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RESUMO 

 

Desde o final da década de 90, o Brasil tem percebido a importância da promoção da 
inovação tecnológica e vem implementando políticas voltadas para CT&I (Ciência, 
Tecnologia e Inovação), considerando, assim, a inovação um fator importante para 
impulsionar o desenvolvimento econômico nacional. Atualmente existem várias 
formas de interações positivas e viáveis para realizações de atividades que promovam 
PD&I e que estimulam o compartilhamento do capital estrutural (CE) das ICTs. O 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) é uma 
instituição de educação básica, profissional, superior e multicampi, especializada na 
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. 
Nesse contexto, entretanto, não existe no IFMT um levantamento do potencial dos 
laboratórios existentes; as informações são escassas e/ou desorganizadas, o que 
dificulta a promoção do conhecimento e a interação entre o IFMT e instituições 
públicas ou privadas. Este trabalho teve por objetivo geral realizar o mapeamento do 
capital estrutural laboratorial do IFMT e sua posterior publicização e divulgação. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos sobre capital estrutural e 
na legislação brasileira sobre inovação; posteriormente, uma pesquisa documental no 
âmbito do IFMT, através de um questionário enviado a todos os campi para identificar 
e caracterizar os laboratórios e sua subjacente infraestrutura. A plataforma foi 
desenhada a partir de uma pesquisa realizada nos sites de instituições de ensino e 
encaminhada para a equipe de programação computacional para desenvolvimento 
virtual. As respostas recebidas foram tabuladas com emprego de planilha eletrônica e 
analisadas, subsidiando a elaboração dos quadros, dos gráficos e das estatísticas 
descritivas, necessários à explanação das informações coletadas. Nesse sentido, este 
trabalho propõe uma plataforma que proverá informação sobre a infraestrutura, os 
equipamentos e as tecnologias do IFMT para as comunidades interna e externa, 
podendo fomentar o potencial de inovação das infraestruturas de pesquisa, tornando 
o setor produtivo mais consciente das oportunidades oferecidas para melhorar seus 
produtos e do codesenvolvimento de tecnologias, e fornecendo elementos para a 
avaliação e o acompanhamento das ações do IFMT voltadas à ampliação e à 
recuperação da infraestrutura de seus laboratórios.  
 
Palavras-chave: Inovação. Capital Estrutural. Plataforma Digital. Legislação 
Brasileira de Inovação. 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Abstract 

 

Since the end of the 90s, Brazil has realized the importance of promoting technological 
innovation and has been implementing policies aimed at C, T & I (Science, Technology 
and Innovation), thus considering innovation as an important factor to boost 
development of the national economic system. Currently, there are several forms of 
positive and viable interactions for carrying out activities that promote R, D & I and that 
encourage the sharing of the Structural Capital (SC) of Scientific and Technological 
Institutions (STI). The Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato 
Grosso (IFMT) is an institution of basic, professional, higher education and multicampi, 
specialized in offering professional and technological education in different teaching 
modalities. In this context, however, in the IFMT there is no survey of the potential of 
existing laboratories, information is scarce and / or disorganized, which makes it 
difficult to promote knowledge and interact with IFMT and public / private institutions. 
This work had the general objective of mapping the structural laboratory capital of the 
IFMT and its subsequent publication and dissemination. A bibliographic research was 
carried out on scientific articles on structural capital and Brazilian legislation on 
innovation, later on a documentary research under the IFMT, through a questionnaire 
sent to all campuses to identify and characterize the laboratories and their underlying 
infrastructure. The platform was designed based on a survey conducted on the 
websites of the teaching institutions and forwarded to the computer programming team 
for virtual development. The responses received were tabulated using an electronic 
spreadsheet and analyzed to support the elaboration of tables, graphs and descriptive 
statistics, necessary to explain the information collected. In this sense, this work 
proposes a platform that will provide information about the IFMT infrastructure, 
equipment and technologies to the internal and external community; being able to 
foster the innovation potential of research infrastructures, making the productive sector 
more aware of the opportunities offered to improve its products and of the co-
development of technologies and will provide elements for the evaluation and 
monitoring of IFMT actions aimed at expansion and recovery infrastructure of their 
laboratories. 
 
Keywords: Innovation. Structural Capital. Digital Platform. Brazilian Innovation 
Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Até o final do século passado, inovação no Brasil era considerada apenas um 

subproduto do funcionamento regular dos mercados, e não como um fator importante 

para impulsionar o desenvolvimento econômico. Ainda que tardiamente, desde o final 

da década de 90, o Brasil tem percebido a importância da promoção da inovação 

tecnológica e vem implementando políticas voltadas para CT&I (Ciência, Tecnologia 

e Inovação). As políticas até então eram voltadas principalmente para o apoio e 

fomento das instituições de pesquisa, deixando a iniciativa privada fora desse 

processo (VIOTTI, 2008). 

As mudanças em toda legislação, ainda que incompletas, ofereceram um 

arcabouço mais propício à interação universidade-empresa e ao compartilhamento do 

seu capital estrutural (CE). Capital estrutural pode ser entendido como os mecanismos 

e as estruturas da organização que podem ajudar os funcionários na busca por melhor 

desempenho intelectual e consequentemente melhorar o desempenho geral da 

empresa (MACHADO et al., 2016).  

 Uma política de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) tem o intento de 

promover um ambiente propício ao desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação. Entre as instituições beneficiadas pelos avanços das políticas públicas, está 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). O IFMT 

é uma instituição de educação básica, profissional e superior, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino. Possui natureza jurídica de autarquia, com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira e disciplinar. 

Foi criado a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Mato Grosso (CEFET-MT) localizado em Cuiabá, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Cuiabá (CEFET-Cuiabá) em Santo Antônio do Leverger e da Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres; nesse período, já estavam em funcionamento ou em 

fase de implantação as unidades de ensino descentralizadas (Uned) desses Cefets, 

localizadas em Cuiabá (no bairro Bela Vista) e nos municípios de Pontes e Lacerda, 

Campo Novo do Parecis, Juína, Confresa, Barra do Garças e Rondonópolis. Assim, a 

Portaria/MEC nº 4, de 6 de janeiro de 2009, definiu estes também como campi do 

IFMT.  Hoje o IFMT conta com 14 campi em funcionamento (Alta Floresta, Barra do 

Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá–Octayde Jorge da Silva, 
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Cuiabá – Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São 

Vicente, Sorriso e Várzea Grande), cinco campi avançados, nos municípios de 

Diamantino, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte, e 

ainda 4 centros de referência (Canarana, Campo Verde, Jaciara e Paranaíta). 

Atualmente, possui mais de 28 mil alunos, nos mais de 100 cursos distribuídos nos 

níveis superior, pós-graduação, técnico, educação a distância, além de cursos de 

curta duração, como FIC (Formação Inicial e Continuada). 

Os Institutos Federais (IFs) são instituições ímpares, com ensino verticalizado 

e forte presença no interior dos estados. Conforme a Lei nº 11.892/08, os IFs foram 

criados com a finalidade de ofertar educação profissional e tecnológica em todos os 

níveis e modalidades; desenvolver a educação profissional e tecnológica; promover a 

integração e a verticalização da educação profissional, desde a educação básica até 

a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão; orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais; constituir-se em 

centro de excelência na oferta do ensino de ciências aplicadas; qualificar-se como 

centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas 

de ensino; desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; realizar e estimular a pesquisa aplicada e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais. 

Segundo Pacheco (2010), os Institutos Federais têm o papel de agentes 

estratégicos na estruturação das políticas públicas para a região onde se localizam, 

estabelecendo uma interação mais direta junto ao poder público e às comunidades 

locais e na construção de uma rede de saberes que entrelaça cultura, trabalho, ciência 

e tecnologia.  

Em dezembro de 2010, através da Resolução 64/2010/IFMT, foi criado no IFMT 

seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), com a missão de fortalecer o 

relacionamento do IFMT com a comunidade, envolvendo órgãos de governo e demais 

organizações da sociedade civil. O NIT do IFMT recebeu a denominação de Agência 

de Inovação Tecnológica (AIT) e está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (Propes). Nessa mesma Resolução, foi aprovada sua primeira 

política institucional de inovação, que foi atualizada em fevereiro deste ano através da 

Resolução IFMT 05/2020, sendo um dos seus objetivos principais estabelecer 
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medidas de incentivo às ações institucionais com foco em inovação, gestão da 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e ao licenciamento e negociação. 

Porém ainda não foi regulamento a utilização e compartilhamento da sua 

infraestrutura de pesquisa e a prestação de serviços tecnológicos. 

Além de ações e programas específicos da Agência de Inovação, o fomento à 

inovação tecnológica no IFMT se dá por meio de editais da Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação (Propes), como também da Pró-Reitoria de Extensão 

(Proex), sendo concedidas bolsas e auxílio financeiro ao pesquisador e bolsa de 

iniciação tecnológica aos discentes, incentivando a pesquisa aplicada, além da 

captação de recursos através das agências de fomento Capes, CNPQ, Fapemat, 

desde 2011. Os editais têm importância estratégica para o IFMT na estruturação de 

linhas de pesquisa e na formação de pessoal qualificado para as áreas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I).  

Para que aconteça inovação tecnológica, é necessário um conjunto de fatores 

e agentes que interajam para a efetivação de um processo de mudança. Estudos 

sobre interações entre instituições de ciência e tecnologia (ICTs) e empresas mostram 

que a característica da infraestrutura de pesquisa é um componente importante para 

o sucesso dessas interações (TURCHI; ARCARI, 2015). 

Para Qiao, Mu e Chen (2016), as infraestruturas de pesquisa são importantes 

para a aquisição de novos conhecimentos e também contribuem para a propagação 

de organizações científicas competitivas e talento científico, por isso países 

desenvolvidos e em desenvolvimento investem recursos na construção e no 

crescimento da sua infraestrutura de pesquisa. Ainda segundo esses autores, essas 

infraestruturas de pesquisas não devem ser apenas uma ferramenta científica para 

uma organização ou seus usuários, mas também uma ferramenta de infraestrutura 

pública para sociedade, regiões e nações.  

O IFMT tem um papel-chave no desenvolvimento científico e tecnológico da 

região onde está localizado, logo são fundamentais a formação de um corpo de 

trabalho qualificado e uma infraestrutura de pesquisa que possa promover a interação 

entre as atividades científica e produtiva. Essa infraestrutura de pesquisa faz parte do 

capital estrutural do IFMT.  

Portanto, considerando a importância de uma maior interação entre o IFMT e o 

setor produtivo, o desconhecimento da oferta tecnológica por parte das empresas e a 

necessidade de se buscar novas fontes de financiamento para pesquisas e captação 
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de recursos junto às iniciativas pública e privada para a manutenção de laboratórios, 

o objetivo geral deste estudo foi realizar o mapeamento do capital estrutural 

laboratorial existente no IFMT e propor um modelo de portfólio da infraestrutura de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação do IFMT. Para tanto, os objetivos específicos 

definidos foram: a) mapear a estrutura dos laboratórios existentes no IFMT que podem 

ser ofertados a instituições públicas e privadas em Mato Grosso; b) criar uma base de 

dados técnico-científico com os gargalos e as potencialidades do capital estrutural do 

IFMT; c) analisar como instituições de ensino brasileiras estão disponibilizando 

informações sobre sua infraestrutura de pesquisa; e d) propor uma plataforma digital 

que possa ser utilizada para publicizar toda a estrutura de pesquisa de laboratórios do 

IFMT voltados para a produção de inovação tecnológica. 

Não existe no IFMT um levantamento do potencial dos seus laboratórios; as 

informações são escassas e/ou desorganizadas, o que dificulta a promoção do 

conhecimento e a interação entre o IFMT e as instituições públicas/privadas. E esta 

não é uma realidade apenas do IFMT, pois pouquíssimas instituições de ensino 

dispõem de um levantamento exaustivo sobre seu capital estrutural; pesquisadores e 

empresários dependem de sua rede de contatos para saber quais laboratórios 

poderiam realizar atividades de pesquisa e inovação. Isso consequentemente afeta o 

desempenho dos sistemas locais de inovação. Conhecer a infraestrutura de pesquisa 

e inovação do IFMT é fundamental para sabermos os gargalos e as potencialidades 

de inovação que esta instituição possui. 

Para melhor compreensão, o presente trabalho de dissertação está estruturado 

em 5 capítulos, além das referências e apêndices. Este capítulo apresenta a 

introdução do tema de forma clara e objetiva, o contexto em que se situa, o tema e o 

problema da pesquisa. O capítulo dois traz a fundamentação teórica para 

embasamento do assunto. O capítulo três apresenta os procedimentos metodológicos 

utilizados na condução deste estudo. O capítulo quatro é utilizado para apresentação 

dos resultados. O capítulo cinco traz as considerações finais, incluindo as conclusões 

dos estudos, apontamento das limitações da pesquisa e sugestões para estudos 

futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Este capítulo apresenta a revisão teórica fundamental para o desenvolvimento 

da pesquisa e está organizado em 2 tópicos, considerando os temas a) inovação: 

avanços e conquistas na legislação brasileira; e b) o conceito e a importância do 

capital estrutural de uma organização. 

 

2.1 Inovação 

 

Segundo o Manual de Oslo, os estudos de Schumpeter estabeleceram uma 

relação entre inovação e desenvolvimento econômico, colocando-a como um fator 

dominante no crescimento econômico de uma nação. O manual conceitua inovação 

de uma maneira bastante ampla. Classifica inovação em quatro tipos: Inovação de 

Produto, Inovação de Processo, Inovação de Marketing e Inovação Organizacional. 

Inovação de Produto são mudanças que envolvem um grau considerável de novidade 

em produtos e serviços. Inovação de Processo são mudanças significativas nos 

métodos de produção e distribuição. Inovação Organizacional diz respeito à 

implementação de novos métodos organizacionais.  Inovação de Marketing refere-se 

a novos métodos de marketing (OCDE, 2005). 

Alguns autores classificam inovação em dois diferentes tipos: Inovação Radical 

e Inovação Incremental (LEMOS, 2000). Enquanto a Inovação Radical pode ser 

definida como a introdução de um novo produto, processo ou forma de organização 

inteiramente nova, a Inovação Incremental refere-se a qualquer tipo de melhoria em 

um produto, processo ou organização. 

No Brasil, a Lei nº 10.973/2004, conhecida como a Lei de Inovação, definiu 

inovação como “a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços” (BRASIL, 2004), 

porém o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação1 ampliou essa definição em 

seu artigo 2º, inciso IV: 

 

Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que 

compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 

                                                
1 Lei nº 13.243/2016. 
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produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 

em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

 
 

Para que aconteça inovação, é necessário um conjunto de fatores e agentes 

que interajam para a efetivação de um processo de mudança. Os avanços resultantes 

de processos inovativos são fatores básicos na formação dos padrões de 

transformação da economia e no seu desenvolvimento de longo prazo (LEMOS, 

2000).  

Um arcabouço jurídico é fundamental para mudanças estruturais na economia 

brasileira, visto que uma legislação que apoie e incentive o uso e compartilhamento 

do capital estrutural das ICTs pode favorecer o processo de inovação de um país. 

 

2.1.2 Inovação no Brasil: Legislação e Conquistas 

 

Até o final do século passado, inovação no Brasil era considerada apenas um 

subproduto do funcionamento regular dos mercados, e não como um fator importante 

para impulsionar o desenvolvimento econômico. Ainda que tardiamente, desde o final 

da década de 90, o Brasil tem percebido a importância da promoção da inovação 

tecnológica e vem implementando diversos mecanismos de incentivo à inovação, 

desde fundos de fomento, diretrizes legais, incentivos fiscais e reconfiguração de 

instituições, iniciando, dessa forma, a configuração da atual política de CT&I (Ciência, 

Tecnologia e Inovação). Houve avanços importantes no que se refere a instrumentos 

e condições estruturais do país, pois as políticas até então eram voltadas 

principalmente para o apoio e fomento das instituições de pesquisa, deixando as 

empresas fora desse processo (VIOTTI, 2008). 

Para Arbix et al (2017), o Brasil deu passos rápidos para a articulação de um 

sistema mais integrado e coerente para a indução da inovação nas empresas 

nacionais a partir de 2003. Ele destaca a aprovação da Política Industrial, Tecnológica 

e de Comércio Exterior (Pitce), anunciada em 2004; a Lei de Inovação (Lei nº 10.973, 

de 2004) e a Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 2005). As mudanças no marco legal e 

regulatório, ainda que incompletas, abriram a possibilidade de se estruturar programas 

públicos de subvenção econômica para apoiar projetos de alto risco tecnológico nas 

empresas; viabilizaram uma rede de subsídios para a fixação de pesquisadores nas 

empresas  e disseminação de programas de financiamento à inovação de capital 
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empreendedor, assim como ofereceram um arcabouço mais propício à interação 

universidade-empresa; mas o mérito maior foi marcar as agendas pública e privada 

com a inovação, ainda que tardiamente em relação ao mundo. 

O Brasil deu um grande passo com a aprovação da Lei nº 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, inspirada na lei francesa de inovação e no Bayh-Dole norte-

americano, aprovada com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Entre as diversas 

medidas, destacamos a promoção da articulação entre os setores públicos e privados 

e o incentivo à criação de ambientes favoráveis a parcerias entre estes.  

Porém havia ainda muitos obstáculos burocráticos que dificultavam os 

processos de inovação no Brasil. No dia 11 de janeiro de 2016, após cinco anos de 

discussão entre instituições do Sistema Nacional de Inovação, a Lei nº 10.973 sofreu 

profundas alterações pela Lei nº 13.243/2016, e um dos objetivos era facilitar a 

aproximação de empresas e universidades, reduzindo obstáculos legais e 

burocráticos (RAUEN, 2016; ARBIX, 2017).  

Entre os diversas avanços conquistados, podemos dizer que o Marco Legal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do país, que é formado pela Emenda Constitucional 

nº 85/2015, pela Lei nº 13.243/2016 e pelo Decreto nº 9.283/2018, tentou 

desburocratizar e aperfeiçoar atividades como: a prestação de serviços técnicos 

especializados pelas ICTs (art. 8º);  a permissão para a utilização de seus laboratórios, 

equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas 

próprias dependências por outra ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mediante contrapartida 

financeira ou não2 (art. 4º); a permissão para celebração de acordos de parceria com 

instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa 

científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou 

processo (art. 9º).  

Percebe-se que o Marco Legal tentou promover a interação das ICTs com 

outras organizações através do compartilhamento do seu capital intelectual, 

destacando o compartilhamento de sua infraestrutura física, como laboratórios, 

equipamentos, materiais e demais instalações existentes em suas dependências.  

                                                
2 A Lei nº 10.973/2004 dizia apenas contrapartida remunerada. 
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A chamada Lei do Bem3 estabeleceu novos e substanciais incentivos a 

empresas que realizam atividades de P&D e inovação tecnológica e autoriza o 

governo federal a conceder subvenções econômicas a empresas que contratarem 

pesquisadores detentores de título de mestrado ou doutorado, para a realização de 

atividades de P&D e inovação tecnológica. 

A articulação de ações, programas ou políticas de CT&I, assim como a criação 

e consolidação de secretarias de governo dedicadas ao tema, é um fenômeno que 

vem se consolidando em muitos estados brasileiros. Por isso, no Brasil, existe 

atualmente um conjunto significativo de leis federais — e, em alguns casos, estaduais 

e municipais — que oferecem incentivos às atividades de pesquisa, extensão e 

inovação. Os setores regulados da economia também viabilizam recursos para as 

atividades de PD&I.  

Ainda existe um relevante aprimoramento a ser realizado nas políticas de 

inovação brasileiras, mas não podemos deixar de destacar que já avançamos e que 

possibilidades existem para as ICTs desenvolverem atividades inovadoras. 

A legislação atual destaca a importância de as ICTs utilizarem seu capital 

estrutural para o desenvolvimento econômico através da inovação e estabelece 

diretrizes que formalizam a importância do capital estrutural na dinâmica da produção 

científica, tecnológica e inovação, bem como a possibilidade de as instituições 

públicas de pesquisa compartilharem o seu capital estrutural com o setor produtivo. 

 

2.2 Capital Intelectual  

 

Nas últimas décadas, o Brasil traduziu conceitos que emergiram na área de 

gestão do conhecimento e do capital intelectual em políticas públicas que se 

explicitaram na Lei nº 13.243/2016. Embora o legislador tenha definido capital 

intelectual apenas como capital humano, diversos autores e estudiosos afirmam que 

o conceito de capital intelectual deve ser compreendido de uma maneira mais ampla, 

pois capital intelectual é composto de três elementos principais: capital humano, 

capital estrutural e capital de clientes (EDVINSSON; MALONE, 1998; BONTIS et al., 

2018), sendo valioso por estudar as raízes do valor de uma organização.  

 

                                                
3 Lei nº 11.196/2005. 
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Figura 1 – Capital intelectual  

 

Fonte: autoria própria, com base em Edvinsson e Malone (1998). 

 

O capital humano compreende o conjunto de conhecimento, experiências 

individuais dos empregados, a criatividade, valores, cultura e inovação 

organizacionais, a habilidade dos colaboradores para realização de tarefas do dia a 

dia (EDVINSSON; MALONE, 1998).  

O capital estrutural é a infraestrutura que apoia o capital humano, formada 

pelos equipamentos, os softwares, os bancos de dados, as patentes, as marcas 

registradas e tudo que permanece no escritório quando os funcionários vão para casa 

(EDVINSSON; MALONE, 1998). A Lei 13.243/2016 tenta incentivar em vários artigos 

a utilização e o compartilhamento do capital estrutural das ICTS para o 

desenvolvimento de atividades inovadoras. 

O capital de clientes (ou capital relacional) refere-se à relação de uma 

organização com seus clientes, fornecedores, concorrentes. É o resultado da 

capacidade da organização de interagir positivamente com os membros do ambiente 

ao qual pertence para aumentar a geração de riqueza por meio de seu capital humano 

e capital estrutural (GONZÁLES-LOUREIRO; FIGUEIROA, 2012). Alguns autores o 

apresentam como uma categoria dentro do capital estrutural. 

 

2.2.1 Capital Estrutural 

 

O capital estrutural, que tem sido estudado por diversos autores (BONTIS, 

1999; EDVINSSON, 2013), são os mecanismos e as estruturas da organização que 

podem ajudar os funcionários na busca por melhor desempenho intelectual e 

consequentemente melhorar o desempenho geral da empresa (MACHADO et al., 

2016). Toda organização depende do seu capital estrutural para operar suas 

atividades normais. 
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Para Feitosa (2015), o capital estrutural diz respeito à avaliação dos ativos 

físicos que pertencem à organização e que são adquiridos com a finalidade de 

transformar o conhecimento e torná-lo acessível ao capital humano. Para McElroy 

(2002), é a infraestrutura e qualquer outro tipo de suporte ao capital humano. 

Beltramino, Garcia-Perez-de-Lema e Valdez-Juarez (2020) afirmam que os 

componentes do capital estrutural têm um efeito positivo na inovação de produtos e 

processos, por isso as organizações devem ter controle sobre essas informações. 

Importante destacar que os ativos físicos representam apenas uma parte do 

capital estrutural, pois este inclui também aspectos como os processos internos e de 

inovação, a propriedade intelectual (marcas, patentes e direitos autorais), os bancos 

de dados e a qualidade e o alcance dos sistemas informatizados (EDVINSSON; 

MALONE, 1998). 

Para Souza (2015), a infraestrutura de uma organização é uma das dimensões 

do capital estrutural que podem ser utilizadas para medir o desempenho de uma 

organização. 

 Capital estrutural, então, pode ser visto como a infraestrutura física e 

tecnológica de uma organização, e um capital estrutural forte terá uma cultura de apoio 

que permite aos indivíduos experimentar coisas, falhar, aprender e tentar novamente 

(MACHADO et al., 2016).  

Segundo Saint-Onge (apud EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 32), “o capital 

humano é o que constrói o capital estrutural, mas quanto melhor for seu capital 

estrutural, maiores as possibilidades de que seu capital humano seja melhor”. 

Para Feitosa (2015), o desenvolvimento das demais dimensões (capital do 

cliente e capital humano) é afetado pela falta de direcionamento estratégico aos ativos 

físicos. 

Considerando a importância do capital intelectual para geração de inovação em 

qualquer organização, especificamente o capital estrutural (CE), o foco dessa 

pesquisa foi conhecer o capital estrutural laboratorial do IFMT, pois não existe uma 

base de dados com informações sistematizadas sobre suas potencialidades e 

gargalos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a classificação da pesquisa, utilizaremos a sistemática elaborada por 

Vergara (1998), que classifica a pesquisa com relação aos fins e aos meios. 

Quanto aos fins, esta é uma pesquisa descritiva, com caráter exploratório, pois, 

embora o IFMT seja uma instituição na qual um dos pilares é a pesquisa, não se 

verificou a existência de estudos que abordem as características do seu capital 

estrutural (VERGARA, 1998).  A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

principais características da população pesquisada. Da mesma forma, expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação.  

Quantos aos meios, caracteriza-se por um estudo de caso, bibliográfico e 

documental pelo interesse em se conhecer a realidade de uma Instituição de Ensino 

Profissional e Tecnológico, o IFMT. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos títulos de trabalhos 

científicos sobre inovação, legislação brasileira de inovação e capital estrutural. Para 

Vergara (1998), pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material acessível ao público em geral, como livros, revistas ou bases 

eletrônicas. Esta revisão contempla um breve histórico da legislação brasileira de 

inovação com o propósito de amparar a discussão dos resultados obtidos. 

Importante destacar que infraestrutura de pesquisa pode ser conceituada como 

o “conjunto de instalações físicas e condições materiais de apoio — equipamentos, 

recursos e serviços — utilizados pelos pesquisadores para a realização de atividades 

de P&D [Pesquisa & Desenvolvimento]” (DE NEGRI; RIBEIRO, 2013, p. 76). Assim, 

infraestrutura de pesquisa é um termo amplo, o qual inclui laboratórios, observatórios, 

planta-piloto, biotérios, bibliotecas especializadas, navios de pesquisa, etc. Nesta 

pesquisa, nos limitaremos à unidade “laboratório”, como um espaço que propicia 

oportunidades para os alunos interagirem diretamente com o mundo material (ou com 

dados retirados do mundo material), usando ferramentas, técnicas de coleta de dados, 

modelos e teorias científicas (RNC, 2006). 

 Foi realizada também, durante o mês de março de 2020, uma pesquisa 

documental nos sites de todos os IFs e outras instituições de ensino para 

conhecimento das principais iniciativas de divulgação da sua infraestrutura de 
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pesquisa e quais informações são publicizadas, visando identificar os métodos 

adotados pelos gestores dessas iniciativas para posteriormente decidirmos como e 

quais informações seriam disponibilizadas na plataforma que entregaremos. Para 

isso, foi pesquisado, no site dessas instituições, primeiramente digitando a palavra 

“laboratório” no campo de busca geral do site; posteriormente, na aba “Pesquisa” do 

site; e por último, na aba “Inovação”.  

A partir dessas informações foi desenhada a plataforma e encaminhada para a 

equipe de programação computacional para desenvolvimento de uma plataforma 

virtual de uso fácil, na qual as informações serão divulgadas e atualizadas pelos 

próprios pesquisadores. O aplicativo foi desenvolvido por um aluno do curso 

Tecnologia em Sistemas para Internet e por um professor do departamento de 

Informática, ambos do campus IFMT - Cuiabá Coronel Octayde Jorge da Silva, 

utilizando as tecnologias Flutter e Firebase. Flutter é um kit de desenvolvimento de 

interface de usuário, de código aberto, que possibilita a criação de aplicativos 

compilados nativamente, criado pela Google, e atualmente pode compilar para 

Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia e Web. Firebase é uma 

plataforma de desenvolvimento mobile e web também da Google. Essa ferramenta 

disponibiliza diversos serviços diferentes que auxiliam no desenvolvimento e 

gerenciamento de aplicativos de fácil usabilidade. 

Concomitantemente, foi realizada uma pesquisa de campo no âmbito do IFMT, 

através de um questionário enviado a todos os campi para identificar o capital 

estrutural laboratorial, compreendido como os laboratórios de ensino e/ou pesquisa e 

sua subjacente infraestrutura. Pesquisa de campo é uma investigação feita onde 

ocorre o fenômeno e se dá através de questionários, entrevistas, testes e observação 

participante ou não (VERGARA, 1998). 

O questionário foi elaborado a partir da fundamentação teórica, levando em 

conta as conquistas na legislação brasileira de inovação, e também a partir de um 

mapeamento da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica das universidades 

e instituições de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), realizado pelo MCTI/CNPq/FINEP/IPEA em 2013. Foi criado através da 

ferramenta disponibilizada pelo Google Docs, com linguagem clara e objetiva, dividido 

em 3 seções.   

Para tanto, a pesquisa foi baseada na aplicação de um survey on-line, um 

questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas de distintas dimensões, 
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detalhado no Apêndice I, que foi enviado para o e-mail de todos os diretores-gerais 

de campi e respectivos gabinetes, informando sobre a realização da pesquisa, seus 

objetivos e o contato da pesquisadora para sanar possíveis dúvidas. Esta estratégia 

foi adotada devido à heterogeneidade da estrutura organizacional dos campi do IFMT; 

alguns possuem coordenadores que são técnicos de laboratório, outros possuem 

professores responsáveis pelos laboratórios; em outros, o chefe do departamento é o 

responsável por todos os laboratórios. Assim, por se tratar de informações 

institucionais, cada direção poderia encaminhar o e-mail para as pessoas que 

conseguiriam responder à pesquisa.  

O questionário foi composto por 19 perguntas, organizado conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 2 – Organização do questionário da pesquisa 

 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

O objetivo foi fazer um levantamento descritivo e exploratório, identificando e 

caracterizando as principais infraestruturas de pesquisa no IFMT. Inicialmente, o 

questionário ficaria disponível de 22 de junho a 6 de julho de 2020, porém, devido à 

dificuldade de receber retorno, este prazo foi estendido até o dia 15 de agosto de 

2020, totalizando 65 dias de prazo para envio das respostas. Foram necessárias 
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várias ligações durante este período para conseguir as respostas. Após o 

recebimento, as informações foram reunidas em um documento com a lista dos 

laboratórios identificados no campus e encaminhadas por e-mail aos diretores e 

gabinete de cada campus para verificação de erros e/ou inconsistências nas 

informações prestadas. Se necessário, o campus poderia, no período de 15 a 25 de 

setembro de 2020, alterar alguma das respostas recebidas e preencher novos 

questionários referentes a laboratórios que não tivessem sido identificados na primeira 

fase da pesquisa. 

Posteriormente, os dados foram tabulados com emprego de planilha eletrônica 

e analisados, subsidiando a elaboração dos quadros, gráficos e estatísticas 

descritivas, necessários à explanação das informações coletadas. 

A figura abaixo ilustra a etapa de mapeamento dos laboratórios (Figura 3). 

 

Figura 3 – Etapas do mapeamento dos laboratórios 

 

Fonte: autoria própria (2020). 
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4 APRESENTAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os dados sobre o capital 

estrutural laboratorial do IFMT, levantados a partir do questionário enviado a todos os 

campi, os dados relativos à pesquisa realizada em sites de instituições brasileiras de 

educação e informações sobre o aplicativo proposto. 

 

4.1 Mapeamento do Capital Estrutural do IFMT 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo no âmbito do IFMT, através de um 

questionário enviado a todos os campi para identificar e caracterizar o capital 

estrutural laboratorial do Instituto. Ao todo foram respondidos 128 questionários. Foi 

solicitado o preenchimento de um questionário para cada laboratório, porém, dessa 

amostra, foram excluídas 3 respostas. No Quadro 1, são relacionadas as respostas 

excluídas por campus. Constatou-se, portanto, a existência de 125 laboratórios dentro 

do IFMT. 

 

Quadro 1 – Respostas excluídas por campus 

Campus 
Quantidade de 

respostas 
excluídas 

Nome do Laboratório 
Critério de 
exclusão 

 
Cáceres 

2 

Laboratório de Avicultura 
Não se trata de um 

laboratório. 

Laboratório Estudos em 

Reflorestamento e Recuperação 

de Áreas Degradadas 

Não possui 
nenhum 

equipamento 
funcionando. 

Sinop 
1 

1.Laboratório de informática 
2- Laboratório de 

elétrica/automação 
3- Laboratório multidisciplinar 

Servidor respondeu 
em 1 questionário 

sobre 3 
laboratórios. 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

Os laboratórios do IFMT estão distribuídos por todo o estado, com uma 

concentração maior na região centro-sul. Apesar de os campi com maior quantidade 

de laboratórios serem o campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva (19) e o campus 
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Cáceres - Professor Olegário Baldo (16) (Gráfico 1), a pesquisa mostrou que os 

investimentos realizados nos últimos anos para expansão da rede profissional e 

tecnológica de ensino atingiram cidades que antes não possuíam nenhuma 

infraestrutura de pesquisa, e hoje possuem laboratórios que auxiliam no seu 

desenvolvimento, como, por exemplo, Confresa.  

 
Gráfico 1 – Quantidade de questionários respondidos por campus 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Grande parte dos laboratórios (69,3%) foram criados há menos de ou em até 

10 anos, mostrando que foi a partir da transformação em Instituto Federal (Lei nº 

11.892/2008) que a instituição avançou no tocante à construção de uma infraestrutura 

de pesquisa em face da necessidade de atender aos desafios de elevação dos seus 

índices de produção do conhecimento (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 – Tempo de existência do laboratório 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

E este avanço continua, pois outro dado que confirma isso é o último 

investimento em modernização ou recuperação: 74,6% receberam algum 

investimento no período entre 1 e 10 anos, e 18%, no último ano (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Período de realização do último investimento significativo em ampliação e/ou modernização 

 

     Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

A distribuição das infraestruturas por grande área de conhecimento, conforme 

classificação da CAPES (Gráfico 4), revela que os laboratórios do IFMT se 

concentram na grande área de Conhecimento das Ciências Exatas e da Terra (39,2%) 

e em menor grau, na de Ciências da Saúde (0,8%). As áreas de Ciências Biológicas 

e Ciências Agrárias apresentaram o mesmo percentual (16,8%). Apenas um 
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laboratório foi relacionado à área das Ciências Sociais Aplicadas. Sabe-se que um 

laboratório pode estar vinculado a mais de uma área de área de conhecimento, porém 

solicitamos a escolha de apenas uma, considerando a área predominante.   

 

Gráfico 4 – Quantidade de laboratórios por grande área de conhecimento 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Considerando a área física dos laboratórios, a maior parte (58,4%) possui uma 

área física entre 50m² e 100m² (Gráfico 5). Apenas 10 laboratórios possuem área 

física maior que 100m²; e eles estão localizados nos campi São Vicente, Confresa, 

Cáceres (2), Sinop, Rondonópolis (2), Barra do Garças, Campo Novo do Parecis e 

Pontes e Lacerda. No campus Primavera do Leste, 85% dos laboratórios possuem 

menos de 50m².  

Esta informação corrobora o que Melo, Silva e Santana (2019) afirmam, que os 

laboratórios de pesquisa dos IFs são de menor escala em comparação com outras 

instituições nacionais; segundo estes autores, a média nacional está em torno de 

205m².  
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Gráfico 5 – Área física total do laboratório (m²) 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Outra questão abordada no levantamento foi o valor estimado dos 

equipamentos, sendo que apenas dois questionários não apresentaram esta 

informação.  O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos laboratórios segundo a faixa de 

valor estimado. Os dados mostram que as faixas de valores estão quase iguais, porém 

a faixa de valor entre 50 e 100 mil possui uma quantidade maior de laboratórios, 

demonstrando assim que grande parte dos laboratórios possuem um valor estimado 

de equipamentos de até R$100 mil; essa é a realidade também de outros IFs.  

 

Gráfico 6 – Valor estimado dos equipamentos 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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O questionário também solicitou que fossem relacionados os principais 

equipamentos do laboratório, incluindo softwares importantes para a realização de 

suas atividades. Foram relacionados mais de 829 equipamentos (incluindo softwares), 

como: microscópios, centrífugas, estufas de esterilização e secagem, autoclave, 

instrumentos musicais, entre outros. Poucos laboratórios informaram algum software 

como importante para as atividades desenvolvidas. Os únicos softwares citados 

foram: Lucid, Geogebra, Scada, Java, SketchUp, Autocad, e um dos laboratórios citou 

“IDEs para programação”. 

Com relação ao fomento da infraestrutura de pesquisa do IFMT, percebe-se 

ainda uma grande dependência de recursos internos, principalmente do próprio 

campus. No IFMT, editais de pesquisa são desenvolvidos buscando incentivar a 

inovação tecnológica. Esses editais podem ser coordenados tanto pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa (Propes) como pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex). Verificou-se que 

80% dos laboratórios têm o orçamento do campus como principal fonte de fomento, e 

isso demonstra a descentralização do orçamento, uma vez que cada campus tem 

autonomia na utilização dos seus recursos. Porém é importante também que haja 

mais ações institucionais para fomento desses laboratórios, considerando o 

planejamento estratégico do IFMT. 

 

Gráfico 7 – Principal fonte de fomento interna 

 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Com relação ao fomento com recursos externos, a maior parte dos laboratórios 

não recebem/receberam nenhuma ajuda externa (Gráfico 8). Apenas 5 laboratórios já 

receberam recursos de empresas privadas, e três desses são do campus Sorriso.  

 O desenvolvimento de projetos de pesquisa junto com outra instituição (pública 

ou privada), além de ser uma ótima oportunidade para desenvolvimento da inovação, 

pode ser também uma fonte para recuperação e modernização da estrutura do 

laboratório.  

 

Gráfico 8 – Principal fonte de fomento externa 

 

   Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

A participação de pesquisadores de outras instituições e pesquisadores 

independentes ainda é baixa, talvez pela falta de conhecimento do Marco Legal de 

Inovação e da Política de Inovação do IFMT. O próprio Plano de Desenvolvimento 

Institucional do IFMT (2019 - 2023) limita os usuários de laboratórios de informática a 

estudantes e servidores (IFMT, 2019).  

A Política de Inovação do IFMT, aprovada recentemente, prevê em seu art. 18 

o compartilhamento e a permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual em atividades com foco na 

inovação, porém ainda é necessária uma regulamentação própria. 

Os respondentes também foram solicitados a indicar a periodicidade de 

utilização dos laboratórios, considerando ensino, pesquisa, extensão e prestação de 

serviços tecnológicos. As respostas mostram que o ensino é realizado de forma 

contínua em 69,8% dos laboratórios, e que em apenas 2,4% dos laboratórios não é 
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realizada nenhuma atividade do tipo (Gráfico 9), o que demonstra que os laboratórios 

do IFMT têm como função principal o ensino. 

 

Gráfico 9 – Periodicidade de utilização do laboratório para o ensino 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Já com relação à utilização do laboratório para pesquisa, percebemos que 

31,2% dos laboratórios não desenvolvem pesquisa ou desenvolvem de maneira 

esporádica (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Periodicidade de utilização do laboratório para pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Com relação à prestação de serviços tecnológicos, percebemos que ainda é 

muito pouco realizado dentro do IFMT, pois 66,4% dos laboratórios assinalaram que 

não desenvolvem nenhum tipo de prestação de serviço (Gráfico 11). Isso mostra que 

existe pouca interação do IFMT com outras instituições, realidade essa percebida nos 

outros IFs também (MELO; SILVA, 2019). 

 

Gráfico 11 – Periodicidade de utilização do laboratório para prestação de serviços 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

A segunda seção do questionário buscou fazer um diagnóstico dos recursos 

humanos, acerca da quantidade e do nível de formação dos pesquisadores, técnicos 

e estudantes que utilizam a infraestrutura. Os respondentes podiam marcar mais de 

uma opção. 

Com relação aos tipos de usuários que utilizam o laboratório, os alunos de 

ensino médio e técnico (89,8%) e os alunos de graduação são os que mais utilizam 

os espaços (Gráfico 12). A grande utilização dos laboratórios por alunos do ensino 

médio e técnico, pode ser explicado pela obrigatoriedade legal4 que os IFs possuem 

de garantir um mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de 

nível médio, prioritariamente na forma integrada. Apenas 8 laboratórios se limitam a 

atender apenas estudantes a partir do ensino superior.  

                                                
4 Lei nº 11.892/2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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Percebe-se ainda pouca participação de pesquisadores independentes e 

pesquisadores de outras instituições. 

 

Gráfico 12 – Tipos de usuários atendidos pela infraestrutura 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

 Com relação à quantidade de pesquisadores (professores e técnicos) que 

utilizam o laboratório, grande parte dos laboratórios são utilizados por grupos 

pequenos — de até 5 pesquisadores (Gráfico 13). Os laboratórios com a quantidade 

maior de pesquisadores podem ser os laboratórios que têm como objetivo principal o 

ensino. 

 

Gráfico 13 – Quantidade de pesquisadores atendidos pela infraestrutura 

 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Com relação à qualificação dos pesquisadores, alguns respondentes tiveram 

dificuldade para responder esta pergunta: 117 questionários foram respondidos, 

demonstrando que o IFMT tem um quadro de pesquisadores bastante capacitado, 
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pois a maior parte daqueles que utilizam os laboratórios possuem a titulação de doutor 

(Gráfico 14). O IFMT, assim como qualquer outra organização, depende das 

competências, habilidades e atitudes de seus trabalhadores para alavancar o 

conhecimento e a inovação da instituição. A qualificação de uma equipe de pesquisa 

de um laboratório impacta positivamente nas chances de interação com o setor 

produtivo (DE NEGRI; CAVALCANTE; ALVES, 2013). 

 

Gráfico 14 – Titulação dos pesquisadores que utilizam o laboratório.   

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

A terceira seção do questionário buscou realizar um diagnóstico da produção 

científica e tecnológica do IFMT nos últimos 10 anos.  

A pergunta referente à quantidade de projetos de pesquisa e/ou inovação 

aprovados por editais da instituição ou órgão de fomento e às pesquisas que foram 

desenvolvidos na infraestrutura de pesquisa no período de 2010-2020 foi respondida 

em apenas 74 questionários.  

Com relação à quantidade de artigos científicos desenvolvidos integral ou 

parcialmente na infraestrutura de pesquisa de 2010-2020, apenas 73 responderam, 

e, por último, com relação à quantidade de produtos tecnológicos depositados no INPI 

(marca, patente, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito 

e transferência de tecnologia) que foram desenvolvidos integral ou parcialmente na 

infraestrutura de pesquisa de 2010-2020, foram respondidos apenas em 68 

questionários. A quantidade de respostas foi muito baixa, o que tornou impossível uma 

análise dessas questões. Muitos respondentes alegaram não ter conhecimento e 

nenhum registro sobre a produção científica e tecnológica desenvolvida utilizando a 

infraestrutura de pesquisa.  
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A ausência de controle sobre o número de publicações efetuadas pelos 

docentes permite perceber que, como organização do conhecimento, pouca 

importância vem sendo atribuída pelos gestores à dimensão analisada. 

Percebe-se que não existe uma gestão dos laboratórios que contemple 

indicadores de desempenho para acompanhamento e melhoria do que existe e do que 

tem sido realizado nesses espaços, pois muitos laboratórios não possuem uma 

definição clara de quem é o seu responsável e quais as suas atribuições, o que 

também dificultou o levantamento das informações. O próprio Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 (IFMT, 2019), no item “Laboratórios, 

Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas” (p. 121), trata apenas de laboratórios 

de informática. 

 

4.2 Apresentação do Aplicativo 

 

Durante o mês de maio/2020, foi realizada uma pesquisa nos sites de todos os 

Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica e de instituições de ensino 

brasileiras. 

Percebemos que poucas instituições disponibilizam informações sobre seus 

laboratórios. Entre os Institutos Federais, apenas o Instituto Federal do Paraná (IFPR) 

e o Instituto Federal Sul de Minas (IF Sul de Minas) têm em seus sites a relação de 

seus laboratórios. Ambos divulgam essas informações em formato de um catálogo.  

No quadro abaixo, estão relacionadas as instituições pesquisadas que 

disponibilizam alguma informação sobre sua infraestrutura de pesquisa. 

 

Quadro 2 – Exemplos de instituições de ensino brasileiras que disponibilizam informações sobre seus 
laboratórios de pesquisa.  

Instituição Informações disponibilizadas Link para acesso 

UTFPR 

(Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná) 

Disponibiliza uma descrição sobre o 

laboratório, equipamentos disponíveis, a 

localização e o responsável. 

http://portal.utfpr.edu.br/curso

s/coordenacoes/graduacao/p

ato-branco/pb-

agronomia/area-

academica/laboratorios 

UEL 

(Universidade 

Estadual de 

Londrina) 

Um PDF de cada laboratório com 

informações sobre os serviços que podem 

ser prestados e o responsável. 

http://www.aintec.com.br/tran

sferencia-de-

tecnologia/servicos-

tecnologicos/ 

  

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/laboratorios
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/laboratorios
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/laboratorios
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/laboratorios
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/pato-branco/pb-agronomia/area-academica/laboratorios
http://www.aintec.com.br/transferencia-de-tecnologia/servicos-tecnologicos/
http://www.aintec.com.br/transferencia-de-tecnologia/servicos-tecnologicos/
http://www.aintec.com.br/transferencia-de-tecnologia/servicos-tecnologicos/
http://www.aintec.com.br/transferencia-de-tecnologia/servicos-tecnologicos/
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Quadro 2 – Exemplos de instituições de ensino brasileiras que disponibilizam informações sobre seus 
laboratórios de pesquisa (continuação). 

IFPR  

(Instituto Federal 

do Paraná) 

Um PDF com todos os laboratórios 

divididos por campus: relação dos 

equipamentos, projetos desenvolvidos, o 

que pode ser feito, nome e e-mail do 

responsável pelo laboratório. 

https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-

content/uploads/2020/02/CA

TA%CC%81LOGO-DE-

LABORATO%CC%81RIOS-

2019.pdf 

UESC 

(Universidade 

Estadual de Santa 

Cruz) 

Disponibiliza informações como 

equipamentos, dados do coordenador, 

departamentos e cursos atendidos, fotos e 

regulamento do laboratório. 

http://nit.uesc.br/uesc360/ 

 

UFPR 

(Universidade 

Federal do 

Paraná) 

Alguns laboratórios têm seu próprio site 

com tabela de preços de serviços 

prestados. 

http://www.lamir.ufpr.br/lab/in

dex.php/tecnicas-

analiticas/valor-das-analises/ 

UFRGS 

(Universidade 

Federal do Rio 

grande do Sul) 

Cada laboratório possui seu site, sem uma 

padronização das informações. Alguns 

disponibilizam informações como: 

equipamentos, serviços, professores e 

linha de pesquisa. 

http://www.ufrgs.br/ppge3m/i

ndex.php/laboratorios 

IFSuldeMinas 

(Instituto Federal 

do Sul de Minas) 

Catálogo de laboratórios por campus. 

Disponibiliza informações como: nome, 

fotos e objetivo do laboratório,  

equipamentos e serviços oferecidos. 

 

https://issuu.com/ifsuldemina

s/docs/catalogo_laboratorios_

ifsuldeminas_ 

CEFET- MG Plataforma SOMOS. Destaque para a área 

de competência dos professores. Não foi 

possível ver a estrutura de cada 

laboratório, sempre remete para o nome do 

professor e a linha de pesquisa. 

http://www.somos.cefetmg.br

/ 

UFMG 

(Universidade 

Federal de Minas 

Gerais) 

https://ufmg.br/pesquisa-e-

inovacao/laboratorios 

UFV 

(Universidade 

Federal de 

Viçosa) 

Após realização de cadastro, é possível 

fazer uma busca por nome de 

equipamentos. 

https://www.ufv.br/laboratorio

s-e-equipamentos-

multiusuarios/ 

UFMT 

(Universidade 

Federal de Mato 

Grosso) 

Informação sobre área de atuação, 

equipamentos, serviços oferecidos, nome 

e Lattes do responsável, e-mail ou telefone 

para contato. 

http://eit.ufmt.br:8081/EitL/pu

blic/laboratorios/ 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

 

https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/CATA%CC%81LOGO-DE-LABORATO%CC%81RIOS-2019.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/CATA%CC%81LOGO-DE-LABORATO%CC%81RIOS-2019.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/CATA%CC%81LOGO-DE-LABORATO%CC%81RIOS-2019.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/CATA%CC%81LOGO-DE-LABORATO%CC%81RIOS-2019.pdf
https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2020/02/CATA%CC%81LOGO-DE-LABORATO%CC%81RIOS-2019.pdf
http://nit.uesc.br/uesc360/
http://www.lamir.ufpr.br/lab/index.php/tecnicas-analiticas/valor-das-analises/
http://www.lamir.ufpr.br/lab/index.php/tecnicas-analiticas/valor-das-analises/
http://www.lamir.ufpr.br/lab/index.php/tecnicas-analiticas/valor-das-analises/
http://www.ufrgs.br/ppge3m/index.php/laboratorios
http://www.ufrgs.br/ppge3m/index.php/laboratorios
https://issuu.com/ifsuldeminas/docs/catalogo_laboratorios_ifsuldeminas_
https://issuu.com/ifsuldeminas/docs/catalogo_laboratorios_ifsuldeminas_
https://issuu.com/ifsuldeminas/docs/catalogo_laboratorios_ifsuldeminas_
http://www.somos.cefetmg.br/
http://www.somos.cefetmg.br/
https://ufmg.br/pesquisa-e-inovacao/laboratorios
https://ufmg.br/pesquisa-e-inovacao/laboratorios
https://www.ufv.br/laboratorios-e-equipamentos-multiusuarios/
https://www.ufv.br/laboratorios-e-equipamentos-multiusuarios/
https://www.ufv.br/laboratorios-e-equipamentos-multiusuarios/
http://eit.ufmt.br:8081/EitL/public/laboratorios/
http://eit.ufmt.br:8081/EitL/public/laboratorios/
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Entre todas as instituições pesquisadas, algumas merecem destaque, por 

apresentarem alguma relação com o presente trabalho, sendo, portanto, analisadas a 

seguir: 

 

a. UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz)  

O NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz desenvolveu um portfólio virtual de competências da universidade denominado 

UESC 360º. Este portfólio foi desenvolvido para facilitar o mapeamento das 

capacidades e instalações existentes na universidade e disponibilizar estas 

informações para o universo acadêmico e empresarial.  

Pode-se realizar buscas pelo nome do pesquisador, laboratório ou 

equipamento. São disponibilizadas as seguintes informações: 

Laboratório: nome do coordenador, telefone, site, localização, áreas atendidas, 

os cursos atendidos, normas/regulamento, fotos, entre outras. 

Pesquisadores: nome completo, e-mail, telefone, link para acesso ao Currículo 

Lattes, departamento de vínculo e os laboratórios onde realizam atividades.  

Equipamentos: descrição, imagem, fabricante, quantidade, especificação e o 

laboratório ao qual pertence. 

 

b. IFPR (Instituto Federal do Paraná) 

 O IFPR disponibiliza um catálogo em formato PDF dos laboratórios de cada 

campus. Neste catálogo são disponibilizadas informações como: fotos, os projetos 

desenvolvidos, o que pode ser feito, os principais equipamentos e o nome e e-mail do 

responsável pelo laboratório.  

Esta pesquisa no site de outras instituições foi importante para a definição das 

informações que colocaríamos no aplicativo, considerando as informações que são 

disponibilizadas e a facilidade de acesso a elas. O presente trabalho visou propor um 

software com design de fácil compreensão e intuitivo, possibilitando, com isso, uma 

melhor interação com o aplicativo, independentemente da experiência prévia do 

usuário. 

O aplicativo foi desenvolvido por um aluno do curso Tecnologia em Sistemas 

para Internet e por um professor do departamento de Informática, ambos do campus 

IFMT - Cuiabá Coronel Octayde Jorge da Silva.  
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A tela inicial apresentará uma relação dos laboratórios com as seguintes 

informações: foto, nome, localização (cidade e campus). Na parte superior desta tela, 

existe um campo de pesquisa geral. Nele, pode-se fazer uma pesquisa utilizando o 

nome de um laboratório, equipamento, instituição ou cidade. Existe também um filtro 

por Estado e Grande Área de Conhecimento (Figura 4). 

 
 
 
 
 
Figura 4 – Tela inicial do aplicativo 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

 Nesta mesma tela, pode-se fazer uma pesquisa digitando o nome de um 

equipamento, uma cidade, instituição ou o nome de um laboratório. 

Ao selecionar algum laboratório, aparecerá a tela de visualização com 

informações mais detalhadas, como: 

1. Fotos do laboratório: poderão ser cadastradas até 3 fotos para cada laboratório; 
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2. Nome do laboratório;  

3. Grande área de conhecimento na qual o laboratório é classificado;  

4. Atividades que podem ser desenvolvidas; 

5. Lista dos principais equipamentos; 

6. Contato: nome e e-mail de uma pessoa para contato; 

7. Site (caso exista);  

8. Normas de utilização: regimento ou regulamento para uso do laboratório; 

9. Local: estado, cidade, nome da instituição, campus onde está localizado o 

laboratório; 

10. Entrar em contato: link para enviar um e-mail para o responsável pelas 

informações cadastradas. 

  

Figura 5 – Tela de visualização do laboratório 

 

Fonte: autoria própria (2020). 
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 Cada laboratório terá uma pessoa com perfil para cadastro de laboratório, e a 

autenticação do usuário será realizada através de e-mail e senha (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Tela de login 

 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

Após efetuar o login, o responsável poderá cadastrar o laboratório, 

preenchendo as informações. Para acrescentar as fotos, poderá ser cadastrada uma 

foto salva no aparelho do responsável ou poderá ser utilizada a câmera do aparelho 

de celular para ser registrada uma foto no momento do cadastro (Figura 7). 
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Figura 7 – Tela de cadastro de um laboratório 

 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

 O aplicativo é uma ferramenta que poderá proporcionar maior visibilidade para 

a infraestrutura de pesquisa do IFMT e descentralizar a disponibilização dessas 

informações, pois o próprio pesquisador ou responsável pelo laboratório poderá, a 

qualquer momento, atualizar as informações de maneira simples, rápida e fácil, não 

dependendo de ações institucionais, como acontece nos catálogos em pdf ou em sites 

institucionais.  

 Ademais poderá ser utilizado por várias instituições, fomentando, assim, a 

inovação e o compartilhamento do capital estrutural dessas instituições. 

Outra iniciativa foi disponibilizar as informações coletadas na pesquisa no site 

da Agência de Inovação Tecnológica do IFMT (AIT). Dessa forma, os interessados 

poderão visualizar os laboratórios por campus (Figura 8).  
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Figura 8 – Site da Agência de Inovação do IFMT 

 

Fonte: Site da AIT- IFMT (2020). 
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Figura 9 – Um dos laboratórios divulgados no site da AIT 

 

Fonte: Site da Agência IFMT (2020). 

 

 

 

 

 

  



49 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que este levantamento possa contribuir para elaboração e 

implementação de estratégias do IFMT voltadas ao desenvolvimento científico e 

tecnológico do Estado, como também fornecer elementos para a avaliação e o 

acompanhamento de suas ações destinadas à ampliação e à recuperação da 

infraestrutura de seus laboratórios. O objetivo não foi gerar um instrumento que 

pudesse medir o capital estrutural, mas sim conhecê-lo, devido à falta de informações 

sistematizadas.  

A análise dos dados permite inferir que o IFMT vem realizando investimentos 

na infraestrutura física dos seus laboratórios, porém algumas ações precisam ser 

modificadas para que o capital estrutural possa assumir seu papel principal, quer seja 

direcionar ou favorecer o capital humano a atingir os objetivos e as metas 

estabelecidos pela legislação brasileira.  

Assim como acontece em outros IFs (MELO; SILVA, 2019) os dados aqui 

expostos apontam que o IFMT, mesmo diante dos avanços regulatórios nacionais e 

institucionais, ainda não alcançou um estágio maduro no que diz respeito à interação 

com o setor produtivo, já que quase não existe a participação de pesquisadores 

independentes ou de outras instituições, o que acreditamos ser parcialmente 

explicado pela falta de informação com relação à infraestrutura existente e pelo 

desconhecimento da legislação atual, que permite este tipo de interação:  

 
Levantamentos da estrutura de pesquisa de laboratórios permitem um 
adequado dimensionamento das interações que a infraestrutura de pesquisa 
pode estabelecer com o restante do sistema nacional de inovação e 
possibilitam um planejamento mais criterioso dos investimentos públicos em 
CT&I (DE NEGRI; CAVALCANTE, 2013, p. 11). 

 

Os dados também mostram que o IFMT possui uma infraestrutura de pesquisa 

isolada, com forte dependência de recursos próprios e quase nenhum relacionamento 

com outras instituições, principalmente privadas. Também podemos perceber que 

seus laboratórios têm como objetivo principal o ensino e formação de mão de obra 

qualificada. Nesse sentido, portais e aplicativos podem ser uma forma inovadora de 

prover acesso a infraestrutura, equipamentos e tecnologias do IFMT, tanto para a 

comunidade interna como a externa, e fomentar o potencial de inovação, tornando o 
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setor produtivo mais consciente das oportunidades oferecidas para melhorar seus 

produtos e do codesenvolvimento de tecnologias. 

Salienta-se que a dificuldade encontrada para realização deste trabalho de 

pesquisa referiu-se realmente à falta de controle e acompanhamento do capital 

estrutural do IFMT, o que dificultou uma análise mais extensa, porém obtiveram-se 

dados relevantes, como a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema, 

o que se justifica na ascendência de normativos legais que incentivam e apoiam a 

utilização do capital estrutural das ICTs para fomentar o desenvolvimento nacional 

através da inovação. 

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 

Finalmente, como sugestão de trabalhos futuros, sugerimos a elaboração de 

um regulamento para uso e compartilhamento dos laboratórios e equipamentos do 

IFMT através da formação de uma comissão de notório saber entre os servidores da 

instituição; a elaboração de uma metodologia de avaliação e acompanhamento das 

ações desenvolvidas nos laboratórios; e a implementação de ações de incentivo à 

cultura de compartilhamento de laboratórios e formação de laboratórios multiusuários. 
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APÊNDICE I 

Questionário utilizado na pesquisa. 

 

Este questionário tem o objetivo de fazer um levantamento da estrutura de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação do IFMT, visando o desenvolvimento do 

“Catálogo Institucional dos Laboratórios”.  

O catálogo de laboratórios que está sendo elaborado pela PROPES permitirá 

que os estudantes, professores, pesquisadores e comunidade externa tenham à 

disposição informações sobre a infraestrutura do IFMT para a prática e realização de 

seus projetos.  

Caso surja alguma dúvida, a servidora Fernanda Lacerda poderá auxiliá-los 

através do e-mail: fernanda.lacerda@ifmt.edu.br  

 

Campus:  

● Campus Avançado de Diamantino 

● Campus Avançado de Guarantã do Norte 

● Campus Avançado de Lucas do Rio Verde 

● Campus Avançado de Sinop 

● Campus Avançado de Tangará da Serra 

● Campus Alta Floresta 

● Campus Barra do Garças 

● Campus Campo Novo do Parecis 

●  Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo 

● Campus Confresa 

● Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva 

● Campus Cuiabá- Bela Vista 

● Campus Juína 

● Campus Ponte e Lacerda 

● Campus Primavera do Leste 

● Campus Rondonópolis 

● Campus São Vicente 

● Campus Sorriso 

● Campus Várzea Grande 
 

 

1-Nome do laboratório:  

Nome do responsável: 

 

2-Grande área de conhecimento do CNPq: 

● Ciências agrárias 

● Ciências biológicas 

● Ciências exatas e da terra 

mailto:fernanda.lacerda@ifmt.edu.br
http://www.cas.ifmt.edu.br/
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● Ciências da saúde 

● Engenharias  

● Ciências sociais aplicada 

● Ciências humanas 

● Lingüística, Letras e Artes 

● Outros 

 

3-Área física total do laboratório: 

● Menos de 50m² 

● Entre 50m² e 100m² 

● Mais de 100m² 

 

4-Valor estimado dos equipamentos (R$):  

 

● Até 20 mil 

● Entre 20 e 50 mil 

● Entre 50 e 100 mil 

● Acima de 100 mil 

 

5- Tempo de existência do laboratório: 

 

● Menos de 4 anos 

● Entre 4 e 10 anos 

● Mais de 10 anos 

 

6- Período de realização do último investimento significativo em ampliação e 

modernização: 

 

● Até 1 ano 

● Entre 1 e 5 anos 

● Entre 5 e 10 anos 

● Mais de 10 anos 

 

7- Principal fonte de receita: 

 

Interna: 

● PROPES 

● PROEN 

● PROEX 

● Campus 

● Não se aplica 

 

Externa: 

● CNPq 
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● FAPEMAT 

● FINEP 

● Empresa privada 

● Empresa pública 

● Outros (especificar) 

● Não se aplica 

 

8- O laboratório é acreditado? 

● Sim  

● Não  

● Não se aplica 

 

9-Relação dos principais equipamentos: (listar os principais equipamentos, inclusive 

softwares importantes para as atividades do laboratório). 

 

 

10- Atividades que podem ser desenvolvidas: 

 

 

11- Quantidade de pesquisadores(professores/técnicos) atuando na infraestrutura de 

pesquisa: 

● Até 5 pesquisadores 

● 5 a 10 pesquisadores 

● Mais de 10 pesquisadores 

 

12-Titulação dos pesquisadores: 

● Graduado 

● Especialista 

● Mestre 

● Doutor 

 

13-Periodicidade de utilização da infraestrutura de pesquisa: 

 Contínuo Alguns dias 

da semana 

Alguns dias 

do mês 

Esporádico Não 

desenvolve 

Pesquisa      

Ensino      

Extensão      

Prestação de 

serviços 

tecnológicos 
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14- Tipos de usuários atendidos pela infraestrutura: 

 

● Alunos ensino médio e técnico 

● Alunos de graduação 

● Alunos de pós graduação 

● Pesquisadores de outras instituições 

● Pesquisador independente 

 

 

15- Quantidade de projetos de pesquisa e/ou inovação aprovados por editais da 

instituição ou órgão de fomento à pesquisa foram desenvolvidos na infraestrutura de 

pesquisa de 2010-2020: 

 

 

16- Quantidade de artigos científicos desenvolvidos integral ou parcialmente na 

infraestrutura de pesquisa de 2010-2020: 

 

 

17- Quantidade de produtos tecnológicos depositados no INPI (Marca, Patente, 

Desenho Industrial, Programa de computador, Topografia de circuito e Transferência 

de tecnologia) foram desenvolvidos integral ou parcialmente na infraestrutura de 

pesquisa de 2010-2020: 
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APÊNDICE II 

Lista dos laboratórios identificados na pesquisa por campus. 

 

Campus Nome do laboratório 

Campus Alta Floresta Laboratório de Química 

Campus Alta Floresta Laboratório de Bromatologia 

Campus Alta Floresta Laboratório de Biologia/Anatomia animal 

Campus Alta Floresta Laboratório de Biologia Molecular 

Campus Alta Floresta Laboratório de Informática 

Campus Alta Floresta Laboratório de Artes Cênicas 

Campus Avançado de 

Diamantino Laboratório de Informática 

Campus Avançado de 

Diamantino Laboratório de Bioquímica 

Campus Avançado de 

Guarantã do Norte Laboratório Multidisciplinar 

Campus Avançado de 

Guarantã do Norte Processamento de alimentos 

Campus Avançado de 

Guarantã do Norte Microbiologia (nome precisa ser atualizado) 

Campus Avançado de 

Guarantã do Norte Laboratório Multidisciplinar 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Biologia molecular 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Microscopia 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Microbiologia 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Fundamentos de química 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Produtos naturais 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Cultivo de tecido vegetal 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Tecnologia de alimentos 

Campus Avançado de Lucas 

do Rio Verde Laboratório de Informática 

Campus Avançado de Sinop Multidisciplinar 

Campus Avançado de Sinop Eletrônica/Elétrica 
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Campus Avançado de Sinop Informática 

Campus Avançado de Sinop Desenho Técnico 

Campus Avançado de Tangará 

da Serra Laboratório de Artes 

Campus Avançado de Tangará 

da Serra Informática 2 

Campus Avançado de Tangará 

da Serra Informática 1 

Campus Avançado de Tangará 

da Serra Redes de computadores 

Campus Avançado de Tangará 

da Serra Montagem e manutenção de computadores 

Campus Avançado de Tangará 

da Serra Gestão de Recursos Humanos 

Campus Barra do Garças Informática 

Campus Barra do Garças Laboratórios de Ciências (química, física, biologia) 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de bromatologia e análise de alimentos 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Solos 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Fitossanidade (FitLab) 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Química industrial 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Educação e Gestão Ambiental - Legam 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Geomética - LabGEO 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Hematologia 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de programação - Lab 7 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Geografia 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Física 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Biologia 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de sementes e melhoramento de plantas 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Biologia Vegetal 

Campus Cáceres - Professor Laboratório de Topografia 
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Olegário Baldo 

Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo Laboratório de Química 

Campus Campo Novo do 

Parecis Laboratório de Solos 

Campus Campo Novo do 

Parecis Laboratório de Industrialização de Alimentos 

Campus Campo Novo do 

Parecis Microbiologia 

Campus Campo Novo do 

Parecis Fitotecnia 

Campus Campo Novo do 

Parecis Laboratório de biologia 

Campus Campo Novo do 

Parecis Entomologia 

Campus Campo Novo do 

Parecis Depósito de defensivos 

Campus Campo Novo do 

Parecis Laboratório de Arte/Música 

Campus Campo Novo do 

Parecis Laboratório de Sementes 

Campus Confresa Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

Campus Confresa Laboratório de Análise Sensorial 

Campus Confresa Laboratório de microbiologia 

Campus Confresa Laboratório de Química 

Campus Confresa Laboratório de bromatologia 

Campus Confresa Laboratório de Solos 

Campus Confresa Laboratório de Física 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva E006 - Física 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva E007 - Máquinas Elétricas 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva E014 - Instalações Elétricas. 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab01 - Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab02 – Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab03 – Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab04 – Informática 
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Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva LAB05 - Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab06- Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab07- Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab08 - Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab09 - Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab10 - Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Materiais de construção 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva E016 - Pesquisa Energia 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva E017 - Pesquisa Segurança do Trabalho 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Lab E101 

Campus Cuiabá- Bela Vista IFBiotec 

Campus Cuiabá- Bela Vista Química Geral 

Campus Cuiabá- Bela Vista Química Analítica 

Campus Cuiabá- Bela Vista Microbiologia 

Campus Cuiabá- Bela Vista Química Orgânica 

Campus Cuiabá- Bela Vista Físico-Química 

Campus Cuiabá- Bela Vista Laboratório de Águas e Ar - Laboratório de solos e sedimentos 

Campus Cuiabá- Bela Vista Laboratório de Monitoramento de Água e Ar 

Campus Cuiabá- Bela Vista Laboratório de Pesquisa em Microbiologia de Alimentos 

Campus Juína Laboratório de química 

Campus Juína Laboratório de Biologia I, Laboratório de Biologia II 

Campus Juína Laboratório de Microbiologia 

Campus Pontes e Lacerda Laboratório de Química 

Campus Pontes e Lacerda Lepmat - Laboratório de ensino e pesquisa em Matemática 

Campus Pontes e Lacerda Laboratório de Ótica e Electromagnetismo e Mecânica 

Campus Pontes e Lacerda Eletrotécnica 

Campus Primavera do Leste Laboratório de Eletrônica 

Campus Primavera do Leste Física 
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Campus Primavera do Leste Laboratório de informática A-10 

Campus Primavera do Leste Eletrônica de Potência e Domótica 

Campus Primavera do Leste Laboratório de Elétrica Básica 

Campus Primavera do Leste Laboratório de Tecnologia dos Materiais 

Campus Primavera do Leste Máquinas e Comandos Elétricos 

Campus Rondonópolis Laboratório de Processamento de Alimentos 

Campus Rondonópolis Laboratórios Multidisciplinares - Lab. Mult. I, II e III 

Campus Rondonópolis Laboratorios de Informatica 

Campus Rondonópolis 

LEMAT - Laboratório de Ensino, Pesq. e Extensão em Ciências da 

Natureza e em Matemática. 

Campus São Vicente Laboratório Multidisciplinar 

Campus São Vicente Laboratório de Pesquisa 

Campus São Vicente Microbiologia 

Campus Sorriso Laboratório de Microbiologia 

Campus Sorriso Química 

Campus Sorriso 

Laboratório de biologia e fitopatologia vegetal, atende também como 

laboratório de alimentos. 

Campus Várzea Grande Laboratório Multidisciplinar 

Campus Várzea Grande Laboratório 01 - Informática 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Laboratório de Mecânica de Solos 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva Laboratório de Asfalto 

Campus São Vicente Sementes 

Campus São Vicente Laboratório de Biotecnologia e Fisiologia Vegetal 

Campus São Vicente Química 

Campus São Vicente Laboratório de Solos 

Campus São Vicente Laboratório de Biologia geral 

Campus São Vicente Laboratório de trilhas 

Campus Campo Novo do 

Parecis Laboratório de Química 

Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva E-211 lab informática Pós-Graduação 

 


