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Nota Geral1 

Este arquivo deve ser usado como modelo pelas Instituições pleiteantes do 

credenciamento na Chamada Pública EMBRAPII 03/2020para elaborar e apresentara 

proposta de Programa de Formação de Recursos Humanos para PD&I. No contexto do 

presente programa de formação de RH para PD&I, grupo candidato será aquele 

pertencente a uma unidade da Instituição proponente, apresentado formalmente como 

candidato ao credenciamento EMBRAPII. 

O programa proposto deve ser direcionado para a capacitação de alunos(as) de qualquer 

nível (ex. graduação, especialização, mestrado, doutorado, outros), objetivando sua futura 

atuação em pesquisa aplicada, em desenvolvimento e na produção de inovações no setor 

industrial, na área de competência pleiteada no credenciamento. 

O número mínimo de alunos(as) a capacitar neste programa é aquele indicado na planilha 

de informações quantitativas (Excel) que integra os compromissos de credenciamento.   

Este programa deve estabelecer claramente sua relação com outros programas e ações em 

curso na Instituição e no grupo candidato, além de outros programas de fomento à 

inovação já existentes, quando pertinente. 

O programa ora proposto deve se concentrar na capacitação de alunos(as) vinculados aos 

projetos EMBRAPII contratados, usando processos de capacitação que privilegiem 

práticas do tipo hands-on e abordagens Project Based Learning ou Problem Based 

Learning (PBL) 

O programa não deve priorizar suas ações no desenvolvimento e/ou aplicação de 

conteúdos técnico-científicos na forma disciplinas, mesmo que complementares à 

formação discente, mas sim em práticas supervisionadas a serem realizadas pelos(as) 

alunos(as) durante seu trabalho nos respectivos projetos EMBRAPII, com as quais se 

exercitem aspectos complementares na formação de pesquisadores. 

Por oportuno, todas as atividades propostas neste programa deverão ser ofertadas como 

contrapartida do grupo candidato / Instituição proponente, não podendo, por isso, serem 

custeadas com recursos destinados à realização dos projetos de PD&I, quaisquer sejam 

as fontes financiadoras dos projetos (EMBRAPII ou Empresas). 

Neste modelo para a apresentação do programa, as instruções / orientações são trazidas 

no formato<informação solicitada>, que devem ser substituídas pela informação 

pertinente. Sua elaboração deve obedecer rigorosamente às instruções aqui contidas. 

O programa de formação está limitado obrigatoriamente a 10 páginas, contadas a partir 

da declaração de concordância institucional, no formato A4, fonte Times New Roman, 

letra 12 e espaçamento simples, respeitando a formatação prévia deste modelo. Ele deve 

ser encaminhado à EMBRAPII em formato PDF.  

Programas de Formação que excedam os limites aqui estabelecidos serão 

desqualificados no julgamento das propostas de credenciamento. 

                                                           
1Esta parte das orientações não deve ser removida do texto final a ser encaminhado ao processo de credenciamento. 
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Declaração de Concordância Institucional 

Na qualidade de responsável legal pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro, em 01 de julho de 2020 e em nome do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba, candidato 

ao credenciamento EMBRAPII na chamada 03/2020, na área de competência Soluções 

Agroalimentares, manifesto integral concordância com o presente Programa de Formação 

de Recursos Humanos Para PD&I, submetido ao processo de credenciamento, bem como 

com as regras do Manual de Operação da EMBRAPII e com as condições estabelecidas 

para esta chamada. 

Declaro ainda ter integral ciência que todas as atividades aqui propostas são ofertadas 

pela Instituição acima nominada, sem ônus ao credenciamento EMBRAPII, não podendo 

ser contabilizadas como contrapartida no plano financeiro que acompanha o pleito ao 

credenciamento, tampouco custeadas com os recursos do plano financeiro. 

 

Atenciosamente,  

 

 

________________________________________________________ 

Deborah Santesso Bonnas 

Reitora IFTM 

(34) 3326-1103
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1 Diagnóstico das necessidades de formação 
 

O plano resumido para o diagnóstico das necessidades de capacitação 

complementar de Recursos Humanos para PD&I na área de competência pleiteada 

“Soluções Agroalimentares”, tem como expectativa a formação de pesquisadores, 

focando-se nos alunos vinculados aos projetos EMBRAPII. 

O diagnóstico das necessidades de formação de RH será realizado pela Unidade 

EMPRAPII IFTM – UE IFTM, mediante necessidades específicas de cada uma das 

sublinhas: “Produtos e processos para produção vegetal” e “Tecnologias para o 

processamento agroindustrial”. O programa será voltado para os alunos regulares dos 

cursos ofertados na UE IFTM, mas alunos de outros cursos poderão participar do 

programa em temas convergentes a sua área de formação.  

No momento da seleção, os alunos escolhidos para participarem dos projetos serão 

entrevistados com o objetivo principal de identificar qual o perfil característico e quais 

softskills podem ser exploradas e melhoradas. Com base no perfil destes alunos, as 

atividades de capacitação irão direcionar as softskills de maior necessidade focando-se 

principalmente naquelas de maior valia dentro das empresas, tais como Criatividade, 

Persuasão, Colaboração, Gestão, Adaptabilidade e Inteligência Emocional. Ainda, no 

momento da seleção, será identificado quais as habilidades são necessárias para o 

desenvolvimento do projeto para que estas sejam alcançadas pelos alunos selecionados 

através das atividades de formação. 

Ao final de cada mês, o coordenador do projeto será responsável por encaminhar 

ao gestor de RH as respostas de um questionário elaborado com o objetivo de identificar 

quais os softskills estão em maior déficit dentre os alunos envolvidos no projeto, para 

direcionar as novas atividades propostas pelas centro de formação de RH, assim como 

para acompanhar o avanço no desenvolvimento destas características pelos alunos. 

Com o intuito de alinhar e propor novas abordagens para a construção dos recursos 

humanos, haverá reuniões trimestrais com os coordenadores do projeto, objetivando-se 

avaliar se as capacitações realizadas surtiram efeito prático com os seus orientados e quais 

softskills ainda precisam ser melhor desenvolvidas. 

Para obter o feedback e sucesso das atividades empregadas para formação de RH, 

será realizada uma reunião para avaliação de softskills do discente no momento de sua 

entrada no programa e a cada seis meses de atividades executadas no projeto, com o 

objetivo de monitoramento do desenvolvimento de suas softskills. No momento de sua 

saída, os resultados obtidos ao longo da avaliação do discente serão apresentados pelo 

gestor de RH, para reforçar as habilidades adquiridas ao longo do processo, alinhando-o 

com as expectativas de perfil em demanda pelo mercado de trabalho. Cabe ressaltar que 

todos os questionários e metodologias de diagnóstico de softskills empregados serão 

realizados em parceria com docentes do curso de Administração do campus. 

2 Articulação do programa com outras ofertas de capacitação 

 

As capacitações complementares serão direcionadas para atuação em PD&I 

aplicado, demandado pelo setor industrial, considerando o perfil do aluno e sua formação. 

Os processos de capacitação privilegiarão práticas do tipo hands-on e abordagens Project 

Based Learning ou Problem Based Learning (PBL). Não serão priorizadas ações no 

desenvolvimento e/ou aplicação de conteúdos técnico-científicos na forma de disciplinas, 

mesmo que complementares à formação discente. Portanto, são previstas práticas 

supervisionadas a serem realizadas pelos alunos durante seu trabalho nos respectivos 
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projetos EMBRAPII, com as quais se exercitem aspectos complementares na formação 

de pesquisadores.   

O programa de formação de recursos humanos para PD&I está articulado com 

iniciativas e atividades já ofertadas pela Instituição. A identificação e abordagem das 

softskills terão o auxílio do corpo docente do curso de Administração do campus. 

Os eventos que acontecem anualmente no IFTM poderão auxiliar em atividades 

PBL, destacando-se a Olimpíada de Inovação do IFTM; a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT), o Simpósio de Pós-graduação (SIMPÓS), o Seminário de Pesquisa 

e Inovação Tecnológica (SEPIT), a Semana de Tecnologia de Alimentos e Bebidas 

(SETAB), a Semana de Ciências Agrárias e Dias de Campo.  As atividades desenvolvidas 

são eventos com participação de empresas, pesquisadores, instituições públicas e setores 

do agronegócio, para difusão de tecnologias e compartilhamento de experiências.  

O NIT ficará responsável pelo auxílio nas demandas de inovação e geração de 

patentes, além de possibilidades de tutoria com os alunos que precisarem desta habilidade. 

Os cursos de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento de produtos e processos 

inovadores serão ofertados, ministrados por docentes do IFTM sob a coordenação do 

NIT/IFTM e colaboradores parceiros de outras Instituições de Ensino (a exemplo: UFU 

e UFTM), além de cursos online gratuitos disponibilizados pela World Intellectual 

Property Organization (WIPO). Os cursos propostos serão importantes para a 

qualificação dos participantes em tópicos como: identificação e compreensão dos bens 

passíveis de proteção intelectual; políticas de proteção e defesa intelectual; estratégicas 

de proteção e defesa dos bens intelectuais; negociação e transferência de propriedade 

intelectual; etapas no desenvolvimento de novos produtos e processos; plano de negócios; 

ciclo PDCA aplicado ao desenvolvimento de produtos e processos. 

Pelo ao menos uma vez no ano, os alunos terão a possibilidade de visitarem uma 

feira de negócios da região em conjunto com o coordenador de projeto e/ou gestor de RH 

para a captação de empresas e desenvolvimento de um ambiente para PBL dentro do 

setor. 

A Coordenação de Pesquisa do campus oferece, anualmente, minicursos com a 

temática de Elaboração, Delineamento e Análise Experimental, e utilização de softwares 

de análise estatística utilizados por empresas do setor, proporcionando aos alunos as 

habilidades necessárias para a condução de seus experimentos. 

Por intermédio do Centro de Idiomas (Cenid) do IFTM, será disponibilizado 

gratuitamente oportunidades de capacitação nas Línguas Espanhola, Francesa e Inglesa 

para alunos, servidores do IFTM e comunidade externa. Alguns alunos integrantes nos 

projetos podem necessitar de capacitação em alguma língua estrangeira e esta capacitação 

será de responsabilidade do Cenid. 

Alguns treinamentos, palestras, minicursos, cursos FIC e/ou de curta duração são 

atividades que já fazem parte do calendário regular de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão do IFTM, vinculadas aos cursos ofertados pela instituição, na modalidade 

presencial e/ou a distância. 

 

3 Atividades a desenvolver 

 

O escopo dos projetos desenvolvidos será fundamental para as demandas de 

formação das equipes dos projetos na área de competência “Soluções Agroalimentares”. 

As capacitações estarão vinculadas a temas complementares na formação de 
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pesquisadores, focando-se em pesquisa aplicada, no desenvolvimento e na produção de 

inovações. 

A partir das técnicas empregadas para avaliação e acompanhamento do aluno, as 

atividades serão customizadas no sentido de habilitar e auxiliar o desenvolvimento de 

softskills que serão empregadas diretamente no projeto. Neste sentido, o treinamento 

destas habilidades será desenvolvido em atividades customizadas visando sempre a 

metodologia PBL, priorizando a aplicação da metodologia PBL dentro das próprias 

atividades do projeto no qual o aluno está envolvido. Enfatiza-se também o 

acompanhamento deste aluno para aprimoramento das técnicas PBL utilizadas, assim 

como o feedback aos envolvidos. 

Ainda, nas reuniões mensais de acompanhamento dos projetos do polo com 

monitoramento do gestor de RH e dos coordenadores do projeto, haverá a oportunidade 

para que os alunos desenvolvam softskills ao apresentar o projeto, tais como liderança, 

trabalho em equipe, criatividade, planejamento, comunicação e gestão. A apresentação 

será realizada por meio de pitch, o que possibilitará o intercâmbio entre estes alunos e a 

visibilidade do avanço dos resultados atingidos. 

Haverá a tutoria dos alunos pelo NIT a respeito de desenvolvimento de patente, que 

deverá ser realizada de forma contínua, de acordo com a demanda.  

A Coordenação de Pesquisa e de Extensão da UE IFTM irão auxiliar no 

desenvolvimento de minicursos em áreas de conhecimento necessárias para o 

desenvolvimento do projeto, garantindo o desenvolvimento de habilidades como 

elaboração, delineamento experimental, execução e apresentação de resultados. As 

atividades de pesquisa predominantes, pela tendência e histórico da unidade, estão 

integradas com a área de competência pleiteada por envolver majoritariamente todos os 

cursos ofertados por esta unidade. 

Para as habilidades específicas que podem estar envolvidas na execução de um 

projeto, cursos de curta duração serão elaborados no esquema de fluxo contínuo e EAD 

para que o discente consiga realizá-los conforme sua necessidade, sem o prejuízo na carga 

horária dedicada ao projeto. Para esta atividade, serão buscadas parcerias com outros 

polos EMBRAPII, que também necessitam da oferta destes cursos.  

A equipe de TI se responsabilizará pela criação do ambiente virtual para 

disponibilidade de minicursos na modalidade EAD que poderão ser cursados a qualquer 

momento, de acordo com a necessidade de desenvolvimento da habilidade pelo discente. 

No sentido de capacitações complementares, o programa de formação proposto 

poderá envolver os seguintes temas: Elaboração de propostas técnico-comerciais de P&D; 

Técnicas de negociação (financeira, de PI, de direitos e/ou remuneração sobre os 

resultados); Gestão de projetos e de portfólio; Gestão de processos aplicados ao setor 

industrial; Gestão de clientes; Gestão da qualidade; Gestão de pessoas e trabalho em 

equipe; Liderança; Técnicas para prospecção de projetos; Gestão financeira e 

administrativa de projetos; Assessoria jurídica de projetos; Propriedade Intelectual; 

Desenvolvimento de produtos e processos inovadores; Difusão e transferência de 

tecnologias; e Empreendedorismo. 

Treinamentos, palestras, minicursos, cursos FIC e/ou de curta duração poderão ser 

programados vinculados aos cursos ofertados pela instituição, na modalidade presencial 

e/ou a distância. Serão oferecidos também cursos gratuitos disponíveis em plataformas 

como Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Fundação Getúlio Vargas - 

FGV e Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI de acesso imediato pelo 

discente. 
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4 Plano para a oferta 

 

No campo financeiro, para garantir melhor nexo custo/benefício, em relação aos 

produtos obtidos e serviços prestados pela UE IFTM, será necessária a avaliação contínua 

da necessidade da oferta de cursos de capacitação com os temas elencados no Programa 

de Formação de Recursos Humanos para PD&I. Estão previstas ofertas de cursos 

periódicos para os temas mais abrangentes e diretamente ligados ao sucesso dos projetos 

(Quadro 1). A temática dos cursos poderá ser alterada de acordo com a demanda que for 

observada diante do perfil dos alunos. A oferta será contínua e os cursos serão ofertados 

no ambiente EAD com tutoria. 

Os cursos serão ofertados e disponibilizados no website do polo EMBRAPII para 

que os alunos interessados a participar de algum projeto, já iniciem a sua capacitação 

antes mesmo de sua seleção. Os cursos serão de curta duração (duração média prevista de 

40 horas) e em EAD para garantir a flexibilidade do curso perante a carga horária de 

dedicação semana do aluno.  

Os alunos selecionados para projetos que envolvam diretamente o aspecto de 

inovação, propriedade intelectual e geração de patente serão direcionados para a equipe 

do NIT, responsável pela tutoria dos alunos envolvidos. 

Anualmente, o polo terá uma feira de negócios para que os alunos apresentem os 

projetos que estão desenvolvendo para a comunidade acadêmica, comunidade externa e 

empresas da região com objetivo principal de desenvolvimento das softskills diante de 

prática PBL e prospecção de novos acordos de parcerias com empresas.  Outras atividades 

previstas para formação da equipe de pesquisadores serão os eventos técnico-científicos, 

treinamentos, palestras, minicursos, cursos FIC e/ou de curta duração (Quadro 2). 

 

Quadro 1. Plano regular anual de oferta de cursos de capacitação pela UE IFTM. 

Tema 
Carga-horária 

Total (horas) 

Número mínimo de 

vagas reservadas aos 

alunos do Polo 

Gestão de projetos e de portfólio 40  20 

Gestão de processos aplicados ao setor 

industrial 
40  20 

Gestão da qualidade 40  20 

Propriedade Intelectual 40  20 

Desenvolvimento de produtos e processos 

inovadores 
40  20 

 

O plano de oferta dependerá do número de projetos de PD&I contratados. Atentos 

aos processos internos de cada projeto e comportamento organizacional da UE IFTM, 

exigir-se-á que a equipe de cada projeto realize um diagnóstico das necessidades de 

capacitação da equipe, para que haja alcance de sucesso nos projetos contratados com as 

empresas. 
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Quadro 2. Plano regular de oferta anual de atividades para formação de recursos 

humanos pela UE IFTM. 

Atividade 
Número de 

atividades mínima 

Número mínimo 

de vagas 

reservadas aos 

alunos do Polo 

Eventos técnico-científicos 5 20 por evento 

Treinamentos, palestras, minicursos, 

cursos de curta duração 
10 20 por curso 

Cursos de capacitação ofertados por 

outras instituições (ENAP, INEP, 

Agências Intelecto UFU e UFTM, FGV) 

na modalidade não paga 

4 20 por curso 

Feira de negócios 1  20 por evento 

 

Adicionalmente, também estão previstas a formação da equipe da UE IFTM e de 

pesquisadores diretamente e indiretamente envolvidos nos projetos, o que constitui 

fortalecimento da equipe da UE IFTM e possibilidade de novas contratações. Ressalta-se 

que as atividades terão início tão logo o projeto seja contratado.  

Na capacitação, o foco do programa será a capacitação dos alunos efetivamente 

envolvidos nos projetos EMBRAPII, mas serão incluídas atividades que contemplem a 

capacitação de outros alunos, que podem ser futuros bolsistas nos projetos. 

5 Mecanismos de coordenação 
 

A coordenação do Programa de Formação de Recursos Humanos para PD&I será 

de responsabilidade da Gestão de Recursos Humanos, com apoio do Diretor da UE IFTM 

e Apoio Administrativo.  No início de cada projeto será disponibilizada a documentação 

de identificação dos alunos envolvidos no projeto, as responsabilidades, habilidades 

necessárias, relações hierárquicas, além da criação de um formulário de gerenciamento 

individual do seu programa de formação de RH.  

O Gestor de RH contará com o auxílio do coordenador do projeto, que será 

responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento das softskills dos alunos, desde a 

sua entrada até sua saída, assim como do feedback para todo os egressos sobre as 

habilidades adquiridas e melhoradas ao longo do projeto. É com este mecanismo de 

acompanhamento dos alunos que as atividades/cursos serão programadas aos alunos. 

Além do feedback mensal do coordenador do projeto sobre o perfil de cada aluno 

envolvido em seu projeto, as atividades concernentes a cada membro da equipe serão 

avaliadas por meio dos dados dispostos no formulário de gerenciamento do pessoal e 

entregue à Gestão de Recursos Humanos trimestralmente. Em posse dessas informações, 

periodicamente, será possível a avaliação individual e coletiva da equipe. Caso haja 

necessidade, os recursos humanos irão intervir para otimização do desempenho da equipe 

no projeto. Toda esta mensuração será responsabilidade da equipe de Gestão de Recursos 

Humanos. Ainda, o controle do cumprimento da dedicação exigida ficará a cargo também 

da Gestão de Recursos Humanos, com auxílio do Apoio Administrativo. Qualquer 

anormalidade deverá ser reportada à Gestão de Recursos Humanos.  

O NIT será responsável pelas atividades de tutoria relacionada aos tópicos de 

propriedade intelectual. Os coordenadores de cada projeto e/ou o gestor de RH ficarão 
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responsáveis por supervisar as práticas PBL nas reuniões mensais.  Nas atividades 

eventos técnico-científicos, treinamentos, palestras, minicursos, cursos FIC e/ou de curta 

duração, tutores serão contratados para apoio no processo de capacitação dos alunos em 

softskills. 

6 Seleção de alunos participantes 

  

O Coordenador da UE IFTM e a equipe de pesquisadores farão ações de divulgação 

internas na instituição, com o intuito de apresentar o papel do Polo "Soluções 

Agroalimentares" para formação de recursos humanos. Será disponibilizada uma 

plataforma on-line no website institucional da UE IFTM para o cadastro dos alunos 

(candidatos) interessados. Essa plataforma coletará informações sobre o perfil, a área de 

atuação e o interesse do candidato dentro das ações da UE IFTM. Todos os cadastros 

realizados, por área de interesse, comporão um banco de dados, este definido como 

primeira fase de seleção dos alunos, pois será consultado sempre que um novo projeto 

surgir.  O cadastro dos alunos será em fluxo contínuo, o possibilitará que o banco de dados 

seja constantemente atualizado. 

Os alunos a serem selecionados deverão estar regularmente matriculados, estarem 

cursando os cursos ofertados pelo IFTM durante o período de vigência do projeto e devem 

ter disponibilidade de no mínimo 12 horas semanais de dedicação às atividades do 

projeto. A área dos alunos selecionados poderá ser das Ciências Agrárias, Ciências 

Biológicas, Administração, Química, Engenharias, Informática e outras áreas correlatas. 

Os critérios de seleção para a segunda fase levarão em consideração o período em 

curso do aluno; a coerência entre o curso do aluno e a temática do projeto; a experiência 

do aluno em projetos de iniciação científica e/ou tecnológica e/ou extensão e/ou estágios; 

sua habilidade em língua inglesa e seu histórico escolar. 

A entrevista será a terceira fase da seleção, quando os alunos pré-selecionados para 

determinado projeto cadastrado, realizarão uma entrevista com o coordenador do projeto. 

Os critérios de avaliação na entrevista serão aspectos técnicos, demandas dos projetos, as 

softskills já apresentadas pelo candidato, variando de acordo com o perfil necessário para 

cada projeto. 

Essas três fases serão pautadas de um rigoroso critério, haja vista que a seleção dos 

alunos com perfil adequado para constituir a equipe de um projeto vai muito além da 

captação de uma mão de obra; objetiva sua futura atuação em pesquisa aplicada, em 

desenvolvimento e na produção de inovações no setor industrial, na área de competência 

pleiteada no credenciamento. 

7 Integração com trabalhos de conclusão 

 

Cada aluno envolvido nos projetos cadastrados será responsável por uma ou mais 

etapas do projeto, suficientemente compatíveis ao nível do curso no qual esteja 

matriculado e que poderá integrar os conhecimentos adquiridos nas atividades de TCC e 

estágio supervisionado. O envolvimento de alunos, desde o curso técnico até a pós-

graduação, nos projetos cadastrados na UE IFTM em parceria com a empresa 

demandante, contribuirá enormemente com a capacitação desses alunos em softskills, 

com a possibilidade de serem colocados de forma mais ágil e efetiva no mercado de 

trabalho.   

Ao final do projeto, o gestor de RH irá apresentar os avanços nas habilidades e 

softskills obtidos pelo discente ao longo do projeto, no sentido de orientá-lo qual será a 
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melhor forma de sua apresentação nas entrevistas de estágio e emprego. Em parceria com 

o Setor de Estágio do campus, o egresso será apresentado com um diferencial para 

realização de estágios curriculares e extracurriculares. Um portfólio descritivo das 

competências, habilidades, atitudes, técnicas e softskills dos alunos que estão finalizando 

sua participação no polo será desenvolvido pelo gestor de RH para que seja entregue ao 

setor de Estágio, que irá divulgar estes alunos em qualquer oportunidade no sentido de 

prospecção destes pelas empresas concedentes de estágios. Além disso, ao final da 

trajetória do discente no polo EMBRAPII, um certificado de competências será gerado. 

Espera-se, com esta integração, que o discente aproveite das softskills e 

competências adquiridas e aperfeiçoadas ao longo de sua vivência nos projetos do polo, 

representando uma facilidade em futura carreira profissional após a conclusão de seu 

curso regular. 

8 Outras estratégias de formação para PD&I 
 

A inserção dos alunos membros dos projetos cadastrados na organização de eventos 

de extensão e técnico-científico (Congressos de Iniciação Científica, Congresso da Pós-

Graduação, Workshops, Simpósios, dentre outros) realizados constantemente na 

Instituição IFTM, destacará competências e habilidades profissionais, potencializando o 

desempenho individual e coletivo do grupo. A integração de pesquisadores nas ações com 

foco em Ensino/Pesquisa/Extensão/Inovação será também incentivada pela UE IFTM, 

pois fortalecerá a sincronicidade nas ações de cooperação.  

Trocas de experiências e intercâmbios entre os participantes dos projetos e os 

representantes das empresas serão importantes e contribuirão para a capacitação dos 

alunos. 

Há também a possibilidade de os alunos cursarem conteúdos necessários para sua 

capacitação, que não fazem parte da matriz de seus cursos regulares, mas integram a 

matriz de outros cursos ofertados no IFTM, como disciplinas da área de Administração. 

Alguns exemplos de disciplinas são: Empreendedorismo; Gestão financeira; 

Comportamento organizacional; Custos para decisão, controle e formação de preço; 

Negociação e gestão de conflitos; Gestão de projetos; Gestão financeira e mercadológica 

do agronegócio; Orçamento empresarial. 

 

9 Financiamento do Programa 

 

Os custos relacionados ao plano de formação de recursos humanos da UE IFTM em 

"Soluções Agroalimentares" foi elaborado para o período de três anos (Quadro 3).  O 

plano será custeado a partir de recursos advindos da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação (PROPI), da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT) e da 

UE IFTM, com adição de recursos obtidos por órgãos de fomento (CAPES, CNPq, 

Embrapa e Fapemig).  

Para a realização dos cursos regulares de capacitação, existe a possibilidade de 

possíveis parcerias com empresas e instituições públicas. O investimento em material 

permanente para os cursos já está garantido, devido à aprovação em Edital Conif nº 

1/2020 – Enfrentamento à Covid-19, que contemplou a UE IFTM com um recurso de R$ 

48.620,00 para a montagem de uma infraestrutura de estúdio de gravação para preparação 

de videoaulas e elaboração de materiais audiovisuais para cursos.  
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Para realização de evento técnico-científico, serão utilizados recursos da PROPI e 

da UE IFTM, mas algumas propostas serão submetidas às agências de fomento de 

promoção de eventos (CNPQ, Fapemig, Capes).  

 

Quadro 3. Estimativa dos custos para o desenvolvimento do plano de formação de 

recursos humanos da UE IFTM em "Soluções Agroalimentares" no horizonte de três anos. 

Tipo de Atividade 

Material 

de 

consumo 

Material 

permanente 
Pessoal 

Diárias/ 

Passagens/ 

Locomoção 

Cursos regulares de 

capacitação 
2.500,00 48.620,00 45.000,00 28.275,00 

Criação e manutenção do 

website do polo, do banco de 

talentos e do sistema EAD 

- - 42.000,00 - 

Treinamentos, palestras, 

minicursos, cursos FIC e de 

curta duração 

5.000,00 

 
- 15000,00 30.000,00 

Bolsa para pagamento de 

tutores PBL 
- - 30.000,00 - 

Eventos técnico-científicos 50.000,00 - - 30.000,00 

Total (R$) 57.500,00 48.620,00 132.000,00 88.275,00 
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