de 10 

pedidos de patentes concedidos pelo INPI. Neste quesito, cabe considerar o tempo médio de 

95,1 meses, entre o depósito até a concessão da patente no Brasil (WORLD 

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO, 2018). Para além, os IFs 

iniciaram suas atividades a partir de 2008, bem como, a obrigatoriedade da criação dos NITs a 

partir de 2016 com a promulgação do novo marco legal (BRASIL, 2016). Deste modo, 

possivelmente, as solicitações estejam sob exame do INPI.  

 Em outro estudo, os autores identificaram o aumento de mais de 100% de pedidos de 

proteção com titularidade do IFs (MENEZES et al. 2015). Sendo atribuídos estes resultados 

aos incentivos do governo, a implantação dos NITs, capacitações e fortalecimento da cultura 

da proteção das tecnologias desenvolvidas (MENEZES et al. 2015). 
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 Na tabela 1 são apresentadas as principais dificuldades internas para a prática de 

inovação identificada pelos NITs, sendo possível ao respondente reportar as três maiores 

dificuldades. Entre as opções, destacou-se com 22,6% para carência de quadro permanente de 

pessoal capacitado em gestão da inovação e PI, seguido de 13,2% para resistências dos 

pesquisadores em cumprir os requisitos necessários para proteger a PI. A falta de recursos 

humanos especializados, nas instituições, em PI e inovação tecnológica, bem como, a falta de 

entendimento do pesquisador quanto à necessidade de proteger os resultados da pesquisa com 

direitos de PI estão entre as dificuldades encontradas pelas instituições para consolidação das 

práticas de inovação (PIRES; QUINTELLA, 2015).  

 Além disso, houve o relato para a opção outros (alternativa aberta), no qual foram 

referidas como dificuldades: a existência de muitos gargalos básicos para superar e a 

dificuldade de desenvolver apoio a inovação (1,9%), a falta de servidores para o NIT (3,8%) e 

não haver dificuldade interna para a prática de inovação (1,9%). Entre os respondentes, dois 

citaram mais de três dificuldades internas e três participantes citaram menos de três 

dificuldades internas. 

  

 
Tabela 1 - Caracterização das maiores dificuldades internas para adoção de práticas de inovação pelos Núcleos 

de Inovação Tecnológica dos Institutos Federias de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta 

FA

* 

FR 

(%) 

Ausência de política de Inovação implementada na Instituição 3 5,7 

Inexistência de previsão orçamentária/recursos para as demandas do Núcleo de Inovação 

Tecnológica 
5 9,4 

Ausência de regimento interno que normatize as ações/funções do Núcleo de Inovação Tecnológica 2 3,8 

Carência de quadro permanente de pessoal (funcionários/colaboradores) capacitado em gestão da 

inovação e propriedade intelectual 
12 22,6 

Resistência dos pesquisadores em cumprir os requisitos necessários para proteger a propriedade 

intelectual 
7 13,2 

Problemas quanto a qualidade do corpo docente 3 5,7 

Insuficiência de Infraestrutura tecnológica proporcionada pela instituição 6 11,3 

Falta de assessoria jurídica para dar assistência as atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica 6 11,3 

Inexistência de Auxílio ao pesquisador para redação do pedido de patente 5 9,4 

Outros: Instituição com muitos gargalos básicos para superar e dificuldade de desenvolver apoio a 

inovação 
1 1,9 

Outros: Falta de servidores para atuar no Núcleo de Inovação Tecnológica 2 3,8 

Outros: Não há 1 1,9 

Total 53 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa. 

 

 A tabela 2 apresentada às principais dificuldades externas para adoção de práticas de 

inovação pelos NITs, sendo possível ao respondente reportar as três maiores dificuldades. 
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Entre as opções mais citadas, destacou-se com 31,7% a mediação de relação Instituição-

Empresa e com 28,9% a inexistência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e 

outros parceiros acadêmicos. A cultura da produção do conhecimento voltada somente para 

publicação de artigos científicos ainda é muito forte nas instituições de ensino superior 

brasileira, dificultando a prática de uma política de parcerias com empresas, licenciamento e 

comercialização de parcerias (FUJINO; STAL; 2007). A diferença no ritmo de trabalho entre 

a academia no processo de produção da pesquisa e o imediatismo da empresa e indústria e a 

falta de cultura de relação dos pesquisadores com o empresariado contribuem para o 

afastamento desta relação (PIRES;QUINTELLA; 2015). 

 Além disso, houve o relato para a opção outros (alternativa aberta), no qual foi 

identificada como as principais dificuldades externas para adoção de práticas de inovação a 

falta de cultura da inovação, servidores para gerenciar as demandas externas sobre inovação, 

resistência por parte dos servidores nas relações ICT empresa, e o empresariado tem uma 

concepção de que o IF não entrega o solicitado e é muito burocrático, ambos com 2,6%. Três 

participantes responderam menos de três dificuldades externas. 

 
Tabela 2 - Caracterização das maiores dificuldades externas para adoção de práticas de inovação pelos Núcleos 
de Inovação Tecnológica dos Institutos Federias de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta FA* FR (%) 

Mediação da relação Instituição-Empresa 12 31,7 

Inexistência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros parceiros 
acadêmicos 

11 28,9 

Inexistência de parques tecnológicos na localidade da IF  4 10,5 

Subsídios financeiros para projetos de pesquisa  7 18,5 

Outros: Falta de cultura da Inovação 1 2,6 

Outros: Servidores para gerenciar as demandas externas sobre inovação 1 2,6 

Outros: Resistência por parte dos servidores nas relações ICT empresa 1 2,6 

Outros: O empresariado tem uma concepção de que o IF não entrega o solicitado e é muito 

burocrático 

1 2,6 

Total 38 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa. 

 

 A tabela 3 apresenta os fundamentais pontos fortes dos NITs citados pelos 

participantes, sendo possível ao respondente reportar os três principais postos fortes dos NIT. 

Entre as opções mais elencadas, destacou-se com 23,9% acompanhamento dos pedidos de 

patentes, 21,1% estímulo ao empreendedorismo no corpo discente e 13,2% conhecimento 

acumulado via patente. Este fato possivelmente ocorre devido às recentes discussões e 

normatizações relacionadas a políticas de inovação no país considerando que a lei de 

incentivo a inovação foi sancionada no final de 2004.   
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 Entre as opções menos citadas como pontos fortes dos NITs, estão: intercâmbio de 

ideias, experiências (Know-how) entre Instituição e as empresas e realização de análise de 

mercado e viabilidade econômica de produtos e processos com potencial inovador, ambas 

com 2,6%. Além disso, houve os relatos para a opção outros (alternativa aberta), no qual foi 

identificado como pontos fortes do NIT: equipe de técnicos da ICT com competência na área 

de inovação, estímulo a proteção da atividade intelectual, experiência em propriedade 

intelectual do coordenador do Núcleo de Inovação, grupos de pesquisa com potencial 

inovador e capital intelectual, ambos com 2,6%. Um participante citou mais de três pontos 

fortes do Núcleo de Inovação Tecnológica e três participantes citaram menos de três pontos 

fortes do Núcleo de Inovação Tecnológica ao responder a questão. 

 
Tabela 3 - Caracterização dos três principais pontos fortes dos Núcleos de Inovação Tecnológica dos Institutos 

Federais de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta 
FA* 

FR 

(%) 

Estimulo ao empreendedorismo no corpo discente 8 21,1 

Conhecimento acumulado via patente 5 13,2 

Acompanhamento dos pedidos de patentes 9 23,9 

Existência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros parceiros acadêmicos 3 7,9 

Assessoria jurídica para dar assistência as atividades do NIT 4 10,5 

Intercâmbio de ideias, experiências (Know-how) entre Instituição e as empresas 1 2,6 

Serviço de informação para dar suporte as atividades de TT e informação científica e 

tecnológica 
2 5,3 

Realização de análise de mercado e viabilidade econômica de produtos e processos com 

potencial inovador  
1 2,6 

Outros: Equipe de técnicos da ICT com competência na área de inovação 1 2,6 

Outros: Estímulo a proteção da atividade intelectual 1 2,6 

Outros: Experiência em propriedade intelectual do coordenador do Núcleo de Inovação 1 2,6 

Outros: Grupos de pesquisa com potencial inovador  1 2,6 

Outros: Capital intelectual 1 2,6 

Total 38 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa.  

 

 A tabela 4 apresenta os principais pontos fracos elencados pelos NITs, sendo possível 

ao respondente reportar os três principais pontos fracos do NIT. Entre as opções, descaram-se 

com 20,9% para intercâmbio de ideias, experiências (Khow-how) entre instituição e as 

empresas, 18,6% existência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros 

parceiros acadêmicos e 13,9% assessoria jurídica para dar assistência às atividades do NIT. 

Notou-se a predominância de restrições ligadas ao intercâmbio empresa-escola conforme 

também observado no estudo de Costa e Cunha (2001), por falta de mecanismos de 
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divulgação e desburocratização para viabilizar a interação empresa-escola, vez que diversas 

empresas alegam ter interesse em realizar essas parcerias. 

 Entre os pontos fracos do NIT, menos citados estão: estímulo ao empreendedorismo 

no corpo discente e acompanhamento dos pedidos de patente, 4,6% ambos. Além disso, 

houve o relato para a opção outros (alternativa aberta), no qual foi identificado como pontos 

fracos do NIT; empreendedorismos como ação de outro departamento (2,3%) e não haver 

pontos fracos no NIT, ambos com 2,6%. Dois participantes citaram mais de três pontos fracos 

do Núcleo de Inovação Tecnológica.  

Tabela 4 - Caracterização dos três principais pontos fracos do Núcleo de Inovação Tecnológica dos Institutos 

Federias de Educação. 2019. Brasil. 

Opções de resposta FA* FR (%) 

Estimulo ao empreendedorismo no corpo discente 2 4,6 

Conhecimento acumulado via patente 3 6,9 

Acompanhamento dos pedidos de patentes 2 4,6 

Existência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros parceiros acadêmicos 8 18,6 

Assessoria jurídica para dar assistência as atividades do NIT 6 13,9 

Intercâmbio de ideias, experiências (Know-how) entre Instituição e as empresas 9 20,9 

Serviço de informação para dar suporte as atividades de TT e informação científica e 

tecnológica 
3 6,97 

Realização de análise de mercado e viabilidade econômica de produtos e processos com 

potencial inovador  
8 18,6 

Outros: Empreendedorismo como ação de outro departamento 1 2,3 

Outros: Não há 
1 

2,3 

 

Total 43 100 

FA: Frequências Absolutas; FR: Frequências Relativas; *A soma das respostas ultrapassa a quantidade de 

participantes, pois poderiam responder mais de uma alternativa.  

 

 As limitações deste estudo estão relacionadas à característica da amostra, que foi 

composta por uma parcela de NITs dos IFs, não sendo atingida a totalidade de Instituições em 

atividade no Brasil. No entanto, faz-se necessário destacar que se logrou participação de NITs 

das cinco regiões do território nacional, propiciando uma amostra diversificada garantindo 

mapear o panorama nacional referente à atuação dos NITs. 

 Além disso, considerando o perfil multicampi dos IF e inexistência de NITs em todos 

os campi, sendo o questionário desta pesquisa aplicado no NIT localizados nas reitorias das 

instituições, pode-se considerar que as peculiaridades existentes entre a dinâmica de 

funcionamento e distância entre eles poderá ser um fato limitante do estudo. Por outro lado, 

cabe mencionar que a interlocução do NIT localizado na sede com os campi permite 

informações gerais e completas dos IFs participantes. 

 

4 CONCLUSÃO 
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 Conclui-se que pautado nas características relacionadas à produção científica 

tecnológica dos IFs, a maioria das instituições promovem projetos de pesquisa que geram 

patentes ou outros tipos de proteção intelectual com titularidade do instituto. Também se 

identificou que a maioria dos IFs depositou pedidos de patentes junto ao INPI, com sua 

titularidade, porém os relatos de concessão de patente são desproporcionais ao quantitativo de 

pedidos depositados junto ao órgão regulador.  

 Em relação à caracterização da atuação dos NITs, a dificuldade mais citada foi à 

carência de pessoal capacitado em gestão da inovação e PI a fim de garantir o intercâmbio de 

experiências entre empresa-escola de forma eficaz comprometendo o fortalecimento da 

política inovação nos IFs.       

 Sobre os principais pontos fortes dos NITs, foram mencionados as atividades de 

acompanhamento dos pedidos de patentes e o estímulo ao empreendedorismo do corpo 

discente, como destaque entre as atividades desenvolvidas para o fortalecimento da cultura de 

inovação nos Institutos.   

 Em uma visão geral, as atividades dos GPs dos IFs são fundamentais para 

desenvolvimento da produção científico-tecnológico que converge para PI gerada nas IFs. 

Deste modo, sugere-se a realização de outros estudos sobre processo de gestão da inovação, 

de forma buscar os meios para o fortalecimento dos NITs nas IFs. 

 Considerando ainda o que foi observado, faz-se imprescindível o investimento na 

estruturação, política interna e formação de quadro de pessoal efetivo para garantir a dinâmica 

de funcionamento dos NITs como instrumento interno para sua atuação nas IFs, realizando de 

forma eficiente o acompanhamento ao pesquisador referente à produção da inovação e TT, 

colaborando assim com o desenvolvimento econômico nacional.  
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4 CONCLUSÃO GERAL  

  

 A pesquisa realizada permitiu inferir que apesar da capacidade produtiva existente, 

evidenciada a partir da atuação dos GPs em áreas do conhecimento diversas,  e da 

institucionalização maciça dos NITs, os IFs ainda apresentam um baixo quantitativo de 

produção em PI, bem como, muito raramente realizam a TT entre E-E. A maioria dos NITs 

apresentou pouco tempo de atuação e apresentaram limitações referentes ao: quantitativo e 

capacitação do seu quadro de pessoal nas áreas de gestão da inovação e PI; infra-estrutura e 

carência quanto à consolidação de normatizações internas para amparar as atividades dos 

NITs, atuando de forma subordinada, geralmente, a alguma pró-reitoria. 

 Sobre as competências mínimas desenvolvidas pelos NITs, as de maior destaque estão 

relacionadas a zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; opinar 

quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de 

proteção intelectual; e acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos 

de propriedade intelectual da instituição. Sendo que competências ligadas ao fortalecimento 

da rede de relacionamento com parceiro externo as instituições. 

 Em relação às ações e projetos desenvolvidos pelos NITs para fomento e incentivo a 

pesquisa no ambiente produtivo lançamento de editais de Inovação Tecnológica é a prática 

mais comum nos IFs. Enquanto ações voltadas para consolidação da cultura do 

empreendedorismo e inovação, bem como, o estreitamento da relação E-E ainda são pouco 

difundida pelos NITs. 

 As ações de valorização das atividades de pesquisa científica e tecnológica ocorrem 

frequentemente nos IFs, porém a comercialização de produtos inovadores, a cessão de 

tecnologias e a realização de projetos que exploram soluções demandadas pelas empresas 

raramente ocorrem nos IFs, apesar dos relatos de parcerias entre E-E instituídas pelos NITs. 
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Sendo os contratos e convênios firmados com outras instituições de ensino ou de fomento à 

pesquisa a ferramenta mais utilizada pelos NITs no processo de TT. 

 Como prática comum nos IFs, notou-se os GPs como principais responsáveis das 

atividades relativas a produção de pesquisa e produtos tecnológicos inovadores, passíveis de 

patenteamento ou outros tipos de proteção intelectual. O destaque das áreas de atuação desses 

GPs foi referente as ciências exatas e da terra e ciências biológicas.  

 Constatou-se que a quantidade de pedidos de patentes concedidos diverge da 

quantidade de pedidos de patentes depositados junto ao INPI. A maioria dos depósitos de 

pedido de proteção a PI com titularidade do IF realizados pelo NIT ainda estão sob análise do 

órgão regulador, reforçando a fragilidade brasileira quanto ao prazo para licenciamento da 

criação ao seu titular. 

 Em uma visão geral, a carência de quadro permanente de pessoal permanente dos 

NITs, capacitados em gestão da inovação e propriedade intelectual foi apresentada como 

maior dificuldade interna, à medida que a mediação da relação Instituição-Empresa foi à 

maior dificuldade externa enfrentada pelos NITs. A falta de qualificação profissional acarreta 

em baixa produtividade no trabalho, morosidade na realização das tarefas, comprometendo a 

confiabilidade da instituição e solução dos problemas existentes. 

 O estímulo ao empreendedorismo do corpo discente e acompanhamento dos pedidos 

de patentes foi identificado pelos NITs como as atividades mais exitosas dentre as executadas. 

Já o intercâmbio de ideias e experiências entre E-E e realização de análise de mercado e 

viabilidade econômica de produtos e processos com potencial inovador foram os principais 

pontos fracos dos NITs. 

 Neste sentido, considerando o exposto, faz-se imprescindível a adequação da infra-

estrutura básica para o funcionamento eficaz dos NITs, de forma promover a cultura da 

inovação nos IFs e estreitar a interação E-E como garantia a proteção da PI, reconhecimento 

ao pesquisador e geração de renda por meio do desenvolvimento econômico. As informações 

apresentadas por este trabalho podem favorecer políticas institucionais destinadas promoção 

da PI e TT nos IFs. Além disso, sugere-se que outros estudos possam ser direcionados ao 

processo de gestão da inovação para fins de fortalecimentos dos NITs dos IFs. 
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APÊNDICE I 

 

QUESTIONÁRIO DA COLETA DE DADOS 

Prezado, participante. Este questionário não possui questões certas ou erradas. Por favor, leia 

atentamente e responda cada questão. Em caso de dúvida, contate-nos pelos telefones 

disponibilizados.  

 

 

INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

1. Em qual estado está localizada a sede do Núcleo de Inovação Tecnológica? 

__________________ 

2. Qual a data (mês/ano) de implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica? 

__________________ 

3. Qual o quantitativo de mão-de-obra alocada no Núcleo de Inovação Tecnológica? 

(Considerar docente, técnico administrativo, estagiário, bolsista) ___________________ 

4. Quais as condições disponibilizadas para o Núcleo de Inovação Tecnológica? (Marque 

todas as alternativas necessárias) 

(   )  sala mobiliada 

(   ) computadores 

(   ) internet 

(   ) Outros. Qual (is):____________________________________________________ 

5. Qual (is) o(s) território(s) de identidade no qual está inserido o Núcleo de Inovação 

Tecnológica?___________________________________________________ 

6. Quais as normas que regem a propriedade intelectual no Instituto? 

(   ) Lei n° 10.973/2004 – Lei de Inovação 

(   ) Lei n° 13.243/2016 – Novo Marco Legal 

(   ) Decreto n° 5.563/2005 – Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo 

(   ) Portaria MCTI n° 251/2014  

(   ) Outras. Qual (is)? (Principal (is) Resolução(s) e/ou normatizações Internas da 

Instituição)__________________________________________________________ 

 

ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

7. Quais as competências do Núcleo de Inovação Tecnológica são desenvolvidas? 

(   )zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 
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 (   ) avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para 

o atendimento das disposições desta Lei; 

 (   ) avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 

22; 

 (   ) opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição; 

 (   ) opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, 

passíveis de proteção intelectual; 

 (   ) acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 

intelectual da instituição; 

(   ) desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo 

da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT; 

 (   ) desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT; 

(   ) promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as 

atividades previstas nos arts. 6o a 9o; 

 (   ) negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 

 

8. Quais as ações e projetos desenvolvidos pelo Núcleo de Inovação Tecnológica para 

fomento e incentivo a pesquisa no ambiente produtivo? 

9. Qual a frequência de ações de valorização das atividades de pesquisa científica e 

tecnológica desenvolvida na instituição? 

(   )  Sempre        (   ) Quase sempre   (   ) As vezes      (   ) Raramente    (   ) Nunca 

10. Há comercialização de produtos inovadores tecnológicos criados na instituição? 

(   )  Muito frequente    (   ) frequente   (   ) Raramente      (   ) Muito Raramente    

 (   ) Nunca 

11. Quantidade de parcerias entre empresa-escola instituídas? 

(   )  1- 5            (   ) 6-10       (   ) acima de 10     (   ) Não há 

12. Qual a freqüência de novas demandas de empresas sendo desenvolvidas na Instituição? 

(   )  Muito frequente    (   ) frequente   (   ) Raramente      (   ) Muito Raramente    (   ) 

Nunca 

 

13. Qual (is) a (s) ferramenta (s) utilizadas no processo de transferência de tecnologia? 

(   ) Criação de spin-off acadêmicos 

(   ) Contratos de transferência de tecnologia 

(   ) Curso de capacitação 

(   ) Contrato/convênio firmado com outras instituições de ensino w/ou de fomento a 

pesquisa 

(   ) Criação de incubadoras de base tecnológica 

(   ) Outros. Qual (is)?_________________________________________________ 
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14. Qual a freqüência de cessão de tecnologia, desenvolvidas pela Instituição, diretamente 

para comunidade local? 

(   )  Muito frequente    (   ) frequente   (   ) Raramente      (   ) Muito Raramente    

(   ) Nunca 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA-TECNOLOGICA NO INSTITUTO FEDERAL 

 

15. Quanto(s) grupo(s) de pesquisa em atividade, devidamente cadastrado, no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq) existe(m) na instituição? 

(   )  1- 5            (   ) 6-10       (   ) acima de 10     (   ) Não há 

 

16. Algum (s) grupo(s) de pesquisa produz (em) produto tecnológico inovador que converge 

em propriedade intelectual? 

(   )  sim            (   ) não     (   ) não há grupo de pesquisa em produção de tecnologias   

 

17. Qual(is) a(s) área(s) que gera(m) produto(s) tecnológico(s)? 

(   ) Ciências Exatas e da Terra                          (   ) Ciências Biológicas 

(   ) Engenharias                                                 (   ) Ciências da saúde 

(   ) Ciências Agrárias                                         (   ) Ciências Sociais Aplicadas 

(   ) Ciências Humanas                                        (   ) Linguística, Letras e Artes 

(   ) Outros.                                                          (   ) Não gera produto tecnológico 

18. Quantidade de projeto(s) de pesquisa que gera(m) patente(s) ou outros tipos de proteção 

intelectual (registro de software, modelo de utilidade, direto autoral, etc.) com titularidade 

do instituto? 

(   )  1- 5            (   ) 6-10       (   ) acima de 10     (   ) Não há 

 

19. Quantidade de pedido(s) de patente foi(m) depositada(s) junto ao Instituto Nacional de 

Proteção Intelectual - INPI? 

(   )  1- 5            (   ) 6-10       (   ) acima de 10     (   ) Não há 

 

20. Quantidade de patente(s) já concedida pelo Instituto Nacional de Proteção Intelectual – 

INPI com titularidade do instituto? 

(   )  1- 5            (   ) 6-10       (   ) acima de 10     (   ) Não há 

 

FORÇAS, OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS E AMEAÇAS 

 

21. Marcar as 3 maiores dificuldade(s) internas para adoção de práticas de inovação? 

(   )  Ausência de política de Inovação implementada na Instituição 

(   )  Inexistência de previsão orçamentária/recursos para as demandas do NIT 

(   )  Ausência de regimento interno que normatize as ações/funções do NIT 
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(   ) Carência de quadro permanente de pessoal de funcionários/colaboradores capacitados 

em gestão da inovação e PI 

(   )  Resistência dos pesquisadores em cumprir os requisitos necessários para proteger a 

PI 

(   )  Problemas quanto a qualidade do corpo docente 

(   ) Insuficiência de Infraestrutura tecnológica proporcionada pela instituição 

(   ) Falta de assessoria jurídica para dar assistência as atividades do NIT 

(   ) Inexistência de Auxílio ao pesquisador para redação do pedido de patente 

(   ) Outra(s): _______________________________________ 

 

22. Elencar as 3 maiores dificuldade(s) externas para adoção de práticas de inovação na 

Instituição? 

(   )  Mediação da relação Instituição-Empresa 

(   ) Inexistência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros parceiros 

acadêmicos 

(   ) Inexistência de parques tecnológicos na localidade da IF  

(   ) Subsídios financeiros para projetos de pesquisa  

(   ) Outra(s): _______________________________________ 

   

23. Elencar as 3 principais os pontos fortes do Núcleo de Inovação Tecnológica? 

(   )  Estimulo ao empreendedorismo no corpo discente 

(   ) Conhecimento acumulado via patente 

(   )  Acompanhamento dos pedidos de patentes 

(   ) Existência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros parceiros 

acadêmicos 

(   ) Assessoria jurídica para dar assistência as atividades do NIT 

(   ) Intercâmbio de ideias, experiências (Know-how) entre Instituição e as empresas 

(   ) Serviço de informação para dar suporte as atividades de TT e informação científica e 

tecnológica 

(   ) Realização de análise de mercado e viabilidade econômica de produtos e processos 

com potencial inovador  

(   ) Outra(s): _______________________________________ 

 

24. Elencar as 3 principais os pontos fracos do Núcleo de Inovação Tecnológica? 

(   )  Estimulo ao empreendedorismo no corpo discente 
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(   ) Conhecimento acumulado via patente 

(   )  Acompanhamento dos pedidos de patentes 

(   ) Existência de rede de relacionamento entre a indústria/empresas e outros parceiros 

acadêmicos 

(   ) Assessoria jurídica para dar assistência as atividades do NIT 

(   ) Intercâmbio de ideias, experiências (Know-how) entre Instituição e as empresas 

(   )Serviço de informação para dar suporte as atividades de TT e informação científica e 

tecnológica 

(   ) Realização de análise de mercado e viabilidade econômica de produtos e processos 

com potencial inovador  

(   ) Outra(s): _______________________________________ 

 

 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE II 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Título do Projeto: A CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL. 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo “A caracterização dos produtos 

científico tecnológico dos institutos federais de educação do Brasil” por ser responsável do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da instituição que está lotado. Os avanços relativos ao 

conhecimento científico e de desenvolvimento tecnológico na área de Propriedade Intelectual, 

com foco na inovação ocorrem por meio de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é analisar os impactos dos Institutos Federais no 

desenvolvimento tecnológico por meio de suas atividades de pesquisa científica vinculadas ao 

NIT, e caso você participe será necessário responder um questionário que consta de perguntas 

sobre: implementação, estrutura, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, ações e 

projetos, produtos oriundos da pesquisa institucional, parcerias empresa-escola, processo de 

transferência e concessão de tecnologia para a comunidade. Em média, o tempo de 

preenchimento é de 20 minutos. Você não deve participar deste estudo se sentir algum 

desconforto ao responder perguntas referentes as limitações do NIT quanto ao apoio à 

pesquisa e inovação na instituição. Caso isso ocorra, Você não é obrigado a responder essas 

informações e caso tenha interesse poderá solicitar auxílio do pesquisador responsável, 

nomeado na parte inferior deste termo, que irá orientá-lo sobre como proceder em relação a 

esses atributos. Espera-se que os benefícios decorrentes da participação nesta pesquisa 

possam contribuir para a reflexão sobre a relevância dos Institutos Federais como órgãos de 

fomento de desenvolvimento de produtos que agregam crescimento socioeconômico. 

 

Você poderá obter todas as informações que quiser junto aos pesquisadores e poderá 

não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no 

seu atendimento. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em 
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dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não serão de sua responsabilidade. Em caso de dano decorrente da sua participação 

na pesquisa, será garantido o direito a indenização. Seu nome não aparecerá em qualquer 

momento do estudo, pois você será identificado com um número. Você receberá uma via 

devidamente assinada pelo pesquisador responsável. 

_______________________________________           

Pesquisador responsável: Ayalla Oliveira Chaves 

E-mail: pesquisaifes2018@gmail.com 

Telefone: (73) 99156- 8004 

 

 

Eu, ____________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei 

dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. Receberei uma via 

deste Termo. 

 

................................................................, ............./ ................../................ 

 

_______________________________________                                 

Assinatura  

              

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelos Comitês 

de Ética em Pesquisa (CEP), e em caso de dúvidas sobre a ética desta ou denúncias de abuso procurem o CEP, das seguintes 

Instituições: 

 

 Universidade Estadual de Santa Cruz. Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. 

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 

  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Rua Jorge Dumar, nº 1703 – Jardim 
América. CEP 60.410-426 – Fortaleza. CE. Fone: (85) 3401-2332. E-mail: cep@ifce.edu.br 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF Sul de Minas), Rua Mário Ribola, 
nº 409, Penha II– COHAB. CEP 37.903-358 – Passos. MG Fone: (35)3526-4856. E-mail: cep@ifsuldeminas.edu.br  

mailto:cep@ifce.edu.br
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