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Objetivos

 discutir e apresentar políticas públicas, estratégias e

entraves para pesquisa, inovação e transferência de tecnologia no

Brasil, sob a ótica dos IFs;

 compartilhar experiências!



A Rede Federal de Educação 

Científica e Tecnológica 

e os Institutos Federais
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 2008: Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e

Tecnologia (IFs) → Lei 11.892/2008

 São 38 Institutos Federais, com mais de 600 Campi espalhados

por todo o território brasileiro, atuando em cursos técnicos (50% das

vagas), licenciaturas (20% das vagas) e graduações tecnológicas, podendo

ainda disponibilizar especializações, mestrados profissionais e doutorados

voltados principalmente para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica.

 são organizados em estrutura multicampi,

- OBS. Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação,

avaliação e supervisão das instituições os Institutos Federais são equiparados às

Universidades Federais.

Histórico



Os Institutos Federais

Finalidades:

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e

modalidades,

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e

tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à

educação profissional e educação superior,

IV - constituir-se em centro de excelência na oferta do ENSINO de

ciências,

V - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e

tecnológico;

VI - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Lei 11.892/2008



Os Institutos Federais

Objetivos:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 

forma de cursos integrados, 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 

renda e à emancipação do cidadão, 

VI - ministrar em nível de educação superior: a) cursos superiores de 

tecnologia, b) cursos de licenciatura, c) cursos de bacharelado e engenharia,  d) cursos 

de pós-graduação lato sensu, e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e 

doutorado.

Lei 11.892/2008





OBJETIVOS

- Oportunizar escolarização para jovens e adultos que 

não tiveram acesso à educação regular ou cujos 

estudos referentes à Educação Básica não foram 

concluídos. 

-Garantir a oferta de formação profissional e 

tecnológica aos jovens e adultos que foram excluídos 

do sistema educacional ou que não o acessaram nas 

faixas etárias denominadas regulares, 

- 644 unidades (Campus)

- Mais de 600 municípios





IFRS

IFPA

IFPB

IF Fluminense

IFCE

IFBA

O PROFNIT nos IFs



Cenário mundial e motivações oficiais (governos)

Pesquisa/inovação

Ou então...

As cobranças feitas aos Institutos Federais (IFs)



X



Cenário e motivações



Mas....será que as instituições de ensino brasileiras patenteiam pouco?



Cenário e motivações

Total de depósitos em 2016 no Brasil: 5200



Por que as instituições de ensino devem patentear 

seus inventos/processos?

 Proteger o conhecimento gerado,

 Possibilitar a geração de recursos (royalties) para a instituição,

 Dar o retorno que a sociedade espera das instituições de ensino como 

proponentes de SOLUÇÕES → transferência de tecnologia!

OU será para...

 Melhorar os nossos indicadores pessoais/institucionais de produção 

científica/tecnológica

Na visão dos governantes:

 Para atender indicadores internacionais de inovação,

 Para gerar recursos ($$) e diminuir aportes governamentais de recursos.



Cenário e motivações

Problemas das patentes acadêmicas brasileiras (atualmente):

 Desconexão entre as tecnologias depositadas como 

patentes pelas instituições e os interesses das empresas (sociedade) 

em explorar tais tecnologias.

 Baixo nível técnico.

Transferência de tecnologia (cessão ou comercialização das patentes) 

Projeto CNPq: “As patentes dos 

Institutos Federais: de onde vem 

e para onde vão!



Alguns documentos importantes para falarmos de 

Pesquisa/inovação/transferência de tecnologia

 Planos/Programas/Projetos governamentais/políticas públicas (???)

 Legislações vigentes





Estratégias do governo federal para fomentar a pesquisa, 

o desenvolvimento tecnológicos e a inovação nos IFs

 Estímulo às parcerias com a iniciativa privada e à

captação de recursos externos

 Mudanças de legislação na carreira docente

- Lei 12.772/2012 (carreira docente)

- Lei 12.863/2013 (carreira docente e utilização de Fundações de Apoio)

 Editais de fomentos específicos para os IFs

 Marco Legal de Ciência e Tecnologia (Lei 13.243/2016)



Alguns problemas das ações governamentais

 Falta de foco e de definição de prioridades reais;

 falta de compreensão  de conceitos inerentes à pesquisa e à inovação;

 burocracia e morosidade na execução dos processos;

 Falta de acompanhamento efetivo da execução dos projetos e ações;

 Escassez crescente de recursos financeiros e descontinuidade de 
políticas.



Legislação vigente

(alguns documentos importantes)



Lei 10.973/2004 (Lei da Inovação)

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica

e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências.

- alterada e complementada pela Lei 13.243/2016 (Marco

Legal da Ciência e Tecnologia no Brasil)

Legislação



 Marco Legal de Ciência e Tecnologia (Lei 13.243/2016)

Elogios:

- facilitação do trabalho conjunto entre instituições públicas e

privadas de pesquisa,

- inclusão do setor empresarial no processo de inovação, ao facilitar

a realização de pesquisas em parceria com universidades –aproximação com

as empresas,

- ampliação do tempo máximo que os professores das universidades

federais poderão trabalhar em projetos institucionais de ensino, pesquisa e

extensão, ou exercer atividades de natureza científica e tecnológica,

- isenção e redução de impostos para as importações de insumos

feitas por empresas na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e

inovação,

- simplificação dos processos de importação e desembaraço

aduaneiro.

Legislação



 Marco Legal de Ciência e Tecnologia (Lei 13.243/2016)

Críticas: 

- algum avanço em relação à Lei de Licitações (8.666/1993) –

pouco!!

- falta de isonomia  entre instituições públicas e privadas (crítica da 

CNI)

Ex: bolsas concedidas por empresas não serão isentas de 

contribuições previdenciárias.

- infraestrutura pública, que já é insuficiente para fazer pesquisa, 

trabalhando para projetos de interesse comercial,

- privatização da pesquisa pública, precarizando as condições de 

trabalho dos docentes e isentando o governo de propor soluções reais, de 

médio e longo e prazo,

- precarização da carreira docente (complementação externa de 

renda).

Legislação



Lei 11.196/2005 – Lei do Bem

Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa

tecnológica e desenvolvimento de inovação Tecnológica:

 dedução de IRPJ e da Contribuição sobre Lucro

Líquido (CSLL),

 Redução de IPI sobre equipamentos, máquinas, aparelhos

e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas

que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao

desenvolvimento tecnológico,

 outras vantagens fiscais e tributárias.

Legislação



 Motivações dos pesquisadores

 Motivações da Instituição (Institutos Federais)

 Motivações da sociedade/setores produtivos

 Motivações do(s) governo(s)

As motivações para realização projetos de pesquisa e

inovação, com a consequente Transferência de Tecnologia

(sob o ponto de vista dos IFs)



 Motivações dos pesquisadores:

- criar interação com os setores produtivos da sua área,

- proporcionar bolsas de pesquisa/extensão para seus alunos,

- complementar/melhorar a formação acadêmica dos alunos,

- melhorar a infraestrutura dos laboratórios e demais espaços de 

ensino,

- complementar renda.

 Motivações da Instituição:

- fortalecer interação com os setores produtivos e comunidade 

externa,

- tornar-se mais conhecido pela sociedade (consolidação da 

"marca")

- complementar/melhorar a formação acadêmica dos alunos,

- aumentar número de bolsas para os alunos,

- melhorar a infraestrutura dos laboratórios e demais espaços de 

ensino.

- resolver os problemas da sociedade.



 Motivações da sociedade/setores produtivos

- ter seus problemas resolvidos (de preferência, gastando 

pouco),

- desenvolver novos processos e produtos,

 Motivações do(s) governo(s)

- resolver os problemas da sociedade/setores produtivos 

- desenvolver ciência/tecnologia para tornar o país mais 

competitivo,

- melhorar a infraestrutura dos laboratórios e demais espaços 

de ensino (gastando pouco) (!)

- complementar renda dos servidores federais (!)

- diminuir número de bolsas pagas com orçamento público (!).



Políticas governamentais

Investimentos  para em 

Pesquisa/inovação no Brasil



Investimentos



Investimentos em P, D & I

2013 2016

1,25

Investimentos

1,66

??

2017 2018

1,0



Políticas governamentais
Investimentos



Investimentos



Investimentos



Investimentos



Finalizando....

Alguns desafios aos IFs:

 Capacitar recursos humanos para as atividades de propriedade

intelectual e transferência de tecnologia,

Aprimorar as relações com comunidade externa,

Atender demandas específica de Pós-graduação: PROFNIT!

 Fortalecer os nossos Núcleos de Inovação Tecnológica,

 Discutir, de forma crítica e responsável, as questões e temas

relacionados à inovação e transferência de tecnologia nas instituições

públicas federais.
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