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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo construir um relatório técnico conclusivo, o qual possa 

apresentar as ações que nortearam a implantação de um ambiente estruturado e 

institucionalizado denominado de Núcleo de Difusão, Tecnologia, Pesquisa e Inovação 

(NDTPI) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus 

Belém, as interações deste núcleo entre educação, inovação e tecnologia como parte 

integrante no processo ensino-aprendizagem, e os resultados dessas interações. A partir da 

metodologia de pesquisa-ação, iniciou-se uma prospecção para levantar elementos que 

pudessem embasar tanto sua ação, quanto a institucionalização, percorrendo sete etapas: 

sensibilização, diagnóstico, identificação, aproximação, acompanhamento, encaminhamento e 

difusão. Durante a pesquisa, a opção epistemológica foi a dialética; do ponto de vista de sua 

natureza, foi desenvolvida de forma aplicada; quanto à abordagem, foi qualitativa; do ponto 

de vista dos objetivos, foi exploratória. Ao final do processo, diante dos resultados 

alcançados, o NDTPI foi institucionalizado e aguarda sua implantação no organograma do 

Campus. Os docentes, discentes e técnicos que participaram do processo tornaram-se 

potenciais multiplicadores de uma “cultura” de inovação e empreendedorismo na instituição. 

Os resultados apresentados demonstram, entre outros, um maior entendimento da comunidade 

acadêmica do IFPA Campus Belém no universo da transferência de tecnologia, inovação, 

empreendedorismo e difusão dos seus produtos e processos no mercado e meio social, o que 

culmina com o objetivo primaz da instituição: a transformação social, através da 

democratização do conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed to build a conclusive technical report, which can present the actions that 

guided the implementation of a structured and institutionalized environment called the Center 

for Diffusion, Technology, Research and Innovation (NDTPI) at the Federal Institute of 

Education, Science and Technology do Pará (IFPA) Campus Belém, the interactions of this 

nucleus between education, innovation and technology as an integral part in the teaching-

learning process, and the results of these interactions. From the action research methodology, 

a survey was initiated to raise elements that could support both its action and 

institutionalization, covering seven stages: awareness, diagnosis, identification, 

approximation, monitoring, forwarding and dissemination. During the research, the 

epistemological option was dialectic; from the point of view of its nature, it was developed in 

an applied way; as for the approach, it was qualitative; from the point of view of the 

objectives, it was exploratory. At the end of the process, in view of the results achieved, the 

NDTPI was institutionalized and awaits its implementation in the Campus organization chart. 

Teachers, students and technicians who participated in the process have become potential 

multipliers of a “culture” of innovation and entrepreneurship in the institution. The results 

presented demonstrate, among others, a greater understanding of the academic community of 

the IFPA Campus Belém in the universe of technology transfer, innovation, entrepreneurship 

and diffusion of its products and processes in the market and social environment, which 

culminates with the primate objective of the institution : social transformation, through the 

democratization of knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

[...] O capital humano tem um papel decisivo no processo de difusão de tecnologias, 

no qual a suposição que se faz é a de que a absorção e o uso de novas tecnologias 

são dependentes do nível de escolaridade e do gap tecnológico existente entre o 

nível tecnológico de um país e a tecnologia de fronteira. (NELSON e PHELPS, 

1966, p.75). 

Este trabalho teve como objetivo construir um relatório técnico conclusivo, o qual 

venha apresentar as ações que nortearam a implantação de um ambiente estruturado e 

institucionalizado denominado de Núcleo de Difusão, Tecnologia, Pesquisa e Inovação 

(NDTPI) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus 

Belém, o qual tem por objetivo potencializar as tecnologias inovadoras - produzidas através 

de diferentes formatos (audiovisuais, gráficos, tecnologias educacionais, livros, manuais etc.) 

por meio das pesquisas desenvolvidas no seio do IFPA Campus Belém - e difundi-las no meio 

social e/ou mercadológico. 

Dessa forma, este trabalho se construiu com base em pesquisa bibliográfica e 

documental, buscando formar um referencial teórico que pôde dar suporte à argumentação 

construída ao longo da pesquisa, realizada através da coleta e análise dos dados, apresentação 

de conceitos, teorias e modelos que compõem este trabalho. 

Ressalta-se que, durante o processo de pesquisa, este trabalho teve como premissa a 

produção do Trabalho de Conclusão do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), e que 

o produto submetido (implantação de um Núcleo de Difusão de Tecnologias) está relacionado 

com as Normas Acadêmicas Nacionais, visando atender ao Art. 24 do regimento Nacional do 

PROFNIT, no qual versa sobre a produção técnico-científica mínima para aprovação final.  

As diretrizes seguidas foram desenvolvidas inicialmente por Silva (2017), as quais 

discorrem sobre as Tecnologias Educacionais (TE’s) produzidas no âmbito do IFPA Campus 

Belém pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Diversidades (NEAB), com coordenação da 

Professora Helena do Socorro Campos da Rocha1, na disciplina de Educação Étnico-raciais. 

Tal estudo apresentou um grande número de TE’s produzidas - 155 no espaço entre 2012 e 

2017, este estudo apresentou que nenhuma delas passou da fase de protótipo; descartadas após 

receber nota da avaliação da disciplina a qual estava relacionada. A partir de então, buscou-se 

saber o porquê. 

A pesquisa de Silva (2017) demostrou que, apesar de todo o esforço empregado no 

cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

 
1 http://lattes.cnpq.br/3955516512057842  

http://lattes.cnpq.br/3955516512057842
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2008), a 

partir da Lei nº 10.639/2003, a difusão das tecnologias educacionais produzidas pelo NEAB 

do IFPA Campus Belém ainda era deficiente.  

O resultado da pesquisa2 nos embasou a afirmar que esta é uma realidade presente em 

quase ou na totalidade dos cursos oferecidos pelo IFPA Campus Belém. Produz-se muito, 

difunde-se pouco. A difusão de seus produtos tecnológicos e inovações passa a ser uma 

necessidade que a instituição precisa superar, e a partir dessa afirmação apontamos nossa 

pergunta norteadora: como promover a interação entre educação, tecnologia e inovação, como 

parte integrante no processo de ensino-aprendizagem, no qual os resultados das pesquisas 

básicas se transformassem em produtos inovadores (através da pesquisa aplicada), e estes 

pudessem ser difundidos na sociedade? 

 Nossa hipótese apontou como caminho a difusão e os meios necessários para tal, 

visando interagir e consolidar o que propõe, mais especificamente, os itens VIII e X do Artigo 

5º da Resolução Nº 128/2019 do IFPA: 

 

(...) VIII. Promover a apropriação social e econômica das tecnologias desenvolvidas, 

com vistas ao desenvolvimento econômico e social, estimulando uma postura 

empreendedora e proativa. 
 

(...) X. Constituir uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que apresente 

soluções tecnológicas de forma a contribuir para o crescimento sustentável da região 

e do país. (IFPA, 2019, p.5). 
  

Ainda, embasado no Novo Marco Legal da Inovação (BRASIL, 2016), apontamos a 

implantação de um ambiente estrutural, formal e institucional, mais favorável à pesquisa, 

desenvolvimento e inovação na instituição, o qual estabeleça como princípios efetivos:  

 

• Promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o 

desenvolvimento econômico e social; 
• Promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores 

público e privado e entre empresas; 
• Estímulo à atividade de inovação nas empresas e nas ICT’s; 
• Simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, 

tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação. 

(BRASIL, 2016). 
 

 
2 A pesquisa de Silva (2017) buscou delinear o processo de produção de Tecnologias Educacionais 

implementadas pelo NEAB no âmbito do IFPA campus Belém, a qual apontou a falta de difusão como principal 

problema na consolidação destas, constatou-se a necessidade da implantação de mecanismos para estabelecer 

procedimentos e solucionar esse obstáculo, dentre eles, a criação de um núcleo de difusão. 
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A consonância deste relatório técnico conclusivo junto às Políticas, aos Programas e 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional3 (PDI) do IFPA respalda nossas ações para a 

criação do NDTPI junto ao IFPA Campus Belém. Pois nossas ações visam seus resultados 

junto à sociedade, e assim interagindo como descreve o seu PDI em seu mapa estratégico, 

mais especificamente no item R52: estimular a inovação, sua proteção e transferência para a 

sociedade. 

 

Figura 1: mapa estratégico do IFPA 

 

Fonte: PDI 2019-2023 (IFPA, 2019). 
 

 Assim, o NDTPI do IFPA Campus Belém, no contexto institucional, espacial, 

histórico e social, se apresenta como um parceiro na produção de tecnologias inovadoras, com 

enfoque principal na difusão, como resposta a dificuldade observada durante a pesquisa de 

Silva (2017). 

 
3 Disponível em: https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/pdi-2019-2022/4759-pdi-2019-2023/file  

https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/pdi-2019-2022/4759-pdi-2019-2023/file
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Cabe aqui definirmos, inicialmente, nosso entendimento sobre difusão como a 

apropriação social do direito amplo de acesso, uso e edição, facilitado pelo uso da tecnologia 

e inovações, da produção acadêmica do IFPA Campus Belém gerada pelo conhecimento, 

desenvolvida em pesquisas e materializada em um produto ou processo passível de resolver 

problemas percebidos. 

Este entendimento pode ainda ser resumido pelo Dicionário Tecnologia e Inovação do 

SEBRAE-CE (2010, p.36) como: “processo de generalização, adoção, melhoramento e 

adaptação contínua de inovação técnica entre usuários potenciais”. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Geral 

 

Implantar um ambiente estruturado e institucionalizado, denominado Núcleo de 

Difusão, Tecnologia, Pesquisa e Inovação no IFPA Campus Belém.  

 

 

1.1.2 Específicos 

 

1. Potencializar as produções inovadoras geradas no IFPA Campus Belém; 

2. Consolidar a difusão das inovações geradas no IFPA Campus Belém; 

3. Promover ações para implementar a cultura de inovação e empreendedorismo no 

ambiente institucional. 

  

 

1.2 Justificativa 

 

A apropriação do fazer e o uso de tecnologias são parte da vida do homem. Desde os 

ancestrais traços gravados em pedra com argila, corante e carvão, aos atuais traços gravados 

em telas de LCD4 touch screen5, as pessoas vêm buscando o desejo de se expressar, interagir, 

aprender e inovar, procurando conhecimentos, se aprimorando e criando tecnologias, seja ela 

em qualquer fase da história de seu desenvolvimento. 

A partir do aprendizado propiciado pelo ensino e potencializado pelas experiências 

adquiridas, as pessoas, por meio de ações mediadas pela tecnologia, as convertem em um 

 
4 Liquid Crystal Display (Display de Cristal Líquido). 
5 Tela sensível ao toque. 
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processo produtivo, e assim se desenvolvem socialmente. Laraia (2009) lembra que tudo o 

que o homem faz aprendeu com os seus semelhantes e não decorre de imposições originadas 

fora da cultura. Esse processo se autoalimenta na história, buscando sua evolução à medida 

em que suas ações se aperfeiçoam, se inovam e se desenvolvem com o intuito de se perpetuar. 

Hoje, é indubitável afirmar que as relações sociais mudaram, advindas com o 

“tsunami” tecnológico e seu impacto sobre as culturas e a sociedade. Autores como Schwab e 

Davis (2018), Pires (2018), Ferreira (2017), Jenkins (2009), Alves e Mancebo (2006), 

Sevcenko (2001), Bauman (2001) e Castells (1999) analisam esses impactos e transformações 

que, agora corriqueiras, fazem parte do dia a dia do meio social e da cultura em que vivemos. 

E assim a sociedade se adapta e as incorpora como algo “natural”, como algo que faz parte de 

si e não conceberia sua realidade/normalidade sem a mesma. 

 

Pode-se afirmar que o estudo da técnica relaciona-se à própria história da condição 

humana, uma vez que, por meio do uso intensivo de materiais e ferramentas, dentre 

outros fatores, a humanidade se constitui e ganha sentido ao longo dos tempos. 

Desde os primórdios, as possibilidades de uso, reinvenção e construção de sentidos 

na relação ontológica do homem com o mundo têm se estabelecido pela mediação 

tecnológica. Assim, as tecnologias concebem, por meio de artefatos eficazes, 

diferentes formas de expressão da atividade humana e podem funcionar como vetor 

de análise dos sistemas sociais. (ALVES e MANCEBO, 2006, p.46). 
 

“Mas o que a educação tem a ver com tecnologia ou vice-versa? Esta é uma primeira 

pergunta que muitas vezes vem à mente dos educadores, em geral quando se fala em 

tecnologia na educação”. (LEITE, 2004, p.1). 

A resposta vem da inegável presença da tecnologia em nossa sociedade, a qual 

constitui a primeira base para que haja necessidade de sua presença na escola, como a escrita. 

Na definição de Lévy (1993, p.7), “as relações entre os homens, o trabalho, a própria 

inteligência, dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos 

informacionais de todos os tipos”. A tecnologia ganha o mundo e ocorre, também, de acordo 

com as necessidades, desejos e objetivos dos usuários. “A sociedade contemporânea está 

sendo conduzida cada vez mais em linhas digitais. Em muitas partes do mundo, as pessoas 

vivem vidas condicionadas por um arranjo de sistemas digitais, artefatos digitais e práticas 

digitais” (FERREIRA, 2017, p.86). 

Rocha (2014, p.11) enfatiza que, ao fazerem uso de instrumentos tecnológicos, os 

sujeitos de alguma forma podem modificar seu uso e por eles serem modificados, e que “há 

outras possibilidades de aprender/desaprender/reaprender com as urgências, com os desafios e 

com as questões que emergem nas etapas de recomposição curricular e de reavaliação das 
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práticas na Educação Básica”. A educação é a base para o fazer científico e, a partir deste, as 

produções inovadoras e as ações empreendedoras se concretizam em soluções para a 

sociedade através da difusão e de sua apropriação. 

A educação é a ferramenta fundamental para o progresso científico e tecnológico de 

um país. Quem produz a ciência e o conhecimento que, em última instância fazem a 

sociedade mais rica e mais desenvolvida, são as pessoas. O insumo básico do 

progresso tecnológico é, portanto, humano.  

[...] Além disso, a educação acelera o processo de difusão de novas tecnologias. 

Sociedades mais educadas aprendem e utilizam mais rapidamente os conhecimentos 

e tecnologias desenvolvidos por outros países. (DE NEGRI, 2018, p.35). 
 

A “Mudança e Inovação Educacional: notas para reflexão”, de Messina (2001), faz 

parte de uma série de ensaios escritos no âmbito do Projeto: Inovações Educacionais na 

América Latina, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) com diferentes países da região. Tais ensaios representam um 

esforço para lançar luz sobre diferentes significados que podem ser atribuídos ao conceito de 

inovação, de modo a possibilitar que os grupos envolvidos com a temática estabeleçam, 

mediante consenso, um conjunto de referências teóricas capazes de balizar a escolha e a 

análise das experiências que sinalizam efetivas modificações nas práticas educativas. E esses 

ensaios já percorrem uma trajetória de mais de 19 anos. É hora de as pôr em prática! 

Assim, percebemos que nessa trajetória há um paradoxo. No âmbito do fazer prático 

em uma instituição de educação, ciência, tecnologia e inovação, como o IFPA Campus 

Belém, que tem como viés a pesquisa aplicada e, sendo uma instituição de educação 

profissional, constatamos que inovação, empreendedorismo e difusão são conceitos e trâmites 

que não fizeram e nem fazem parte da formação inicial da maioria das pessoas. Ao mesmo 

tempo, identificamos que no IFPA Campus Belém há muito carecia de um planejamento para 

nortear a comunidade na materialização de sua criatividade no que diz respeito à concepção 

de seus inúmeros produtos e processos ao longo desses anos de história – os quais não foram 

compilados exatamente por falta de elementos reguladores desse fazer. 

 
Uma geração toda não teve a oportunidade de finalizar uma graduação tendo a 

oportunidade de ter o conhecimento sobre propriedade intelectual. E isso aconteceu 

por que nossos professores, também, não tinham esse conhecimento, raras as 

exceções. (Fala de Henry Suzuki na palestra Redação de Patentes: além dos guias, em 24 

de out. 2019, EMBRAPA, Belém, Pará, Brasil). 
 

Partindo dessa problemática, na qual o IFPA Campus Belém como uma instituição 

que tem por vocação a pesquisa aplicada e direcionada à tecnologia e inovação, faz-se 

importante atentar, inicialmente, para os princípios que permeiam sua Política de Inovação, 
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entre estes o que diz: “os programas de pesquisas e inovação tecnológica devem garantir a 

transferência de conhecimentos e inovações tecnológicas à sociedade”. 

Nesse sentido, é imperativo conceber a Extensão na Rede Federal de EPCT como 

uma práxis que possibilita o acesso aos saberes produzidos e experiências 

acadêmicas, oportunizando, dessa forma, o usufruto direto e indireto, por parte de 

diversos segmentos sociais, a qual se revela numa prática que vai além da visão 

tradicional de formas de acesso como também de participação. (BRASIL, 2013, 

p.13). 
 

Apesar de essas diretrizes estarem institucionalmente propostas e delineadas, 

observamos que não existe uma rotina organizada de produção, difusão e acesso a essas 

ferramentas/ produtos/ processos inovadores criados no âmbito do IFPA Campus Belém por 

docentes e discentes em sala de aula ou mesmo entre os técnicos em educação. Tão pouco elas 

foram inseridas e incentivadas como fundamentais dentro do planejamento dos cursos em 

geral, fato que denota um contrassenso com a legislação educacional brasileira, sendo esta 

balizadora da busca pela qualidade do ensino.  

 

O IFPA é uma instituição de ensino criado para fazer pesquisa aplicada, então o 

ensino tem que ser voltado para uma aplicação como manda a legislação. A 

princípio, seria arrumar um mecanismo que forçasse institucionalmente com que 

todo professor que fosse para sala de aula, pegasse seus saberes e aplicasse isso para 

resolver problemas. Problema que emerge do interior ou exterior que nos influencia 

(evasão e reprovação por exemplo que se for olhar os índices nas escolas, são 

alarmantes para isso). 

[...] Outra questão social que emerge é a questão da violência que também é algo 

gritante. Morte de jovens, tantos negros quanto outras etnias. 

[...] Problemas que estão ali, porém que o professor de matemática, física, química 

geografia, não estão usando essa prerrogativa de pesquisa de resolver problema para 

que o aluno não pegue esse conteúdo e seja fictício, que sirva só para obter um 

diploma. E sim que esse conhecimento sirva para resolver problemas que existem. 

Uma utopia que não acontece. (ROCHA, entrevista concedida em 2017). 
 

Constatamos (através de uma pesquisa que iremos apresentar mais a frente) que, 

dentre aqueles que desenvolvem tecnologia e inovação, na maioria deles, não há a 

compreensão quanto aos passos de construção e amadurecimento destas. Normalmente, a 

construção se dá por uma ideia nascida pela facilidade na execução ou na disponibilidade da 

matéria-prima, não por uma demanda social ou de mercado. Após a pesquisa básica, a maior 

parte se dedica à publicação de um artigo e/ou apresentação em eventos, sem terem o cuidado 

de fazerem o devido, e necessário, registro intelectual da inovação nos órgãos competentes. 

Não há, também, um incentivo ou formação na área do empreendedorismo aos que 

produzem, no sentido de formatar a ideia de negócio a partir de uma demanda na solução de 
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um problema, em que se possa gerar frutos financeiros no mercado e/ou sociais. Uma prática 

secular que acontece em ambientes educacionais em todo o Brasil, como bem observa 

Antônio Brito6 (2018): 

 

O Brasil tem uma longa história de maus tratos à inovação. Primeiro, por pensar que 

não dependeria dela, século após século de economia baseada em matérias-primas. 

Depois, pela crença mágica nos poderes de um grande mercado interno. Não deve 

ser apenas um erro de estratégia. Parece, a comprovar, ter a ver com uma 

generalizada cultura de que aqui o futuro sempre aconteceria sem que o 

preparássemos e o perseguíssemos. 

Então, nunca nos atribuímos o dever de construir a nação pela educação. Nunca 

adotamos o risco e o empreendedorismo como as formas básicas, para não dizer 

únicas, de chegar ao sucesso empresarial. Desde sempre, o caminho para a maioria 

absoluta das companhias nacionais passava antes pelos cofres públicos do que pela 

busca obsessiva por inovar em processos e produtos. Cientistas e pesquisadores, em 

consequência, nem são idolatrados nem apoiados. Nós os temos como figuras 

estranhas que nas universidades ficam sempre abaixo dos acadêmicos e na vida 

privada são tratados como representantes de algum ente exótico. (BRITO, 2018, p. 

9). 
 

Considerando esse cenário foi possível observarmos que as produções concluídas 

pelo corpo discente do IFPA Campus Belém possuíam um acabamento, dentro das 

possibilidades financeiras dos mesmos, digamos, na versão “1.0”, necessitando de 

aprimoramentos para se apresentar à sociedade ou ao mercado, mesmo sendo apenas um 

protótipo. Vale atentar que tais construções analisadas foram realizadas com recursos dos 

próprios discentes, sem apoio ou recurso da instituição, se valendo de suas habilidades 

artísticas na concepção da ideia, na escolha dos materiais e na construção da tecnologia, as 

quais ainda passariam por testes para validações. 

Não foram raras as vezes que durante os testes as peças descolavam, amassavam, 

quebravam ou não funcionavam 100% como esperado, efeito previsível para materiais fixados 

com cola branca ou quente, e não adequados às necessidades impostas por uma fricção ou 

movimento de rotação da peça, ação necessária para dar andamento a um jogo de tabuleiro, 

por exemplo. Como expõe um discente, que produziu e participou de um evento expondo sua 

TE, ao ser perguntado como teria sido sua apresentação: 

 

Detectou-se algumas falhas ao apresentar no Seminário Integrador, porque a gente 

tinha que expor, vieram bastante alunos de uma escola, aí eles estavam ajudando a 

gente a testar as tecnologias e detectamos algumas falhas, mas, apesar disso, elas são 

fáceis de serem replicadas para uso em sala de aula.  

 
6 Presidente-executivo INTERFARMA (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa) - SP. 
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(...) Só que tínhamos dificuldade com o papel, enrolava e ele não se mantinha, 

porque tinha que colar em um quadro também a frase formada. (SILVA, entrevista 

concedida em 2017). 
 

Para melhor visualizar a questão, apresentamos na figura 2 a imagem da tecnologia 

educacional SANKOFA, idealizada por discentes do curso de Pedagogia do IFPA Campus 

Belém. Sua concepção teve por objetivo o ensino sobre a África e as relações 

interdisciplinares, buscando trabalhar o afrofuturismo, a história e a matemática entre outras 

disciplinas, visando a aplicação prática na solução de problemas percebidos, tanto na área 

educacional quanto social. 

 

Figura 2: imagem do protótipo SANKOFA, desenvolvido por um grupo de discentes do curso de Pedagogia, 

visando o ensino sobre a África e as Relações Etnicorraciais. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

Em relação à gestão institucional, esta não visualiza todo o potencial que possa vir a 

ser proveitoso em termos econômicos, publicitários e sociais para benefício dela própria, a 

partir dessas produções inovadoras, e assim oferecem pouco apoio institucional a estas 

produções. Tais afirmações se baseiam na pesquisa realizada por Silva (2017, p.91), os 

docentes quando perguntados acerca do motivo pelo qual não ocorre o uso/desenvolvimento 

das tecnologias na sala de aula. As respostas conduzem à necessidade de um apoio 

institucional mais efetivo para a construção de tecnologias, em termos de pessoal, técnica e 

recursos tecnológicos, os quais irão suprir as necessidades elencadas. Passados três anos 

daquela pesquisa, estas mesmas necessidades ainda são percebidas em 2020. 
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Após analisar estes dados iniciais, partimos na busca de consolidar as possibilidades 

atuais e futuras do fazer científico por meio de um espaço institucional que pudesse: produzir 

para o bem comum, aprimorar os mecanismos de produção, socializar os produtos, processos 

e serviços inovadores, em busca de um crescimento humano e social, além de apresentar o 

IFPA Campus Belém como uma instituição de transformação social. 

 

 

 1.3 Organização dos capítulos 

 

A pesquisa está organizada em 7 capítulos. 

Capítulo 1 faz a introdução do trabalho, apontando seu objetivo geral e os 

específicos, visando o entendimento inicial da pesquisa e o produto final proposto; apresenta 

também as justificativas que motivaram o escopo do trabalho. 

Capítulo 2 busca contextualizar o IFPA Campus Belém em sua história, espaço de 

atuação, seus cursos e perspectivas futuras. 

Capítulo 3 é um apanhado teórico sobre os conceitos que são tratados no trabalho, 

buscando direcionar o entendimento e contextualizando a relação entre eles e o pensamento 

principal do estudo. 

Capítulo 4 apresenta o planejamento estratégico que foi formulado, onde 

delimitamos o público-alvo do trabalho, a fundamentação legal que o respaldou, apresentamos 

o que são stakeholders, a fundamentação legal, NIT’s, núcleos de difusão e espaços makers, 

delineamos o modelo organizacional, a metodologia e o pensamento sistêmico relacionado à 

pesquisa-ação. 

Capítulo 5 versa sobre a metodologia em si e seus enquadramentos, procedimentos e 

fases de desenvolvimento. 

Capítulo 6 apresenta os resultados da proposta deste relatório técnico conclusivo e 

das ações que foram definidas e empreitadas na metodologia, e realiza ainda uma análise de 

comparação entre a situação-problema e o modelo conceitual proposto. 

Capítulo 7 trata das considerações parciais obtidas no decorrer da pesquisa. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LÓCUS  

 

Criado em 23 de setembro de 1909 como Escola de Aprendizes Artífices do Pará, 

pelo então presidente da República, Nilo Procópio Peçanha (1967-1924) - impulsionador do 

ensino técnico profissional no país - compreendia o ensino primário, cursos de desenho, 

oficinas de marcenaria, funilaria, alfaiataria, sapataria e ferraria. Em Belém, era localizado na 

Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 820, no bairro do Umarizal, onde atualmente 

funciona a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), a figura 3 

apresenta a fachada da antiga escola. 

 

Figura 3: fachada da Escola de Aprendizes Artífices do Pará 

 

 
 

Fonte: https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/9530-escola-de-teatro-de-danca-abre-inscricoes-para-

cursos-tecnicos. 
 

Em 1930, a Escola de Aprendizes transforma-se em Liceu Industrial do Pará e, em 

1942, com a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Industrial, recebeu a denominação de 

Escola Industrial de Belém. No ano de 1959, a Escola é transformada em Autarquia Federal 

com autonomia didática, financeira, administrativa e técnica e, em 1966, passa a atuar com o 

Ensino Profissional em nível de 2° grau com os Cursos Técnicos de Edificações e Estradas, 

nominando-se Escola Industrial Federal do Pará, quando foram criados os cursos de 

Agrimensura e Eletromecânica. Em 1967, pela primeira vez, a instituição admite a matrícula 

https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/9530-escola-de-teatro-de-danca-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos
https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/9530-escola-de-teatro-de-danca-abre-inscricoes-para-cursos-tecnicos
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de discentes do sexo feminino. No ano seguinte, 1968, ocorreu a instalação definitiva da 

Escola Técnica Federal do Pará na Avenida Almirante Barroso, 1155 (Figura 4), onde, 

posteriormente, implantou-se o curso de eletromecânica, hoje denominado apenas mecânica, 

em seguida, foram criados os cursos de Saneamento, Telecomunicações e Eletrônica. 

Em 1987, após a descoberta das jazidas minerais nas Serras de Carajás e Trombetas, 

a Escola Técnica inicia sua expansão para o Sudeste do Pará, criando a Unidade 

Descentralizada de Ensino Técnico (UNED) de Marabá, com o intuito de formar profissionais 

visando geração de emprego e renda na região, oferecendo os cursos de Mineração e 

Metalurgia. 

Cinco anos após essa expansão e implantação dos novos cursos na região Sudeste do 

Pará, a Escola Industrial Federal do Pará assina convênio com o Parque de Material 

Aeronáutico de Belém. Começa, assim, o curso Pós-Técnico de Manutenção de Aeronaves, 

resultando na primeira Escola de Mecânicos Civis de Aeronaves, parceria entre o Centro e o 

Departamento de Aviação Civil. Todos os formandos em Manutenção de Aeronaves foram 

contratados pela aviação civil, em 1991.  

Em 1995, é a vez dos cursos pós-médios em Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, 

Metalurgia e Processamento de Dados. Em 1996, o Curso Técnico de Trânsito é criado em 

parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA). 

Em 1997, foi instituída, pelo Ministério da Educação, a verticalização da Educação 

Profissional em níveis Básico, Técnico e Superior. Assim, em 18 de janeiro de 1999, a Escola 

Técnica foi elevada à categoria de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) com a 

finalidade de atuar nos níveis e modalidades da educação profissional, passando a ofertar, 

além dos cursos técnicos profissionalizantes, os cursos superiores de Tecnologia.  

Em 1998, os cursos técnicos subsequentes nas áreas de Química, Radiologia Médica, 

Registro de Saúde, Pesca e Turismo foram implantados para atender a necessidade de 

formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e de desenvolvimento do Estado.  

Com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, sancionada pelo então presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o CEFET-PA 

transforma-se em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPA), integrando-se 

às Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal (EAFC), atuante na rede de ensino profissional 

há mais de cem anos, e de Marabá (EAFMB), criada em 2008. Hoje se faz presente em 19 

campi, distribuídos nos municípios do estado. 
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O IFPA Campus Belém oferece, em 2020, 46 cursos - 16 são de nível superior, 21 de 

nível técnico e 9 de nível de pós-graduação (3 mestrados e 6 Especializações), nos quais 

busca expandir ao máximo a oferta de vagas, primando na busca pela excelência no ensino, 

pesquisa, extensão e inovação tecnológica que garanta a integração e diversidade dos saberes 

e a inclusão dos cidadãos no mundo do trabalho.  

A atual gestão do Campus (em 2020) é composta pelo Diretor Geral Professor 

Raimundo Otoni e cinco diretorias (Ensino - DEN, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 

DPI, Extensão – DEX, Administração e Patrimônio– DAP, Graduação e Políticas 

Educacionais – DGP, além de seus departamentos, secretarias, coordenações, setores e 

núcleos. A figura 4 apresenta o portal de entrada do Campus. 

Figura 4: fachada do Instituto Federal do Pará Campus Belém 

 

 
 

Fonte: Rubens Pinheiro, 2020. 
 

Em seu Plano de Desenvolvimento do Campus Belém (PDC) 2019-2023, a 

instituição se apresenta como “responsável em ofertar cursos nas áreas de Educação, Ciência 

e Tecnologia, nos vários níveis e modalidades de ensino, tendo como principais metas realizar 

pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços e promover a Educação 

Profissional em articulação com os segmentos sociais, o poder público e os setores produtivos 

do Estado do Pará”. (IFPA, 2019, p. 20). 

O IFPA Campus Belém conta com uma comunidade interna de discentes e 

servidores7 distribuída em: 5.913 alunos, 360 professores e 171 técnicos administrativos. Um 

universo apto a desenvolver e a se desenvolver, com possibilidades incontáveis para o 

progresso institucional, social e pessoal. 

 
7 De acordo com os dados (2018) da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que tem como objetivo reunir dados 

relativos ao corpo docente, discente, técnico-administrativo e de gastos financeiros das unidades da Rede 

Federal, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela SETEC/MEC. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, apresentaremos a bibliografia que irá embasar os conceitos tratados 

no trabalho, buscando direcionar o entendimento, contextualizando a importância e os 

relacionando com o pensamento principal do estudo. 

 

 

3.1 A motivação: um pouco de história 

 

Este trabalho se baseia em um histórico vivenciado no Campus Belém do Instituto 

Federal do Pará, no qual desenvolvemos a pesquisa. Buscamos agregar os conceitos de 

inovação, empreendedorismo e difusão, aliados aos conhecimentos produzidos no ambiente 

institucional a fim de que pudessem nos conduzir a um entendimento e visionar possibilidades 

e soluções para a falta de difusão relacionada aos inúmeros produtos tecnológicos produzidos 

na instituição pesquisada. 

Iniciamos este trabalho com a proposta de gerar um relatório técnico conclusivo, 

alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional, que pudesse responder às questões sobre 

as TE’s produzidas no IFPA Campus Belém, buscando conhecer o que se produz, o quanto se 

produz e como se difunde essa produção. E ainda, como o núcleo poderia contribuir para 

potencializar essa difusão, para que a sociedade possa vir a usufruir dessas produções. 

A produção da matéria intitulada “NEAB: você o conhece?”8, publicada no site do 

IFPA Campus Belém, em 23 de janeiro de 2017, trouxe uma inquietação e desencadeou uma 

prospecção sobre as tecnologias educacionais produzidas na instituição, foi o início da jornada 

na qual culminaria no NDTPI. 

Inicialmente, buscamos em Silva (2017) elementos norteadores, sua pesquisa foi 

centrada no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro (NEAB) do IFPA Campus Belém. Apresentou 

que apesar de todo o esforço empregado na produção das TE’s (da concepção teórica à 

apresentação final na disciplina ou eventos), estas se “perdiam” por falta de um 

direcionamento no fluxo que pudesse conduzir a uma nova fase de amadurecimento destas 

tecnologias e visioná-las para que foram produzidas: resolver um problema social. 

Em outras palavras, abria-se um paradoxo: o NEAB produzia as TE’s na busca de 

solucionar problemas no ensino-aprendizado, através de uma didática ativa e inovadora. Os 

alunos se empenhavam em transpor essa didática na construção de uma TE (que poderia ser 

um jogo de tabuleiro, um aplicativo, uma revista em quadrinhos ou outros formatos), mas essa 

 
8  Reportagem disponível em: http://belem.ifpa.edu.br/ultimas-noticias/725-neab. 
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produção não passava do protótipo. A possível solução, materializada nas TE’s, ficava sem 

solução. 

Mais à frente na nossa pesquisa nos deparamos com um conceito que definia tal 

situação, conhecida como “Vale da Morte”9, lacuna relacionada à trajetória de 

amadurecimento de uma tecnologia ou, ainda, uma quebra no caminho entre uma Instituição 

de Ciência e Tecnologia (ICT) e o mercado e/ou sociedade, a figura 5 ilustra esse conceito, 

um hiato que precisa ser superado no processo de amadurecimento de uma tecnologia ou 

inovação. É conhecido como “Vale da Morte”, pois é onde a maioria das inovações 

produzidas não conseguem “atravessar”, não conseguem sair do protótipo, não solucionam os 

problemas para os quais foram gerados e “caem neste vale”. 

 

Figura 5: ilustração do “Vale da Morte”, entre a produção gerada e a necessidade na sociedade, mercado ou em 

outra instituição de ciência e tecnologia. 

 

 

 

Fonte: autor (2020). 

 

Segundo Branscomb e Auerswald (2003), existem várias lacunas (conhecidas como 

gaps) ou demandas entre os extremos do “Vale da Morte” a serem superadas. Essas questões 

 
9 O “Vale da Morte” foi definido por Branscomb e Auerswald (2003),para explicar a lacuna (ou gap) na qual as 

tecnologias “se perdem” durante sua trajetória de amadurecimento. Como exemplo temos a falta de apoio 

gerencial ou financeiro necessários para dar continuidade no desenvolvimento da tecnologia até sua chegada ao 

mercado ou sociedade. 
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precisam ser resolvidas pelo empreendedor ou pela ICT durante a trajetória de 

amadurecimento das inovações, visando concretizar o objetivo inicial: a solução de um 

problema. As questões podem ser de ordem financeira, de pesquisa, de informação e/ ou de 

confiança. O gestor (público ou privado) precisa, inicialmente, antecipar o entendimento 

desses gaps para equacionar e solucionar essas demandas e assim obter sucesso ao empenhar-

se em fazer a transição da invenção à inovação. Em outras palavras, antecipar as possíveis 

soluções ao tentar atravessar o “Vale da Morte”. 

A partir desse reforço teórico, compreendemos que isso também se aplicava aos 

lócus da pesquisa, afinal, a difusão e a apropriação social ou de um provável mercado, 

resultante dessas tecnologias e inovações produzidas no IFPA Campus Belém, foram ações 

observadas como descontínuas de todo o processo. Depois de produzidas, testadas e 

validadas, as tecnologias eram simplesmente “esquecidas”, ou seja, caíam no “Vale da Morte” 

das inovações. 

Analisamos, então, a pesquisa de Silva (2017, p.86) a partir de um memorial (Quadro 

1): as ações que foram desenvolvidas e este novo momento (2019/2020). Uma nova coluna é 

acrescida para apresentar o status atual em comparação à proposta anterior, visando construir 

uma “peça central” que identifique as melhores ações as quais vislumbrem uma solução 

assertiva para chegarmos ao outro extremo. 

 

Quadro 1: memorial – a pesquisa anterior x pesquisa atual 

O Quê 
Situação Antes 

da pesquisa 

O Durante 

(2017) 

O Sonho! 

(2018) 

O Status atual  

(2020) 

1. 

Levantament

o das 

Tecnologias 

Educacionais 

Construída de 

forma 

assistemática. 

Distribuídas 

em vários 

arquivos de 

forma 

desordenada. 

Sistematização de todas 

as Tecnologias 

Educacionais do 

NEAB, encontradas até 

dezembro de 2017, para 

formato DOC (WORD) 

e XLS (EXCEL). 

Conseguir 

levantar todas as 

Tecnologias 

Educacionais 

produzidas pelo 

IFPA Campus 

Belém. 

Foi realizada a 

sistematização e 

estão 

atualizadas, a 

grande maioria 

pertencente ao 

NEAB. 

2. 

Catalogação 

das 

Tecnologias 

Educacionais 

Construída de 

forma 

assistemática. 

Distribuída em 

vários arquivos 

de forma 

desordenada. 

Sistematização de todas 

as Tecnologias 

Educacionais do 

NEAB, encontradas até 

dezembro de 2017, para 

formato DOC (Word) e 

CDR (Corel Draw). 

 

Produção de um 

catálogo em 

suporte de papel. 

Produção de um 

e-book. 

Catalogação e   

sistematização 

de todas as 

Tecnologias 

Educacionais 

produzidas pelo 

Dois catálogos 

foram editorados 

e impressos com 

as primeiras 155 

TE produzidas 

pelo NEAB. 

Até julho de 

2020, o NEAB 

possuía 314 TE 

produzidas, e 

outras 53 
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IFPA Campus 

Belém. 

tecnologias de 

outros cursos. 

3. Registro 

Fotográfico 

das 

Tecnologias 

Educacionais 

Material de 

baixa 

qualidade. 

Registro das atuais 

Tecnologias 

Educacionais 

produzidas a partir de 

novembro de 2017. 

Resgate e 

recuperação das 

Tecnologias 

Educacionais 

construídas nos 

anos anteriores e 

sua 

reprodutividade 

imagética. 

Atualmente há o 

registro 

fotográfico de 

todas as TE 

produzidas pelo 

NEAB. 

4. Produção 

de um 

catálogo 

digital 

Material de 

baixa 

qualidade e 

assistemático. 

Produção de um 

catálogo virtual 

sistematizado com 

todas as Tecnologias 

Educacionais do 

NEAB, encontradas até 

dezembro de 2017, e 

disponibilizados em 

meio web. 

Produção de um 

e-book com 

todas as 

Tecnologias 

Educacionais do 

IFPA Campus 

Belém. 

E-book 

produzido e 

disponível para a 

publicação na 

vitrine 

tecnológica do 

IFPA. 

5. Registro 

Intelectual 

das 

Tecnologias 

Educacionais 

95% das 

Tecnologias 

Educacionais 

já foram 

encaminhadas 

ao NIT. 

Nada foi realizado neste 

sentido. 

Registro de 

todas as 

Tecnologias 

Educacionais do 

IFPA Campus 

Belém. 

A grande 

maioria das TE’s 

produzidas são 

em formatos de 

jogos e segundo 

a Lei 9.279/ 96 o 

registro não se 

aplica. Outras 

formas de 

registro estão 

sendo 

analisadas. 

6. Produção 

de um hotsite 

(Vitrine 

Tecnológica) 

Foi 

disponibilizado 

no link: 

belem.ifpa.edu.

br/neab 

Carecendo de 

mão de obra 

especializada 

para 

reorganizar seu 

visual. 

Produção de um novo 

hotsite, em fase de teste 

disponibilizado no link: 

www.ifpa.edu.br/tecnol

ogias_educacionais 

Inserção de todas 

as Tecnologias 

Educacionais do 

IFPA Campus 

Belém. 

Material 

produzido e 

disponível para 

publicação web. 

 

O link foi 

retirado do site 

em agosto de 

2019. 

7. Difusão e 

divulgação 

para 

visibilização 

da Vitrine 

Tecnológica 

Ações pouco 

expressivas. 

Nada foi realizado neste 

sentido. 

Após a 

finalização do 

hotsite (Vitrine 

Tecnológica) 

realizar a difusão 

e divulgação. 

Por mudanças 

ocorridas no site 

do IFPA 

Campus Belém 

em agosto de 

2019, este link 

foi removido. 
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8. Núcleo de 

Difusão de 

Tecnologias 

Educacionais 

Não existe. 
Construção da proposta 

de criação. 

Apoio e 

potencialização 

para a Difusão 

de todas as 

Tecnologias 

produzidas no 

IFPA Campus 

Belém. 

O trabalho para 

sua implantação 

iniciou em junho 

de 2018. 

Fonte: autor, 2020. 

 

O Quadro 1 descreve a trajetória das ações percorridas anteriormente e o estado atual 

em que se encontram, em 2020: 

 

1. Levantamento das Tecnologias: apesar de já existir a sistematização e o 

acompanhamento para manter os dados atualizados, somente as TE’s produzidas no âmbito do 

IFPA Campus Belém, através do NEAB, coordenado pela Professora Helena do Socorro 

Campos da Rocha, na disciplina de Educação para as Relações Etnicorraciais, estão 

catalogadas. Faltam inserir outras 53 tecnologias inovadoras em outras áreas que foram 

levantadas no período de junho de 2019 a março de 2020. 

 

2. Catalogação das Tecnologias Educacionais: dois catálogos foram produzidos 

com as TE de 2012 a 2017 (disponível em: Volume 1: 

https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbtgf5meMc4mJHf8tgRoA/ e Volume 2: 

https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbthORDucRyQUfEtEb4_Q, mas somente das disciplinas 

ministradas pela Professora Helena Rocha. Faltam consolidar e inserir as novas tecnologias 

produzidas pelo IFPA Campus Belém, entre 2018 e 2019.  

 

3. Registro Fotográfico das Tecnologias Educacionais: atualizado e catalogado 

com as TE’s de 2012 a 2018, mas somente das disciplinas ministradas pela Professora Helena 

Rocha. Faltam inserir as novas tecnologias produzidas pelo IFPA Campus Belém no ano de 

2019. 

 

4. Produção de um catálogo digital com as informações das Tecnologias 

Educacionais: com as informações coletadas e sistematizadas, no período de 2012 a 2017, foi 

criado um catálogo digital em formato e-book, o qual está disponível para publicação no 

https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbtgf5meMc4mJHf8tgRoA/
https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbthORDucRyQUfEtEb4_Q
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hotsite a ser criado no site institucional do IFPA Campus Belém, aguardando consentimento 

da gestão para implantação. 

 

5. Registro Intelectual das Tecnologias Educacionais junto aos órgãos 

competentes: o andamento destes registros de propriedade intelectual já existe, mas, devido à 

grande demanda frente as 320 tecnologias sistematizadas, precisaria de mão de obra dedicada 

para finalizá-los. A assistência no encaminhamento para registro junto ao Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) da Reitoria está sendo realizada. 

 

6. Produção de um hotsite (Vitrine Tecnológica) institucional para visibilizar e 

disponibilizar as tecnologias: terá o objetivo não só de publicitar, mas de criar um repositório 

virtual para a sociedade conhecer, compreender, apropriar e difundir tais tecnologias. Depois 

de testadas e validadas durante seu desenvolvimento, essas tecnologias podem servir como 

base para a capacitação de professores, assim como para utilização em sala de aula, além de 

serem usufruídas pela sociedade. Aguardando consentimento da gestão para a implantação. 

 

7. Difusão e divulgação para visibilizar a Vitrine Tecnológica: após a 

implantação do repositório virtual (Vitrine Tecnológica), teria início a ampla divulgação junto 

aos órgãos de comunicação dos sistemas de educação, com a finalidade de ampliar o número 

de pessoas que possam ter acesso ao site e ao seu conteúdo. Aguardando consentimento da 

gestão para iniciar. 

 

8. Criação de um Núcleo junto ao organograma institucional do IFPA 

Campus Belém: diante da expansão que as tecnologias vêm alcançando em outros meios e 

dentro da própria Rede Federal, não há como retroceder neste processo. Com a criação de um 

núcleo de trabalho específico, institucionalizado e com pessoal capacitado, as produções 

poderão alcançar um outro patamar e tornar-se referência na busca de educadores e educandos 

– seja pela necessidade de capacitação e domínio das ferramentas para essa produção, seja na 

busca de material educativo ou, ainda, no compartilhamento de suas criações, podendo ser um 

amplo caminho para a difusão.  

Assim, as tecnologias já produzidas e que ainda serão produzidos pelo IFPA Campus 

Belém poderão ficar disponíveis e com livre acesso, onde os usuários terão espaço para 

aprender e partilhar o que apreenderam e, assim, criarem interatividade. Seguirá a lógica do 

aprendizado que capacita e ajuda a desenvolver a criatividade do docente, tornar o discente 
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protagonista, criando uma rede colaborativa em que as tecnologias possam ser testadas de 

maneira mais ampla e receber considerações ou aperfeiçoamentos futuros. 

Como podemos observar das propostas apresentas em 2017, sete delas foram 

consolidadas (levantamento, catalogação, registro, produção de um catálogo, 

encaminhamento para registro de Propriedade Intelectual, produção de um hot site e difusão 

das TE’s). A partir desta pesquisa, as propostas foram ampliadas para mais áreas, além do 

NEAB, produtoras de tecnologias e inovações no IFPA Campus Belém. 

O NDTPI busca se consolidar como um espaço para a construção de saberes e as 

suas inter-relações, potencializada pela variedade de expertises envolvidas para a construção 

de tecnologias inovadoras, sua difusão e apropriação social. 

O NDTPI dentre seu histórico (desde a proposta em 2017) apresenta alguns avanços: 

1. A Portaria 307/2018 de 11 de junho de 2018, criou a Coordenação do Núcleo de 

Difusão de Tecnologias, Inovação e Extensão (NDTIE), ligado à Diretoria de Extensão 

(DEX), como preceito para sua institucionalização, mas que não ocorreu nesse ano. 

Mesmo assim, este “protótipo” foi trabalhado no sentido de possibilitar a divulgação 

junto à sociedade do conhecimento gerado pelo IFPA Campus Belém externados nas dezenas 

de produtos e processos desenvolvidos em seu seio. Um dos exemplos foi a exposição de 

tecnologias produzidas no Campus Belém, durante a IX Feira Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, realizada entre 8 a 10 de agosto de 2018 no Centro de Convenções do 

Hangar, a figura 6 apresenta uma das equipes com sua tecnologia durante o evento. 

Figura 6: discentes durante a IX Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Belém/PA, 2018 

 

Fonte: Maiéle Batista, 2018. 



38 

Foi durante esses eventos que percebemos a grande necessidade de um Núcleo de 

trabalho específico (poderíamos até chamar de espaço maker), pois as tecnologias que eram 

produzidas e apresentadas precisavam ser potencializadas (remodeladas no design, na 

estrutura e nos materiais) para serem mais bem difundidas à sociedade. 

2. No início de 2019, a ideia do NDTPI se potencializou como produto final do 

mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – 

PROFNIT, do autor desta pesquisa. 

 

3. A partir de abril de 2019, com a posse de uma nova gestão, o Núcleo ainda estava 

entre uma ideia, respaldada pela Portaria 307/2018 e as realizações que ocorreram em 2018, 

para prosseguir com suas ações. Ocorreram reuniões para avaliar o interesse em corroborar 

com a sua continuidade, a resposta foi positiva. Deu-se então, de maneira mais efetiva, a sua 

consolidação, com a alocação de um servidor dedicado para este fim. 

Desde então, as ações do Núcleo foram ampliadas, concretizadas em produtos de 

vários formatos. Como exemplo, na figura 7, apresentamos a evolução da tecnologia 

educacional BAYO. O protótipo foi desenvolvido por discentes do curso de Geografia do 

IFPA Campus Belém e potencializado a partir da ação do NDTPI. A tecnologia tem por 

objetivo aplicar o conceito sobre a geografia da África, tendo como foco principal as relações 

etnicorraciais.  

Figura 7: evolução da tecnologia educacional BAYO, protótipo desenvolvido por discentes do curso de 

Geografia, para o ensino da geografia da África e relações etnicorraciais. 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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Com o resultado de suas ações iniciais, o NDTPI passou a ser uma referência (dentro 

do Campus Belém) na produção e difusão de tecnologias, inovações, produtos audiovisuais e 

gráficos, entre outros formatos, tornando-se um ambiente estimulante e dinâmico onde as 

competências existentes puderam se desenvolver adequadamente, criando uma cultura de 

inovação, buscando empreender, em breve, para além dos muros institucionais. 

4. Em dezembro de 2019, produziu-se um Relatório10 com as ações que foram 

desenvolvidas no período de junho a dezembro. O material foi entregue às Diretorias do IFPA 

Campus Belém, Reitoria e Pró-reitorias do IFPA, consolidando o esforço na busca da inserção 

institucional. Ainda em dezembro, foi aprovada a pauta de apresentação do Núcleo para os 

dirigentes institucionais, que viria a ocorrer em janeiro de 2020. A normatização, regras de 

funcionamento e atribuições já estavam em fase final de formatação.  

 

5. Em sua 44ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de janeiro de 2020, o Conselho 

Diretor (CONDIR) do IFPA Campus Belém abriu espaço para que o Núcleo fosse 

apresentado e expusesse seu trabalho aos Conselheiros e à Comunidade presente. Em seguida, 

foi aberto espaço para as considerações e realizada a votação quanto à criação do NDTPI no 

IFPA Campus Belém, o qual foi aprovado por unanimidade, e a partir de então passou a 

integrar a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – DPI do IFPA Campus Belém. 

Um novo organograma foi submetido e aprovado pela gestão do Campus, aguardando 

aprovação do Conselho Superior do IFPA (CONSUP) para sua consolidação. 

 

6. No primeiro trimestre de 2020, o NDTPI estava trabalhando com 16 projetos, em 

várias áreas de atuação do ensino-aprendizagem e social, mas devido à pandemia tiveram 

pouco progresso. Ainda assim, podemos destacar as ações no combate à pandemia do novo 

Corona vírus: o Núcleo produziu viseiras de proteção para doação a agentes de saúde (até o 

mês de julho, foram produzidas e distribuídas 1.250 unidades). 

Assim, através do NDTPI, torna-se possível consolidar aprendizagens acerca de 

temáticas necessárias neste século XXI das quais precisamos nos apropriar para crescermos 

enquanto instituição referência em saberes científicos e tecnológicos inovadores. 

Por meio deste trabalho, buscamos implementar mecanismos que venham a 

estabelecer procedimentos e solucionar o problema apresentado anteriormente. Tais ações são 

sugestões possíveis, mas precisam de apoio institucional para que venham a acontecer. Há a 

 
10 Disponível em: https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbthL5HZ8rVibn2m-PTpw. 

https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbthL5HZ8rVibn2m-PTpw
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necessidade de se estabelecer metas e prazos para que os objetivos finais dessas ações sejam 

alcançados. 

Todas as ações aqui propostas buscam incrementar a pesquisa, analisar e refletir as 

possibilidades atuais e futuras, produzir para o bem comum, aprimorar os mecanismos de 

produção, partilhar e expandir o conhecimento na área do ensino-aprendizagem. 

Principalmente, visibilizar as ações exponenciais realizadas pelo corpo de servidores e 

discentes do IFPA Campus Belém por meio da construção de tecnologias educacionais e da 

inovação, voltadas para desvelar uma luta secular pelo princípio da igualdade humana e 

social. Luta que se incorpora ao cotidiano e nos leva a refletir sobre a importância do papel da 

educação e da sua atuação na busca por uma sociedade democrática, focada na pesquisa, 

inovação, extensão e na tecnologia para o bem comum. 

 

 

3.2 Educação e Tecnologia 
 

[...] procuramos refletir sobre caminhos para uma prática educacional que cumpra 

sua função social, reconhecendo na tecnologia uma aliada, e que – iluminada por 

ela, não contraposta nem colocada em posição de subserviência – tenha condições de 

analisar criticamente o que lhe proposto e impulsionar mudanças internas e externas 

em necessidades, valores e prioridades.  (FILATRO, 2004, p.25). 
 

Segundo o Dicionário Online de Português (2020), a palavra tecnologia significa 

“teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou 

campos da ação humana”. De maneira abrangente, envolve a busca do homem pelo 

conhecimento com a finalidade de criação de ferramentas e processos a serem utilizados em 

prol do seu desenvolvimento. A história da tecnologia se confunde com a própria história da 

humanidade e vem desde os primórdios. 

Quando nos referimos à tecnologia, trilhamos os conceitos de Pinto (2005, p.219) 

que apresenta em sua terceira acepção sobre o tema: “o conjunto de todas as técnicas que 

dispõe uma determinada sociedade, em qualquer fase da história de seu desenvolvimento”. 

Em resumo, na palavra tecnologia estão contemplados técnicas, processos, métodos, meios e 

instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana que se desenvolvem 

pelo acúmulo de experiências para a construção de si mesmo, e se perpetuam pela 

transferência de saberes: pela educação. 

Segundo o Dicionário Online de Português (2020), educação é um substantivo 

feminino, sendo ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais 

de alguém.  
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Melo (2004, p.138) diz que o homem constrói sua natureza, pois “o processo de 

desenvolvimento (do homem) resulta de um processo de aprendizagem” e tal “processo de 

apropriação é sempre um processo de educação”. Compreendemos a educação como 

mediadora entre o homem e o conhecimento, a tecnologia e sua aplicação, a ação prática e o 

desenvolvimento, em um ciclo contínuo, assim, é necessária a conjunção de ambas para obter 

resultados.  

“A educação pela pesquisa é uma modalidade de educar voltada a formação de 

sujeitos críticos e autônomos, capazes de intervir na realidade com qualidade formal e 

política”. (MORAES, 2002, p.93). Para alcançar tal formação (desenvolvimento), o sujeito 

precisa apropriar-se do processo dado pela educação e desenvolvê-la de maneira aplicada, 

caso contrário, será apenas esforço e não haverá evolução. 

A tecnologia nasce na abstração subjetiva, se desenvolve na pesquisa, se corrige 

quando necessário, se reapresenta e se consolida nos resultados ou ela própria se refuta. Mas 

nem sempre se aplica, esse cenário precisa mudar. Afinal, a pesquisa aplicada é uma 

tendência que vem evoluindo - quem a aplica colhe os resultados e ganha o desenvolvimento. 

 

Se a tecnologia vem para enriquecer e facilitar o processo de ensino-aprendizagem e 

se os adultos são capazes de, por si sós, aproveitar essas facilidades em sua prática 

profissional nas atividades de lazer e até nas relações mais íntimas, que fatores 

produzem índices tão críticos em se tratando de tornar a educação mais eficaz? E 

mais, se a tecnologia é boa para o trabalho, para a pesquisa, para o desenvolvimento 

de comunidades, para conhecer pessoas, e se os adultos são autônomos para utilizá-

la em seu proveito das formas mais criativas possíveis, o gargalo estará na maneira 

de planejar a utilização dessa tecnologia para fins educacionais? (FILATRO, 2004, 

p. 8). 
 

Segundo pesquisa11 realizada pelo Clarivate Analytics12 para a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o “Brasil é o 13º no mundo em 

termos do número de artigos revisados por pares, produzidos entre 2011 e 2016. A maioria 

dos artigos resulta em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados em universidades 

públicas e há mais de 20 anos há aumentos anuais no número de artigos brasileiros na Web of 

Science13, indicando uma expansão da pesquisa produtiva pelo setor acadêmico”. (CROSS et 

al, 2018). 

 
11 Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-

Final.pdf 

12 Clarivate Analytics é uma empresa que possui e opera uma coleção de serviços baseados em assinatura 

focados principalmente em análises, incluindo pesquisa científica e acadêmica, entre outros. 

13 O Web of Science é um site que fornece dados abrangentes de citações para disciplinas acadêmicas diferentes. 
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Dentre os 27 estados brasileiros, o Pará está na 14ª posição quanto a documentos 

publicados na Web of Science: 5.148 publicações, com um fator de impacto de citação de 

0,81%, que o coloca entre os 8 maiores nessa categoria. O estado que mais publica é São 

Paulo, com 111.029 documentos, e fator de impacto de citação de 0,88%. As produções 

acadêmicas que resultam em pesquisas aplicadas estão evoluindo, uma tendência em 

crescimento que precisamos nos apropriar. 

Esse processo de transposição da teoria à ação prática perpassa por conhecimentos 

(teorias), procedimentos (leis) e habilidades (experiências), e é conduzido pela educação 

através dos docentes. Atentamos que, além disso, há a necessidade da compreensão da trilha 

que leva uma pesquisa até a sua aplicação, a implantação de uma “cultura” que possa unir o 

fazer científico das instituições e a concretização social/mercadológica de seus produtos 

gerados. Inicialmente, é importante compreendermos qual seria esse caminho para a 

maturidade tecnológica, e qual sua importância na trilha entre as ICT’s e a sociedade e/ou o 

mercado. 

A conjunção tecnologia x educação abre espaço para os docentes assumirem o papel 

como interlocutores da produção dos conhecimentos que se apresenta através de uma 

variedade de material tecnológico voltado ao ensino-aprendizagem. Interlocutores de uma 

multiplicidade de relações, sejam elas orais, textuais, escritas, visuais e audiovisuais. Com 

essa tecnologia, podem construir uma nova versão das relações entre conhecimento, poder, 

circulação e acesso, antes separados, mas agora devido a crescente evolução e utilização 

destas tecnologias podem provocar uma mudança na sociedade, baseados na informação e 

conhecimento. 

A tecnologia gerada pela educação formará um binômio, a tecnologia educacional, 

que tende a transformar a pesquisa básica em pesquisa aplicada, pelo simples fato de 

transformar a ideia em um produto ou processo mediador para a solução de um problema.  

Além disso, as tecnologias educacionais podem ser instrumentos de justiça social, 

como contempla a Constituição Federal de 2008, quando diz no seu art. 205: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dessa forma, o acesso à educação 

contribui para mitigar desigualdades formais e materiais históricas. 

Segundo a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), no que 

tange sobre as tecnologias educacionais, em seu art. 80, prevê que as “tecnologias 

educacionais são instrumentos democratizantes, fortalecedores da promoção de justiça social, 
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permitindo que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

dê-se realmente segundo a capacidade de cada um”. (BRASIL, 1996). 

Vale lembrar que, quando as instituições de ensino incorporam e aparelham seus 

docentes e discentes com tais tecnologias educacionais, faz-se, também, a inclusão digital 

desses. Assim, a inclusão digital por meio de tecnologias educacionais pode e deve significar 

libertação e equalização social, a fim de que cumpram os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, insculpidos no art. 3º da Carta Magna: “a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, e a erradicação da pobreza e da marginalização e redução 

das desigualdades sociais e regionais”. (BRASIL, 1988). 

Assim, as relações entre justiça social e tecnologias educacionais se manifestam 

dialogicamente. Seja pelo prisma constitucional do direito à qualidade da educação, nas quais 

as tecnologias educacionais potencializam, com efeitos inovadores e positivamente 

diferenciados, as técnicas pedagógicas de qualquer nível de ensino. Seja pelo prisma da 

promoção de justiça social, que ocorre por diversas maneiras, como, por exemplo, facilitando 

o acesso à educação, disponibilizando a produção e distribuição de materiais didáticos 

específicos pela internet, ofertando o ensino de maneira diferenciada, dissipando as barreiras 

de tempo e espaço. 

Hoje, o universo pedagógico para ser transformador precisa ganhar alguns sufixos, o 

ensino precisa ser componente, a aprendizagem ser ativa, o docente criativo, a criatividade 

explorada, o discente protagonista e a educação construtiva. Então, o docente tem a 

responsabilidade de contribuir para a formação desses novos cidadãos da contemporaneidade, 

valendo-se da criatividade para dinamizar as suas aulas e fazer com que a educação seja vista 

como um componente da vida e do progresso do mundo. (ALENCAR, 2000, p.92). 

A partir da compreensão do homem como sujeito histórico e transformador do seu 

ecúmeno, parte-se do entendimento da tecnologia mediada pela educação, no qual produz o 

progresso científico e se faz acompanhado do desenvolvimento do homem e de seu papel no 

mundo, numa relação dialética entre homem e tecnologia no seu contexto social. 

 

 

3.3 Tecnologia Educacional: a base da pesquisa 

 

A ontologia das tecnologias no meio escolar é um reflexo dessa transformação que 

percebemos no nosso meio e, consequentemente, em nós. Tal transformação implica em 

novas ideias de conhecimento e aprendizagem, da função da escola, do docente, do discente e 
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do conjunto de relações que envolvem esses atores no pensar, no pesquisar, no analisar, no 

produzir e no difundir prático de todas essas ações. 

É importante compreender essa inovação educacional como parte integrante no 

processo de ensino-aprendizagem, ligada à forma de organização do trabalho pedagógico. Tal 

processo vem sofrendo modificações, buscando romper com o modelo tradicional passado e 

repassado às gerações, com o intuito de construir o caminho de uma educação democrática e 

transformadora. 

Entendemos que para trilhar esse caminho, que começa no aprendizado e finaliza na 

apropriação dessa produção pela sociedade, são necessários mecanismos que possibilitem 

percorre-lo, dos quais podemos destacar: capital humano, políticas, regulação, infraestrutura, 

equipamentos, demanda, cultura e incentivos. 

Nossa proposta visa convergir a relação educação x tecnologia no meio acadêmico 

(no nosso caso, o recorte se aplica ao IFPA Campus Belém), através de um núcleo estruturado 

que possa subsidiar o fazer da prática em sala de aula (pesquisa básica) em produtos 

tecnológicos e inovadores (pesquisa aplicada), e estes possam vir a atender na solução de 

problemas sociais, entre outros. Afinal,  

 

[...] “os Institutos Federais – IF revelam-se valiosos instrumentos para a mudança da 

qualidade de vida de brasileiros quando reconhecem que o desenvolvimento local, 

regional e nacional não pode prescindir do domínio e da produção do conhecimento. 

Revelam-se, portanto, espaços privilegiados para a construção e democratização do 

conhecimento”. (BRASIL, 2010, p.8). 

 

No Art. 6º, da Lei 11.892/2008, que trata sobre a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, encontramos que os Institutos Federais têm 

por finalidades e características:  

 

[...] 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências 

nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  
[...] 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2008). 
 

Nesse contexto, a implantação do NDTPI, vem para oportunizar o crescimento 

institucional desses atores enquanto sujeitos produtores de conhecimento e protagonistas de 
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inovações tecnológicas, e estas subsidiárias de soluções. Pois se propõe a ser um espaço 

estrutural, formal e institucional no qual possa subsidiar o processo de construção de produtos 

geridos pelos docentes em sala de aula junto aos discentes, interagindo na pesquisa básica, 

almejando a pesquisa aplicada, como, por exemplo, a prototipagem de tecnologias 

educacionais, sua aplicação, validação e difusão para a sociedade, além de ações para a 

construção de uma cultura inovadora e empreendedora junto à comunidade do IFPA Campus 

Belém.  

Segue-se, assim, a lógica que tal aprendizado irá capacitar e ajudar a desenvolver a 

criatividade do docente que, então capacitado, poderá transformar a educação, protagonizar o 

discente, ativar a aprendizagem, fazer do ensino um componente de vida e produzir uma 

educação construtiva. Em outras palavras, transformar a realidade do ambiente social escolar, 

de acordo com o intento delineado pelo próprio sujeito, a partir da sua capacitação. Esse 

pensamento relacional entre indivíduo e meio, em busca pelo seu desenvolvimento, é 

conhecido como noosfera.  

 

A noosfera é formada pelas instituições e pelos sujeitos inseridos nos sistemas de 

ensino. É nela que se opera a interação entre este sistema e o entorno social. É 

também onde se encontram aqueles que ocupam postos principais do funcionamento 

didático e se enfrentam com os problemas resultantes do confronto com a sociedade, 

sendo, ainda, o local onde se desenrolam os conflitos, se levam a cabo as 

negociações, se amadurecem soluções. Constitui-se como o local de atividade 

ordinária e esfera de onde se pensa. (ROCHA, 2014, p.19). 
 

Cabe à escola, como instituição social legítima (e responsável), essa construção. 

Além de incluir, também, as demandas de temáticas que precisam ser trabalhadas, 

transmitidas e ensinadas aos educandos de maneira que, por exemplo, a matemática possa ser 

um fator transversal à sexualidade, história à violência ou geografia ao meio ambiente 

(transdisciplinaridade). Porém, trata-se de uma tarefa nada fácil, pois aqui entra a capacitação 

do docente para enfrentar essa demanda. 

O IFPA Campus Belém configura-se como uma instituição pública de educação, 

espaço ideal para a atender as demandas relacionadas à aplicação dos conceitos relacionados 

às TE’s e outras inovações, visando suas aplicações na busca de ser um vetor de 

transformação. 

Essa função se delimita por meio da premissa da política pública que considera a 

Educação como direito social fundamental, assegurado nos arts. 6º e 205 da Carta Magna, que 

deve se dedicar, dentre outros propósitos, à promoção humanística, científica e tecnológica do 

País. 
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O fenômeno Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 

EPCT, alicerçada pelo crescimento da economia e da educação brasileira, traz um 

desafio para a Gestão Pública que é cumprir o papel de democratizar o 

conhecimento, atingindo de forma pragmática as concepções de acesso, usufruto e 

socialização de conhecimento. Assim, a Rede Federal de EPCT busca cumprir sua 

filosofia, diante de um dos seus eixos norteadores, a Extensão, que de fato se 

constitui como um pilar que edifica a relação Instituição – Sociedade, por meio de 

ações que tem como gênese as demandas sociais e seu fim no acesso ao 

conhecimento produzido. (BRASIL, 2013, p.8). 
 

 Dessa forma, as TE’s englobam tecnologia, educação, empreendedorismo, inovação 

e difusão, afinal, o desenvolvimento do ser humano e seu meio está diretamente relacionado 

com as tecnologias produzidas, a partir do conhecimento social, repassado pela educação, 

com o intuito de alcançar seus objetivos. Um ciclo que se renova à medida que conquista seu 

designo. 

 

 

3.4 Inovação 
 

Inovação é a criação de novos produtos ou processos de produção ou o 

aprimoramento significativo de produtos e processos já existentes. Esse conceito 

traz vários significados implícitos. O mais importante é que a inovação, como 

produto ou processo produtivo, precisa ser introduzida no mercado para ser uma 

inovação. Uma invenção ou uma nova tecnologia não é uma inovação até que se 

torne um produto (ou processo) colocado no mercado por uma empresa. (DE 

NEGRI, 2018, p. 22). 
 

“Desde que uma nova tecnologia é inventada ou concebida, ela deve estar sujeita a 

experimentação, simulação, refinamento, prototipagem e ensaios de desempenho, até que a 

mesma esteja preparada para o uso e a comercialização”. (VELHO et all, 2017, p. 120). Em 

resumo: uma tecnologia produzida se inova constantemente. 

A tecnologia nem sempre é concebida direcionada a uma única aplicação prática. Sua 

estruturação advém de vários fatores, mas a ideia inicial surge por uma necessidade e seu 

desenvolvimento pode ir se aperfeiçoando e modificando ao longo de um extenso caminho, 

criando assim inovações (diferentes), de acordo com necessidades específicas. A roda é um 

excelente exemplo dessa trajetória tecnológica, provavelmente, concebida para facilitar o 

transporte, sua utilização foi se modificando no tempo visando atender outras soluções que 

não tinham relação com a ideia original, como podemos observar na figura 8. 

 

 

 



47 

Figura 8: exemplos de aplicações para a roda 

Fonte: https://notapositiva.com/roda-descoberta-evolucao-aplicacoes/.  

 

O desenvolvimento de tecnologia gera inovação que, “incremental ou disruptiva, é 

por definição a chegada ao mercado de um novo produto, modelo de negócio ou serviço, 

proporcionando benefícios à sociedade”. (FERREIRA, 2018, p. 28). 

O Manual de Oslo (2005, p.55) define que inovação é “a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um 

novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas”. Nessa definição, comparada com a 

edição anterior, retirou a palavra “tecnológica” e incorporou o marketing e os sistemas 

organizacionais como áreas de inovação. 

A Lei 11.196 (Lei do Bem)14, em seu Decreto 5.789, de 7 de junho de 2006,  define  

inovação tecnológica como “a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem 

como a agregação de novas funcionalidades ou características  ao produto ou processo que 

implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando 

maior competitividade no mercado”. 

Encontramos no Dicionário Tecnologia e Inovação do SEBRAE-CE (2010, p.57) a 

explicação que inovação é a “introdução no mercado de produtos, processos, métodos ou 

sistemas não existentes anteriormente, ou com alguma característica nova e diferente daquela 

até então em vigor, com fortes repercussões socioeconômicas”. 

É importante entendermos que o processo de inovação perpassa por múltiplas etapas 

do amadurecimento, desde a exposição de ideias, a pesquisa, passando por processamento, 

 
14 Cria a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de 

inovação tecnológica. 

https://notapositiva.com/roda-descoberta-evolucao-aplicacoes/
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registro, até atingir a difusão ou comercialização, que é uma das propostas de transferência de 

tecnologia. Um caminho a ser construído e vivido no: 

 
Pensar, pesquisar, escrever, pensar, corrigir, escrever, pensar, apresentar. 
Expor. 
Pensar, inventar, desenhar, pensar, corrigir. 
Pensar, corrigir, refazer, testar, pensar, corrigir, refazer, retestar, repensar, refazer,  
Prototipar. 
Apresentar, expor, pensar, estimar, observar, repensar, refazer, avaliar, pensar, 

potencializar, observar, pensar, refazer, definir, 
Registrar. 
Pensar, desenvolver, possibilitar, definir, observar, expor, gerenciar, transitar. 
Comercializar. (PAES, 2019 adaptado de RAMOS, 2012). 
 

O pensar, o pesquisar e o escrever são práticas bem delineadas nas ICT’s. Seu corpo 

(docentes e discentes) conhece muito bem esse “caminho”, mas que não acaba na 

apresentação dos resultados - há outros níveis que precisam ser alcançados. 

 

“Nesse processo, o caminho a ser percorrido requer esforço, persistência e foco, de 

forma que não existe inovação sem uma dose maior ou menor de risco. 

Independentemente da intensidade tecnológica, o desenvolvimento da novidade 

passa por diversos estágios, desde a sua ideação até a sua materialização como 

produto aplicado. Esses estágios, usualmente, são denominados níveis de 

maturidade”. (FERREIRA, 2018, p. 28). 
 

É importante lembrar que a inovação precisa ir além de uma “boa ideia”, precisa 

estar disponível e ser reconhecida pela sociedade como solução para um problema, que 

passará a utilizar em prol de si, o que poderá resultar em uma evolução da mesma. 

 

 

3.5 Níveis de Maturidade Tecnológica 

 

A análise de maturidade tecnológica ajuda no entendimento das possibilidades de 

avanços da tecnologia, ou seja, no seu ciclo de vida. As fases da maturidade 

tecnológica são: embrionária, crescimento, madura e envelhecimento (pós-madura). 

(ANTUNES, PARREIRAS, QUINTELLA E RIBEIRO, 2018, p. 62). 
 

No Dicionário Tecnologia e Inovação do SEBRAE-CE (2010, p.74), encontramos a 

definição de modelos de maturidade: “baseiam-se na premissa de que as pessoas, 

organizações, áreas funcionais e processos evoluem através de um processo de 

desenvolvimento ou crescimento em direção a uma maturidade mais avançada, atravessando 

um determinado número de estágios distintos. Os modelos mais conhecidos dizem respeito a 

Gerenciamento de Projetos, Processos e sua Gestão”. 
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Níveis de Maturidade Tecnológica (NMT) ou Níveis de Prontidão Tecnológico 

derivam da terminologia em inglês: Technology Readiness Level (TRL). TRL é um método 

sistemático para estimar o nível de amadurecimento de uma tecnologia. 

“O termo maturidade tecnológico foi cunhado na década de 1950 e se referia às 

necessidades humanas, ao crescimento econômico e à progressão da tecnologia da informação 

nas organizações”. (QUINTELLA et al. 2019, p. 20, apud SILVA NETO, 2015). 

Inicialmente propostos por Stanley Sadin (1974) em sete níveis, a TRL é uma 

métrica utilizada pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

[Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço], agência espacial americana (BANKE, 

2010), entre outras. Permite avaliar, em um determinado instante, o nível de maturidade de 

uma tecnologia particular e, em uma comparação consistente de maturidade entre diferentes 

tipos de tecnologias, todo o contexto de um sistema específico, sua aplicação e seu ambiente 

operacional (MANKINS, 1995). Muitas vezes, um mesmo componente, para aplicações 

distintas, possui diferentes TRL’s. 

Compreender as TRL’s se faz necessário, pois, atualmente, há um cerne nas 

pesquisas aplicadas e sua possível comercialização. Para que isso aconteça estes níveis 

precisam estar bem delineados desde a concepção, compreendidos pelos que fazem a 

pesquisa, pelos que trabalham com a propriedade intelectual e pelos que as qualificarão na 

sociedade e/ou no mercado. 

Segundo Antunes, Parreiras, Quintella e Ribeiro (2018, p.62), as informações sobre a 

maturidade de uma tecnologia auxiliam na definição de:  

• Incerteza/risco. 

• Recompensa. 

• Atividade competitiva. 

• Probabilidade de sucesso. 

• Expectativas gerenciais. 

• Controle. 

• Estratégias de pesquisa e desenvolvimento (P&D) apropriadas. 

• Estratégias de investimento. 

• Marketing. 

 

É uma métrica reconhecida no meio científico e no mercadológico, um indicador 

para tomadas de decisões de gestores de inovação. Tem sido adotada por diversas instituições 

no Brasil, como a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), o 
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre 

outras, com o objetivo de metrificar os avanços ocorridos na tecnologia desenvolvida ou 

apoiada por estas instituições. 

 

Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) o Nível de 

Maturidade Tecnológica é definido como: “Um sistema de medição e uma métrica 

sistemática empregada na avaliação da maturidade de uma tecnologia particular, 

assim como na comparação da maturidade de diferentes tipos de tecnologias, ou 

seja, trata-se de um avaliador do nível de maturidade de uma tecnologia”. (BRASIL, 

2014). 
 

Definição do Nível de Maturidade (TRL), de acordo com a norma ISO 

16290:201317: 

TRL 1. Princípios básicos observados e reportados. 

 

TRL 2. Formulação de conceitos tecnológico e/ou de aplicação. 

 

TRL 3. Estabelecimento de função crítica de forma analítica ou experimental e ou 

prova de Conceito. 

 

TRL 4. Validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório. 

 

TRL 5. Validação das funções críticas dos componentes em ambiente relevante. 

 

TRL 6. Demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante. 

 

TRL 7. Demonstração de protótipo do sistema em ambiente operacional. 

 

TRL 8. Sistema qualificado e finalizado. 

 

TRL 9. Sistema operando e comprovado em todos os aspectos de sua missão 

operacional. 

 

Na figura 9, visualizamos de maneira mais didática a escala de maturidade 

tecnológica de um produto e chamamos a atenção para as fases 4, 5 e 6, as quais fazem parte 

do “vale da morte”. 
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Figura 9: escala de amadurecimento de uma tecnologia (TRL) 

 

Fonte: adaptado de Banke, 2010. 
 

A compreensão dos níveis de maturidade nos orienta no caminho a ser percorrido 

para que uma inovação tecnológica possa alcançar seu objetivo: ser uma resposta, uma 

solução a necessidades, que possa ser reconhecida como tal e ser apropriada pela sociedade. 

Pensar, formular um conceito e desenvolver uma prova teórica são os primeiros 

passos, mas outras etapas precisam ser cumpridas (validações, demonstrações, qualificação e 

operação). E para que se possa aproximar do seu objetivo é necessário que se conheça as 

matrizes de avaliação que darão prosseguimento ao amadurecimento de uma inovação. 

 

 

3.6 Matrizes para avaliação de maturidade tecnológica 

 

Matrizes de avaliação são o conjunto de requisitos/ critérios que um produto ou 

processo deva ter, podendo estar relacionadas a qualidade, comportamento ou propriedade, a 

partir dos quais possam ser avaliados (indicadores) e mensurados quanto ao avanço de seus 

resultados, relacionados à expectativa de melhoramentos. De maneira objetiva, os critérios 
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são os aspectos que precisam ser mensurados e os indicadores, as formas utilizadas em tal 

tarefa. (SCHRÖEDER et al, 2005). 

“Inovações requerem avaliação contínua para que haja evidências empíricas de que 

geraram resultados melhores” (ORTEGA et al, 2007, p.152), “o uso de indicadores encoraja 

tanto melhorias incrementais (quando melhoram algo que já existe) como radicais (quando 

introduz alguma melhoria nova) e que, quando comparados a referências de excelência, 

podem contribuir preponderantemente para a identificação de possibilidades mais amplas de 

melhoria”. (EHLERS, TEIXEIRA e SOUZA, 2015, p.57 apud TAKESHIMA e FLORES, 

1995).  

Como referência apresentamos a matriz proposta por Nunes et al (2015, p.55), que 

está relacionada com práticas educacionais inovadoras, é importante atentarmos que poderá 

haver outras matrizes, que se diferenciarão de acordo com as relações abordadas nos critérios 

e seus indicadores. 

Critérios e indicadores essenciais para a inovação na educação: 

 

Quadro 2: impacto gerado na educação a partir da inovação. 

Descrição Indicadores 

A ação pedagógica inovadora deve gerar 

mudanças que resultem em melhorias reais 

para a educação. O impacto refere-se ao 

efeito gerado após a execução da prática 

educacional inovadora 

Resultados substanciais de melhoria na 

aprendizagem; Resultados substanciais de 

melhoria do fluxo escolar; Resultados 

substanciais no desenvolvimento de 

competências dos alunos, considerando sua 

diversidade de interesses e necessidades. 
Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Quadro 3: contextualização como prática educacional 

Descrição Indicadores 

A prática educacional deve ser elaborada e 

executada considerando as características do 

local e das pessoas envolvidas no processo. 

A inovação só apresentará resultados 

satisfatórios se estiver contextualizada. A 

contextualização é um dos fatores mais 

determinantes para o êxito de uma prática 

inovadora, e é um risco tentar importar 

práticas sem as devidas adaptações que 

respeitem as características culturais, sociais, 

histórias e econômicas dos alunos e da 

escola. 

Considera circunstâncias sociais, econômicas  

e culturais da escola, da comunidade e da 

localidade. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 



53 

Quadro 4: eficiência no uso correto dos recursos 

Descrição Indicadores 

A eficiência refere-se à racionalização dos 

recursos (materiais, humanos, financeiros), 

de modo que se obtenha o melhor resultado 

possível com a menor quantidade de 

recursos. Ser eficiente na prática educacional 

inovadora é empregar da melhor forma 

possível os recursos disponíveis 

(CALEGARI e PEREIRA, 2013). 

Fez bom uso dos recursos (materiais e de 

estrutura) disponíveis. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Quadro 5: aplicabilidade 

Descrição Indicadores 

Aplicabilidade é a possibilidade de 

implementar a prática em outro contexto 

fazendo as devidas contextualizações.  

É aplicável em outras realidades 

educacionais, com as devidas adaptações. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Quadro 6: engajamento a partir do empenho 

Descrição Indicadores 

Engajamento na prática educacional 

inovadora é o envolvimento e a interação 

entre os envolvidos: alunos, professores, 

servidores técnico-administrativos e direção 

da escola. O engajamento se reflete no 

empenho com o qual os envolvidos 

participam da prática 

Promove o envolvimento ativo de alunos, 

professores, gestores e da comunidade na 

prática inovadora. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Quadro 7: intencionalidade e objetivos 

Descrição Indicadores 

A inovação não é um fim em si mesma, mas 

sim uma forma de alcançar os objetivos da 

educação. A inovação educacional deve ser 

orientada para resultados, promovendo 

mudanças significativas no contexto 

pedagógico e/ou escolar. 

Soluciona problemas dos alunos, professores 

e da escola como um todo. 

 Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Além dos critérios essenciais, há três critérios que são considerados desejáveis na 

prática, já que comprovadamente aumentam sua qualidade, mas cuja ausência, saliente-se, não 

a compromete. 
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Critérios e indicadores Desejáveis para a inovação na educação: 

 

Quadro 8: interdisciplinaridade 

Descrição Indicadores 

Na prática educacional inovadora a 

interdisciplinaridade pode estar presente na 

busca por integração entre diferentes 

disciplinas, conteúdos e abordagens. 

Integra diferentes conteúdos, disciplinas e/ou 

áreas de conhecimento; Traz elementos novos 

gerando novas formas de aprender e ensinar. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Quadro 9: inter-relacionamentos 

Descrição Indicadores 

A diversidade de pessoas de fora da escola 

envolvidas na prática inovadora é altamente 

enriquecedora. A inclusão de colaboradores e 

organizações além da escola aumenta a 

complexidade da prática, pois há 

potencialmente mais conflitos e mais pessoas 

para gerenciar, porém, incrementa a 

capacidade da rede para resolver problemas 

multidimensionais, que não podem ser 

reduzidos às perspectivas particulares de 

indivíduos (ORTEGA et al, 2007).  

Promove a participação de atores externos à 

escola, formando parcerias com outros 

professores, escolas, comunidade ou outras 

organizações. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 

Quadro 10: inclusão 

Descrição Indicadores 

A inclusão em práticas educacionais 

inovadoras refere-se ao acolhimento de todos 

os alunos, independentemente de cor, classe 

social e condições físicas e psicológicas. 

Promove a aceitação e a valorização das 

diferenças individuais. 

Fonte: Nunes et al (2015). 

 

É importante atentar que os critérios e indicadores não são constantes, necessitando 

de revisões quando necessárias e flexibilidade na aplicação. 

 

 

3.7 Difusão 

 

A ciência e os negócios são uma soma que pode melhorar a sociedade, gerando 

novas tecnologias e inclusão digital. O problema é que, em matéria de inovação, há um “vale 

da morte” entre universidade e mercado (BATISTA, 2018). Uma das nossas propostas para 
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passar por esse “vale” é aprimorar a difusão entre o que se produz e a sociedade e/ou 

mercado. 

De acordo com uma prospecção realizada no primeiro trimestre de 2020, tendo como 

lócus o IFPA Campus Belém, foram levantamos 366 tecnologias produzidas no período entre 

2012 e o primeiro trimestre de 2020 – destas, apenas 8 haviam sido encaminhadas para 

registro. 

Se levarmos em consideração apenas as TE’s realizadas no âmbito do Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros (NEAB), foram produzidas 218 no espaço entre 2012 e 2018, sendo 

que nenhuma foi registrada. Em 2019, somaram-se mais 61 TE’s; apenas seis delas passaram 

da fase do protótipo e estão encaminhando para TRL 7 (demonstração do protótipo em 

ambiente operacional). A potencialização dessas produções e sua apropriação social é uma 

necessidade que a instituição precisa suplantar. 

Segundo o Dicionário Online de Português (2020), difusão é o ato de divulgar, “uma 

ação, de tornar algo conhecido pelo público”, dessa forma, podemos então entender como 

uma ação equivalente à “comunicação”, que é um “processo” de relação antropológica e 

formativa mediada por certos canais, em um período de tempo, a pessoas em determinado 

sistema social. 

 
A comunicação é, antes de mais nada, uma experiência antropológica fundamental. 

Simplesmente não há vida individual e coletiva sem comunicação. Não há seres 

humanos sem sociedade, como não há sociedade sem comunicação. O ato banal de 

comunicação condensa em realidade a história de uma cultura e de uma sociedade. 

(WOLTON, 2004, p.30). 
 

Assim,  

“Difusão é um tipo especial de comunicação em que as mensagens são referentes à 

uma nova ideia. E é a novidade da ideia no conteúdo da mensagem que dá a difusão 

seu caráter especial.  

[...] De acordo com o que foi posto, podemos concluir que difusão é um tipo de 

“mudança social” definida como um processo pelo qual alterações ocorrem na 

estrutura e na função de um sistema social”. (GOMES, 2007, p.42).  
 

Dessa forma, ressaltamos a importância das TE’s inovadoras e sua função como 

agente de transformação social através da difusão de sua produção, cunhada para transformar 

ideias em conhecimento, conhecimento em ações e ações em soluções que se desenvolvam 

sobre a base da prática da experiência social. Em resumo, concebemos difusão como 

apropriação social para a democratização dos saberes e que, a partir desta, possa gerar uma 

mudança na estrutura e na função. 
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Afinal, as “tecnologias educacionais são instrumentos democratizantes, 

fortalecedores da promoção de justiça social” (BRASIL, 1996), e os Institutos Federais [...] 

“revelam-se, portanto, espaços privilegiados para a construção e democratização do 

conhecimento” (BRASIL, 2010, p.8) e devem, então, através de suas produções inovadoras, 

impulsionar uma reestruturação e trazer assim “um desafio para a Gestão Pública que é 

cumprir o papel de democratizar o conhecimento”. (BRASIL, 2013, p. 8).  

Busca-se através da criação do NDTPI vivenciar a concepção de democracia na 

contemporaneidade, entendida aqui como o direito amplo de acesso, uso, edição e difusão das 

potencialidades geradas pelo conhecimento e facilitada pelo uso da tecnologia e inovações. E 

que esta democracia venha se firmar na construção de uma relação entre ciência e sociedade, 

especialmente na Amazônia, especificamente em Belém do Pará, através do IFPA. 

Vale ressaltar que quando falamos em democracia nos respaldamos no PDC do IFPA 

Campus Belém (2019-2023), quando em seus princípios filosóficos e técnico-metodológicos 

gerais afirma: 

O foco da educação profissional e tecnológica no Brasil esteve na formação para o 

mercado de trabalho, hoje, o objetivo passa a ser também a inclusão social e a 

formação para o exercício da cidadania. A concepção de sociedade com a qual 

devemos operar, enquanto educadores e servidores da rede federal de educação 

tecnológica, instituída pela lei 11.892/08, implica a noção de inclusão social, num 

sentido amplo, e não apenas para o mercado de trabalho. Essa inclusão significa a 

efetivação dos direitos sociais, previstos na própria Carta Magna de 1988, que 

possibilita aos milhões de brasileiros dos estratos mais humildes, bem como das 

chamadas “minorias sociais” (negros, afrodescendentes, portadores de necessidades 

especiais, homossexuais, etc.), obter condições de vida digna no que diz respeito à 

moradia, saúde, educação, segurança alimentar, segurança pública, renda, lazer, 

saneamento, mobilidade urbana, acesso à Justiça, respeito às diferenças, dentre 

outros direitos. (IFPA CAMPUS BELÉM, 2019, p.46). 
 

E uma das ações estratégicas prevista no NDTPI é o direcionamento para a construção 

de uma “cultura de inovação e empreendedora”15, que possa fortalecer a inclusão e os direitos 

sociais como previsto no recorte acima. 

 

 

3.8 Empreendedorismo 

 

O empreendedorismo é um conceito amplo e variado. Apresentamos a seguir alguns 

destes e finalizamos com uma síntese da sua importância na construção do NDTPI. 

 
15 O conjunto de crenças, comportamento, processos, valores, formas de agir de uma organização que apoiam a 

criatividade e a Inovação. (DICIONÁRIO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, SEBRAE, 2010, p.31). 
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Segundo o Dicionário Online de Português (2020), empreendedorismo é um 

substantivo masculino: “capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar 

transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas”. 

O Dicionário Tecnologia e Inovação do SEBRAE-CE (2010, p.39) fala da 

“habilidade de tornar uma invenção numa inovação, pela combinação de diferentes tipos de 

conhecimentos, capacidades, habilidades e recursos”. 

Baron e Shane (2007, p.26) entendem o empreendedorismo como um processo que 

ocorre em fases/etapas diferenciadas, as quais se consolidam na medida em que estas se 

integram: 

• Identificando a oportunidade; 

• Definindo o conceito de negócio; 

• Avaliando os requisitos de recursos; 

• Implementando e gerenciando o conceito; 

• Colhendo o empreendimento. 

Mas atentam que, apesar de apresentarem essas fases elencadas para uma melhor 

compreensão didática, seu processo possui uma alta complexidade. 

O empreendedorismo exige uma ação empreendedora por meio da criação de novos 

produtos/processos ou entrada em novos mercados (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2014, 

p.6). Nesse contexto, a atividade empreendedora é considerada o processo por meio do qual 

indivíduos criam oportunidades de inovação, e “essa inovação irá, eventualmente, agregar 

valor à sociedade, sendo esse, portanto, o ‘resultado final’ de um ecossistema empreendedor”. 

(STAM, 2015, p.1765). 

O empreendedorismo se apresenta para além da criação de um novo negócio. Pode 

acontecer em vários tipos de organizações, tamanhos e formatos, que buscam resolver 

necessidades além das econômicas.  

Araújo et al (2005) trabalham em apresentar como se dá o processo empreendedor 

dentro das universidades, colocando os pesquisadores, sejam docentes ou discentes de pós-

graduação, como atores únicos no processo de inovação pelo conhecimento tácito tecnológico 

(“know how”) acumulado que possuem. 

Ferro, Bonacelli e Assad (2006) estudam a biodiversidade como estratégia 

empreendedora e sua incorporação como modelos sustentáveis de uso de recursos, buscando 

aproveitar as oportunidades e explorar novos nichos. Nesta mesma linha, Boszczowski e 
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Teixeira (2012) procuram entender o processo empreendedor como forma de estímulo do 

desenvolvimento econômico e solução de problemas ambientais e sociais. 

Silva e Sanches (2013) trabalham para demonstrar em sua pesquisa como se 

estabelece o alto grau de aderência dos respondentes ao processo e aos subprocessos de 

empreender (reconhecer a oportunidade, decidir empreender, reunir recursos e efetuar o 

empreendimento). 

Ashraf et al (2019) atuam na revisão sistemática e no modelo social de negócio. O 

estudo identificou cinco aspectos principais dos negócios sociais: a missão do negócio e 

resultados, características, operação, utilização de recursos e considerações ambientais. 

Schwab (2016) “profetiza” uma nova revolução tecnológica, onde a transformação 

será em nível global por sua escala, escopo e complexidade, a qual será sentida por toda a 

humanidade. E diz que “somos testemunhas de mudanças profundas em todos os setores, 

marcados pelo surgimento de novos modelos de negócios, pela descontinuidade dos 

operadores e pela reformulação da produção, do consumo, dos transportes e dos sistemas 

logísticos”. (SCHWAB, 2016, p.14). 

Schwab aponta, ainda, mudanças profundas na economia, nos negócios, nos 

governos, na sociedade e no indivíduo, tendo como um dos reflexos o aumento global de 

empreendedores. 

As empresas que sobreviverem ou prosperarem precisarão manter e aprimorar 

continuamente sua vantagem inovadora. Empresas, indústrias e corporações 

enfrentarão pressões darwinianas contínuas e, como tal, a filosofia “para sempre na 

versão beta” (sempre evoluindo) vai se tornar mais predominante. Isso sugere que o 

número global de empreendedores e “intrapreneurs” (gestores de empresa 

empreendedora, empreendedores internos ou intraempreendedores) irá aumentar. 

Pequenas e médias empresas terão a vantagem da velocidade e a agilidade 

necessária para lidar com as rupturas e as inovações. (SCHWAB, 2016, p.71). 
 

Vislumbrando os acontecimentos que emergem dentro de um mercado em plenas 

modificações, as quais atingem os indivíduos como um todo em diversos fatores, atentamos 

que o empreendedorismo, além de ser um campo de pesquisa, é também, uma atividade em si 

por natureza, pois envolve ações em busca de oportunizar vantagens sejam econômicas, 

sociais, ambientais ou mesmo todas elas envolvidas. Pois, “o processo empreendedor começa, 

de fato, com o reconhecimento do potencial para algo novo nas mentes de um ou mais 

indivíduos que, se optarem por desenvolver essas oportunidades, se tornarão 

empreendedores”. (BARON e SHANE, 2007, p.13). 

Por isso, entendemos que dentro da missão de criação do NDTPI deve estar 

envolvida a questão da educação empreendedora, pois tal atividade vem suprir a necessidade 
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para além do fazer, e criar um pensamento que começa na ideação e finaliza na difusão na 

sociedade ou em relações com o mercado, com vantagens para seu criador. E, assim, traçar 

uma rota definida e pautada em um processo agregado ao saber acadêmico e na valoração 

desse conhecimento. 

Quanto à questão sobre educação empreendedora, corroboramos com Tschá e Cruz 

Neto (2014, p.67), quando afirmam que: 

 
A educação empreendedora aqui não é vista como uma disciplina isolada, e sim 

como um conjunto de ações onde os alunos são orientados a expandirem suas 

próprias ideias desde os primeiros períodos da graduação. Objetiva-se assim, criar 

um meio que se visualize e se viabilize as possibilidades de empreender: ideias, 

sonhos, vidas, carreiras, sempre de maneira colaborativa numa relação que visa 

promover o desenvolvimento de todos que são parte da rede Células Empreendedora 

(alunos, professores, empresários, gestores de ensino). 
 

Nosso entendimento em afirmar que o NDTPI busque relacionar o 

empreendedorismo dentre suas metas se respalda na Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Dentre 

as finalidades estabelecidas no Art. 6º, inciso VIII, estabelece que os IFs devem: “realizar e 

estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e 

o desenvolvimento científico e tecnológico” e em seu Art. 7º, inciso III institui que os IF’s 

devem “realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade”. (IFPA CAMPUS BELÉM, 2019, 

p.55, grifo nosso). 
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4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 “Planejamento estratégico fundamenta-se num pensamento que sintetiza e envolve 

intuição e criatividade, para oferecer uma visão perspectiva e futura do 

empreendimento objetivado, contando com a participação dos atores, com suas 

interações e aprendizagens”. (DUARTE, 2011, p.850). 

 

Através do planejamento, definem-se os caminhos para alcançar um objetivo traçado 

pela gestão e executado pelos atores que fazem parte da ação. Ele orienta os princípios, define 

o cronograma de atividades e determina as tarefas. Seus objetivos são delineados a partir da 

sua missão (fundamento essencial da organização) e visão (expectativa que deseja alcançar), 

os quais vão determinar os valores da instituição. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPA (2019-2023) apresenta em 

seu quadro estratégico a missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica 

com base cidadã, por meio do ensino, pesquisa e extensão, colaborando com o 

desenvolvimento sustentável da região amazônica. E deixa claro quanto aos resultados a 

serem apresentados à sociedade: 

Quadro R52: Estimular à inovação, sua proteção e transferência para sociedade. 

Quadro P11: Estimular a difusão do conhecimento. 

O Plano de Desenvolvimento do Campus (PDC) Belém (2019-2023) corrobora com 

o PDI e define em seu quadro estratégico estruturar e equiparar laboratórios para atender as 

novas demandas do mundo do trabalho. 

O NDTPI vem para impulsionar o planejamento estabelecido pela instituição, 

reforçando, ainda mais, os itens definidos no seu PDC, quando propõe: 

Objetivo Estratégico RS2: Estimular a inovação, sua proteção e transferência para a 

sociedade, através do aumento no número de tecnologias produzidas e protegidas, das ações 

de difusão das inovações realizadas em parcerias, e do número de licenciamentos e 

transferências de tecnologias para o setor privado, educacional ou comunidades locais. 

Dessa forma, o NDTPI consolida alguns dos seus objetivos, interagindo de forma 

direta com o planejamento institucional, suas ações, seus objetivos, valores, visão e missão.  

Apresentamos a seguir os pontos norteadores do nosso planejamento estratégico, os 

quais orientaram nossa argumentação para a consolidação do NDTPI junto ao IFPA Campus 

Belém, buscando a interação com o planejamento institucional. 
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4.1 Stakeholders 

 

O planejamento estratégico do NDTPI e suas ações têm por objetivo alcançar um 

público que será o receptor dos resultados que vierem a ser concretizados, os quais têm um 

papel importante nessa construção. 

Segundo o Dicionário Financeiro Online (2020), Stakeholder é um termo da língua 

inglesa que tem como significado "grupo de interesse". Fazem parte deste grupo pessoas que 

possuem algum tipo de interesse nos processos e resultados de uma empresa ou organização. 

Conhecer as pessoas ou partes interessadas, também conhecidas como público-alvo, 

é grande valor, pois a partir da identificação de quem são, quais seus interesses, expectativas e 

suas relações com a instituição pode-se planejar ações com potencial de retorno acima do 

considerado inicialmente. O público-alvo pode variar conforme o tipo de empresa ou 

organização ao qual esteja relacionado. 

Se usarmos como exemplo o público-alvo do NDTPI do IFPA Campus Belém, 

podemos dividir nosso público-alvo em dois segmentos:  

• Público-alvo interno, que seria composto por servidores (docentes e técnicos), 

pesquisadores (docentes, técnicos e estudantes) e o NIT da reitoria. 

• Público-alvo externo, formado pelo setor produtivo (visando o mercado), 

outras ICT’s (visando parcerias) e a sociedade em geral (visando a difusão). 

 

Buscou-se no planejamento estratégico da criação do NDTPI definir seu público-alvo 

e, a partir daí, delinear suas ações e prenunciar os resultados, os quais se apresentaram com 

alto grau de eficácia e um retorno acima do esperado. 

 

 

4.2 Fundamentação legal para a criação do NDTPI 

 

Consideramos a Resolução 160/2015, a qual regulamenta as atividades de pesquisa e 

inovação do IFPA, aprovada pelo Conselho Superior (CONSUP), em sua 13ª reunião 

extraordinária, realizada em 27 de novembro de 2015, e, também, a Resolução 128/2019, de 

18 de julho de 2019, do CONSUP do IFPA, a qual regulamenta a Política de Inovação, 

aprovada na 60ª Reunião Ordinária do CONSUP, realizada em 26 de junho de 2019.  
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Atentamos para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023), o qual 

define suas Políticas de Pesquisa científicas e tecnológicas, e suas Políticas de Inovação como 

estratégicas para o desenvolvimento institucional e de seus atores, tendo como foco o 

resultado em soluções inovadoras às demandas sociais e às peculiaridades regionais, sendo 

estas as extensões de seus benefícios à comunidade. 

Cabe ainda ressaltar a harmonia da proposta de criação do NDTPI com o Programa 

Institucional de Estímulo ao Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação (PEDPI) do IFPA, 

criado a partir da Resolução nº 161/2015/CONSUP. Trata-se de um programa destinado a 

estimular servidores do IFPA na iniciação e manutenção de suas atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PROPPG). 

O PEDPI/IFPA é baseado na Lei Federal de Inovação nº 10.973, de 02 de dezembro 

de 2004, da Resolução nº 160/2015/CONSUP, que regulamenta a atividade de pesquisa no 

IFPA; na Resolução nº 06/2013/CONSUP, que trata da Política de Inovação Tecnológica; na 

Portaria SETEC/MEC nº 58, de 21 de novembro de 2014, que regulamenta a concessão de 

bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, no âmbito dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; na Resolução CONSUP nº 154/2015, que 

regulamenta a relação entre o IFPA e as Fundações de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Desenvolvimento Institucional e visa, entre outros pontos: 

 

• Possibilitar a criação, estruturação, desenvolvimento e consolidação de grupos 

de pesquisa no IFPA; 

• Instigar os servidores do IFPA a participarem de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação; 

• Contribuir para o acúmulo de experiência dos servidores em atividades de 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; 

• Estimular professores pesquisadores produtivos a envolverem suas atividades 

científicas e tecnológicas; 

• Incentivar e induzir os docentes do IFPA a submeterem projetos aos editais de 

agências de fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; 

• Aumentar a competitividade do IFPA nos editais de agências de fomento à 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, para um consequente 

crescimento na captação de recursos destinados à pesquisa; 
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• Colaborar para o desenvolvimento de servidores que se dedicarão ao 

fortalecimento da capacidade inovadora das empresas na região e no País; 

• Apoiar a participação de forma criativa e empreendedora dos servidores. 

(IFPA, 2019, p. 1). 

 

Relacionamos, ainda, alguns dos critérios do Plano de Desenvolvimento do Campus 

Belém (PDC 2019-2023), que respalda a fundamentação legal para a criação do NDTPI: 

 

• Impulsionar e fortalecer no Campus a pesquisa básica e aplicada em todos os 

níveis de ensino; 

• Incentivar a pesquisa comprometida com a inovação tecnológica e a 

transferência de tecnologia para a sociedade; 

• Elaborar ações mediadoras para a realização de pesquisas multidisciplinares, 

articuladas comas atividades de ensino e extensão; 

• Fomentar ações facilitadoras de pesquisa básica e aplicada em cooperação com 

organizações da sociedade civil e empresariais, universidades, fundações e 

institutos de pesquisa, dentre outros; 

• Possibilitar, incentivar e apoiar a participação de forma criativa e 

empreendedora dos estudantes do Campus em projetos de pesquisa; 

• Promover a divulgação dos resultados de pesquisa científica e tecnológica por 

meio da participação dos servidores em eventos científicos. 

 

E, por fim, o Marco Legal da Inovação, criado a partir da Lei 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004, regulamentado pela Lei nº 13.243/ 2016 através do Decreto nº 9.283/ 

2018, o qual dispõe sobre incentivos 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. 

Percebe-se a premência das esferas em trabalhar os eixos da pesquisa aplicada e da 

inovação, e da partilha destas contribuições para a sociedade. 
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4.3 Marco Legal da Inovação 

 

O Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação alterou com princípios 

significativos nove Leis relacionadas (Lei de Inovação, Lei das Fundações de Apoio, Lei de 

Licitações, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Lei do Magistério Federal, Lei do 

Estrangeiro, Lei de Importações de Bens para Pesquisa, Lei de Isenções de Importações e Lei 

das Contratações Temporárias), visando a criação de um ambiente de inovação dinâmico e 

mais promissor à pesquisa, desenvolvimento, produção e inovação nas ICT’s e nas empresas.  

Dentre os princípios do novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, podemos 

ressaltar, entre outros: 

 

• A promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o 

desenvolvimento econômico e social; 

• A promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores 

público e privado e entre empresas; 

• O estímulo à atividade de inovação nas empresas e nas instituições de ciência e 

tecnologia (ICTs); 

• A simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, 

tecnologia e inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação. 

• Facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor 

privado. 

 

E, por fim, destacamos entre os princípios a possibilidade para que os Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NIT) possam ser constituídos ou não com personalidade jurídica 

própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de 

apoio. 

Esse destaque se dá para evidenciar que o NIT, um dos públicos-alvo do NDTPI, é o 

principal vetor para a difusão dos produtos/processos que possam vir ser gerados a partir da 

pesquisa aplicada desenvolvida por docentes e discentes, e potencializada pelo NDTPI no 

IFPA Campus Belém. O NIT é um ente institucional necessário dentro do processo de 

consolidação do IFPA como instituição promotora de desenvolvimento social através de 

solução para suas demandas, que podem ser pleiteadas através do NDTPI. 

Percebemos aqui os inter-relacionamentos entre o Marco Legal da Inovação, o PDI 

do IFPA e o PDC do IFPA Campus Belém voltados a criação, implantação e consolidação de 
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ambientes promotores de inovação, onde apontamos para a relação com o NDTPI e seus 

objetivos. 

 

 

4.4 Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT 

 

Um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é o órgão estratégico de Instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICT), responsável pela condução dos processos de proteção legal das 

criações intelectuais desenvolvidas no âmbito institucional. Sua função é contribuir com o 

desenvolvimento dos processos de inovação tecnológica e zelar pela Política de Inovação 

Institucional das Instituições. O NIT de uma Instituição está inter-relacionado ao marco legal 

instituído pela Constituição Federal, artigos 218 e 219; pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 

9279/96); Lei de Inovação (Lei 10.973/04); novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia & 

Inovação (Lei 13.243/16), dentre outras. 

A Lei nº 13.243/ 2016 estabelece que o NIT é uma estrutura instituída por uma ou 

mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de 

política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta 

Lei. (Brasil, 2016). 

O NIT do IFPA foi criado a partir da Portaria 267/2014 e de acordo com o Artigo 1º 

do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 014/2016 – CONSUP, de 03 de março 

de 2016, diz que: 

 

“O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFPA é um órgão diretamente 

vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPG), e tem 

por finalidade a criação e o gerenciamento da política de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica, bem como a viabilização de estratégias e ações 

relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia do IFPA”. 

(IFPA, 2016, p.1).  
 

Dentre as suas atribuições, destacamos algumas delas: 

• Promover a cultura de proteção da propriedade intelectual; 

• Opinar quanto a divulgação da produção intelectual relacionada às atividades 

de inovação; 

• Assessorar os professores, pesquisadores e alunos em assuntos relacionados à 

produção e gestão da inovação. 

• Estimular a prática da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão do 

IFPA; 
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• Fomentar a interação do NIT com os demais atores do processo de inovação 

no IFPA. 

 

Assim, o NIT do IFPA é o vetor que passa a agregar as competências regidas pelo 

novo Marco Legal da Inovação e transpor dentre toda a instituição, em busca de consolidar 

sua política de inovação e seu plano de desenvolvimento junto à sociedade. 

Compreender essa relação se faz importante por conta do vínculo entre o NDTPI e o 

NIT no universo da inovação e transferência de tecnologias que possam vir acontecer após a 

finalização e amadurecimento dos produtos/processos gerados no IFPA Campus Belém. O 

NIT é a vitrine para expor nosso portfólio de tecnologias e o ente institucional responsável 

pelas transações e retornos que possam ocorrer com o público-alvo externo do IFPA. 

 

 

4.5 Núcleos de Difusão 

 

De um modo geral, núcleos de difusão tratam da interlocução entre quem produz e 

quem recebe essa produção. Essa difusão tende a transcender espaços, envolver seu público e 

se afirmar perante ele. 

Como tratado no Referencial Teórico, entendemos difusão como um processo de 

apropriação. No caso do NDTPI do IFPA Campus Belém, trata da produção gerada a partir 

das pesquisas aplicadas desenvolvidas por docentes, discentes e técnicos, depois de 

potencializadas, avaliadas e “amadurecidas” durante sua passagem pelo Núcleo. 

 
Portanto, produzir ciência e difundi-la é permitir a participação ativa do cidadão 

nesse amplo e dinâmico processo cultural, em que a ciência e a tecnologia entram 

cada vez mais em nosso cotidiano, da mesma forma que a ficção, a poesia e a arte 

fazem parte do imaginário social e da construção simbólica de cada pessoa. (SILVA, 

DIAS e PINTO, 2009, p.2). 
  

O NDTPI tem por sua natureza, e entre seus objetivos, o papel de difundir junto à 

sociedade o conhecimento gerado e convertido em produto/processo. Entendemos o 

conhecimento como um bem e, assim sendo, pode ser consumido, e por sua parte precisa 

também adequar-se às demandas do público-alvo. Para que isso possa acontecer de maneira 

ampla, a construção de estratégias nesse sentido se faz necessária. 

Bizzocchi (2002, p.4) reforça esse entendimento quando diz que: [...] “o 

conhecimento, e sobretudo o discurso que o contém, é um produto como outro qualquer, 
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bastando que se estabeleça como alvo desse produto o público em geral e não somente o 

público especializado”. 

O NDTPI é um espaço que busca identificar os projetos que possam gerar inovações, 

conhecer seus criadores, acompanhar seu desenvolvimento, discutir possíveis melhorias, 

mensurar seu alcance, analisar as possibilidades de transferência, encaminhar para registro 

intelectual e difundir a produção inovadora realizada no âmbito do IFPA Campus Belém.  

O NDTPI também interage com seu público interno através do seu espaço maker, 

tornando a atividade de potencialização dos produtos/processos uma ação baseada no 

aprender-fazendo, transformando seu espaço físico numa grande “lousa” que pode adquirir 

diversas formas, onde acreditamos ser possível ir além da educação (ensinada), criando 

formas de aprendizagem interativa no formato em que o discente aprende fazendo e faz 

aprendendo. 

  

 

4.6 Espaços Makers 

 

Maker, em inglês, significa realizador, criador, fazedor, ou seja, pessoas que 

costumam fazer por si mesmas. É o ensino que possibilita o diálogo entre pesquisa e extensão, 

e esse tripé é a base para o indivíduo aprender. Aprendendo, passa a ter a possibilidade de 

articular, interagir e transformar a si e seu contexto social em uma apropriação contínua do 

uso de tecnologias e técnicas, e uma superação dos desafios nesse aprendizado, que se realiza 

na prática das atividades. 

 
Iniciativas que buscam levar a cultura maker para escola tem-se multiplicado, 

inicialmente nos países de primeiro mundo, e mais notoriamente partir de 2015 no 

Brasil. As atividades maker geralmente estão associadas a construção objetos com 

uso de tecnologia. As atividades possuem propósitos diversos que incluem o uso de 

equipamentos de fabricação digital como impressoras 3d, cortadoras laser e também 

kits de robótica, programação, costura, marcenaria e outras técnicas. (RAABE e 

GOMES, 2018, p.7). 
 

 Tais referências envolvendo aprendizado prático e a construção da experiência 

provêm de teóricos que pesquisaram as relações entre sujeito e objeto, entre o aprender e o 

fazer, dos quais destacamos: 

 Piaget (1975, p.72) fala sobre a interação do conhecimento e seu poder de 

transformação: “Para conhecer os objetos, o sujeito deve agir sobre eles e, portanto, 

transformá-los: deve deslocá-los, ligá-los, combiná-los, dissociá-los e reuni-los novamente 
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[...] o conhecimento está constantemente ligado a ações ou a operações, isto é, a 

transformações”. 

Silva (2009, p.39) trata do importante papel dos IF’s e sua “relação transformadora” 

dada pelo ensino e sua aplicabilidade prática: "Estas características demonstram a opção por 

uma determinada forma de pesquisar e ensinar que supõe sua base em um problema concreto 

sob o qual devem ser testadas possíveis soluções, exigindo do educando um posicionamento 

crítico." 

Freire (2011, p.33) articula sobre o sujeito e a relação com o seu contexto: "Não 

haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e nos põe pacientemente impacientes 

diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fizemos." 

O NDTPI também é um espaço maker, onde é possível desenvolver essas habilidades 

e possibilitar que tanto os docentes, discentes e técnicos envolvidos no processo de 

potencialização de inovações se apropriem desse “aprender-fazendo”, que integra ensino, 

exploração (pesquisa) e práticas (extensão), tornando-os protagonistas (transformadores) e 

não apenas expectadores em seu contexto. 

Os subcapítulos a seguir fazem uma pequena introdução de como se deu a escolha da 

metodologia que utilizamos nesta pesquisa. 

 

 

4.7 Modelo organizacional 

 

Começaremos a delinear a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa, 

apontando a opção pelo modelo que foi adotado no desenvolvimento e organização das 

estratégias para a construção do NDTPI. 

A importância em definir um modelo organizacional que possa apontar os caminhos 

necessários e possíveis, gera impacto na modelagem final, diminui custos, tempo e mantem os 

esforços focados no objetivo. 

Mas mesmo após o modelo ser definido ele precisa ser flexível e passível a 

mudanças, pois é a prática que vai delinear qual a melhor estrutura que levará as ações ao 

êxito, e como metas e fases delineadas ficará mais fácil essa compreensão aos que nela estão 

inseridos. 

Entendemos como modelo organizacional as funções e as relações que constroem as 

estratégias, analisam situações, dimensionam possibilidades, planejam as ações, desenvolvem 

as estruturas, analisam o desempenho e resolvem problemas de determinada organização. 
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Nas organizações – seja nas indústrias, comércio, organizações de serviços públicos, 

hospitais, universidades, instituições militares ou em qualquer outra forma de 

empreendimento humano – a eficiência e a eficácia com que as pessoas trabalham 

em conjunto para conseguir objetivos comuns dependem diretamente da capacidade 

daqueles que exercem a função administrativa. [...] Tal organização – seja ela 

industrial ou prestadora de serviço – precisa ser administrada para alcançar seus 

objetivos com maior eficiência, economia de ações e de recursos e ser competitiva. 

(CHIAVENATO, 2003, p.10). 
 

Assim, buscamos delinear um modelo organizacional que pudesse nos conduzir ao 

êxito para implantação do NDTPI no IFPA Campus Belém, por meio de uma estrutura 

organizada que nos apontou a metodologia, seus procedimentos e fases, desde o planejamento 

à análise comparativa do projeto finalizado. 

Após a definição do modelo organizacional, partimos para construção da 

metodologia sistêmica que embasou a pesquisa. 

 

 

4.8 Metodologia Sistêmica 

 

A escolha pela metodologia levou em consideração alguns pontos: o conhecimento 

da realidade e do problema, as possibilidades para a solução e os stakeholders implicados 

nessa relação. Dessa forma, escolhemos a pesquisa-ação como metodologia a ser 

desenvolvida. 

Engel (2000, p.182) conceitua que “como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação 

procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão 

como parte da prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que 

também se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão desta”. 

Baldissera (2001, p.6) corrobora quando diz que “a pesquisa-ação, por ser 

investigativa, supõe um conjunto de procedimentos técnicos e operativos para o conhecimento 

da realidade ou um aspecto desta, com o objetivo de transformá-la pela ação coletiva”. 

A ideação do NDTPI nasceu da percepção de uma necessidade que envolvia públicos 

diferenciados de maneira direta e indireta. A partir da avaliação das possibilidades para uma 

possível solução, foram propostas estratégias para a ação, o que nos respalda na escolha da 

metodologia e do pensamento sistêmico alocado. 
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4.8.1 Pensamento sistêmico 

 

Segundo o Dicionário online de Português, pensamento é o “ato de pensar, de tomar 

consciência, de refletir ou meditar”. E, ainda, sistêmico é algo “capaz de afetar inteiramente 

um organismo; generalizado”. O pensamento sistêmico seria a relação de um conjunto de 

partes entre si, onde cada parte tem influência no todo, e a compreensão dessa relação permite 

analisar como uma mudança, a partir de uma das partes, poderá afetar o todo. 

Pressupõe legitimar o indivíduo em seu contexto, como parte do sistema no qual 

observa, analisa e intervém, e como sua influência afeta o todo. 

 
Pensamento sistêmico significa pensar em termos de conexões, relações, contexto, 

interações entre os elementos de um todo; de ver coisas em termos de redes, teias e 

comunidades. Enquanto que pensamento analítico significa desconstruir algo para 

poder entendê-lo, pensamento sistêmico significa colocá-lo no contexto de um todo 

maior. Levar o indivíduo a conhecer (ou reconhecer) mudanças (real ou potencial), 

crescimento e desenvolvimento e ver o mundo em termos de sistemas 

interconectados envolvendo conhecimentos de cibernética (padrões de controle e 

comando), e práticas de como lidar com situações complexas e estruturas dinâmicas. 

(CUNHA, 2006, p.76). 
 

O planejamento estratégico desenvolvido para nortear a implementação do NDTPI 

buscou inserir seus stakeholders durante todo o processo, pois sem essa relação a metodologia 

perderia sua função crítica e dialética, assim como também os critérios relacionais da pesquisa 

(aplicabilidade, abrangência e impacto). Assim, pensar sistematicamente, envolvendo todas as 

partes, nos daria o discernimento se nossa proposta apresentaria algo positivo, participativo e 

democrático às partes envolvidas. 

 

4.8.2 Pesquisa-Ação 

 

Não há certeza sobre quem inventou a pesquisa-ação (TRIPP, 2005, p.445), mas 

independentemente de sua origem “a pesquisa-ação tem sido utilizada, nas últimas décadas, 

de diferentes maneiras, a partir de diversas intencionalidades, passando a compor um vasto 

mosaico de abordagens teórico-metodológicas” (FRANCO, 2005, p.485). 

 
O dilema das possibilidades e condições do conhecimento desde sempre tem sido 

um impasse para os homens, e tem-se restabelecido, por diferentes perspectivas, 

matizes teóricos e propostas metodológicas de variados aportes, em distintos 

momentos históricos. Afinal, quais são as condições de possibilidade de apreensão 

da realidade pelo sujeito de conhecimento? Qual é a relação desse conhecimento 

com a objetividade, com a prática? Seja na mitologia, na filosofia, nas ciências 

naturais, nas ciências humanas, nas artes, ou nas relações sociais cotidianas, a 

questão tem-se recriado e seu enfrentamento desafiado o pensamento e 

compreendido processos teóricos importantes. A discussão acerca da pesquisa-ação 
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deve ser tomada como um desses momentos. (MIRANDA e RESENDE, 2006, 

p.512). 
 

Essa metodologia direcionou nosso trabalho no sentido de que a pesquisa e a ação 

caminhassem juntas, quando se intenciona a transformação da/na prática. No caso do NDTPI, 

seria produzir a transformação (na área do ensino, pesquisa e extensão), a partir das 

possibilidades que o núcleo possa oferecer aos stakeholders no trato da potencialização de 

suas pesquisas aplicadas, buscando a solução de um problema (a falta de difusão), bem como 

a produção de novas saberes (a partir dos espaços makers). Como afirmam Toledo e Jacobi 

(2013, p.158), “na pesquisa-ação as intervenções e a produção do conhecimento se inter-

relacionam”. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Enquadramento metodológico 

 

O processo utilizado na pesquisa se configurou em uma pesquisa-ação, caracterizada 

pela colaboração e negociação entre os atores e as práticas, integrantes da pesquisa, onde 

destacam-se três pontos: caráter participativo, impulso democrático e contribuição à mudança 

social. 

Complementarmente, houve uma pesquisa exploratória, permitindo a visualização 

dos conceitos e procedimentos que poderiam vir a serem adotados, com vistas a aprimorar 

ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir hipóteses. Assim, por intermédio de 

diferentes pontos de vista, pôde-se estabelecer, com argumentos fundamentados, um ponto em 

comum.  

Quanto à conceituação, buscamos nos enquadrar nos conceitos de Franco (2005), 

quando ela apresenta três diferentes conceituações para trabalhos de pesquisa-ação e fala 

sobre sua abordagem, na qual nos posicionamos como uma pesquisa-ação estratégica: 

 
Tenho observado, em recentes trabalhos de pesquisa-ação, no Brasil, pelo menos 

três conceituações diferentes: a) quando a busca de transformação é solicitada pelo 

grupo de referência à equipe de pesquisadores, a pesquisa tem sido conceituada 

como pesquisa-ação colaborativa, em que a função do pesquisador será a de fazer 

parte e cientificizar um processo de mudança anteriormente desencadeado pelos 

sujeitos do grupo; b) se essa transformação é percebida como necessária a partir dos 

trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo que 

valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica 

coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo 

considera opressivas, essa pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade e, então, 

tem se utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica; c) se, ao contrário, a 

transformação é previamente planejada, sem a participação dos sujeitos, e 

apenas o pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os resultados de sua 

aplicação, essa pesquisa perde o qualificativo de pesquisa-ação crítica, podendo 

ser denominada de pesquisa-ação estratégica. (FRANCO, 2005, p.485, grifo 

nosso). 
 

Apesar de a pesquisa estar respaldada na interação com seus stakeholders e 

direcionada à mudanças no contexto que os mesmos estão inseridos, não houve um estudo 

maior da práxis do grupo social relacionado, deixando de ser uma pesquisa-ação crítica e 

posicionando-se como uma pesquisa-ação estratégica, de acordo com os conceitos do referido 

autor. 
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5.2 Procedimentos Metodológicos 

 

O primeiro passo para a construção deste planejamento foi a observação de um 

problema atentado pela pesquisa exploratória de Silva (2017), que apontava a falta de difusão 

das tecnologias educacionais produzidas no NEAB do IFPA Campus Belém. 

Uma pesquisa exploratória sobre os temas difusão, inovação, maturidade 

tecnológica, matrizes de avaliação, empreendedorismo, espaços makers e metodologia 

sistêmica nos auxiliou na compreensão e formulação dos referenciais teóricos que foram 

abordados na pesquisa. 

Além disso, buscou-se elementos legais que respaldassem a inserção institucional do 

nosso produto proposto. Foram analisados documentos institucionais do IFPA, IFPA Campus 

Belém e outros em nível nacional, relacionados de maneira direta e que resultassem em 

subsídios para nossa proposta. 

A partir de então, de acordo com a metodologia elencada, deu-se prosseguimento na 

ação, considerando os cinco eixos (método, abordagem, objetivo, critérios e natureza) e as 

fases de planejamento, implementação, análise e aplicação. Em cada uma das fases foi 

realizada uma análise da aceitação da proposta através do feedback dos stakeholders 

envolvidos, até a finalização do produto NDTPI. 

 

 

5.3 Fases da Metodologia 

 

Todo o processo se dividiu em cinco fases, em que cada uma se subdividiu em três 

outras. Tais fases visam se integrar com os conceitos analisados anteriormente na pesquisa, 

objetivando, ao final, respaldar a metodologia e as ações que foram realizadas na construção 

do produto proposto (o NDTPI). Vale esclarecer que as fases não se apresentam de uma 

maneira hierárquica - apesar de serem distintas podem acontecer de maneira simultânea ou 

não, dependendo da necessidade a ser alcançada. O fluxograma da metodologia é apresentado 

na figura 10. 
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Figura 10: fluxograma da Metodologia 

 
Fonte: autor (2019). 

 

Quanto ao Método – Dialética: participativa, democrática e social. 

Quanto ao método dialético, considera-se que os fatos não podem ser abordados fora 

de um contexto social; a participação e envolvimento dos atores é a base para a pesquisa. O 

envolvimento dos atores no processo irá justamente buscar as relações concretas e efetivas por 

trás dos fenômenos ou problemas apresentados. Sujeito e objeto se relacionam de maneira 

dinâmica e histórica, completando-se pela ação do pensar, a fim de propor teoricamente 

(abstrações) e soluções reais e práticas em busca de soluções.  

Sendo o projeto uma pesquisa-ação (pesquisa associada a uma ação), e como tal é 

caracterizada pela colaboração e negociação entre os atores e as práticas, integrantes do 

contexto da pesquisa, destacamos três pontos: caráter participativo, impulso democrático e 

contribuição à mudança social. Assim, por meio de diferentes pontos de vista, pode-se 

estabelecer, com argumentos fundamentados, um ponto em comum. 

 

Quanto a Abordagem – Qualitativa: subjetiva, investigativa e analítica.  

Quanto à abordagem qualitativa, tivemos por objetivo levantar dados que pudessem 

qualificar a necessidade da demanda em relação à proposta do projeto levantada na hipótese. 

Este procedimento teve por finalidade compreender e traduzir a complexidade do objeto, 

reduzir a distância entre teoria e dados, interpretar os “fenômenos” e analisá-los. Isso só foi 

possível tendo os indicativos de suas fontes primárias, daqueles que vivenciam essas 

necessidades, coletando suas respostas e buscando novas fontes, e recomeçando o processo. 
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Quanto ao Objetivo – Exploratória: busca, exploração e formação. 

 Quanto ao objetivo, foi exploratória. Nesta etapa da metodologia foi realizada a 

observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus 

nichos, cenários e ambientes naturais de vivência. No caso específico no NDTPI do IFPA 

Campus Belém, foi realizado apenas com os docentes e discentes envolvidos em pesquisa 

aplicada, produção de tecnologias educacionais e/ ou de cunho inovador. Não houve 

participação de outro público (externo), pois em sua fase inicial a participação de outros 

dependeria da realização deste primeiro momento. 

 

Quanto aos Critérios – Relações: aplicabilidade, abrangência e impacto. 

Quanto aos critérios relacionais, a concepção do trabalho e da pesquisa enquanto 

princípio educativo é entendida na perspectiva da produção do conhecimento como atividade 

instigadora do aluno em relação ao seu estar no mundo e como estímulo à criatividade. Ao 

mesmo tempo, coloca como eixo orientador dos processos investigativos as questões advindas 

das necessidades sociais, considerando as singularidades econômicas, sociais e culturais onde 

o IFPA Campus Belém está inserido, ressaltando que os profissionais por ela formados, ou 

ainda em formação, devem se ocupar, particularmente, com a aplicabilidade dos 

conhecimentos científicos. 

O NDTPI, no ano de 2019, desenvolveu ações através de projetos de extensão 

geridos pela Diretoria de Extensão – DEX (30 ações, no total), que se consolidaram em vários 

produtos. E, ainda, através dos dados obtidos durante toda essa produção ocorreu a 

sistematização destes que serão finalizados e disponibilizadas à sociedade (difundidos), tendo 

como tema central os serviços, processos e/ou produtos tecnológicos produzidos pelo IFPA 

Campus Belém. Esses dados terão como finalidade oferecer à sociedade e ao mercado a 

apropriação desta produção. 

 

Quanto a Natureza – Aplicada: ação, reflexão e difusão. 

Quanto à natureza aplicada, a pesquisa realizada teve por objetivo levantar dados que 

pudessem qualificar a necessidade da demanda em relação à proposta do projeto levantada na 

hipótese inicial - potencializar ações que venham a contribuir com a difusão das tecnologias 

inovadoras desenvolvidas pelo IFPA Campus Belém.  

Após as primeiras coletas (entrevistas, observação direta, observação participante, 

entrevistas, biografias, documentação de arquivo...), foram realizadas análises dos dados, 
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tanto em amplitude quanto em profundidade. A preocupação inicial foi a compreensão estreita 

desses dados, de fazê-los falar da forma mais completa possível, abrindo-se à realidade na 

qual a instituição está inserida para melhor apreendê-los e compreendê-los, propondo as 

soluções. 

Durante a pesquisa e o desenvolvimento das ações, a proposta de criação do NDTPI 

se sistematizou em três partes (planejamento, implementação e análise de resultados), as quais 

se complementaram na construção de uma cultura de inovação e na consolidação da ação,  

necessária para estabelecer um caminho entre o que se produz na instituição com as 

necessidades sociais e de mercado, criando entre eles um elo de direcionamento eficaz desde a 

idealização/concepção ao produto/processo final, fruto de uma demanda social e/ou 

empresarial. 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados mostram que a implantação do Núcleo de Difusão de Tecnologias 

ocorreu por meio de um processo metodológico de pesquisa-ação e, a partir de uma 

prospecção, levantaram-se elementos que puderam embasar tanto sua ação, quanto o processo 

para sua institucionalização. As ações foram planejadas em sete etapas: sensibilização, 

diagnóstico, identificação, aproximação, acompanhamento, encaminhamento e difusão. Os 

resultados apontaram que: 

• A metodologia de pesquisa-ação potencializou um aumento considerável, tanto 

na produção quanto nos encaminhamentos para registro da propriedade 

intelectual;  

• O NDTPI foi institucionalizado e implantado no organograma institucional, por 

conta da relevância apresentada nos resultados obtidos. 

• Os docentes, discentes e técnicos que participaram do processo são potenciais 

multiplicadores de uma “cultura” de inovação e empreendedorismo na 

instituição. Estes resultados foram obtidos por atividades que começaram com 

as palestras, perpassaram pela construção da tecnologia (acompanhamento) e 

finalização dos produtos. 

Outro resultado de grande relevância atribui-se à difusão de produtos que foram 

gerados nesse processo, pois a partir deles será possível a criação de um portfólio tecnológico 

a ser disponibilizado em vários suportes, facilitando a divulgação e apresentando as 

potencialidades que podem advir de novas ações de outros cursos. 

Dessa forma, o NDTPI, cumpre seu papel promovendo a interação entre educação e 

tecnologia, participando do processo de ensino-aprendizagem, onde os resultados de 

pesquisas básicas e tecnológicas puderam se transformar em produtos inovadores (pesquisa 

aplicada), e de onde muitos outros poderão ser construídos. 

 

 

6.1 Núcleo de Difusão de Tecnologias – Por quê? 

 

Sendo o IFPA Campus Belém uma instituição integrante da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), sabemos que há especificidades a 

serem seguidas. Como, por exemplo, em relação à sua Política de Inovação, concretizada em 
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Diretrizes e Orientações internas, que devem ser normatizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

Esta pesquisa visou propor de maneira estratégica o estudo, mapeamento e 

prospecção das tecnologias inovadoras produzidas em todo o IFPA Campus Belém, a fim de 

difundi-las, com vistas a consolidar o processo de amadurecimento que uma inovação 

percorre, entre a ideia inicial e sua concretização, podendo ocorrer na indústria (como 

processo), no mercado (como produto/ marketing), nas organizações ou na sociedade 

(produto/ serviço). 

 

Diferenciam-se quatro tipos de inovação: de produto, de processo, de marketing e 

organizacional. Essa classificação possui o maior grau de continuidade possível com 

a definição precedente de inovação de produto e de processo utilizada na segunda 

edição do Manual. Inovações de produto e inovações de processo relacionam-se 

estreitamente com os conceitos de inovação tecnológica de produto e inovação 

tecnológica de processo. As inovações de marketing e as inovações organizacionais 

ampliam o conjunto de inovações tratadas pelo Manual em relação à edição anterior. 
 

(...) As inovações de produto podem utilizar novos conhecimentos ou tecnologias, 

ou podem basear-se em novos usos ou combinações para conhecimentos ou 

tecnologias existentes. O termo “produto” abrange tanto bens como serviços. As 

inovações de produto incluem a introdução de novos bens e serviços, e 

melhoramentos significativos nas características funcionais ou de uso dos bens e 

serviços existentes. (MANUAL DE OSLO, OCDE, 1997, p.57). 
 

Tais ações do planejamento estratégico (estudo, mapeamento e prospecção) 

perpassam pela proposta de criação do NDTPI, que tem como asserção estar ligado à 

Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPI) do IFPA Campus Belém. 

O NDTPI terá como um dos seus objetivos potencializar as tecnologias inovadoras 

que serão produzidas em diferentes formatos (audiovisuais, gráficos, tecnologias 

educacionais, livros, manuais etc.), por meio de pesquisas desenvolvidas no seio do IFPA 

Campus Belém e difundi-las no meio social. 

O NDTPI propõe ainda: 

• Estimular atividades de empreendedorismo; 

• Consolidar a difusão das inovações produzidas no IFPA Campus Belém; 

• Colaborar em atividades de pesquisa e extensão; 

• Orientar para o Registro de Propriedade Intelectual das tecnologias junto ao Núcleo 

e Inovação Tecnológica - NIT da Reitoria do IFPA; 

•Sugerir produtos audiovisuais (videoaulas, simulações, animações, gráficos 

animados etc.) voltados para o ensino-aprendizagem, destinados ao uso pedagógico e 

ferramentas tecnológicas de conteúdo aberto;  
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• Identificar as tendências e as possíveis ferramentas tecnológicas que poderão ser 

usadas na educação, direcionadas ao ensino-aprendizagem 

• Desenvolver processos para a capacitação nas ferramentas tecnológicas. 

• Publicar os produtos finalizados em rede colaborativa no âmbito do IFPA Campus 

Belém, por meio de uma “Vitrine Tecnológica” e outros meios de difusão. 

• Potencializar a difusão dos produtos gerados pelo IFPA Campus Belém. 

 

O NDTPI do IFPA Campus Belém, no contexto institucional, espacial, histórico e 

social, descreve o processo de construção de sua identidade como um parceiro na produção de 

tecnologias inovadoras, com enfoque principal na difusão e empreendedorismo. Apresenta, de 

uma forma resumida, as proposições de mecanismos a serem implementadas para que a 

difusão ocorra e, posteriormente, a apropriação social de todo o processo.  

Através das expertises do NDTPI, com o esforço conjunto da DPI do IFPA Campus 

Belém e do NIT da Reitoria, propõe-se transformar essas produções/processos em elementos 

possíveis de serem difundidos ou transferidos na modalidade adequada e facilitar sua 

aplicação prática, tornando-os produtos transformadores. 

Essa iniciativa, através do NDTPI do IFPA Campus Belém, tornará possível 

aprendizagens acerca de temáticas necessárias neste século XXI e que precisam ser 

apropriadas para crescermos enquanto instituição de referência em saberes científicos e 

tecnológicos inovadores. 

Tudo isso a partir das concepções teóricas e das práticas que envolvem a relação 

entre a ciência e a sociedade, sua compreensão e o conhecimento prático de seus resultados, 

que são percebidos e apropriados de maneiras diferentes em cada um de atores que participam 

do processo. 

Segundo Hernández et al: 

  
Para muitos, inovação pode desencadear associações com mudança, novidade, 

modernização, novos procedimentos, aperfeiçoamento técnico ou tecnológico, 

dentre outras. Com efeito, veremos que a interpretação da inovação não é a mesma 

para quem a promove, para quem a põe em prática ou para quem recebe sua ação. 

Assim há de se abordar, em sua análise, o olhar de seu idealizador realizador ou 

receptor. (HERNÁNDEZ et all, 2000, p. 19). 
 

O processo participativo nos levou à conclusão da necessidade da formação do 

NDTPI, o qual se consolida para subsidiar a comunidade acadêmica no universo da 
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transferência de tecnologia, inovação, empreendedorismo e difusão dos produtos e processos 

concebidos. 

 

 

6.2 Núcleo de Difusão de Tecnologias – Por que: 

 

Da ideia inicial de sua criação, proposta por Silva (2017), ao início de suas ações 

efetivas em junho de 2019, o NDTPI foi alocado inicialmente na Diretoria de Extensão (DEX) 

do IFPA Campus Belém. A partir de então, pudemos evidenciar a necessidade de informações 

que os autores de tecnologias enfrentavam quanto ao trato com a trilha da inovação, da ICT ao 

mercado/ sociedade; à questão do tempo para registro e suas burocracias; ao entendimento 

sobre sua própria tecnologia e suas reivindicações - sendo um fato a existência de um “Vale 

da Morte” que impede o avanço e a difusão dessa produção. 

A Visão do IFPA reafirma a necessidade de ultrapassar esse “vale”, quando 

estabelece em seu projeto institucional a relação da produção e disseminação do 

conhecimento junto à sociedade: “ser uma instituição de referência no ensino, pesquisa, 

extensão e inovação, comprometida com a excelência na educação, visando ao 

desenvolvimento da região amazônica”. E ainda em seu direcionamento estratégico se 

compromete a “ir além da estrutura organizacional do IFPA e colaborando para a relação de 

causa e efeito entre os objetivos estratégicos, o direcionamento estratégico será orientado por 

meio de estratégias que representam os pilares sobre os quais serão executadas as ações”. 

(IFPA, 2019, p37). Tudo isso reforça o nosso entendimento para a criação do NDTPI na busca 

de ações conjuntas e possíveis para a solução de necessidades. 

Percebemos esse incentivo em vários documentos constitutivos relacionados à 

inovação, como precursores para o desenvolvimento de uma “cultura” dentro do IFPA, dos 

quais enfatizamos: 

O Marco Legal de Inovação brasileiro; 

A Resolução 160/2015 – CONSUP IFPA; 

A Resolução 160/2019 – CONSUP IFPA, entre outros. 

Como gestor para a execução desta política, suas diretrizes e orientações, surge o 

NIT do IFPA, que tem por finalidade a criação e o gerenciamento da política de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica, bem como a viabilização de estratégias e ações 

relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. 
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O NIT do IFPA foi criado pela Portaria 267/2014-GAB e consolidado pela 

Resolução 014/ 2016 do CONSUP, em sua 40º reunião ordinária, realizada em 24 de fevereiro 

de 2016. Entre suas várias atribuições, estão a promoção e a gerência da política e cultura de 

PI, da capacitação, do assessoramento, da qualificação, do fomento, do desenvolvimento e 

integração das redes entre pesquisadores, empresários e Instituições de Ciência e Tecnologia 

(ICTs), entre outras.  

E, ainda, através de sua Política de Inovação tem como finalidade principal a 

proteção, gestão e transferência dos direitos de criação intelectual dos pesquisadores do IFPA, 

estimulando assim o desenvolvimento de produtos, processos tecnológicos e registro de 

patentes. 

Assim, respaldado pelas diretrizes apresentadas e consolidadas nos objetivos do 

NDTPI, apresentamos as etapas de sua construção balizada em quatro partes (Planejamento, 

Implementação, Análise e Implantação): 

 

 

6.3 Planejamento:  

 

a) Sensibilização 

 

O objetivo foi buscar a adesão da comunidade do IFPA Campus Belém para se 

inserir ao projeto. A ação foi realizada por meio de palestras, visita aos cursos e realização de 

eventos voltados a despertar o interesse no assunto e sensibilizar o público-alvo para 

participar. 

A participação dos docentes e discentes foi de grande importância, pois quando as 

ações passaram a ser realizadas puderam conhecer e se integrar ao projeto, a partir da 

percepção de ser algo novo e possível de agregar valor potencial a seus projetos e pesquisas. 

No Quadro 11, apresentamos as ações que foram desenvolvidas nesta fase. 

 

Quadro 11: Ações de planejamento e sensibilização 

Data Ação Objetivo Público-alvo 

Junho 

2019 

Palestra sobre Inovação e 

Identidade visual 

Despertar o interesse por 

inovação no âmbito 

acadêmico 

Discentes do Curso 

de Eventos 

(Turma 1) 

Junho 

2019 

Palestra sobre Inovação e 

Marketing 

Despertar o interesse por 

inovação no âmbito 

acadêmico 

Discentes do Curso 

de Eventos  

(Turma 2) 
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Junho 

2019 

Palestra sobre Inovação em 

Projetos 

Despertar o interesse por 

inovação no âmbito 

acadêmico 

Discentes do Curso 

de Eventos 

(Turma 3) 

Agosto 

2019 

Oficina de 

Empreendedorismo 

Game of Thrones 

Formar Multiplicadores na 

área de Empreendedorismo 

Docentes e 

Discentes 

Setembro 

2019 

Congresso Internacional de 

Comunicação 

Apresentar trabalhos e 

Participar da Organização 

Sociedade em geral 

Setembro 

2019 

Participação na X Feira 

Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

Apresentar trabalhos 

desenvolvidos na área da 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação e Participação na 

Organização 

Sociedade em geral 

Setembro 

2019 

Palestra na Unidade de 

Referência e Apoio à 

Crianças e Adolescentes do 

Estado 

Divulgar os Cursos do IFPA 

Campus Belém, com ênfase 

aos tecnológicos e de 

inovação 

Público atendido 

pela UREMIA 

Outubro 

2019 

Participação no evento 

Açaizal 

Participar na organização do 

evento 

Sociedade em geral 

Março 

2020 

Palestra Inventar ou 

Inovar? 

Despertar o interesse por 

inovação no âmbito 

acadêmico 

Discentes do Curso 

de Especialização 

em Saúde Pública 

Março 

2020 

Ações de combate ao 

COVID19 

Produzir viseiras de proteção 

para doação 

Hospitais e Agentes 

de Saúde 

Fonte: autor, 2020. 

 

No decorrer dessas ações, o NDTPI passou a ser um referencial dentro do IFPA 

Campus Belém, quando era percebida a necessidade de potencializar pesquisas e projetos que 

precisavam de uma expertise na área de produção gráfica, prototipagem, editoração, produção 

audiovisual, entre outras. 

Foi um momento ímpar, pois com a sensibilização houve o interesse de discentes de 

várias áreas em participar do NDTPI como “aprendizes”. No NDTPI puderam pôr em prática 

seus talentos e se desenvolverem em áreas que até então sentiam a necessidade de aprender, 

mas não tinham a oportunidade de fazê-lo de maneira mais direta e ativa. Discentes de design, 

pedagogia, eventos, informática e automação fizeram parte dessa construção. 

A figura 11 apresenta os discentes que voluntariamente participaram, desde o início, 

da construção do NDTPI e que contribuíram com suas expertises em várias etapas e 

momentos, durante a construção dos produtos que foram desenvolvidos no ano de 2019-2020. 
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Figura 11: discentes que participaram da construção do NDTPI como voluntários 

 

Fonte: autor, 2019. 

 

Na figura 12, discentes reunidos após exporem seus trabalhos durante a X Feira 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada no Hangar em Belém-PA em outubro 

de 2019. Ao total, 100 discentes participaram do evento e apresentaram 36 tecnologias. 

 

Figura 12: discentes expondo durante evento realizado no Hangar – Belém/PA 

 
Fonte: Maiéle Batista, 2019. 
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b) Diagnóstico 

 

Teve o objetivo de aferir a realidade do Campus face ao desafio de se tornar uma 

instituição inovadora e empreendedora. Esta ação foi realizada através de entrevistas 

qualitativas, que tinham como objetivos: conhecer o que se produzia, conhecer quem as 

produzia, conhecer o estágio de amadurecimento da tecnologia. 

Uma primeira pesquisa prospectiva foi realizada entre janeiro e abril de 2019 (antes 

da implantação do NDTPI), com intuito de levantar o quantitativo de tecnologias que haviam 

sido geradas entre os anos de 2012 a 2018, onde incluímos a pesquisa de Silva (2017) 

relacionada às TE’s e acrescentamos todas as outras inovações percebidas nas entrevistas 

realizadas. A seguir, apresentamos dois gráficos com a evolução dessa produção: 

No Gráfico 1, o resultado da pesquisa de Silva (2017) voltada somente à produção de 

tecnologias educacionais produzidas no NEAB, e o quantitativo de tecnologias registradas. 

 

Gráfico 1: produção de Tecnologias Educacionais no IFPA Campus Belém (2012-2017) 

 

Fonte: autor, 2020. 

 

No Gráfico 2, a evolução da produção de outras tecnologias e inovações até o ano de 

2018, e o quantitativo de tecnologias encaminhadas para registro. 
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Gráfico 2: produção de Tecnologias e Inovações no IFPA Campus Belém (2012-2018) 

 

Fonte: autor, 2020. 

Estes resultados puderam corroborar com nossa hipótese inicial, na qual 

identificamos uma considerada produção de tecnologias, mas uma quase nula difusão destas. 

Uma prospecção foi iniciada em janeiro de 2020, mas por conta do afastamento 

imposto pela Covid19 foi suspensa na segunda quinzena de março, o gráfico 3 apresenta as 

informações que puderam ser levantadas. 

 

Gráfico 3: produção de Tecnologias e Inovações no IFPA Campus Belém (2012-2020) 

 

Fonte: autor, 2020. 
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Notamos claramente que os resultados apresentados reforçam a metodologia de 

pesquisa-ação utilizada como balizadora do projeto de criação do NDTPI, quando percebemos 

os efeitos gerados a partir das suas ações: aumento tanto na produção quanto nos 

encaminhamentos para registro da propriedade intelectual. Vale considerar o período 

trabalhado - entre junho a dezembro de 2019 (período de implantação do NDTPI), e apenas os 

três primeiros meses (incompletos) de 2020. 

Em 2020, estão listados 20 novos projetos no NDTPI (não contabilizados no Gráfico 

3), aguardando o retorno presencial para darmos continuidade. 

As planilhas com a sistematização dos dados estão disponíveis nos links abaixo: 

Levantamento de 2012 a 2017 

Levantamento de 2018 

Levantamento de 2019.1 

Levantamento de 2019.2 

 

c) Mensuração 

 

Buscamos analisar o grau de inovação em que o Campus se encontrava, examinando 

as informações via entrevista online16, sistematizando os dados e metrificando-as utilizando o 

método Surveys. 

A escolha do método Surveys se deu primeiramente pela dificuldade de contatos 

pessoais devido à pandemia, além de ser relativamente rápido, razoavelmente fácil e sem 

implicar despesas. Consideramos que a avaliação do grupo de especialistas (no caso, docentes 

do IFPA Campus Belém) tem maior probabilidade de ser correta do que as opiniões 

individuais. As perguntas foram formuladas de forma clara e concisa. Algumas delas foram 

abertas, permitindo que o respondente se expressasse livremente. 

A pesquisa teve por finalidade a exploração do tema educação e inovação e suas 

relações no contexto de ensino no IFPA Campus Belém, buscando conhecer suas nuances. Foi 

utilizado o modelo Surveys interseccional (coleta dos dados em um único intervalo de tempo), 

no período de agosto a outubro de 2020. Participaram 36 professores, 10% da parcela total em 

todo o Campus - essa amostra será representativa da população como um todo. 

A seguir, apresentamos os resultados obtidos pela pesquisa: 

 
16 Disponível em: https://forms.gle/F5LEoHk24eJ5BfcA9.  

https://1drv.ms/x/s!AuBDw7YuMIbthORQEBYiqr-QsXXmrw?e=McAsld
https://1drv.ms/x/s!AuBDw7YuMIbthORR1v1-zRAFakfB6g?e=rKSxC5
https://1drv.ms/x/s!AuBDw7YuMIbthORS9L3GbZnCSnUNfw?e=R7LoQL
https://1drv.ms/x/s!AuBDw7YuMIbthORTrSgCeicr6Nba0A?e=4DXXyS
https://forms.gle/F5LEoHk24eJ5BfcA9
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Na pergunta 1, questionamos o entendimento das relações entre a educação PARA a 

inovação, a educação ATRAVÉS da inovação e a educação SOBRE inovação. Dentre várias 

respostas, condessamos as respostas da seguinte maneira: 34 (94,5%) responderam que 

entendiam as diferenças, 2 (5,5%) deles não percebem a diferença. A intenção era provocar 

sobre o entendimento das diferentes maneiras de lidar com o processo de ensino que leva 

“para”, “através da” e “sobre” a inovação. Corroboramos com o que foi versado em uma das 

respostas: “a educação ‘para’ a inovação seria uma forma de preparação dos educandos para  

apresentar respostas inovadoras às necessidades reais do cotidiano de determinadas áreas; 

enquanto que a educação ‘através’ da inovação, este último conceito assume às vezes a 

metodologia, o recurso para que se alcance determinado objetivo educacional; e, por fim, na 

educação ‘sobre’ inovação este último conceito é o objeto a ser estudado”. 

Na pergunta 2 (figura 13), buscamos saber se na disciplina ministrada haveria a 

possibilidade da geração de uma inovação. Dessa forma, poderíamos mensurar, com uma 

pesquisa futura mais direcionada, o potencial da produção na instituição em cada uma das 

disciplinas. 

 

Figura 13: Pergunta 2: em sua(s) disciplina(s) há a intenção de gerar algum tipo de inovação 

(produto/processo/organizacional/marketing)? 

 

Fonte: autor (2020). 

 

A pergunta 3 (figura 14) procuramos saber o quantitativo da produção gerada entre 

os anos de 2012 a 2019. O resultado mostra uma produção dividida em alta e baixa produção, 

sendo as altas centradas em poucas disciplinas. 
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Figura 14: Pergunta 3: entre 2012 e 2019, houve a produção de alguma inovação nascida em sala de aula? 

Quantas? Em caso negativo não precisa marcar. 

 
Fonte: autor (2020). 

 

Na pergunta 4 (figura 15), buscamos entender a percepção dos docentes na educação 

que envolve o processo de inovação junto aos discentes. A grande maioria (33) percebe 

diferenças, três (3) discordam. 

 

 

Figura 15: Pergunta 4: eu percebo diferenças na forma com as gerações lidam em relação a educação que 

envolve o processo de inovação. Até que ponto você concorda com essa afirmação? 

 

Fonte: autor (2020). 

 

A pergunta 5 (figura 16) levantamos a questão da metodologia “learn-by-doing” no 

processo de aprendizado. 33 dos pesquisados (88,88%) a usam, somente 3 (11,11%) deles não 

a utilizam em suas práticas educacionais. 
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Figura 16: Pergunta 5: você utiliza o fazer maker (aprender-fazendo) nas práticas de sua(s) disciplina(s)? 

 

Fonte: autor (2020). 

 

Na pergunta 6 (figura 17), questionamos o porquê de não usarem ou usarem às vezes: 

foram 5 as respostas. 

 

Figura 17: Pergunta 6: em caso negativo, por que não utiliza? 

 

 

Fonte: autor (2020). 

  

A pergunta 7 (figura 18) buscava entender como se dá a relação do apoio 

institucional na construção de seus produtos. As respostas foram distribuídas em várias 

escalas, ficando em torno da média 5, numa escala de 1 a 10 (sendo 1 péssimo e 10 

excelente). 
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Figura 18: Pergunta 7: como você avalia a participação institucional em relação ao apoio à produção de 

tecnologias e inovações no IFPA Campus Belém? 

 

Fonte: autor (2020). 

 

Na pergunta 8, indagamos aos que responderam na escala entre 1 e 5 sobre o que 

falta melhorar. As respostas foram: apoio financeiro, divulgação, orientações, equipamentos, 

caminhos no “fazer”, infraestrutura, implantação de uma “cultura”, políticas públicas, 

capacitações e um setor de referência. 

A pergunta 9 (figura 19) buscava compreender a percepção do docente sobre o grau 

de inovação que a instituição se encontra, a partir da produção de tecnologias. Em média, as 

respostas ficaram na escala 5, numa escala de 1 a 10 (sendo 1 péssimo e 10 excelente). 

 

 

Figura 19: Pergunta 9: Como você avalia o grau de inovação em que o IFPA Campus Belém se encontra? Tendo 

como parâmetro: a produção de tecnologias e inovações 

 

Fonte: autor (2020). 

 

Na pergunta 10 (figura 20), buscamos compreender a percepção do docente sobre o 

grau de inovação que a instituição se encontra, tendo como indicativo a difusão de tecnologias 

e inovações junto à sociedade. As respostas ficaram na média entre 3 e 4, numa escala de 1 a 

10 (sendo 1 péssimo e 10 excelente). 
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Figura 20: Pergunta 10: Como você avalia o grau de inovação em que o IFPA Campus Belém se encontra? 

Tendo como parâmetro: a difusão da produção de tecnologias e inovações junto à sociedade ou mercado 

 

Fonte: autor (2020). 

 

A pergunta 11 (figura 21) avaliava sobre a necessidade da criação de um espaço 

institucional para interagir nas práticas de produção de tecnologias e inovações. As respostas, 

na sua maioria, ficaram entre 8e 10, numa escala de 1 a 10 (sendo 1 péssimo e 10 excelente). 

Percebeu-se que essa é uma demanda almejada pelo corpo docente da instituição. 

 

 

Figura 21: Pergunta 11: Como você avalia a possibilidade de um espaço institucional que pudesse dar suporte às 

práticas inovadoras (desde a concepção da ideia até a difusão para a sociedade ou mercado), potencializando a 

produção para além do protótipo? 

 

Fonte: autor (2020). 

 

Conclusão e simulação de um cenário futuro: o IFPA Campus Belém é uma 

instituição que possui em seu corpo docente a compreensão da necessidade em relacionar a 

educação e a inovação (pergunta 1). Isso se dá pela percepção e recepção do seu corpo 

discente, que responde a esse processo de maneira diferenciada, por conta de sua geração, se 
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comparada a outros momentos da história (pergunta 4), onde a interação entre aprender e 

fazer se consolida para agregar valores (pergunta 5).  

As disciplinas, na sua maioria, interagem na perspectiva de gerar produtos 

tecnológicos e inovadores (pergunta 2). Esse fato se percebe quando observamos o número 

desses produtos, na pergunta 3. 

Ainda há a necessidade de maiores investimentos em infraestrutura, formação e 

apoio institucional (pergunta 7) para consolidar de maneira transformadora essas práticas 

(pergunta 6). Pois a partir do momento que essas necessidades forem sendo supridas 

(pergunta 8), teremos um aumento significativo na produção de tecnologias e inovações 

(pergunta 9). Esse aumento produzirá um diferencial junto à sociedade ou ao mercado, 

quando estes se apropriarem dos resultados criados (pergunta 10). 

O NDTPI se apresenta como uma dessas soluções (pergunta 11): ser um setor de 

referência na potencialização dos produtos que podem ser gerados por discentes e docentes, 

com diretrizes acadêmicas e fazeres práticos, visionando a difusão dessa produção na 

sociedade e/ ou mercado. 

 

 

6.4 Implementação 

 

Podemos perceber que a ação do NDTPI se deu em várias frentes: pesquisa, 

sensibilização do público-alvo, levantamento, sistematização e diagnóstico das informações, 

potencialização das tecnologias e produção de material com valor agregado passível de 

almejar uma difusão na sociedade ou mercado. 

A seguir, apresentamos as ações desempenhadas durante o processo para sua 

implantação: 

 

a) Identificação 

 

Percebemos na análise das entrevistas, no diagnóstico e na mensuração dos 

resultados as várias oportunidades que, através da produção de tecnologias e inovações no 

IFPA Campus Belém, poderíamos vislumbrar e almejar um futuro ainda mais promissor para 

a instituição. A partir do momento em que o caminho de amadurecimento estiver estabelecido 

institucionalmente e culturalmente entre a comunidade, poderíamos entrever, mais a frente, a 

criação de um portfólio de apresentação com estas tecnologias. 
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b) Aproximação 

 

Foi realizada uma aproximação mais efetiva junto ao corpo docente e discente que, 

no momento, desenvolvia tecnologias e inovações. A partir dessa aproximação, houve uma 

grande procura pelo NDTPI, e nos colocamos disponíveis para fazer parte nos projetos que 

estavam em andamento, como facilitador para o desenvolvimento e aplicação do mesmo. E, 

ainda, fazendo o acompanhamento necessário quanto ao posicionamento da TRL (estágios de 

desenvolvimento/ amadurecimento das tecnologias e inovações) e sua evolução à medida que 

superávamos os estágios. 

O Quadro 12 apresenta alguns exemplos de ações de aproximação que foram 

desenvolvidas, o produto gerado e qual o objetivo. 

 

Quadro 12: ações de planejamento e aproximação aos desenvolvedores 

Data Ação Produto Objetivo 

Abril 

2019 

Gravação de depoimentos 

História oral dos 

Professores da ETFPA 

Documentário Difusão à Sociedade 

Maio 

2019 

Produção de material 

didático-pedagógico 

Livro LIBRAS para 

Docentes 

Difusão à Sociedade 

Junho 

2019 

Produção audiovisual 

LIBRAS no Pará 

Documentário Difusão à Sociedade 

Junho 

2019 

Produção de material 

didático-pedagógico 

Livro 

GeoEducação 

(Educação Ambiental) 

Difusão à Sociedade 

Junho 

2019 

Marketing Catálogo dos Cursos 

Técnicos 

Difusão à Sociedade 

Junho 

2019 

Marketing Catálogos dos Cursos 

Superiores 

Difusão à Sociedade 

Setembro 

2019 

Marketing Produção Vídeo RESPOSTA 

PARA O AMANHÃ 

(Tecnologia Social) 

Difusão à Sociedade 

Outubro 

2019 

Marketing Produção de vídeos Curso de 

Pedagogia 

Difusão à Sociedade 

Fonte: autor, 2020. 

 

c) Acompanhamento 

 

Durante o acompanhamento do processo de construção, podemos orientar e 

participar mais efetivamente do amadurecimento das tecnologias e inovações que passaram 
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pelo NDTPI. No Quadro 13, apresentamos as tecnologias que chegaram a um nível de 

amadurecimento com condições de serem difundidas na sociedade e/ou no mercado. Após 

essa análise, ocorriam os esclarecimentos para iniciar o processo de registro de propriedade 

intelectual e o direcionamento para o NIT da Reitoria, responsável por esses 

encaminhamentos. 

Vale atentar que as mesmas, normalmente, chegavam no estágio 3 da TRL (protótipo 

ou prova experimental do conceito) e após a potencialização oferecida pelo NDTPI passavam 

a apresentar uma TRL mais elevada. 

 

Quadro 13: ações de planejamento e acompanhamento do processo de inovação 

Data Ação Tecnologia TRL 

Maio 

2019 

Produção de material 

didático-pedagógico 

Assistivo 

Tecnologia Educacional 

Sabores e Saberes em 

LIBRAS 

7 

Maio 

2019 

Produção de material 

didático-pedagógico 

Assistivo 

Tecnologia Educacional 

LIBRINGO 

(Bingo em LIBRAS) 

7 

Junho 

2019 

Produção de material 

didático-pedagógico 

Assistivo 

Tecnologia Educacional 

GENTAT 

(Genética no Tato) 

8 

Julho 

2019 

Registro Patente ARGAMASSAÍ 6 

Agosto 

2019 

Registro de Propriedade 

Intelectual 

MiniGame BioEnergética 

Celular 

7 

Agosto 

2019 

Registro Patente Placas de localização em 

LIBRAS 

7 

Setembro 

2019 

Registro Patente Filtro de 3 estágios, usando 

carroço de açaí ativado 

8 

Outubro 

2019 

Registro Patente Placas de Concreto 

Permeável usando carroço de 

açaí 

5 

Novembro 

2019 

Registro Patente QUIS MIX 3 

Fonte: autor, 2020. 

 

d) Encaminhamento 

 

O encaminhamento está relacionado com as orientações iniciais dadas aos que 

desenvolviam tecnologias e inovações possíveis de trilhar o caminho de difusão à sociedade 
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e/ou mercado, quanto ao registro de propriedade intelectual dos produtos evoluídos – o intuito 

é de preservar os direitos dos autores e criar condições de uma possível transferência dessas 

tecnologias de maneira legal e eficaz.  

Os encaminhamentos são norteados pelo NIT da Reitoria, que possui os 

conhecimentos necessários para dar esse suporte aos inventores junto aos órgãos de registro e 

ser o elo entre a instituição e o mercado. O Quadro 14 descreve a tecnologia, seu tipo e a ação 

que foi encaminhada para registro. 

 

Quadro 14: ações de planejamento e encaminhamento para registro de propriedade intelectual 

Data Ação Tecnologia Tipo 

Maio 

2019 

Registro de Propriedade 

Intelectual 

Sabores e Saberes em 

LIBRAS 

Tecnologia 

Educacional 

Assistiva 

Maio 

2019 

Registro de Propriedade 

Intelectual 

Tecnologia Educacional 

LIBRINGO 

(Bingo em LIBRAS) 

Tecnologia 

Educacional 

Assistiva 

Junho 

2019 

Registro de Propriedade 

Intelectual 

Tecnologia Educacional 

GENTATO 

(Genética no Tato) 

Tecnologia 

Educacional 

Assistiva 

Julho 

2019 

Registro Patente ARGAMASSAÍ Argamassa 

Agosto 

2019 

Registro de Propriedade 

Intelectual 

MiniGame BioEnergética 

Celular 

Aplicativo 

Agosto 

2019 

Registro Patente Placas de localização em 

LIBRAS 

Tecnologia Assistiva 

Setembro 

2019 

Registro Patente Filtro de 3 estágios, usando 

carroço de açaí ativado 

Tecnologia Social 

Outubro 

2019 

Registro Patente Placas de Concreto 

Permeável usando carroço 

de açaí 

Placas de concreto 

Novembro 

2019 

Registro Patente QUIS MIX Aplicativo 

Fonte: autor, 2020. 

 

e) Difusão 

 

A difusão das produções ocorreu em várias frentes, buscando inicialmente apresentar 

a produção que era gerada; em um segundo momento, fomentar uma cultura de inovação e 

empreendedorismo por meio de eventos, construir e ampliar o acesso através de mídias 
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digitais à sociedade, facilitando sua apropriação. Atualmente, o NIT da Reitoria disponibiliza 

a Vitrine Tecnológica para esse fim. O Portal EDUCAPES17 (https://educapes.capes.gov.br/) 

foi outro meio utilizado para fazer a difusão das tecnologias.  

A seguir, apresentamos algumas tecnologias educacionais potencializadas pelo 

NDTPI, mostrando sua evolução até a difusão no meio digital, e que se encontram disponíveis 

para apropriação nos referidos endereços eletrônicos. 

GENTATO - Genética do Tato: material multissensorial como tecnologia 

educacional que visa facilitar o contato do discente com deficiência visual com os conteúdos 

de genética. Disponível em (https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/571843?mode=full). 

Na sequência das imagens a seguir, apresentamos três momentos no processo de 

construção da tecnologia. Na figura 22, o estágio em que se encontrava quando chegou ao 

NDTPI (TRL 3), pois já havia a construção da ideia, a pesquisa básica e a construção do 

protótipo. 

 

Figura 22: TE GENTATO: Genética do Tato – protótipo de como chegou no NDTPI (TRL 3) 

 

Fonte: Luciane Cardoso, 2019. 

 
17 Portal de objetos educacionais abertos para uso de alunos e professores da educação básica, superior e pós 

graduação que busquem aprimorar seus conhecimentos. 

https://www.proppg.ifpa.edu.br/vitrine-tecnologica-do-ifpa?showall=&limitstart=
https://educapes.capes.gov.br/
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/571843?mode=full
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Na figura 23, a versão 1.0 da tecnologia, após passar pelo processo de 

potencialização que ocorreu no NDTPI, desde a escolha dos materiais (pois eles precisavam 

possuir as texturas diferenciadas perceptíveis ao tato), ideação da embalagem em estilo bolsa 

(para facilitar o transporte), criação da logomarca e logotipo, e a finalização (costura) que foi 

terceirizada. O GENTATO possui uma placa de metal entre as costuras que serve como base 

para a imantação das peças construídas em impressora 3D com relevo nas letras e em Braile. 

 

Figura 23: TE GENTATO: Genética do Tato – protótipo após potencialização no NDTPI (TRL 5) (verão 1.0) 

 
Fonte: autor, 2019. 

 

Na figura 24, a aplicação em ambiente operacional para validação da tecnologia 

(TRL 7) junto aos discentes, que puderam testar, fazer observações e acréscimos para 

validação efetiva. Neste momento, a TE já se encontrava na versão 3.0, devido às 

modificações e aperfeiçoamentos realizados após os primeiros testes e retestes.  
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Figura 24: TE GENTATO: Genética do Tato – demonstração do protótipo em ambiente operacional (TRL 7) 

(versão 3.0). 

 
Fonte: Luciane Silva, 2020. 

 

Contextualizando em África: a tecnologia tem por objetivo fazer a transposição 

didática do conteúdo Funções da Linguagem interdisciplinarizando com História, Literaturas 

Africanas e Matemática e transversalizando com a Cultura Africana. Busca com suas 

peculiaridades e reais características desconstruir visões preconceituosas e estereotipadas, 

contextualizando com elementos presentes no cotidiano. Disponível (provisoriamente) em: 

(http://neabvirtual.rcamoveis.com.br). 

Na sequência, apresentamos na figura 25 o protótipo inicial de como chegou no 

Núcleo, em TRL 4 (pois já havia passado pelas etapas de ideação, pesquisa básica, produção 

do protótipo e os primeiros testes e avaliações). 

Na figura 26, observamos o momento da aplicação da tecnologia em ambiente 

próximo ao real (TRL 6) com uma discente da instituição, buscando ajustes e/ou validação da 

tecnologia pela percepção do usuário final.  

 

 

 

 

http://neabvirtual.rcamoveis.com.br/
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Figura 25: TE Contextualizando em África - protótipo de como chegou no NDTPI (TRL 4). 

 
Fonte: autor, 2019. 

 

 

Figura 26: TE Contextualizando em África – demonstração do protótipo em ambiente próximo ao real (TRL 6) 

 
Fonte: autor, 2019. 

 

Na Figura 27, apresentamos o produto finalizado, após a potencialização ocorrida no 

ambiente do NDTPI (que passou pelas etapas de escolha dos materiais, ideação da 

embalagem, criação da logomarca e logotipo e a finalização com a impressão e montagem dos 

objetos). 
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Figura 27: TE Contextualizando em África – protótipo após potencialização no NDTPI (TRL 7) 

 
Fonte: autor, 2020. 

 

Aplicativo APPráticas Integradoras (figura 28): aplicativo educacional que 

apresenta conteúdo sobre Ensino Médio Integrado (EMI), tendo como público-alvo docentes 

do Instituto Federal de Macapá/ AP, que atuam nesse nível. Foi desenvolvido por aluna do 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica no polo do IFPA Campus 

Belém, e está disponível em (https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/573428). 

Conforme a autora do trabalho descreve: o app está organizado em abas de consulta 

e aborda as seguintes assuntos: concepções sobre o EMI, apresenta as principias 

características da integração, pressuposto dessa prática, baseadas a partir de revisão literária 

trazidos por autores reconhecidos que estão inseridos nesse âmbito, articuladas com a 

socialização de experiências realizadas por 12 (doze) docentes nas primeiras turmas do cursos 

técnicos em Alimentos, Edificações e Redes de Computadores do campus Macapá/Ifap no 

período de 2011-2014, coletadas a partir de entrevista semiestruturada, além de um campo 

específico para inserção de sugestões de ações integradoras por qualquer pessoa interessada 

em agregar com processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/573428
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Figura 28: aplicativo APPráticas – atualmente o aplicativo encontra-se em TRL 8 

 

Fonte: Damila Guidão, 2020. 

 

Em breve, todas as tecnologias passíveis de difusão e apropriação social estarão 

disponíveis para acesso no Portal do IFPA Campus Belém (belem.ifpa.edu.br) e EduCapes 

(educapes.capes.gov.br). 

 

 

6.5 Resultados obtidos: 

 

A participação efetiva de docentes, discentes e técnicos no processo de implantação 

do NDTPI foi de fundamental importância, pois o corpo que forma a Comunidade do IFPA 

Campus Belém, que foi sensibilizado e que aderiu ao processo, será um novo multiplicar para 

a implantação de uma “cultura” de inovação e empreendedorismo; novos “braços” na busca 

de ser referência como uma instituição de educação, ciência, inovação e tecnologia.  

 

Minha experiência inicial no NDTPI se deu por meio de um projeto que faço parte 

(Material de Apoio a aprendizagem de Libras) estávamos com nosso material físico 

inábil, quando apresentamos nosso material ao Ivo Paes ele nos disse que nosso 

material estava bom, mas que poderia ficar ótimo. O NDTPI nos “apresentou” várias 

ferramentas para a produção do nosso material e até mesmo nos envolveu na 

produção, ao final nosso material ficou mais que ótimo, ele ficou surreal! 
 

Minha experiência não se limitou apenas a produção desse material, fui convidada 

para ajudar na finalização de outras tecnologias, o que para mim foi uma grande 

satisfação, no núcleo eu aprendi a usar ferramentas digitais, conheci matérias físicos 

de excelente qualidade, me mostrou que é possível potencializar ideias  e tudo isto 

tem me ajudado na minha formação como pedagoga, gratidão ao NDTPI. 

(LUCIANE NERY, Graduanda em Pedagogia, 2020). 
 

A partir dessa fase, começa um novo planejamento com os dados obtidos das 

entrevistas e visitas realizadas, dos acompanhamentos feitos, focando em uma nova etapa de 

http://www.belem.ifpa.edu.br/
http://www.educapes.capes.gov.br/
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consolidação ou replanejamento para novas abordagens, em um processo contínuo em busca 

da excelência. 

A figura 29 apresenta os resultados das ações, demonstrando os produtos obtidos, o 

número de docentes e discentes envolvidos, no período entre junho e dezembro de 2019, 

quando das ações de implementação do NDTPI junto ao seu público-alvo. 

 
Figura 29: resultados das ações do NDTPI entre junho e dezembro de 2019 

 

Fonte: autor, 2020. 

 

 

6.6 Aplicação da Pesquisa-Ação 

 

Apresentaremos a seguir os quadros conceituais, onde poderemos observar como se 

deu a interação entre a ideia e a realidade, durante o processo de implantação do Núcleo de 

Difusão de Tecnologias do IFPA Campus Belém. Considerando a metodologia escolhida, 

suas relações e etapas desenvolvidas. 

A figura 30 demonstra o caminho (que seria ideal) do processo formativo dos 

discentes no IFPA Campus Belém, a qual sendo uma instituição de ensino que atua através de 

suas políticas no sentido de constituir seu processo de ensino e aprendizagem de maneira 

eficaz, onde estão inseridos docentes e discentes, os quais produzem ações (pesquisa) que tem 

como objetivo o desenvolvimento social (extensão) entre outros, e este desenvolvimento se 

traduz na promoção e inserção dos resultados gerados junto à sociedade ao final desse 

caminho.  
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Figura 30: quadro Conceitual 1, o caminho formativo do IFPA Campus Belém. 

 
Fonte: autor, 2020. 

 

 

6.6.1 Situação problema 

 

A figura 31 ilustra o caminho do processo formativo que envolve instituição, 

docentes e discentes. Este caminho é claramente entendido pelas partes e desenvolvido de 

maneira eficaz. Mas notou-se que, no momento da aplicação das estratégias para se chegar 

com os resultados junto à sociedade ou ao mercado, este caminho ainda não foi 

completamente balizado, há uma quebra nesse percurso. 

 

Figura 31: quadro Conceitual 2, problema no percurso de uma pesquisa aplicada 

 
Fonte: autor, 2020. 
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Entendemos (a partir dessa pesquisa) que isso se dá por conta da falta de 

amadurecimento e difusão das pesquisas aplicadas. Em outras palavras, pela falta de definição 

e orientações de como este caminho deve ser construído a partir da sala de aula, na pesquisa 

básica, passando pelas etapas de amadurecimento e culminando com a difusão junto à 

sociedade e/ou junto ao mercado. 

 

1. Percebemos que apesar de todo o esforço empregado pelos docentes e 

discentes na aplicação de suas pesquisas, que geram a produção de protótipos e estas geram 

tecnologias e inovações, e, ainda, do esforço institucional em delinear encaminhamentos para 

ir além na política de transferência de tecnologia, as tecnologias e inovações, quase sempre, 

param após a fase 3 da TRL (desenvolvimento da prova de conceito experimental ou teórica). 

  

2. Por este motivo, um segundo problema é gerado: a visão de empreender a 

partir do que foi gerado é deixado de lado; a cultura empreendedora não se estabelece de 

forma ampla e nem cria oportunidades de forma efetiva no mercado. 

 

3. O que acreditamos estar relacionado com a falta de comunicação entre a 

instituição e a sociedade e o mercado, que perfaz um ciclo que leva a instituição a não saber 

do que o mercado necessita, e o mercado, por sua vez, desconhece o que a instituição produz. 

 

 

6.6.2 Modelo conceitual 

 

A busca de soluções perpassa pelo fazer (da ideação à solução), e o resultado dessa 

ação se concretiza como resposta, não sem antes ter percorrido o caminho de amadurecimento 

e validação - e neste o NDTPI se faz presente. 

O NDTPI tem por sua natureza, e entre seus objetivos, o papel de difundir junto à 

sociedade o conhecimento gerado e convertido em produto/processo. Ser uma ligação entre a 

academia e a sociedade, com o intuito de transpor o conhecimento convertido em um bem, e 

este como solução a um problema. 

A figura 32 busca traduzir o papel do NDTPI como uma “peça” essencial a qual 

possibilita ligar as tecnologias produzidas no IFPA Campus Belém e a sociedade e/ou 

mercado que dela precisa.  
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Figura 32: quadro Conceitual 3, o NDTPI como peça essencial para sobrepor o “vale da morte” das inovações 

 

Fonte: autor, 2020. 

 

Mas para que isso se estabeleça são necessárias ações efetivas na construção dessa 

“peça” entre os interessados que ousarem atravessá-la, o corpo que forma o IFPA Campus 

Belém, a sociedade e o mercado. 

 

 

6.6.3 Comparação modelo conceitual com a situação-problema 

 

Percebemos que a partir da implantação do NDTPI, e o auxílio dele incorporado às 

pesquisas aplicadas, estas avançaram e os resultados gerados pelas tecnologias e inovações, 

tiveram um resultado acima do esperado. O depoimento a seguir ilustra esta afirmação: 

 

No ano de 2019, firmei uma parceria com o Núcleo de Difusão de Tecnologias – 

NDTPI/Campus Belém/IFPA em relação à construção do produto educacional, 

Aplicativo- App, exigência do mestrado referente ao Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, do qual era discente e que 

também tinha o referido Campus como polo. Assim, com a necessidade de 

desenvolver partes do produto, pude contar com excelente colaboração do servidor 

Ivo Paes do NDTPI, que fez a criação da logomarca, em que a combinação de cores, 

das imagens foram escolhidas e alinhadas à temática do app. Posteriormente, foi 

produzida a parte estética e visual do encarte que trata de todo processo de 

construção do produto. Essa contribuição foi de fundamental importância para 

completar uma das peças do conjunto. Agradeço toda a equipe que participou desse 

projeto. (DAMILA GUIDÃO, Mestranda PROFEPT/IFPA, 2020). 
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Em resposta aos problemas apresentados, a contribuição do NDTPI se resume a: 

1.   99% das tecnologias e inovações que passaram pelo NDTPI atravessaram o 

“vale da morte”, e se posicionaram (no mínimo) a partir da TRL 6 (demonstração do protótipo 

em ambiente próximo do real). 

 

2.   O empreendedorismo passou a, naturalmente, fazer parte do caminho 

daqueles que ousaram ir além da pesquisa básica, passaram a visionar uma aplicação prática 

da sua tecnologia ou inovação, na solução de uma demanda social ou de mercado, pelo prisma 

empreendedor. 

 

3.  Um relatório técnico18 foi produzido, apresentando os produtos que foram 

desenvolvidos durante a implementação do NDTPI. Em breve, esse relatório irá se tornar a 

base de um portfólio que será apresentado ao mercado e à sociedade, buscando ampliar o 

diálogo e estabelecer parcerias. 

Esperamos, assim, ter contribuído e continuar nossa busca pela excelência dentro e 

fora do IFPA Campus Belém, agregando nossos valores junto à sociedade e buscando o 

desenvolvimento humano e social em nossa região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Disponível em: https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbthL5HZ8rVibn2m-PTpw  

https://1drv.ms/b/s!AuBDw7YuMIbthL5HZ8rVibn2m-PTpw
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7 CONSIDERAÇÕES 

 

Este relatório conclusivo apresentou o caminho percorrido de como se deu a 

implantação do NDTPI, até se tornar um ambiente estruturado e institucionalizado, o qual 

pudesse responder à pergunta norteadora de como promover a interação entre educação, 

tecnologia e inovação, como parte integrante no processo de ensino-aprendizagem, no qual os 

resultados das pesquisas básicas se transformassem em produtos inovadores (através da 

pesquisa aplicada), e estes pudessem ser difundidos na sociedade.  

Foi possível desenvolver a metodologia do “aprender-fazendo” junto aos discentes 

que desenvolveram estes produtos, e assim, puderam participar ativamente das fases de 

amadurecimento que o produto/processo percorreu, agregando a metodologia como ponto 

positivo para sua formação acadêmica e pessoal. 

Dessa forma, nosso trabalho se traduz na voz daqueles que confiaram em nossas 

expertises e nosso arrojo: 

Minha experiência inicial no NDTPI se deu por meio de um projeto que faço parte 

(Material de Apoio a aprendizagem de Libras) estávamos com nosso material físico 

inábil, quando apresentamos nosso material ao Ivo Paes ele nos disse que nosso 

material estava bom, mas que poderia ficar ótimo. O NDTPI nos “apresentou” várias 

ferramentas para a produção do nosso material e até mesmo nos envolveu na 

produção, ao final nosso material ficou mais que ótimo, ele ficou surreal! 
 

Minha experiência não se limitou apenas a produção desse material, fui convidada 

para ajudar na finalização de outras tecnologias, o que para mim foi uma grande 

satisfação, no núcleo eu aprendi a usar ferramentas digitais, conheci materiais físicos 

de excelente qualidade, me mostrou que é possível potencializar ideias, e tudo isso 

tem me ajudado na minha formação como pedagoga, gratidão ao NDTPI. 

(LUCIANE NERY, Graduanda em Pedagogia, 2020). 
 

Para se alcançar tal objetivo, foram necessárias ações que pudessem respaldar os 

encaminhamentos científicos e práticos e chegar em sua conclusão. Inicialmente, através de 

uma pesquisa-ação, levantaram-se elementos que pudessem embasar tanto sua ação prática 

(como fazer, onde fazer e por que fazer), quanto a sua institucionalização (respaldada em 

elementos legais). A partir da metodologia, percorremos ao todo sete etapas: sensibilização, 

diagnóstico, identificação, aproximação, acompanhamento, encaminhamento e difusão, em 

uma construção coletiva. 

Tendo como base essa construção coletiva, os docentes e discentes passaram a contar 

com o núcleo como um parceiro no desenvolvimento de seus projetos, a produção se 

expandiu, os produtos/processos gerados tiveram maior visibilidade pela comunidade interna 
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e externa, a qual possibilitou uma maior difusão e divulgação, criando um caminho que 

pudesse gerar resultados na sociedade e/ou mercado. 

 

Minha experiência com o NDTPI foi muito gratificante! Encontrar dentro da 

Instituição um núcleo que apoia sua pesquisa e te ajuda na construção de um produto 

educacional inclusivo, é no mínimo motivador. Juntos construímos o protótipo 

educacional GENTATO para o ensino de genética a alunos cegos e fomentar a 

inclusão no campus. Além disso, durante os meses em que estive presente no núcleo, 

observei a forte função social que ele tem por se configurar também como um 

grande laboratório para os estudantes do EMI/IFPA, que no núcleo realizam estágio 

voluntário e ganham conhecimentos práticos para a sua atuação profissional. O 

NDTPI é um núcleo importante para o IFPA e deveria ganhar mais notoriedade, pois 

representa bem o tripé que a instituição deve ter: ensino, pesquisa e extensão. 

(LUCIANE SILVA, Mestranda PROFEPT/IFPA, 2020). 
 

A conclusão do nosso objetivo se respalda na inserção institucional que foi 

promovida pelo Conselho Diretor do IFPA Campus Belém, em janeiro de 2020. 

Ao final, os resultados apontaram, dentre outros, que: 

a) A metodologia de pesquisa-ação potencializou um aumento considerável, se 

comparado com anos anteriores (figura 3, p.85), tanto na produção das 

tecnologias e inovações quanto nos encaminhamentos para registro de 

propriedade intelectual; 

b) Aumento na difusão dos produtos gerados; 

c) O NDTPI foi aprovado pelo Conselho Diretor do IFPA Campus Belém, e 

aguarda sua implantação oficial no organograma institucional, que foi submetido 

à aprovação do Conselho Superior do IFPA; 

d) Os docentes, discentes e técnicos que participaram do processo são agora 

potenciais multiplicadores de uma “cultura” de inovação e empreendedorismo na 

instituição. Como podemos traduzir pelo depoimento abaixo: 

 

Muito além de um apoio técnico, o NDTPI é fundamental para uma instituição como 

o IFPA porque não só ajuda a pensar os produtos oriundos dos projetos de pesquisa 

e extensão, mas principalmente porque se constitui como uma instância dentro do 

nosso organograma, capaz de, efetivamente, aproximar e interligar, ensino, pesquisa 

e extensão através dos projetos que desenvolve e apoia. 
Nas reuniões de apresentação do projeto, os alunos precisam se preparar e conhecer 

bem os conceitos e as teorias envolvidas no produto envolvido. em seguida, a 

pesquisa se aproxima na tentativa de entender qual a melhor estratégia para que o 

produto alcance seus objetivos e com isso qual a melhor forma que devemos 

apresentá-lo, escolha dos materiais, elaboração dos protótipos, testagem e aplicação, 

e por fim no contexto da extensão nos orienta na forma de oferta deste conhecimento 

à comunidade, mas para além de um protótipo, nos orientando a pensar sobre 

estratégias de replicação, implantação ou de negociação. 
O NDTPI é capaz de transitar desde o ambiente de ensino, passando pelas 

metodologias ativas, por exemplo, até questões de empreendedorismo, sem ser 

tecnicista. (HERMÍNIO TAVARES, Professor EBTT, 2020). 
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Estes resultados nos embasam em afirmar que: 

O NDTPI, como um produto do mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT, e este 

como contribuição social, poderá fornecer a outros campi do IFPA ou outras ICT’s 

encaminhamentos na solução de problemas como os apresentados na pesquisa, e tomar para si 

um norte para a solução. 

Quanto aos critérios estabelecidos pelo PROFNIT, apresentamos os resultados que 

foram alcançados quanto a: 

1. Aderência 

Este trabalho se baseou em atividades oriundas das linhas de pesquisa propostas pelo 

programa: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, atividades estas que 

compõem as estratégias, entre outras, que serão desenvolvidas pelo NDTPI. Tendo como 

produto este Relatório Técnico Conclusivo, de acordo com o Art. 24 do Regimento Nacional. 

 

2. Impacto 

Este critério está relacionado com as mudanças causadas pelo produto 

técnico/tecnológico no ambiente em que ele está inserido. 

• Sua demanda foi espontânea. 

• O objetivo da pesquisa foi a solução de um problema previamente identificado. 

• Áreas impactadas pela produção: educacional, social, econômica (e ambiental). 

 

3. Aplicabilidade 

Este critério faz referência a facilidade com que se pode empregar a produção 

técnica/tecnológica a fim de atingir seus objetivos específicos para os quais foi desenvolvida.  

Entendemos que este produto possui uma alta aplicabilidade, pois poderá servir 

como base aos que possuem um problema similar em seu meio. A abrangência realizada foi o 

IFPA Campus Belém. Mas a sua abrangência potencial poderá alcançar todos os campi do 

IFPA ou outra ICT. Pois possui alta replicabilidade. 

 

4. Inovação 

Este critério se baseia somente na produção de conhecimento, ou seja, não faz 

referência à usabilidade, complexidade, impacto ou qualquer outra característica da produção 

avaliada. Apresentamos o NDTPI como uma produção com alto teor inovativo, pois seu 
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desenvolvimento se deu com base em conhecimento inédito, envolvendo, entre outras, a 

metodologia do aprender-fazendo. 

 

5. Complexidade 

Seria a propriedade associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos 

necessários à elaboração e ao desenvolvimento de produtos técnico-tecnológicos. 

Considerando estes pontos o NDTPI se apresenta como uma Produção com média 

complexidade, pois resulta da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos 

diferentes atores (tendo como exceção as empresas). 

Este relatório técnico conclusivo, estará disponível para sua replicação, como uma 

experiência positiva e possível de implantação, deixando a mesma aberta para adaptações e 

futuros estudos complementares. 

Os próximos passos visam estabelecer um espaço maker com equipamentos 

necessários a atender todo o campus, envolver outros servidores para que possam formar o 

corpo do NDTPI, e estabelecer parcerias interessadas nas produções geradas. 

Muito mais que uma pesquisa descritiva, muito mais que apenas uma ação, 

consolidamos um produto institucional como um marco na história do IFPA. E, de forma 

inédita no Campus Belém, este produto se concretizou pelos esforços na solução de um 

problema que envolvia uma grande parcela de seus públicos; um produto que poderá agregar 

a relação do ensino, da pesquisa e da extensão com a inovação, por conta das possibilidades 

que o núcleo oferece e pela diversidade de atores envolvidos. 

Um produto que poderá expandir os limites do IFPA Campus Belém enquanto 

instituição instigadora na produção de tecnologias inovadoras, transformando o conhecimento 

em um bem e este em produtos/processos que possam vir solucionar problemas de ordem 

prática, social ou de mercado. Um produto que poderá gerar muitos outros produtos. 

 
O NDTPI é um espaço que o IFPA campus Belém necessita há muito na perspectiva 

do fomento à inovação tecnológica. Enquanto professora sempre senti a necessidade 

desse acompanhamento técnico durante a concepção de protótipos de produtos 

educacionais com meus alunos que se iniciou em 2011. Tenho certeza que esse 

“parto” tão longo que teve diversas fases e que culmina com a defesa da dissertação 

de Ivo Paes, só trará ganhos e amadurecimento teórico e metodológico, 

impulsionando a divulgação e a extensão tecnológica dos fazeres dos profissionais e 

alunos deste IFPA. O NDTPI enquanto produto de um mestrado profissional nasce 

com todo o respaldo científico que qualquer Núcleo sonha. O NDTPI é o coração do 

fazer inovativo. Os professores/técnicos e alunos são as artérias. A criatividade 

materializada no fazer inovativo dos produtos e processos é o sangue. O NDTPI 

impulsiona e bombeia esses fazeres revitalizando o processo educacional, dando 

vida! (HELENA ROCHA, Professora EBTT, 2020). 
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Através das expertises que o NDTPI possui, juntamente aos esforços conjuntos da 

Direção Geral, da DPI do IFPA Campus Belém, da Reitoria e do NIT da Reitoria, possamos 

transformar as produções/processos realizadas no âmbito do IFPA Campus Belém em 

elementos possíveis de serem difundidos e, assim, facilitar sua aplicação prática, tornando-o 

um produto/processo transformador em todos os sentidos, tanto para aqueles que os fazem, 

quanto para quem os recebe. 

Nossos resultados são frutos das concepções teóricas e das práticas que envolvem a 

relação entre a ciência e a sociedade, sua compreensão e o conhecimento eficaz de seus 

resultados, culminando com o desenvolvimento instrutivo e formativo do educando, na busca 

de o capacitar a ser um agente de transformação. 

 

Bom, não sou professor, mas me orgulho em dizer que faço parte da construção do 

ensino-aprendizagem dentro do meu fazer, abrindo caminho para que outros possam 

trilhar, fazendo minha parte na construção de uma instituição centenária, 

oportunizando, pelo esforço, novos caminhos para a educação, junto àqueles que 

sonham em construir um mundo melhor. (PAES E SILVA, 2020). 
 

Que esta pesquisa possa subsidiar o entendimento da comunidade acadêmica do 

IFPA Campus Belém no universo da transferência de tecnologia, inovação, 

empreendedorismo e difusão dos seus produtos e processos no mercado e meio social, a fim 

de alcançar seu objetivo primaz de transformação social, através da democratização do 

conhecimento. 
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APÊNDICE A - Transcrição da entrevista com a Professora Helena Rocha, realizada no dia 3 

de novembro de 2017, às 10 horas, na sala do NEAB do IFPA Campus Belém - Pará. 

Pergunta 1:  

Hoje se fala em NEAB como institucionalizado, mas, e antes do NEAB como era? 

HR: Na verdade, o NEAB não está institucionalizado no IFPA, pois se for pegar o PDI nem 

se comenta sobre o NEAB lá, pelo menos a versão que está no site. Fala-se de inclusão, 

porém não de NEAB. Único núcleo que é comentado, é o de pessoas com deficiência 

(NAPNE). 

O Campus Belém pela própria história, por ter sido CEFET na época, aqui era a sede de 

tudo. Então se formou o NEAB aqui a partir do consócio de NEAB’s que é a nível nacional e 

a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros também. 

O histórico da rede, mostra que o primeiro NEAB é o do Campus Belém, e em seguida 

surge o NEAB da rede federal, surge o NEAB do CEFET Rio de Janeiro, onde na ordem 

cronológica, são apenas meses de distância da criação de um para o outro. 

O NEAB do CEFET do Rio de Janeiro evoluiu para o lado da pesquisa, ofertando um 

curso de mestrado em Educação para as relações raciais e o forte dele é a pesquisa.  

Dentro do IFPA foi-se o primeiro nacional a nível de CETEC, criou o do Campus 

Belém, que é onde inicia-se tudo. Porém nunca houve uma política de institucionalizar em 

todos os campi. 

Tanto que se pegar as três pró-reitorias, o NEAB não está atrelado a PROPG, PROEN e 

PROEX. Não há uma resolução, nenhum documento.  

É obrigatório por lei que cada Campus tenha um NEAB, o Campus Belém, como 

iniciou primeiro na época do CEFET, fizemos a opção por estar na extensão, mas na verdade 

ele funciona em ensino, pesquisa e extensão e foi uma opção nossa. 

Esperava-se que com a nova gestão da reitoria houvesse uma política extencionista 

voltada para o NEAB. 

Tanto não está institucionalizado, que se observar na resolução de carga horária 

docente, o que fica pra extensão e o que fica pra pesquisa, ensino, se for olhar lá no Pit, eu 

Helena, não sei o que fazer na hora de colocar no meu pit tecnologia, pois quando se vai olhar 

lá a questão da produção de tecnologia, essa se encontra na pesquisa, porém eu faço isso na 

extensão. E aí não tem como colocar lá no meu pit o que o NEAB faz. Não há um diálogo 

entre as pró reitorias, os núcleos e principalmente a especificidade do NEAB Campus Belém, 

que é fazer a questão da produção e difusão da tecnologia. Isso no pit, está fora de contexto. 
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Pergunta 2: 

Falando de relações... Existia algum processo, alguma demanda, algum fazer dentro 

dessas questões étnicos raciais antes da implantação? 

HR: Antes da do Campus Belém existir, tem a lei 10639/2003. Ela vem para dizer que é 

obrigatório em 2003 que as questões raciais estejam presentes na educação básica e em 

algumas disciplinas preferencialmente, como literatura, artes e história. A partir disso, em 

2004 surge o parecer e a resolução que vão dá conta dessa lei e eles vão dizer que tem que 

existir os NEABs, onde no parecer fica bem claro e que tem que existir na formação de 

professores uma disciplina obrigatória. 

Em 2009 surge o plano nacional de ERER, que tem várias versões, uma delas em 2013 

e lá está especificando o que o NEAB faz dentro de uma universidade, de uma instituição 

federal e na verdade, nunca houve antes do Plano Nacional de ERER, um norteador, para 

dizer como prosseguir. 

Existe um consócio de NEAB’s que é a nível nacional e abarca universidades e 

institutos (agora) que é conduzido pela ABPN e lá está dizendo o que é que cada NEAB tem 

que fazer tudo com base no que está escrito no plano. 

Esse plano foi uma discussão que aconteceu pela SECAD, e foram feitas várias 

reuniões por região e a daqui da região norte, foi no hotel que fica na Bernardo Sayão, para 

produzir esse documento que foi consolidado pelo Mec. 

A partir daí que se tem um guia de como seguir, como implementar, o que o NEAB 

deve fazer, e pelo plano e pela resolução de 2004 tá escrito que o NEAB tem que atuar no 

ensino, na pesquisa e na extensão pra poder se consolidar como núcleo e cada NEAB tem sua 

especialidade, a sua identidade. Por conta das pessoas que atuam, que vão dando um norte de 

como vai ser esse NEAB, os talentos que existem. Isso que determina qual vai ser o foco de 

atuação desse núcleo. 

 

Pergunta 3: 

O Rio de Janeiro optou pela pesquisa, o Campus Belém pelas tecnologias educacionais, 

apesar de ter essa linha que podem fazer essa tecnologia educacional também e aqui 

existe a pesquisa para poder se desenvolver a tecnologia educacional. Como foi a criação 

dessa identidade nesse sentido? 

HR: Começou-se atuando no ensino, que começa em 2005, mas em 2007 tratou-se de aprovar 

logo no CODIN a disciplina obrigatória, então se observar a primeira instituição de ensino 
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superior do Pará a colocar a disciplina obrigatória de educação paras relações étnicos raciais 

na graduação, foi o Campus Belém, antigo CEFET. Até os dias de hoje é assim.  

Na extensão com projetos, onde o primeiro projeto foi o da UNESCO, que era o PIC 

(Projetos inovadores de curso) que preparavam alunos negros e pobres para o ingresso para o 

pré-vestibular, onde a UNESCO pagava uma bolsa de permanência e cada aluno que 

conseguisse passar em uma universidade efetivamente recebia mil reais na época. Então 

aproveitava-se os alunos de licenciatura que trabalhavam como professores desses alunos e 

recebiam dinheiro também (funcionava como estágio remunerado). 

Iniciou-se em 2005 também na extensão, e começa-se ofertando um curso de 

aperfeiçoamento de relações raciais para os docentes funcionários da instituição. E no outro 

ano, já se começa ofertando a primeira especialização do Pará em educação para as relações 

étnicos raciais. Então fomos o pioneiro nisso, que era patrocinado pela PROEX, que é um 

projeto que tem no MEC (uma linha de financiamento do MEC) e logo em seguida pelo 

NEAFRO que foi 4 anos seguidos a especialização sendo patrocinada pelo NEAFRO. Se 

submetida projeto e era aprovado, por isso que se conseguiu fazer oferta. 

A especialização começa em 2007, que veio até 2015 que cursou 2016 direto. Houve 

ano que se ofertou 5 turmas seguidas, que eram financiadas. Não se tem as contas de quantos 

alunos tem com uma oferta por ano. O número de turmas dependia do financiamento do 

MEC. 

Ofertamos também o aperfeiçoamento dois anos seguidos e a especialização em 2014 

semipresencial para professores da rede estadual municipal aqui na instituição. 

O NEAB sempre atuou no ensino, na pesquisa e na extensão, com projetos, de 

quilombo, de extensão e a identidade dele. 

A construção da identidade para a produção de tecnologia começa em 2011, apesar de 

já se estar estudando desde 2010. Em 2011, na turma de especialização se fez o primeiro teste, 

pois com essa turma que começa tudo, que eles tinham que produzir ao final de uma 

disciplina para apresentar em seminário, 5 tecnologias educacionais. E esses alunos da 

especialização conseguiram fazer essa produção. 

Em 2012 já se começa na graduação esse tipo de trabalho, e deu certo. 

Em 2013 se levou os produtos das apresentações para a Semana de Ciência e Tecnologia em 

Brasília e aí viu que se consolidou.  

Na pós-graduação se consolida, pois, colocou-se uma disciplina obrigatória chamada 

Tecnologia Educacional Aplicada a Educação das Relações Étnicos raciais, onde tem que 

fazer a produção da tecnologia. 
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Na graduação iniciou-se em qualquer disciplina. Ou seja, ela funciona tanto para ?? 

quanto para qualquer área do conhecimento que se queira trabalhar. 

Essa hipótese foi validada desde 2012 na graduação até os dias de hoje. E a média de 

produção, digamos que se tenha 5 turmas na graduação, por semestre, cada turma produz 5 

tecnologias, ou seja, 25 tecnologias por semestre e 50 por ano, mais a da turma da Pós que são 

5. A média de produção é 65 por ano. 

Essa identidade do NEAB é uma construção, que evoluiu, porém, não se tem apoio 

institucional. Os cursos poderiam estar tendo diálogo com o núcleo para automatizar essas 

tecnologias para aperfeiçoar o desenho gráfico da tecnologia para ser mais atrativo. Poderia 

ser automatizado também.  

Se evoluiu do jogo de tabuleiro, o jogo de tabuleiro humano, que é ampliado para 

história em quadrinho, incluindo também aplicativos e jogos digitais, onde na turma de 

especialização de docência em ensino superior, se conseguiu produzir o desenho de 3 jogos 

digitais. 

A identidade não foi construída de uma hora para outra. O estudo começa desde 2010, 

onde 2011 se coloca em prática e 2017 está no auge dessa produção. E esse auge inclui com 

que se concorresse a nível internacional como América Latina com 32 aplicativos, e 

conseguiu-se fica entre os 12 a Âmbito nacional e em sexto na final, onde isso é um ganho, 

levando em consideração que não se tem apoio institucional e intelectual de áreas para fazer 

com que nossos alunos produzam com acompanhamento. 

Essa evolução tem como resultado que a instituição até reconheceu esses saberes do 

NEAB e recebemos uma impressora 3D.  

Ponto negativo: abriu-se processo para capacitação e não aconteceu até o dia de hoje, quase 

dois anos depois. 

Tal identidade da produção de tecnologia, ocorre no ensino. A produção é toda no 

ensino. 90% no ensino e 10% na extensão, através de bolsas financiadas pelo PIBEX. No 

ensino da pós e da graduação. 

Para-se no ponto que quer se fazer a extensão tecnológica disso que foi produzido no 

ensino que já entra nas categorias essenciais para levar isso para fora da instituição que seria a 

extensão tecnológica, a difusão. E parou nisso.  

Pois não se tem uma vitrine tecnológica, onde possa expor nosso catálogo 

institucionalmente falando e não se tem mecanismos dentro das resoluções do instituto que 

possibilitem que leve essas tecnologias que já existem para fazer extensão tecnológica na 
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SEDUC, SEMEC, na educação básica, nas escolas mesmo para ver se consegue um 

aproveitamento com sucesso dos alunos que estão lá usando as tecnologias produzidas. 

Quanto a questão da propriedade cultural a gente encaminho u 95% para o NIT da 

instituição que é na PROPPG para fazer os procedimentos legais, onde se está aguardando. 

Quanto a pesquisa, produz no ensino e ao mesmo tempo aplica-se e transforma isso 

em artigos, livros e tenta-se socializar. Para isso, depende-se de financiamento institucional. 

Até o momento se está no décimo livro produzido. Até o sétimo tem financiamento da 

instituição (semestre 2016.1 a produção). Há três no prelo que está dependendo de resultado 

de licitação desse ano que ainda não ocorreu 

Falta um momento que se consiga com as turmas de educação básica na instituição. 

 

Pergunta 4: 

Se a gente fosse fazer uma viagem agora, qual seria o futuro ideal? 

HR:  A começar, primeiro teria que arrumar aqui. Um dos caminhos para isso acontecer, 

seria que, se os institutos foram criados para trabalhar com o ensino, pesquisa e extensão e 

com a pesquisa aplicada para tentar resolver problemas do seu entorno. 

  Um dos problemas que persiste é reprovação e evasão nas escolas de educação básica. 

A instituição na formação de professores deveria pegar seus saberes e aplicá-los para tentar 

resolver esses problemas que emergem em níveis de Belém, Pará e região norte a princípio. 

O IFPA é uma instituição de ensino aplicada, então o ensino tem que ser voltado para 

uma aplicação como manda a legislação. A princípio, seria arrumar um mecanismo que 

forcasse institucionalmente com que todo professor que fosse para sala de aula, pegasse seus 

saberes e aplicasse isso para resolver problemas. Problema que emerge do interior ou exterior 

que nos influencia (evasão e reprovação por exemplo que se for olhar os índices nas escolas, 

são alarmantes para isso). 

Outra questão social que emerge é a questão da violência que também é algo gritante. 

Morte de jovens, tantos negros quanto outras etnias. 

Problemas que estão ali, porém que o professor de matemática, física, química 

geografia, não estão usando essa prerrogativa de pesquisa de resolver problema para que o 

aluno não pegue esse conteúdo e seja fictício, que sirva só para obter um diploma. E sim que 

esse conhecimento sirva para resolver problemas que existem. Uma utopia que não acontece. 

Se faria necessário também que a instituição a partir disso, focasse na sua natureza que 

é a produção de protótipos e que disponibilizasse para a sociedade essa produção, pois a cura 

de um câncer, de aids, ajuda para uma pessoa com deficiência, pode até já ter sido descoberto 
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até dentro do instituto, e a gente está com isso guardado dentro das coordenações de curso ou 

da sala de aula, com o professor que descobriu. E como ele não tem como socializar, ele nem 

sabe que o que serviria para isso, porque outros pesquisadores poderiam pegar aquilo que foi 

descoberto e a partir de experimentos, algo que nasceu aqui no IFPA poderia salvar alguém lá 

fora. Isso em nível de cura. 

Mas de forma geral, ajudar o ensino aprendizagem, tenho certeza que estar dentro das 

tecnologias desenvolvidas tanto pelo NEAB quanto pelo IFPA por outros professores que 

ainda não conseguiram um modo de socializar isso.  

Na matemática temos professores como a Rita Gil que trabalha nessa perspectiva de 

tecnologia educacional que ela chama outro nome, trabalha com jogos matemáticos 

regionalizados. 

Em nível de resolver problemas temos o curso de mecânica, que com a impressora 3D, 

produziram uma ponta de bengala mais resistente e confiável das que se tem no mercado para 

ajudar pessoas com deficiência (cegos). Também estão produzindo um alfabeto em braile 

macro para ensinar crianças cegas a lerem, a se alfabetizarem. 

Tem vários protótipos, tecnologias sendo desenvolvidos em vários setores da 

instituição só que não se consegue fazer a difusão disso de forma institucionalizada, com 

direitos autorais e se consiga colocar no mercado e para sociedade como produtores 

educacionais. 

Porque até então, está sendo feito a nível amador. E com isso a instituição perde, já 

que os receptores dessa tecnologia nem sabem o contexto da criação. 
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APÊNDICE B - Transcrição da entrevista realizada com o aluno Kleydson Silva, 32 anos. 

Curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa Turma C3083MN, no dia 8 de 

novembro de 2017, às 11 horas, na sala da Divisão de Comunicação - DICOM do IFPA 

Campus Belém. 

Pergunta 1: Explique o passo a passo da construção da tecnologia até a finalização. E o 

que aconteceu com essas tecnologias? 

KS: O primeiro passo para construção da tecnologia, começou em sala de aula com a 

professora que tinha duas matérias conosco, então para cada matéria foi uma tecnologia. A 

matéria de Psicologia e a Educação para as Relações Étnicos Raciais.  

O primeiro passo para a construção da tecnologia foi ela nos apresentar os teóricos de 

cada matéria, principalmente a de Psicologia porque a gente tinha que associar o que o teórico 

dizia para aplicar na finalidade da tecnológica. Exemplo: Gardner fala de múltiplas 

inteligências, então a tecnologia tem que ser construída a partir do perfil da turma em sala de 

aula a qual a gente tá direcionando que tem a dificuldade para assim construir a tecnologia 

baseada na dificuldade do aluno, uma vez que tem essa necessidade de alcançar o aluno a 

partir da necessidade dele. Então cada teórico contribuiu com um pouco, como Vygotsky com 

a Zona do Desenvolvimento Proximal, que deu um norte bastante rico para a construção dessa 

tecnologia. 

O segundo passo que a professora fez, foi pedir para que escolhêssemos um assunto da 

nossa área de aprendizagem (por exemplo, língua Portuguesa). Dividiu a turma em várias 

equipes, e cada equipe escolhia um tema da língua Portuguesa. A partir daquele tema, a gente 

ia ter que pensar em uma tecnologia que pudesse ser aplicada e que pudesse despertar atenção 

do aluno de acordo com a série. E é a partir daí que entrava a contribuição dos teóricos. Seja 

Vygotsky, Gardner, Freud também, que falava das fases de desenvolvimento da criança, que 

falava sobre libido que é a energia que move o ser humano em direção ao prazer. Só que a 

libido como aprendemos, não se refere só a sexualidade, ela se refere a busca do prazer em 

geral. 

Procuramos associar a tecnologia com a busca do prazer. Ela sempre fez questão que 

nunca chamássemos de jogo, porque jogo remete a competitividade, e a tecnologia o objetivo 

dela é levar o aprendizado sem o espírito de competição e sim pelo prazer de praticar a ação 

daquela tecnologia pelo prazer do aprendizado. Associar o útil ao agradável. Prazer em 

brincar e ao mesmo tempo aprender. Aprender brincando. 
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A partir da escolha do assunto de Língua Portuguesa, fomos determinar também para 

qual série ela seria aplicada e partir daí a gente começou a pesquisar tecnologia e até mesmo 

jogos voltados para a língua Portuguesa para que se pudesse ter uma ideia do que exatamente 

criar para chamar atenção do aluno para aquele assunto. 

A partir daí teve muitas ideias boas, uma delas foi de um colega nosso de uma roleta, 

que eles desenvolveram um tabuleiro no qual tinha uma roleta que tinha vários passos. A 

partir de lá eles aprendiam as conjunções, as preposições por meio das orações coordenadas. 

Após da escolha do tema da língua Portuguesa e depois de pensarmos em qual 

tecnologia podíamos nos inspirar para criar a atividade, ela passou pro passo a passo da 

construção do Manual da Tecnologia, que ele seguia com os principais que eram os teóricos 

que eles iam dar suporte para aquilo que estávamos buscando, e o segundo passo eram os 

metodológicos. No Manual a gente escrevia passo a passo da construção da tecnologia que a 

gente estava construindo, com execução de imagens, testes e os resultados que se obteve, pois 

durante a construção da tecnologia a gente fez vários testes, e nesses testes a gente tinha que 

brincar porque era pra gente descobrir onde estava a falha da tecnologia, para que ao mesmo 

tempo ela não pudesse se tornar cansativa. Ela determinou que a tecnologia tinha que durar no 

máximo uns 20 minutos, e nesse tempo tinha que determinar o número de partidas que cada 

participante ia executar na tecnologia. Ela não poderia ser muito rápida nem muito longa. E 

tinha que determinar o número de participantes total que ia participar, pois já que é uma 

tecnologia pra aplicação em sala de aula, a gente não vai direcionar a ela somente a um aluno, 

e sim tinha que pensar em partidas em equipes, esse era um dos principais propósitos da 

tecnologia: ela tinha que promover o aprendizado da turma como um todo e não só em uma 

perspectiva individual, então tínhamos esse desafio, de além de desenvolver a tecnologia, 

tinha que pensar nela para um todo. 

Para matérias de psicologia, criamos a tecnologia Sopa dos Artigos, consistia na 

elaboração de 40 frases e fragmentava essas frases em palavras, separando os artigos, as 

preposições... Então, se colocava dentro do caldeirão, e o professor que tivesse mediando a 

brincadeira ele se fantasiava de bruxa, fazendo transversalização da ética em sala de aula, já 

que muitas vezes o aluno ver o professor com uma imagem ruim, como alguém que só quer 

prejudicá-lo com a questão do aprendizado. Então fantasiamos o profissional de bruxa, e ele 

ficava mediando ali. Mas a intenção daquela imagem de bruxa é que como vemos no folclore 

brasileiro, a mística do bruxo tem uma imagem negativa, a proposta ali era tentar transformar 

o professor com a imagem de bruxa, em uma imagem positiva e que ele fizesse essa mediação 
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do conhecimento do aluno com a imagem dele, porque o professor em primeiro lugar é o 

mediador do conhecimento. 

Após jogar todos os fragmentos das frases e misturar, daí cada aluno por vez tirava um 

dos fragmentos e tinha que formar uma frase. Aquele que conseguisse formar uma frase por 

primeiro, com, pelo menos, um dos artigos, fechava a competição. 

Segunda tecnologia foi a tecnologia Adjetivos Pátrios africanos, na matéria de ERER 

principalmente, além da língua Portuguesa, a gente tinha que transversalizar assuntos 

relacionados a cultura africana para que eles pudessem aprender um pouco também dessa 

cultura, até porque é determinado por lei, as escolas têm que ensinar assuntos referentes a 

cultura, história, literatura africana.  

A gente montou um mapa grande do continente africano e separou os países por mapa, 

daí cada fragmento de país era composto por cor e tamanho diferente, era um quebra-cabeça, 

um mapa não montado. Ele estava todo em branco, comum espaço de cada mapa, cada país e 

os fragmentos dele separados e buscou a bandeira de cada país e atrás de cada bandeira a 

gente escreveu uma pergunta sobre qual era o adjetivo pátrio a partir daquele país, por 

exemplo, na bandeira de angola, a gente escrevia qual o adjetivo pátrio de angola (quem nasce 

em angola é) aí o aluno tinha que responder. Se ele respondesse certo, ele tinha um minuto 

para buscar o mapa de angola, o fragmento do mapa de angola e anexar ele no mapa em 

branco. Mas essa escolha era por figura distribuída ao longo da mesa, daí se tinha um ponteiro 

em forma de roleta que a gente tirava e daí apontava. Quem girava, escolhia pra quem ele ia 

perguntar. Ele buscava a bandeira e escolhia para quem ele ia perguntar. Se a pessoa pra quem 

ele perguntou respondesse certo e conseguisse concluir a tarefa do mapa, ele ganhava a 

bandeira e somava uma pontuação, mas se ele errasse, quem perguntou ficava com a bandeira 

e ficava com a pontuação que o outro não conseguiu obter. Então ao final da partida, quem 

conseguisse acumular 10 bandeiras, fechava a partida. 

 

Pergunta 2: Quem custeou? 

KS: Como tinha que ser de fácil transporte, se pensou em EVA e papel cartão, a gente 

imprimia as bandeiras nos adesivos e colava no papel cartão. Em gráfica ia sair muito caro já 

que eram 54 bandeiras e cada uma delas ele ia cobrar muito. E o mapa fizemos de EVA, 

assim como também o ponteiro giratório. 

Dos artigos também a gente conseguiu um panelão que mais se assemelhasse com um 

panelão de bruxa, mandamos confeccionar roupa pra nossa colega pra se vestir de bruxa e s 

retalhos da frase se imprimiu normal e colou em EVA, para enrolar como se fossem rolinhos 
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para parecerem feitiços. Só que tínhamos dificuldade com o papel, enrolava e ele não se 

mantinha, porque tinha que colar em um quadro também a frase formada. 

O protótipo ficou com as colegas que trancaram o curso. 

 

Pergunta 3: Desse trabalho todo, foi satisfatório? 

KS: Detectou-se algumas falhas ao apresentar no seminário integrador, porque a gente 

tinha que expor, vieram bastante alunos de uma escola aí eles estavam ajudando a gente a 

testar as tecnologias e detectamos algumas falhas, mas, apesar disso, elas são fáceis de serem 

replicadas para uso em sala de aula. 

 

Pergunta 4: Porque não acontece? 

KS: Para levar a aplicação no contexto da maioria das escolas, a gente percebe do material e 

as dificuldades dos professores com a questão de planejamento de aula. Geralmente professor 

tem um calendário muito apertado para se planejar, e além disso as vezes ele tem muitas 

turmas. Na maior parte das vezes essa é a maior dificuldade do professor em aplicar uma 

tecnologia na sala de aula. 

Teve alguns colegas que aplicaram suas tecnologias em projetos em escolas. 

Para eles que conseguiram que manter a tecnologia, foi bastante produtivo. 
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ANEXO A - Resolução n° 160/2015- Conselho Superior (CONSUP) IFPA de 27 de 

dezembro de 2015. Aprova a Regulamentação da atividade de pesquisa e inovação do IFPA. 
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ANEXO B – Resolução nº 267/ 2014 - Conselho Superior (CONSUP) IFPA. Aprova a 

criação do NIT na estrutura organizacional da instituição. 
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ANEXO C – Portaria 307/ 2018 – Portaria de Coordenação do NDTIE. 
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ANEXO D - Resolução nº 128/ 2019-Conselho Superior (CONSUP) IFPA de 18 de julho de 

2019. Aprova a Política de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará — IFPA, dispõe sobre os direitos de propriedade intelectual resultantes do IFPA e dá 

outras providências. 
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E – Ata da 44ª Reunião do Conselho Diretor do IFPA Campus Belém, realizada em 20 de 

janeiro de 2020, e que dispõe sobre a aprovação da inserção institucional do Núcleo de 
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ANEXO F – Reportagem publicada no jornal “Diário do Pará” (online). Disponível em: 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/581772/ifpa-produz-viseira-de-protecao-para-

hospitais 
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ANEXO G - Matéria publicada no site do IFPA Campus Belém. Disponível em: 

https://belem.ifpa.edu.br/component/content/article?id=546  
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ANEXO H – Matéria publicada no site do Ministério de Educação. Disponível em: 
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