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Nota Geral 1 

Este arquivo deve ser usado como modelo para elaborar e apresentar o Plano de 

Ação (PA) a ser submetido à Chamada Pública para credenciamento de Polos 

EMBRAPII. No contexto do presente plano de ação, grupo candidato será aquele 

pertencente a uma unidade da Instituição proponente, apresentado formalmente como 

candidato ao credenciamento EMBRAPII. 

O Plano de Ação deve ser limitado obrigatoriamente a 30 páginas, no formato A4, fonte 

Times New Roman, letra 12 e espaçamento simples, respeitando a formatação prévia do 

modelo e, entregue em extensão PDF. No Plano de Ação as solicitações de informações 

apresentadas na forma <informação solicitada> devem ser substituídas pela informação 

pertinente e formatada conforme demais conteúdos deste modelo.  

Após leitura e entendimento das instruções para elaboração de cada tópico do PA, 

remova as referidas instruções. 

Sua elaboração e preenchimento deve obedecer rigorosamente às instruções aqui 

contidas, além daquelas estabelecidas na Chamada e nos documentos referidos no 

processo, cuja inobservância implicará na desqualificação da candidata ao pleito.  

O Plano de Ação deverá ser limitado obrigatoriamente a 34 páginas (contadas a 

partir da seção 2 - Área de competência proposta), as propostas que descumprirem 

essa formatação serão automaticamente desclassificadas.  

 
1 Não remover estas instruções após elaborar do Plano de Ação. 
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Declaração de Concordância Institucional 

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

Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM, em 09 de outubro de 2020 declaro, 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 Plano de Ação, submetido ao processo de credenciamento, bem como com as 

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

esta chamada. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

________________________________________________________ 

Deborah Santesso Bonnas 

Reitora IFTM 

(34) 3326-1103
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1 Informações cadastrais 
 

Denominação da Instituição proponente 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro– IFTM 

CNPJ da instituição proponente 10.695.891/0001-00 

Denominação do grupo candidata 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus 

Uberaba 

Denominação da instituição gestora (financeira) Fundação de Apoio Universitário – FAU 
 

Área de competência Soluções Agroalimentares 

Sublinha 1 Produtos e processos para produção vegetal 

Sublinha 2 Tecnologias para o processamento agroindustrial 

Sublinha 3  
 

Código da Proposta EMBRAPII C3.676 

Natureza jurídica da proponente (  X  ) Pública (    ) Privada sem fins lucrativos 
 

Dados da Instituição proponente 

Endereço, Nº  
Av. Doutor Randolfo Borges Júnior, 

2900 
Cidade - UF:          Uberaba – MG 

Complemento Bairro Univerdecidade CEP:                        38064-300 

Responsável legal pela instituição proponente 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Deborah Santesso Bonnas 671.200.916-20 Reitora - IFTM 
gabinete.reitoria@iftm.edu.br / 

(34) 3326-1103 

 

Dados do grupo candidato - onde estará instalado o Polo EMBRAPII 

Endereço, Nº  Rua João Batista Ribeiro, 4000 Cidade - UF:          Uberaba – MG 

Complemento Bairro Distrito Industrial II CEP:                        38064-790 

Responsável grupo candidato 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Luis Fernando Santana 048.089.786-79 
Diretor Geral – IFTM 

campus Uberaba 
dg.ura@iftm.edu.br / (34) 

3319-6017 

 

Dados da Gestora Financeira  - se pertinente 

Endereço, Nº  
Rua Francisco Vicente Ferreira, 

126 
Cidade - UF:          Uberlândia – MG 

Complemento Bairro Santa Mônica CEP:                        38408-102 

Responsável pela gestora financeira 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Rafael Visibelli Justino 044.370.096-65 Diretor executivo FAU/UFU 
rafael@fau.org.br/ (34) 3239-

7220 
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2 Área de competência proposta 
 

A área de competência proposta é “Soluções Agroalimentares”. Esta área de 

competência foi definida pelo histórico de atividades de pesquisas aplicadas 

desenvolvidas pela UNIDADE EMPRAPII IFTM – UE IFTM, que possui vocação 

para a área de produção vegetal e atividades agroindustriais. A equipe de pesquisadores 

tem experiência na realização de pesquisas aplicadas, bem como na captação de 

recursos junto às agências de fomento e empresas públicas e privadas. As seguintes 

sublinhas e suas competências estão descritas a seguir: 

 

Sublinha 1: Produtos e processos para produção vegetal 

 

Tem por objetivo desenvolver tecnologias aplicadas à produção de espécies 

vegetais. Essa sublinha tem por princípio gerar produtos e processos inovadores 

adaptados aos diferentes arranjos produtivos, por meio do uso de recursos tecnológicos 

em práticas racionais e sustentáveis de exploração dos recursos naturais para maximizar 

a produtividade, agregar valor, além de reduzir custos e impactos ambientais. Algumas 

das ações e atividades a serem desenvolvidas são: 

 

- Recipientes biodegradáveis para produção vegetal; 

- Tecnologias de revestimentos para liberação controlada, polímeros e nanopartículas 

em fertilizantes de alta performance; 

- Inovações para aplicação de fertilizantes, bioestimulantes e defensivos em plantas; 

- Aplicação e desenvolvimento de tecnologias da informação para produção vegetal;  

- Inovações tecnológicas aplicadas à produção vegetal (inoculantes, iluminação 

artificial, melhoramento vegetal, biofortificação, processos de clonagem e cultivo in 

vitro); 

- Desenvolvimento de formulados para o controle de pragas e doenças de plantas;  

- Desenvolvimento de bioestimulantes para produção vegetal;  

- Tecnologias para tratamento de sementes e otimização dos sistemas de produção de 

mudas; 

- Tecnologias para diagnóstico, planejamento e gerenciamento de recursos naturais por 

meio do sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica;  

- Produtos e processos para irrigação e uso racional da água na produção vegetal. 

 

Sublinha 2: Tecnologias para o processamento agroindustrial  

 

Tem o objetivo de desenvolver tecnologias aplicadas ao setor agroindustrial. Essa 

sublinha de atuação tem por princípio desenvolver produtos e processos inovadores na 

cadeia agroalimentar, desde o processamento, até as áreas de embalagem, 

rastreabilidade, reciclagem e processamento de resíduos. Algumas das ações a serem 

desenvolvidas são:  

 

-Desenvolvimento de embalagens sustentáveis para alimentos;  

- Compostos bioativos aplicados na indústria de alimentos; 

- Aplicação e desenvolvimento de tecnologias para a rastreabilidade, qualidade e 

segurança na cadeia agroalimentar; 

- Desenvolvimento de novos produtos e processos na indústria de alimentos; 
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- Processos e produtos para otimização da produção de bioenergia; 

- Tecnologias de tratamento de efluentes agroindustriais e biorremediação; 

- Tecnologias de otimização, reutilização, processamento e reciclagem de resíduos 

agroindustriais. 

 

Algumas das ações desenvolvidas pela equipe de pesquisa, em parcerias com 

empresas e instituições públicas e privadas são: 

- Desenvolvimento de substrato economicamente viável para a produção de mudas pré-

brotadas de cana-de-açúcar em larga escala (Bioplant); 

- Desenvolvimento de testes de eficiência de fertilizantes (Agrichem); 

- Desenvolvimento de formulação baseada em trichoderma spp. para tratamento de 

semente de soja contra patógenos de solo (Biovalens) 

- Plantio direto de milho doce irrigado sobre os resíduos de plantas de cobertura em 

monocultivo (Fundação Agrisus);  

- Créditos de nitrogênio, alterações nos atributos do solo e qualidade das brássicas em 

função das coberturas e doses de nitrogênio (Fundação Agrisus);  

- Plantio direto de brássicas sobre resíduos de coberturas, doses de N e Mo e influência 

sobre a qualidade do produto (Fundação Agrisus);  

- Diagnóstico da pastagem degradada na área de proteção ambiental (APA) do rio 

Uberaba (Ministério Público do estado de Minas Gerais, Núcleo Interinstitucional de 

Estudos Ambientais);  

- Estudo da recarga da água subterrânea em microbacia do IFTM – Uberaba (Ministério 

Público do estado de Minas Gerais, Núcleo Interinstitucional de Estudos Ambientais). 

- LAPASSION – Latin-America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented 

Network –projeto de reuso de água proveniente do processamento de batata em escala 

industrial (Bem Brasil Alimentos);  

- Estudo fitoquímico e atividades antioxidante, antimicrobiana e citotóxica de espécie 

nativas e cultivadas (Universidade Federal de Uberlândia) 

- Caracterização química e atividade antimicrobiana de óleos essenciais de alho negro e 

sua aplicação em produtos cárneos (Fazenda Alho Negro do Sítio). 

- Produção de bioplásticos a partir do resíduo lignocelulósico da Macaúba para 

produção de tubetes biodegradáveis (Universidade Federal de Uberlândia);  

- Desenvolvimento de nano/microesferas bioativas de acetato de celulose incorporadas 

com os aditivos funcionais visando a liberação controlada (Universidade Federal de 

Uberlândia);  

-  Preparação de suportes poliméricos em derivados celulósicos funcionalizados com 

nanopartículas de óxidos de ferro para imobilização de lipases (n Chemi); 

- Tratamento de efluentes contaminados com metal cádmio, utilizando como adsorvente 

o poli(cloreto) de vinila quimicamente modificado (Universidade Federal de 

Uberlândia).  
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3 Instituição proponente 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro -

IFTM, em consonância com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi criado 

mediante integração dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 

Técnicas e Agrotécnicas e define-se como uma "instituição de educação superior, básica 

e profissional, pluricurricular e multicampi”. Possui natureza autárquica, detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

Assim como os demais Institutos Federais de Educação Tecnológica, disponibiliza a 

oferta da educação nos diversos níveis de ensino e modalidade de cursos, permitindo o 

ingresso do estudante do ensino médio ao nível superior e até à pós-graduação lato-

sensu e stricto-sensu. 

O IFTM é composto, atualmente, pelos campi Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas 

Patrocínio, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Avançado Campina Verde, 

Avançado Uberaba Parque Tecnológico e pela Reitoria. Localizada em Uberaba, a 

Reitoria é responsável pela garantia da unidade institucional e pela gestão de recursos e 

planejamento, além de estar à frente de todos os interesses educacionais, econômicos e 

culturais da instituição; sua estrutura administrativa é formada pela assessoria de 

gabinete e possui como órgãos de suporte à tomada de decisões, as Pró-Reitorias de 

Desenvolvimento Institucional, de Ensino, de Extensão e Cultura, de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação e de Administração. 

Na formação de Recursos Humanos, a instituição oferta cursos técnicos 

concomitantes (15 cursos), técnicos integrados ao ensino médio (27 cursos), graduações 

- bacharelados e tecnólogos (22 cursos), licenciaturas (3 cursos), pós-graduações lato 

sensu (10 cursos), pós-graduações stricto sensu– mestrado profissional (4 cursos), 

formação inicial e continuada (20 cursos), educação a distância (4 cursos) e idiomas (26 

cursos). 

No campo de pesquisa básica e pesquisa aplicada, a Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação promove e acompanha a pesquisa, inovação e a pós-

graduação no IFTM. São lançados, anualmente, Editais de Iniciação Científica e 

Aplicada, com fomento interno e/ou externo (Fapemig, CNPq), bem como voluntariado; 

Editais de âmbito interno, para inscrição e seleção de pesquisadores para auxílio na 

aquisição de material permanente, material de consumo e serviços; Editais para seleção 

de pesquisadores para auxílio na aquisição de material de consumo e serviços para 

Pesquisa nos Programas de Pós-Graduação stricto Sensu do IFTM.  

Dentre as ações de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação em 2018, podemos citar o 

acompanhamento aos setenta e sete (77) grupos de pesquisa da Instituição na plataforma 

Diretório Grupos de Pesquisa do CNPq; Concessão de 278 bolsas a alunos do ensino 

médio/técnico e de graduação, com um total de 436 projetos de Pesquisa e Inovação; 

Publicação de um (1) volume com 2 (dois) números da Revista Inova Ciência 

&Tecnologia; Lançamento de quinze (15) editais de âmbito interno, sendo seis (6) 

editais de bolsas de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica, um (1) edital de Bolsa 

Pró-Doutoral, cinco (5) editais dos Eventos da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e 

três (3) editais de Aquisição de materiais de consumo e serviços para a pesquisa e a 

inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa, aplicando um total de R$ 352.167,29;  

Capacitação de 91 servidores em nível de Mestrado por meio de convênio entre o IFTM 

e o Instituto Politécnico do Porto (IPP). 
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No ano de 2019, houve um incremento de recursos para as ações de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação. Foram destinados R$ 319.099,00 para aquisição de material 

permanente, R$ 215.638,00 para materiais de consumo e serviços e R$ 80.205,10 para 

apoio à Pós-graduação stricto sensu. Foram concedidas 206 bolsas a alunos do ensino 

médio/técnico e de graduação, com um total de 409 projetos de Pesquisa e Inovação; 

Publicação de um volume com dois números da Revista Inova Ciência & Tecnologia; 

Lançamento de quinze (15) editais de âmbito interno, sendo seis (6) editais de bolsas de 

Iniciação Científica e Inovação Tecnológica, dois (2) editais dos Eventos da Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação e dois (2) editais de Aquisição de materiais de consumo e 

serviços para a pesquisa e inovação – Uso do Cartão BB Pesquisa. 

São promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, 

anualmente, os eventos Olimpíada de Inovação do IFTM, Simpósio de Pós-graduação 

(SIMPÓS), Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SIN), Seminário de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica (SEPIT), Feira de Novos Produtos, Processos e 

Serviços (FNPPS), além de eventos regionais como workshops, seminários, fóruns e 

semana nacional de ciência e tecnologia. 

A editora do IFTM possui em seu portfólio a revista Inova Ciência e Tecnologia / 

Innovative Science and Technology Journal - RICT / ISTJ (Qualis B4), periódico de 

divulgação científica das áreas de Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra e 

Ciências Humanas. Há também o Boletim Técnico IFTM, periódico de divulgação de 

trabalhos técnicos de conhecimento produzido pela comunidade geral das áreas de 

Ciências Agrárias, Ambiental, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas. 

Quanto aos serviços tecnológicos e certificações, o IFTM possui empresas 

juniores e uma incubadora de empresa em implementação. Há também o Centro de 

Idiomas – Cenid do IFTM, que disponibiliza serviços e certificação de capacitação na 

língua inglesa, francesa, espanhola e libras. O Núcleo de Inovação Tecnológica atua na 

criação de oportunidades de integração da pesquisa tecnológica com as demandas das 

empresas e/ou valida tecnologias inovadoras de forma a aliar os esforços de 

coordenação do desenvolvimento conjunto para a região e para o país. A prioridade 

institucional de atuação contempla os seguintes aspectos: 

- Fortalecer os programas institucionais e de fomento externo de pesquisa, pós-

graduação e inovação; 

- Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica; 

- Estimular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, 

instituições, empresas, organizações e redes de pesquisa, visando aprimorar a qualidade 

da pesquisa, inovação e a formação dos envolvidos; 

- Coordenar a política de qualificação de pessoal da atividade fim da instituição; 

- Incentivar a ampliação dos programas de pós-graduação existentes, bem como a 

infraestrutura, número de docentes e número de estudantes. 

As estratégias de médio a longo prazo, voltadas para o desenvolvimento de P,D&I 

sob demanda de empresas industriais, para a geração de inovações são: 

- Fortalecimento e fomento dos programas de pesquisa, pós-graduação e 

inovação; 

- Realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação por meio de 

cooperação com a iniciativa privada e instituições de bases tecnológicas com geração de 

produtos e processos inovadores e de interesse de difusão tecnológica; 

- Apoio à produção científica institucional com vistas à viabilização da inovação 

de produtos, processos e serviços. 
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4 Grupo candidato2  
 

A experiência da UE IFTM no desenvolvimento de projetos de P,D&I, na área de 

competência proposta e para empresas do setor industrial, dos projetos listados como 

experiência na Planilha Excel, estão descritos a seguir: 

O Projeto LAPASSION – “Latin-America Practices and Soft Skills for an 

Innovation Oriented Network”, foi aprovado na chamada EAC-A03-2016 do programa 

ERASMUS+, com Financiamento aprovado na União Europeia, sendo destinados 

59.060 euros para as ações do IFTM na parceria com empresas.  Dentre as equipes de 

execução do projeto, uma equipe atuou no desenvolvimento de uma solução tecnológica 

para a empresa Bem Brasil Alimentos, com sede em Araxá, MG. Houve a entrega de 

um processo de reuso da água da indústria de batata, com grande impacto no 

desenvolvimento de tecnologias, com eficiência ambiental, aplicadas ao setor 

agroindustrial. A parceria com a empresa Bem Brasil Alimentos já aconteceu em dois 

outros projetos de pesquisa do Mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos do IFTM, Campus Uberaba, com o desenvolvimento de massas alimentícias 

com fécula de batata (novo produto) e estudo da otimização do processo de fritura de 

batatas com vistas à redução de formação do composto tóxico acrilamida (melhoria de 

processo). Vale ressaltar que o IFTM está em fase de elaboração de Acordo de 

Cooperação com a Bem Brasil Alimentos, no intuito de atender a outras demandas 

apresentadas pela empresa. 

Foram conduzidos dois projetos financiados pela Fundação Agrisus, “Plantio 

direto de milho doce sobre os resíduos de plantas de cobertura e a qualidade físico-

química do grão” e “Créditos de nitrogênio, alterações nos atributos do solo e qualidade 

das brássicas em função das coberturas e doses de nitrogênio” e um projeto está em 

andamento, “Plantio direto de brássicas sobre resíduos de coberturas, doses de 

nitrogênio e molibdênio e influência sobre a qualidade do produto”. O montante de 

recursos aplicados foi de R$84.497,00, com o impacto de oferecer à contratante 

tecnologias sustentáveis de manejo de adubação, para otimização da qualidade e 

produtividade das culturas de milho doce e brássicas. 

O projeto “Desenvolvimento de substrato economicamente viável para produção 

de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar (MPB) em larga escala" foi aprovado em 

Chamada Pública CNPq-SETEC/MEC no valor total de R$ 151.670,00, com aporte de 

R$ 19.930,00 da empresa BioPlant. O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de 

substratos para atender às demandas dos produtores de MPB, visto que nos últimos anos 

esta cultura passou a ser implantada por mudas; e, como os substratos disponíveis no 

mercado até então eram para mudas de hortaliças, o preço desses era bastante elevado. 

Foram avaliadas mais de 50 novas formulações de substratos e destas, foram 

selecionadas algumas para avanço comercial, visto que apresentaram excelente 

desempenho na formação de mudas de MPB, com custo bem mais reduzido.  

O projeto “Preparação de suportes poliméricos em derivados celulósicos 

funcionalizados com nanopartículas de óxidos de ferro para imobilização de lipases” 

advém do acordo de colaboração com a empresa nChemi Engenharia de Materiais Ltda, 

resultado de sua seleção no programa “Iniciativa nChemi de Apoio à Ciência 

Brasileira”. O objetivo é oferecer tecnologias inovadoras na produção de novos suportes 

 
2 Baseado nas definições EMBRAPII trazidas na chamada. 
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para enzimas a partir da produção de derivados celulósicos e na produção de biodiesel 

através do uso de lipases imobilizadas, funcionalizado por nanopartículas magnéticas, 

que serão cedidas pela empresa. 

O Convênio de mútua cooperação técnica entre o IFTM e a Agrichem do Brasil 

Ltda. envolveu recursos da empresa para custeio no valor de R$ 40.000,00 e teve como 

principal ganho para a empresa, o melhor posicionamento de seus fertilizantes para as 

culturas de milho e soja. Foram avaliadas novas formulações de fertilizantes foliares, 

consolidando o posicionamento dos produtos frente as demandas dos produtores de 

produtos, quantidade do produto necessária para o melhor desenvolvimento das 

culturas, como também melhor custo-benefício para os produtores. Também, foram 

avaliadas novas possibilidades de uso dos fertilizantes foliares, como manejo de 

doenças de plantas. 

Grande parte dos projetos de P,D&I envolve pesquisas de Iniciação Científica e 

Mestrado no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias aprovados em editais 

e/ou em parcerias com empresas e instituições, sem a formalização dos acordos, mas 

com registro  na coordenação de pesquisa da UE IFTM. 

Um breve histórico de projetos de P,D&I em desenvolvimento do grupo candidato 

na área de competência pleiteada, está descrito a seguir. 

O projeto “Biofortificação da cultura do feijoeiro comum com zinco: alternativa 

para melhoria da nutrição da população mineira” está em andamento, aprovado em 

Edital Nº 001/2018 - Demanda Universal – Fapemig, com recurso total de R$ 

39.532,50. A pesquisa pretende avaliar se a biofortificação apresenta resultados 

promissores. 

O projeto “Fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada aplicados em pré-

semeadura em campos de produção de sementes de milho” (Empresa KWS Sementes) 

desenvolveu um manejo com redução de 67% de aplicações de nitrogênio em seus 

campos de produção de sementes, o que proporcionaria lucro líquido à empresa 17,2% 

superior em relação à média, ou seja, um incremento no lucro líquido de R$ 9.069,57 

por hectare. 

Outros projetos em desenvolvimento com empresas são: “Eficiência da ureia 

tratada com inibidores de nitrificação e urease na cultura do milho” (Fertminas); 

“Fertirrigação e bioestimulantes para a produção de mudas de maracujá azedo” (Viveiro 

Flora Brasil Ltda); “Indução de macho-esterilidade por glifosato em linhagens de 

milho” (Bayer/Monsanto); “Tratamento químico e tempo de armazenamento de 

sementes híbridas pré-comerciais de milho” (Bayer/Monsanto); “Doses de nitrogênio 

suplementar na produção e qualidade fisiológica de sementes de soja” (Agrichem); 

“Fontes e modos de aplicação de fósforo, com e sem aplicação de substâncias húmicas, 

na produção de milho verde” (Agrichem); “Mapeamento associativo de marcadores 

moleculares SNPs para resistência de Heterodera glycines em cultivares de soja” 

(Syngenta) e “Mapeamento associativo de marcadores moleculares SNPs para 

resistência em Phytophthora da soja” (Syngenta). 

Em andamento, há o projeto “Estratégias de manejo da irrigação em regiões com 

escassez hídrica”, aprovado na Chamada 20/2018 – Embrapa Café com recursos no 

valor de R$ 292.280,00. Há ainda o projeto “Inoculação com Rhizobium spp., adubação 

nitrogenada e lâminas de água na produção do feijão”, financiado a partir de doações de 

insumos de produtores rurais e da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

Epamig. 
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Dois projetos em parceria com a empresa Icrop Gestão de Irrigação estão sendo 

desenvolvidos, cujos temas são “Comparação da evapotranspiração de referência e de 

culturas e métodos alternativos de manejo da irrigação para ambientes protegidos” e 

“Graus-dia para culturas cultivadas na região de Uberaba, MG”, com recursos totais 

concedidos pela empresa de R$ 40.000,00. 

O projeto “Diagnóstico da pastagem degradada na área de proteção ambiental 

(APA)” está em andamento desde 2017, com a proposição de uma solução tecnológica 

sustentável. Houve o desenvolvimento do software Sistema para Apoio no Diagnóstico 

de Pastagens Degradadas em Território Nacional – SIPADE, capaz de ser utilizado por 

empresas para melhorias na ferramenta computacional já implementada para 

identificação e fiscalização das pastagens degradadas. Neste ano, haverá o 

desenvolvimento da segunda versão do software SIPADE e aplicação web para permitir 

o registro da demanda de fiscalização e seu acompanhamento. Toda a fonte da receita 

do projeto é provida pela Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente das Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande, com recursos de bolsas 

(R$ 8.000,00) e material permanente (R$ 11.000,00). Espera-se, como resultado, uma 

solução informatizada que permitirá o apoio no processo de abertura de chamados de 

fiscalização e também permitirá o diagnóstico das pastagens degradadas no local da 

propriedade, facilitando o registro e a comunicação com os atores envolvidos no 

processo. 

Foi realizado o projeto “A vulnerabilidade do meio ambiente a derramamentos de 

substâncias perigosas nas rodovias: um diagnóstico baseado na modelagem de múltiplos 

critérios” com apoio da Empresa MGO rodovias. 

Os projetos “Gestão dos resíduos orgânicos gerados em uma unidade de 

alimentação e nutrição no município de Uberaba – MG”; “Caracterização química e 

atividades biológicas de extratos e frações da espécie Strelitzia reginae”; “Estudo 

químico do extrato etanólico e frações da Espécie Pluchea sagitallis com potencial 

atividade antioxidante e antimicrobiana”; “Desenvolvimento de método cromatográfico 

para determinação de resíduos do herbicida Paraquat em grãos alimentícios” estão em 

desenvolvimento em parcerias com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

Outro projeto em andamento tem como objeto de estudo a “Avaliação das 

propriedades antioxidantes e antimicrobianas de alho negro e sua aplicação em produtos 

cárneos”, em parceria com a empresa Alho Negro do Sítio, que doou R$ 2.000,00 em 

insumos. Os resultados parciais indicaram novas tecnologias e produtos inovadores para 

o setor cárneo a partir do alho negro. 

Outros projetos conduzidos com recursos de editais internos da UE IFTM são: 

“Produção de membranas de celulose modificadas com haletos de acila para ancoragem 

de lipases”; “Tratamento de efluentes contaminados com metal Cádmio, utilizando 

como adsorvente o poli(cloreto) de vinila quimicamente modificado”; “Estudo do uso 

do PVC reciclado quimicamente (PVCDS), na adsorção de azul de metileno”; “Estudo 

de remoção de metais por materiais lignocelulósicos”. 

É importante ressaltar que as tecnologias desenvolvidas com as empresas 

parceiras são passíveis de utilização por empresas do mesmo ramo, gerando, assim, 

grande potencial de comercialização destes produtos e processos. Em projetos de 

potencial inovador, serão depositadas patentes e modelos de utilidade para garantir a 

proteção dos direitos da propriedade intelectual e exploração comercial do invento, 

podendo abrir novas oportunidades de negócios e lucratividade. 
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4.1 Equipe proponente 

 

A equipe da UE IFTM é composta por 20 (vinte) servidores do IFTM, sendo 11 

(onze) pesquisadores e 9 (nove) apoio administrativo (gestão, prospecção e jurídico). A 

equipe tem caráter multidisciplinar e é constituída por pesquisadores atuantes em 

diversas áreas do conhecimento, tais como: Fisiologia Vegetal, Fitopatologia, 

Fitotecnia, Nutrição Mineral de Plantas, Fertilidade do Solo, Tecnologia e Análise de 

Sementes, Irrigação, Engenharia Agrícola, Tecnologia de Alimentos, Química e 

Engenharia Química. Considera-se que esse caráter multidisciplinar é de suma 

importância para a interação entre os projetos. Vale ressaltar que o corpo 

docente/pesquisador é altamente capacitado, sendo constituído por doutores titulados 

em importantes universidades brasileiras, com experiência nacional e internacional, e 

altamente capacitados nas áreas de Soluções Agroalimentares. 

A maioria dos docentes/pesquisadores atua nos Programas de Pós-Graduação em 

Produção Vegetal e Ciência e Tecnologia de Alimentos. Destaca-se, ainda, que os 

integrantes atuam em projetos de pesquisa e inovação dentro da Instituição, sendo que 

todos, em algum momento, já desenvolveram projetos com parcerias entre instituições 

públicas e o setor privado. A seguir são apresentadas as súmulas curriculares de 6 (seis) 

dos pesquisadores integrantes da equipe: 

 

Sublinha 1: Produtos e processos para produção vegetal 

 

1 - Prof. Dr. Hamilton César de Oliveira Charlo – Doutor em Agronomia, pela 

UNESP- Campus Jaboticabal, atua na graduação e pós-graduação nas áreas de 

Olericultura e Nutrição de Plantas. Publicou 61 artigos em revistas nacionais e 

internacionais, além de dezenas de outras produções. Tem experiência em fisiologia da 

produção de hortaliças, melhoramento genético de hortaliças, produção de hortaliças em 

substrato, formulação e caracterização de substratos e reutilização de resíduos na 

agricultura. Tem desenvolvido projetos e captado recursos em parecerias com 

importantes empresas, como Agrichem, Bayer-Monsanto, Syngenta, Bioplant, bem 

como em chamadas públicas de apoio a pesquisa em parcerias com empresas, tendo 

aprovado projeto de grande porte junto a FAPEMIG-VALLE e CNPq-Bioplant. Nesta 

proposta o pesquisador irá atuar e liderar projetos com tecnologias e inovações 

sustentáveis na produção agrícola. 

 

2  - Prof. Dr. Daniel Rufino Amaral - Doutor em Fitopotologia pela 

Universidade Federal de Lavras, publicou 15 artigos em revistas nacionais e 

internacionais, além de outras produções. Tem experiência na área de Fitopatologia, nos 

seguintes temas: fisiologia do parasitismo, manejo de doenças de plantas, agricultura 

orgânica/alternativa e desenvolvimento de novos produtos para manejo de doenças de 

plantas. Também possui experiência no desenvolvimento de projetos em parcerias com 

empresas. Foi responsável pelo acordo de mútua-cooperação, envolvendo recursos, 

firmado entre o IFTM e a AGRICHEM, para o desenvolvimento de pesquisas da 

empresa no IFTM desde 2017. Também tem desenvolvido projetos com outras 

empresas, como Biovalens e Bayer-Monsanto. Nessa sublinha, o pesquisador irá atuar 
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em projetos de desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o manejo fitossanitário 

em culturas. 

 

3  - Prof. Dr. Valdeci Orioli Júnior - Doutor em Agronomia pela UNESP, 

Campus de Jaboticabal, publicou 30 artigos em revistas nacionais e internacionais, além 

de outras produções. Atua na graduação e pós-graduação nas áreas de Fertilidade do 

Solo e Nutrição de Plantas. Dedica-se a estudos nas áreas de Corretivos e Fertilizantes, 

Fertilidade do Solo, Nutrição Vegetal e Adubação de Culturas. Tem experiência e 

desenvolveu projetos em parcerias com empresas, como Agrichem e KWS. Nessa 

sublinha irá atuar em projetos de desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o 

desenvolvimento, aplicação e eficiência de fertilizantes de alta performance. 

 

Sublinha 2: Tecnologias para o processamento agroindustrial 

 

1 – Prof. Dr. Renato Farias do Valle Junior – Doutor pela UNESP de 

Jaboticabal e Pós-Doutor em Ciências Agrárias pela Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, é docente nos cursos de Mestrado em Produção Vegetal do IFTM, e de 

Ciência e Tecnologia Ambiental da UFTM. Publicou 44 artigos em periódicos nacionais 

e internacionais. Atua nas áreas de Engenharia Agrícola, Geoprocessamento e Gestão 

Ambiental, com pesquisas na área de manejo sustentável de bacias hidrográficas e 

recuperação de áreas degradadas. Tem experiência em Hidrologia, Gestão de 

Microbacias Hidrográficas, Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Diagnósticos 

Ambientais. Tem ampla experiência em captação de recursos junto a entidades públicas 

e privadas em projetos de sustentabilidade ambiental. Nessa sublinha irá desenvolver 

projetos de desenvolvimento de softwares por métodos de apoio multicritério para o 

diagnóstico e recuperação ambiental em áreas degradadas e de mineração. 

 

2 – Prof. Dr. Carlos Antônio Alvarenga Gonçalves – Doutor em Ciência dos 

Alimentos pela Universidade Federal de Lavras/UFLA. Atua na graduação e pós-

graduação do curso de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFTM.  Tem 

experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em tecnologia, 

pós-colheita de frutas e hortaliças e desenvolvimento de novos produtos. Nessa sublinha 

irá atuar em projetos de uso de compostos bioativos na indústria de alimentos e 

desenvolvimento de novos produtos e processos na indústria de alimentos. 

 

3 - Profa. Dra. Helena Maria de Almeida Mattos Martins dos Santos Ali - 

Doutora em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Desenvolve projetos de 

pesquisa em polímeros e coloides com ênfase em reciclagem e modificação química de 

poli(cloreto de vinila) para utilização com adsorvente de corantes e metais e também no 

estudo da degradação microbiológica de polímeros vinílicos. Líder do Grupo de 

pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Materiais, Energias Renováveis, Sustentabilidade e 

Sociedade. Em parceria com outras entidades, lidera o projeto de estudo da ancoragem 

de lipases em suporte polimérico (derivados lignocelulótico modificado) para catálise 

enzimática. Nessa sublinha irá atuar no desenvolvimento de polímeros celulósicos para 

biocatálise e otimização da produção de biodiesel; e no desenvolvimento de 

poli(cloreto) de vinila quimicamente modificado (PVCDS) para tratamento de efluentes 

e biorremediação. 
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Os demais pesquisadores também têm grande experiência no desenvolvimento de 

pesquisas inovadoras e, conforme suas áreas listadas abaixo dão sustentação ao objetivo 

da presente proposta (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Pesquisadores da área de competência “Soluções Agroalimentares”. 

Docente Área Currículo Lattes 

Márcio José de Santana  
Engenharia 

Agrícola 
http://lattes.cnpq.br/5104115317728643 

José Luiz Rodrigues Torres  

Agronomia – 

Tecnologias 

sustentáveis 

http://www.lattes.cnpq.br/4851653122959387 

Luis Carlos Scalon Cunha  

Química – 

Cromatografia e 

Espectrometria de 

Massas Aplicada à 

Produtos Naturais 

http://www.lattes.cnpq.br/4091661421232953 

Patricia Gontijo de Melo  

Química – 

Biocombustíveis e 

Biopolímeros 

http://www.lattes.cnpq.br/9174643372059831 

Victor Peçanha de Miranda 

Coelho  
Fisiologia Vegetal http://www.lattes.cnpq.br/7401521233519649 

Fernanda Barbosa Borges 

Jardim*  

Ciência e 

Tecnologia de 

Alimentos 

http://www.lattes.cnpq.br/4125972195759178 

Mychelle Carvalho*  

Fitotecnia - 

Propagação de 

plantas 

http://www.lattes.cnpq.br/6211400266640051 

* Função secundária. 

 

Ao longo dos três anos de vigência da proposta, os integrantes da equipe serão 

estimulados a participarem de eventos de capacitação regionais, nacionais e 

internacionais na área de atuação. Haverá a participação em eventos científicos, técnicos 

e tecnológicos, e também de pelo menos um curso de curta ou média duração, sobre 

ferramentas de gestão, visando o melhor gerenciamento de recursos financeiros e 

projetos de pesquisa.  

Os pesquisadores das duas sublinhas serão estimulados e terão apoio para 

participação nos mais variados eventos técnicos que envolvam empresas industriais, a 

fim de se ampliar o contato e captar novas parcerias para novos projetos. 

A instituição proponente, por meio de assinatura de concordância com o programa 

e plano de ação, garante a dedicação integral e parcial dos membros desta proposta às 

atividades de P,D&I. Os professores que integram a proposta terão suas cargas horárias 

de aulas reduzidas, devendo ser priorizada a atuação nas atividades de pós-graduação e 

de pesquisa da presente proposta. A carga-horária será estabelecida para, no mínimo 4 

horas e, no máximo, 12 horas semanais, conforme estabelecido para docentes em cargos 

de direção ou funções gratificadas (Resolução n. 29/2019 de 29/03/2019 – Alteração da 

Resolução n. 53/2017 - Regulamento de Atividade Docente – RAD do IFTM, art.10). 
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4.2 Infraestrutura de pesquisa 
 

A UE IFTM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro - Campus Uberaba, conta com uma área total de 4.710.288,00 metros 

quadrados, dos quais 24.615,42 correspondem à área construída. O conjunto de 

edificações da unidade abriga 53 blocos compostos por: salas de aula; setores de 

agroindústria; abatedouro; fruticultura; bovinocultura; tanques para piscicultura; galpões 

de avicultura, suinocultura e cunicultura; galpões de estufa (plasticultura); refeitório; 

ginásio poliesportivo; auditório com 168 lugares e mini-auditório com capacidade para 

42 pessoas; Bloco administrativo; Biblioteca com acervo bibliográfico de 6.717 

títulos,16.567 exemplares e 773 periódicos e laboratórios diversos. 

O diferencial da infraestrutura apresentada para subsidiar o desenvolvimento de 

P,D&I para empresas industriais na área de competência proposta para credenciamento 

é o espaço físico amplo e disponível para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, 

considerando as possibilidades de apoio nas diversas áreas dos sistemas produtivos e 

agroindustriais, desde o cultivo, processamento e até o tratamento de resíduos 

agroindustriais. Os laboratórios de pesquisa atendem as áreas de competências diversas 

dos pesquisadores como produção, industrialização, análises, informática aplicada. 

A instituição conta com uma extensa área agrícola na qual são exercidas 

atividades de produção, pesquisa e extensão; com toda infraestrutura de maquinário 

(tratores, semeadoras, pulverizadores, colhedoras, entre outros). Há produção de 

culturas anuais, como soja e milho, e desenvolvimento de diversas pesquisas que 

buscam novas tecnologias no setor de cereais, café, olerícolas e culturas perenes. 

Somados, são utilizados o total de 60 hectares para P,D&I, sendo áreas responsivas aos 

tratos culturais e técnicas de manejo realizadas, garantindo qualidade nas pesquisas 

desenvolvidas. Cabe ressaltar que o IFTM Campus Uberaba possui uma ampla área de 

terras cultiváveis para a ampliação das atividades de P,D&I.  

Além do maquinário, conta-se com diversos tipos de sistema de irrigação para 

fornecimento de água e/ou fertirrigação, tais como o sistema de pivô central (30 

hectares), irrigação por aspersores e gotejamento, que contribuem para o 

desenvolvimento das atividades e gestão dos recursos hídricos na área agrícola. 

Ressalta-se que o campus possui termo de outorga para captação de água do rio que 

passa dentro de suas dependências. Há uma estação climatológica instalada e 

equipamentos de análise da água no solo para o monitoramento e gerenciamento correto 

dos recursos hídricos. 

A infraestrutura do campus conta também com estufas agrícolas e casas de 

vegetação, inclusive uma dotada de toda a infraestrutura para condução de experimentos 

em hidroponia, permitindo a realização de atividades de P,D&I in situ, tanto para 

cultivos em vaso como em ambiente controlado. 

Atividades de P,D&I também são desempenhadas na área animal em diversos 

setores como: processo de terminação de bovinos a pasto, gados de leite, suinocultura, 

piscicultura, cunicultura e avicultura, desenvolvendo processos que otimizem e 

aumentem a produção e qualidade da carne e outros produtos gerados. Para isso, o 

campus conta também com toda a estrutura de abatedouro e agroindústria para 

processamento dos produtos de origem animal e vegetal, composta de unidade de 

laticínios, unidade de processamento de frutas e vegetais e unidade de processamento de 

carnes. 
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Destaca-se, ainda, a presença de laboratórios equipados para atender as linhas de 

pesquisa propostas, dentre eles, podemos citar as áreas de análise de solos e tecido 

vegetal, análise de alimentos, biotecnologia e sementes, fisiologia vegetal e química. 

O campus recebe apoio financeiro constante da própria instituição e de outros 

órgãos, como CNPq, Fapemig, Fundação Agrisus e Ministério Público de Minas 

Gerais/Núcleo Interinstitucional de Estudos Ambientais (NIEA), o que tem 

possibilitado a compra de equipamentos, material de consumo, construção ou reforma 

de instalações.  

Houve aquisições recentes, em 2019, de microscópio e estereomicroscópio com 

câmera digital acoplada; micrótomo rotativo; central de inclusão em parafina; leitor de 

microplaca (ELISA); medidor de fotossíntese IRGA, câmaras de fluxo laminar, 

autoclave, microcentrífuga refrigerada; B.O.Ds, estufas de secagem; sala de crescimento 

de plantas; câmara refrigerada, liofilizador; leitor de área foliar e espectro de absorção 

atômica. 

A disponibilidade de horas dos equipamentos, dispostos nos laboratórios de 

análises e unidades de processamento, será de no mínimo 50%. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPI disponibiliza 

Editais de aquisição de material permanente para pesquisa e inovação. No ano de 2019, 

houve a oferta do Edital n. 13/2019, em que três grupos de pesquisa do Campus 

Uberaba foram contemplados, com o valor total de R$ 74.962,00. 

Assim, o setor agropecuário da UE IFTM possui toda a infraestrutura necessária 

para o desenvolvimento de atividades de P,D&I, com a aplicação e desenvolvimento de 

tecnologias necessárias para sistemas produtivos agroindustriais e sustentáveis. 
 

4.3 Mecanismos de gestão e coordenação 
 

A UE IFTM está posicionada dentro da estrutura vinculada à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Isso garantirá ao polo tomadas de decisões mais 

ágeis, desde que elas não firam os preceitos legais e as normas emanadas pelo Conselho 

Superior (Figura 1). 

A concepção da UE IFTM está compreendida pelo conceito de Plataforma de 

Negócios. Esta plataforma tem como competência central a capacidade de gerar 

interações entre distintos agentes (academia, indústria e sociedade), na perspectiva de 

promover o atendimento de demandas tecnológicas, a indução de novas tecnologias e o 

desenvolvimento contínuo de conhecimentos. Com seus processos pautados no Sistema 

de Excelência Operacional EMBRAPII – EOE, a UE IFTM buscará a identificação 

precisa de oportunidades, a eficiência na execução dos projetos e a excelência no 

desenvolvimento de competências internas. 
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Figura 1 – Organograma simplificado com identificação da posição da EMBRAPII 

IFTM – UE IFTM em Soluções Agroalimentares. 

 

 

Para tanto a UE IFTM trabalhará com quatro principais diretrizes de processos de 

negócio, sendo: 1) Desenvolvimento de Oportunidades de Negócios; 2) Gestão de 

PD&I; 3) Comunicação; e 4) Gestão Administrativa e Financeira. 

Partindo de um amplo diagnóstico de capacidades (infraestrutura) e competências 

internas, e de uma análise precisa dos atores e das vocações regionais, os processos 

relacionados ao Desenvolvimento de Oportunidades de Negócio (1) permitirão não 

apenas a geração e a qualificação de leads (clientes e parceiros potenciais) como 

também o treinamento de equipes de prospecção, a preparação de materiais de apoio e a 

gestão do conhecimento. Para o desenvolvimento de tais processos, serão utilizados 

elementos de Design Thinking, preceitos da Open Innovation e métodos que estimulem 

a cocriação e visão estratégica das demandas, tais como análise de modelos de negócio 

e o Technology Roadmapping. 

Os processos de Gestão de PD&I (2) serão desenvolvidos em duas perspectivas 

interdependentes: a) Gestão de Projetos; b) Desenvolvimento de Conhecimentos. 

A Gestão dos Projetos se dará por um sistema híbrido, com elementos de 

metodologias ágeis e o uso de instrumentos reconhecidos do PMBOK. A UE IFTM dará 

suporte para que os projetos sejam planejados e executados em Sprints, ou seja, entregas 

parciais em períodos entre 14 a 21 dias, no sentido de gerar maior engajamento por 

parte dos stakeholders em um modelo de desenvolvimento interativo e incremental. Por 

outro lado, o planejamento dos projetos e os indicadores de desempenho (KPIs) serão 

elaborados a partir de métodos predispostos no PMBOK e contemplarão áreas como 

escopo, tempo, qualidade, riscos, custos, pessoas, infraestrutura, materiais e 

informações. 

O Desenvolvimento de conhecimentos terá suporte no modelo de gestão por 

competências de equipes. Na concepção e no desenvolvimento dos projetos, serão 

mapeadas as competências de cada equipe, assim como a necessidade de conhecimentos 

externos que serão obtidos de colaboradores ad hoc. Com o objetivo de transformar 
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parte do conhecimento tácito em conhecimento explícito e replicável, as equipes serão 

incentivadas e treinadas na execução de processos de documentação e 

compartilhamento de experiências, prevenindo-se para que não haja quebra de 

elementos sigilosos do projeto e do contrato. 

Por sua vez, os processos relacionados à diretriz Comunicação (3) terão como 

recursos de apoio a infraestrutura de TIC e a rede de relacionamentos do IFTM. No 

sentido de garantir a segurança da informação, transparência e visibilidade, será 

instituído um Manual de Boas Práticas de Comunicação para todos os colaboradores da 

UE IFTM. Ademais, será implementado um modelo de gestão à vista, por meio do qual 

será possível acompanhar de forma dinâmica os indicadores de desempenho dos 

projetos e outras questões gerenciais. 

Cabe destacar que o fluxo de comunicação entre o Diretor da UE e o Comitê 

Gestor da UE IFTM será contínuo e contemplará entregas periódicas de documentos 

como planejamento estratégico e relatórios trimestrais de desempenho. Espera-se criar 

uma estrutura de governança moderna e confiável, que tenham a acreditação por 

diferentes stakeholders da UE. 

Os processos de Gestão Administrativa e Financeira (4) darão suporte à estrutura 

organizacional da UE IFTM, relacionados às responsabilidades, ações e entregas 

esperadas em cada elemento da estrutura. A Gestão Administrativa e Financeira efetuará 

o controle do uso dos recursos financeiros e à organização dos processos de apoio à 

execução do projeto, abrangendo processos de compras, alocação de pessoal, 

pagamentos e prestação de contas. A Gestão Administrativa e Financeira será conduzida 

pelo constante movimento do ciclo PDCA, buscando melhoria contínua de seus 

processos. 

A Gestão Jurídica e de Propriedade Intelectual (PI) desenvolverá atividades de 

valoração, negociação e gestão de direitos sobre as tecnologias geradas na execução do 

projeto e avaliará e acompanhará os instrumentos jurídicos necessários ao 

relacionamento da UE IFTM. Há a previsão de contratação de um escritório 

especializado em Gestão de PI, para assessoramento e prestação de serviços em todas as 

áreas de PI. 

Em consonância com o “Sistema de Excelência Operacional EMBRAPII”, a 

estrutura organizacional da UE IFTM contemplará: 

• Diretor Geral da Unidade EMBRAPII: Principal interlocutor da unidade que 

comunica-se com a EMBRAPII. O diretor geral reúne o conjunto de responsabilidades 

referentes ao planejamento estratégico e aconselhamento das atividades e decisões 

tomadas pelos demais membros da unidade. 

• Responsável Jurídico: Desenvolve, avalia e acompanha instrumentos jurídicos 

necessários ao relacionamento da Unidade com seus clientes e com a EMBRAPII. 

• Coordenador de Planejamento e Negócios: Responsável pela gestão de 

atividades relacionadas à prospecção de clientes, tecnologia, propriedade intelectual, 

contratos com empresas e parceiros tecnológicos, planejamento, processos e melhoria 

contínua. 

• Responsável Financeiro e Administrativo: Responsável por gerir os recursos 

aportados pela EMBRAPII, polo EMBRAPII e empresas, incluindo entre outros 

aspectos, segregar e relatar os recebimentos e gastos para a EMBRAPII. Responsável 

também por realizar gerenciamento de pessoal e de compras da unidade. 

• Coordenador de Projeto: Responsável por um projeto específico de 

desenvolvimento e líder de uma equipe de desenvolvimento. Deve possuir o 
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conhecimento técnico para gerenciar o desenvolvimento da tecnologia e seus 

componentes. Muitas vezes ele pode ser auxiliado por um escritório de processos e 

projetos. 

• Escritório de processos e projetos: Pessoa ou conjunto de pessoas com a 

responsabilidade de apoiar a Unidade no planejamento e acompanhamento de seus 

processos e projetos. Auxilia na definição, planejamento e controle dos recursos. É 

responsável pela implementação, treinamento e disseminação das metodologias de 

gerenciamento de projetos, bem como dos processos executados pela Unidade. Pode 

tratar da consolidação de dados e uso de sistemas de informação. 

• Equipe de pesquisa: Pessoas que possuem domínio das tecnologias 

desenvolvidas pela UE e sua infraestrutura, pesquisam e avaliam o desenvolvimento de 

novas tecnologias. Podem auxiliar as outras equipes no entendimento das tecnologias e 

conhecimentos relacionados que compõem o portfólio de produtos da UE. 

• Assessor de imprensa: Responsável por planejar e garantir a realização dos 

processos de comunicação da unidade, incluindo a organização de eventos. 

 

4.4 Gestão da inovação e propriedade intelectual 
 

No que se refere a questão da Propriedade Intelectual, o NIT-IFTM foi criado 

através da Resolução n. 69 do Conselho Superior do IFTM em 11 de agosto de 2011. 

Seu objetivo precípuo é o de dar apoio às ações que tenham por fundamento a inovação 

tecnológica em todos os segmentos da ciência e da tecnologia. O NIT-IFTM também é 

integrante da Rede Mineira de Propriedade Intelectual, fomentada pela FAPEMIG e está 

cadastrado no INPI para que possa fazer todas as funções inerentes à proteção do 

conhecimento, registro de marcas, softwares e depósitos de patentes.  

A gestão de inovação e propriedade intelectual será conduzida mediante demanda, 

e as definições do projeto serão realizadas em conjunto com a equipe gestora de 

projetos, representante da Propriedade Intelectual na UE IFTM e a indústria 

demandante. Será levado em consideração o estabelecimento de um acordo sobre o 

conjunto dos objetivos, âmbito, riscos, abordagem, orçamento alocado, monitoramento, 

definição e adoção de um plano de gestão do projeto. 

Toda a equipe é responsável por divulgar o andamento do projeto às partes 

interessadas, gerir e mitigar os riscos do projeto e, principalmente, assegurar que a 

proposta tenha qualidade aceitável e que os direitos de propriedade intelectual sejam 

preservados. 

Dentro da proposta, o responsável pela Propriedade Intelectual da UE IFTM, o 

Núcleo de Inovação Tecnológica do IFTM (NIT-IFTM) e as empresas trabalharão em 

conjunto sendo capazes de: 1) Provocar demandas de problemas reais do setor 

industrial; 2) Direcioná-las para equipes de pesquisadores competentes; e 3) Incentivar a 

partir de demandas solucionadas a concepção de novos produtos, processos, serviços ou 

modelos de negócios.  

Os depósitos de pedidos de proteção de propriedade intelectual serão realizados 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. De forma opcional, 

pedidos de proteção em organizações e/ou organismos internacionais competentes serão 

estimulados. 

Em consonância com o Manual de operação dos polos EMBRAPII, o instrumento 

contratual firmado entre UE IFTM e a(s) empresa(s) deve regrar a propriedade, a 
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proporção de titularidade, a licença para terceiros, a cessão dos direitos de propriedade 

intelectual, bem como os direitos de exploração comercial. Em particular, a UE IFTM 

deve fazer constar no referido instrumento previsão de que caso a(s) empresa(s), 

injustificadamente, não explore(m) comercialmente ou não licencie(m) o objeto do 

pedido de proteção em um prazo estipulado contratualmente, os direitos de propriedade 

intelectual e de exploração comercial devem ser transferidos para a UE IFTM, ficando 

este responsável por viabilizar sua industrialização no País. 

Os termos de ajuste de toda a Propriedade Intelectual (PI) gerada no âmbito do 

projeto entre a UE IFTM e a(s) empresa(s) parceira(s), assim como as condições de 

exploração comercial, licenciamento e obrigações de sigilo, serão negociados 

exclusivamente pelas partes envolvidas. A EMBRAPPI terá acesso ao instrumento 

contratual para fins de avaliação de seus resultados.  

O instrumento contratual celebrado entre a(s) empresa(s) parceira(s) e a UE IFTM 

deverá assegurar isonomia entre as partes no que se refere a questão do sigilo, de modo 

que, sempre que houver qualquer divulgação vinculada ao projeto seja obrigatória a 

informação do apoio/recursos da EMBRAPII e esta, a seu critério, pode dar publicidade 

aos nomes das empresas parceiras nos projetos desenvolvidos pelos seus polos. 

 

5 Mercado de P,D&I na área proposta 
 

Uberaba, também chamada de Agrocapital, está localizada em Minas Gerais, no 

Triângulo Mineiro, situada de forma praticamente equidistante de três grandes e 

importantes capitais brasileiras: Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Por sua 

localização estratégica, foi escolhida para ser o munícipio de entroncamento de diversas 

e importantes rodovias (BR-262; BR-050; BR-464; MG-190 e MG-427), as quais são 

responsáveis pela logística de abastecimento de diversas regiões do Brasil. Associado a 

isso, pela vocação da região, Uberaba foi escolhida para ser sede de diversas empresas 

de produção de insumos, de prestação de serviços e de tecnologias aplicadas para o 

setor agropecuário. Além disso, a cidade destaca-se pela presença de empresas de 

processamento de alimentos. 

Levantamento divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), com informações do IBGE, sobre a Produção Agrícola 

Municipal (PAM) referentes às lavouras permanentes e temporárias em 2017, mostra 

Uberaba em 21º lugar no País e 1º lugar em Minas Gerais. O Município registrou 

PIB agropecuário de R$13.453.594.000,00 e taxa de crescimento de 7,86%, entre 2014 

e 2016, crescimento muito acima da média nacional do período (4,4%). 

A cidade abriga três distritos industriais instalados, onde se predominam várias 

empresas de importância no país: Vale Fertilizantes, FMC Agrícola, Ouro Fino 

Agrociência, Yara Brasil Fertilizantes, Duratex, JBS Foods, Valmont, VLI Logística, 

Ambev, Stanley Black & Decker, Mexichem, Magnesita, Mosaic, Logum, Bunge, 

Smurfit Kappa, CCM Indústria, Agronelli, Polifértil, Ubyfol, entre outras. Também é 

polo de atuação de diversas outras empresas do setor agropecuário, como: Agrichem, 

Bioplant, Biovalens, Syngenta, Acrotech Sementes e Reflorestamento Ltda, KWS 

Sementes, Cooxupé, Fertminas, Bem Brasil, Bayer-Monsanto, Basf, Irriger, Cargill, 

Adm, Algar Agro, NhdFoods, BrfFood, nChemi Engenharia de Materiais Ltda, Viveiro 

Flora Brasil. 

Evidencia-se que o agronegócio brasileiro compreende atividades econômicas 

ligadas ao fornecimento de insumos, equipamentos para todas as fases da produção, à 
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produção agropecuária propriamente dita, à industrialização dos produtos primários, à 

indústria de processamento secundário, ao transporte e à comercialização de produtos 

primários e processados. Para todas estas atividades citadas, são necessárias também 

tecnologias economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. Entretanto, essas 

práticas sustentáveis muitas vezes não têm tido êxito, e por isso, são foco de demanda 

de pesquisas de todas as empresas do setor. 

Dessa forma, o IFTM desenvolve linhas de pesquisa em consonância com as 

principais necessidades estratégicas para o Sistema Nacional de CT&I do Brasil, em 

parceria com os setores empresariais, visando buscar soluções para desafios sociais, 

ambientais e econômicos. Nesse contexto, destacam-se pesquisas de temáticas 

estabelecidas como prioridades nas políticas nacional e internacional, como segurança 

alimentar; segurança hídrica; uso sustentável e recuperação de recursos naturais, e 

produção sustentável. Os segmentos industriais que a UE IFTM tem competência para 

atuação são agricultura (produção vegetal, animal e florestal), químico (fertilizantes e 

defensivos agrícolas), geração de energia (biocombustíveis) e alimentício (compostos 

bioativos, aproveitamento de resíduos). Enfatiza-se ainda, como já tem ocorrido, a 

atuação do IFTM na área ambiental, visto que todos os segmentos industriais 

necessitam de adaptação à legislação, bem como de inovações ambientais para a 

produção sustentável. 

Diversas parcerias de pesquisas com empresas têm sido realizadas no IFTM, 

visando solucionar problemas existentes, bem como buscando inovações em diversas 

áreas. Portanto, já existe demanda de diversas empresas por projetos. A seguir, são 

destacados os segmentos industriais e as áreas de atuação pretendidas pela unidade 

candidata: 

1 - Empresas do setor/segmento alimentício, como NhdFoods, JBS Foods, 

BrfFood, Bem Brasil: Desenvolvimento de embalagens sustentáveis para alimentos a 

partir de biopolímeros; Compostos bioativos e desenvolvimento de novos produtos e 

processos na indústria de alimentos, Tecnologias de otimização, reutilização, 

processamento e reciclagem de resíduos industriais; 

2- Empresas do setor químico, em especial fertilizantes e defensivos agrícolas, 

como por exemplo:Vale Fertilizantes, FMC Agrícola, Ouro Fino Agrociência, Yara 

Brasil Fertilizantes, Mexichem, Magnesita, Mosaic, Bunge, Agronelli, Polifértil, 

Ubyfol,Agrichem, Bioplant, Biovalens, Syngenta, Acrotech Sementes e 

Reflorestamento Ltda, Fertminas, Bayer-Monsanto, Basf, dentre outras: 

Desenvolvimento de tecnologias de revestimento para liberação controlada de nutrientes 

em fertilizantes de alta performance; Tecnologias de polímeros e nanopartículas na 

formulação de fertilizantes e no manejo da fertilidade do solo e adubação de culturas; 

Desenvolvimento de bioplástico flexível visando à fabricação de recipientes 

sustentáveis para produção de mudas de espécies vegetais; Tecnologia de aplicação de 

fertilizantes, bioestimulantes e defensivos em plantas, por meio de cateter inserido 

direto no caule; Prospecção de moléculas bioativas para o desenvolvimento de 

bioestimulantes e formulados para o controle de pragas e doenças de plantas; 

Desenvolvimento de estratégias para aplicação de fertilizantes com tecnologia para 

sistema de plantio direto na palha, Tecnologias de otimização, reutilização, 

processamento e reciclagem de resíduos industriais; 

3 - Empresas de bioenergia e produção florestal, como por exemplo Duratex, 

Usina Uberaba, Usina CMMA-Vale do Tijuco, Usina Delta, Usina Coruripe, 

dentre outros: Desenvolvimento de polímeros celulósicos para biocatálise e otimização 
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da produção de biodiesel; Otimização de processos para produção de biocombustíveis; 

Tecnologias sustentáveis para produção de bioenergia a partir de florestas comerciais. 

Inovações e tecnologias aplicadas na produção de matéria-prima e de etanol; 

4 - Empresas do setor de irrigação, como por exemplo VALLEY, Irriger, 

VALMONT, Netafim, dentre outros: Desenvolvimento de equações e protótipos de 

evaporímetros para estimativa da evapotranspiração das plantas e otimização do uso da 

água e energia elétrica; Desenvolvimento de novos materiais para leitura da umidade do 

solo para otimização da irrigação; 

5 –Empresas ligadas à agricultura/produção vegetal, como por exemplo: 

Basf, Bayer-Monsanto, Syngenta, KWS, Viveiro Flora Brasil, Bioplant,  Agronelli, 

Polifértil, Ubyfol,Agrichem, Bioplant, Biovalens, Acrotech Sementes e 

Reflorestamento Ltda, Cooxupé, Fertminas, Cargill, Adm, Algar Agro, Duratex, 

microempresas do setor, dentre outras: Desenvolvimento de softwares aplicados ao 

manejo fitotécnico por meio de sensoriamento remoto; Tecnologias de otimização, 

reutilização, processamento e reciclagem de resíduos industriais; Desenvolvimento de 

programa de ciclagem de nutrientes em sistema de plantio direto; Tecnologias para 

otimização dos sistemas de produção de mudas de qualidade; 

6 – Empresas e Órgãos do segmento ambiental, como por exemplo, VALLE, 

Ministério Público Federal, Logum, MGO, além de todas as demais empresas 

citadas acima: Desenvolvimento de poli(cloreto) de vinila quimicamente modificado 

(PVCDS) para tratamento de efluentes e biorremediação; Desenvolvimento de 

softwares por métodos de apoio multicritério para o diagnóstico e recuperação 

ambiental em áreas degradadas e de mineração; Tecnologias inovadoras para a 

produção sustentável. 

Com área de competência em “Soluções Agroalimentares”, esta proposta é 

apresentada diante da necessidade das empresas pelo desenvolvimento de produtos e 

processos inovadores, para aumento da produção agroindustrial e diminuição dos 

impactos ambientais.  

A proposta de desenvolver produtos e processos de produção com base em 

soluções agroalimentares são relevantes tanto para as empresas agroindustriais, quanto 

para os produtores agrícolas, visto que estes precisam atender às novas demandas da 

sociedade, ou seja, a produção de alimentos com padrões éticos mais exigentes em 

respeito à natureza e à alimentação humana saudável, consubstanciada na prática de 

uma agricultura moderna e sustentável.   

Os processos agrícolas estão em constantes mudanças, sempre condicionados à 

busca de avanços na melhoria da produtividade, na redução dos desperdícios de 

insumos, menores riscos de contaminação humana e ambiental e emprego crescente de 

tecnologias digitais. Assim as empresas precisam resolver problemas e propor inovação 

o tempo todo. Na maioria dos casos, a manutenção de um centro de pesquisa próprio 

implica em um alto custo para a empresa. Portanto, a contratação de serviços de um 

centro de pesquisa preparado para a solução de problemas é, na maioria dos casos, a 

saída mais rápida e viável para as empresas, visto que esse centro possui infraestrutura e 

pesquisadores capacitados para a realização dos estudos necessários.  

Assim, a presente proposta, vem subsidiar efetivamente a demanda existente por 

técnicas de sustentabilidade na cadeia produtiva agroindustrial, a partir do 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras que permitirão a adequação e ampliação da 

produção, em consonância com a preservação de recursos naturais. 
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As forças do grupo se referem: 1- à região de inserção do campus, cercado por 

empresas do setor do agronegócio e próxima dos grandes centros; 2 - corpo docente, 

técnicos de laboratório e campo, e corpo discente para auxiliar na execução dos 

projetos; 3 - presença de programas de pós-graduação profissional em Produção Vegetal 

e em Ciência e Tecnologia de Alimentos, os quais são cursados, quase a totalidade, por 

funcionários de empresas ligadas ao tema da proposta; 4 - à infraestrutura da instituição, 

contando com laboratórios, equipamentos e área de campo para realização de ensaios de 

laboratório e de campo; 5 - ao grupo de pesquisadores doutores qualificados e 

empenhados em trabalhar em prol do crescimento da região. 

Como fraquezas do grupo tem-se: 1 - Pesquisadores com mais experiência em 

pesquisa acadêmica, 2 - ausência de uma articulação integrada com agenda de pesquisas 

comuns entre os pesquisadores, visto que nem todos os pesquisadores da proposta estão 

envolvidos com projetos interinstitucionais; 3 - internacionalização incipiente; 4 -crise 

econômica no país e no mundo em função especialmente da pandemia do Coronavírus, 

afetando os setores agroindustriais, o que poderá acarretar menor investimento e procura 

por pesquisa e inovação; 5 – engessamento e burocracia institucional existente para 

formalização de parcerias de Pesquisa em P,D&I. 

Para apresentação da presente proposta, realizou-se estudo sobre a realização de 

P,D&I na área proposta e constatou-se que não há na região desenvolvedores de P,D&I 

na área pretendida. Existem dois desenvolvedores de P,D&I que atuam em áreas 

correlatas, porém com enfoque diferente da presente proposta, que são a Embrapii de 

Química Verde Tecnogreen – POLI/USP - Biocombustíveis e biorremediação; e a 

Embrapii de Biocontroladores de Pragas Agrícolas – ESALQ/USP. Destaca-se que estes 

dois polos têm focos diferentes e estão a 373 km de distância de Uberaba; e, que outros 

possíveis polos concorrentes estão à distâncias superiores. Portanto, pode-se dizer que 

não há concorrentes em PD&I na área pretendida na região. Enfatiza-se que estes e 

outros polos Embrapii podem ser futuros parceiros em projetos de P,D&I, formação em 

recursos humanos e intercâmbios, pelas afinidades das áreas de pesquisa. 

Por meio das parcerias já estabelecidas com as empresas, pelo fato dos mestrados 

profissionais já atraírem profissionais que trabalham nessas empresas, e, sobretudo, pelo 

trabalho de prospecção, estima-se que existem inúmeras oportunidades de crescimento 

na área de competência da UE IFTM.  

Levando-se em consideração as parcerias já existentes e o trabalho de prospecção, 

estima-se, no primeiro ano, pelo menos uma grande empresa parceira na Sublinha 1 

(Produtos e processos para produção vegetal) e uma grande empresa na Sublinha 2 

(Tecnologias para o processamento agroindustrial), com possibilidade de mais de um 

projeto contratado por empresa. No segundo e terceiro anos, estima-se que haja um 

aumento para pelo menos três grandes empresas parceiras na Sublinha 1 e três grandes 

empresas na Sublinha 2, com possibilidade de mais de um projeto contratado por 

empresa. 

O processo de expansão da produção agrícola vem enfrentando uma série de 

dificuldades relacionadas com o progressivo esgotamento da eficácia das soluções 

tecnológicas existentes. E também a produção tem sido onerada pelo custo elevado dos 

insumos. Soma-se a isso, a busca contínua por melhoria da produtividade, redução dos 

desperdícios de insumos, menores riscos de contaminação humana e ambiental e 

emprego crescente de práticas sustentáveis no sistema produtivo.  
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Nesse sentido a implementação de programas de pesquisa é fundamental para 

produzir junto às empresas e agricultores soluções que garantam alta produtividade e 

produção de forma sustentável e com menor custo. 

Um exemplo do crescimento nos custos e da dependência externa de insumos pela 

agricultura brasileira é o uso de fertilizantes químicos, a exemplo do potássio, onde 

mais de 85% da demanda é suprida por importações. Uma tecnologia promissora para as 

empresas do setor seria o uso de resíduos agrícolas e industriais para a produção de 

fertilizantes organominerais. 

Com relação às empresas do setor de defensivos agrícolas, nota-se uma forte 

tendência para o desenvolvimento de produtos biológicos a partir de compostos 

bioativos, visto que são vários os indicativos de redução da eficiência dos defensivos 

químicos no controle de pragas e doenças. Vale destacar que os compostos bioativos 

podem também ser utilizados na indústria alimentícia, atendendo uma demanda atual do 

setor por alimentos mais saudáveis.   

Além disso, é crescente a demanda de empresas por pesquisas que possibilitem 

desenvolver produtos e processos inovadores para otimização dos recursos naturais, 

reaproveitamento de resíduos, adequação ambiental e produção sustentável. Assim, a 

UE IFTM, por estar inserida numa região com presença de grande número de empresas 

que atuam no agronegócio, espera-se sucesso na prospecção e manutenção das parcerias 

para o desenvolvimento de P,D&I. 

 

6 Mercados e experiências específicas em P,D&I industrial 
 

Nossos docentes/pesquisadores da UE IFTM atuam em P,D&I na área de 

competência proposta, com expertise exemplificada em projetos executados em parceria 

com empresas. Além das parcerias formalizadas existem projetos de IC e pós-graduação 

em programas de mestrado profissional que visam o desenvolvimento de novos 

produtos e processos, em parcerias com empresas, mas sem a formalização dos acordos. 

Esses projetos estão registrados na Coordenação de Pesquisa da UE IFTM. A partir 

desses projetos, novas demandas de pesquisa têm surgido junto à participação de outras 

empresas que também serão nossas parceiras na UE IFTM. 

No período de 2017 a 2019, o IFTM desenvolveu sete projetos em parceria com 

empresas (projetos descritos na planilha Excel – informações quantitativas e no item 4 

deste documento), envolvendo as empresas Agrichem do Brasil, Bem Brasil Alimentos, 

Bioplant, Fundação Agrisus e a nChemi Engenharia de Materiais Ltda. Os recursos 

financeiros envolvidos nessas parcerias foram de aproximadamente R$ 644.500,40 e 

como resultado dessas parcerias, até o momento, foi possível gerar tecnologias 

sustentáveis de manejo de adubação das culturas de milho doce e brássicas, processo de 

reuso da água da indústria de batata, novas formulações de substratos para produção de 

mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar (MPB) e tecnologias de aplicação de fertilizantes 

para as culturas de milho e soja. É importante ressaltar que boa parte desses recursos 

financeiros tinha seu foco no intercâmbio, mobilidade acadêmica e formação de 

pessoas, como é o caso do Projeto Lapassion, que foi coordenado pelo IFTM e envolveu 

parceria com a Bem Brasil e mais 3 empresas localizadas em Uberaba e região. 

Além desses projetos com acordos de parceria formalizados, também estão sendo 

conduzidos outros 11 projetos (descritos no item 4 deste documento) com a participação 

das empresas Alho Negro do Sítio, Bayer/Monsanto, Agrichem do Brasil, Syngenta, 
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Icrop Gestão de Irrigação, Viveiro Flora Brasil, KWS Sementes, Fertminas e MGO 

Rodovias. O aporte de recursos das empresas ao IFTM para condução desses projetos 

foi realizado, principalmente, por meio de doação de insumos ou até mesmo permissão 

para condução dos projetos em suas instalações.  

Com a implementação da UE IFTM, a equipe prevê P,D&I para a indústrias do 

setor de fertilizantes, com atuação no desenvolvimento de tecnologias de aplicação, de 

revestimento e novas formulações de fertilizantes, inclusive prevendo a utilização de 

resíduos da indústria nessas novas formulações.  No setor de defensivos, pretende-se 

atuar na prospecção de moléculas bioativas para o desenvolvimento de bioestimulantes 

e formulados para mitigação de estresses bióticos e abióticos de plantas. No setor 

alimentício, é prevista a utilização de compostos bioativos no desenvolvimento de 

novos produtos e processos, e ainda o desenvolvimento de embalagens sustentáveis. Na 

área de irrigação existe a proposta de desenvolver equipamentos para estimativa da 

evapotranspiração e para leitura da umidade do solo. Outro setor de atuação é área 

ambiental, com o desenvolvimento de softwares para o diagnóstico, gerenciamento de 

recursos naturais e recuperação ambiental em áreas degradadas e de mineração; 

tecnologias de otimização, reutilização, processamento e reciclagem de resíduos 

industriais e tecnologias para tratamento de efluentes e biorremediação. Há ainda a 

perspectiva de atuação em manejos sustentáveis na área da agricultura. 

Em virtude da conjuntura econômica atual, estima-se que sejam contratados dez 

projetos no mínimo em atendimento a oito empresas. Como resultado, espera-se gerar 

inovações tecnológicas passíveis de propriedade intelectual, considerando, ao final dos 

3 anos, um número mínimo de quatro pedidos depositados no INPI. Os recursos 

previstos na realização dos projetos estão descritos na planilha do excel – dados 

quantitativos, na aba plano financeiro. 

A participação das empresas junto à UE IFTM, de forma individual ou em 

conjunto, poderá ser incentivada e possibilitada por meio do programa EMBRAPII-

Sebrae, que contribui com as empresas complementando suas contrapartidas de 

participação nos projetos. O programa atende microempreendedores individuais, 

startups, micro e pequenas empresas para o desenvolvimento tecnológico, e também 

promove o encadeamento tecnológico, além de contar com a participação de empresas 

de médio e grande porte atuando como parceiras dos pequenos empreendedores.  

A UE IFTM também poderá acelerar a abertura da Incubadora de Empresas. O 

IFTM já iniciou os trabalhos de implementação da Incubadora de Empresas Möbius, 

que contempla a incubação de Startups. A UE IFTM participou ativamente na 

concepção e no desenvolvimento da Plataforma ZebuValley, ambiente dinâmico criado 

para o ecossistema de Startups de Uberaba. Em 2018, O IFTM recebeu o Startup 

Weekend, maior evento de Startups do mundo. O IFTM trabalhou em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Uberaba na concepção e aplicação do Diagnóstico Local de 

Ciência e Tecnologia e participou diretamente na elaboração e aprovação da Lei 

Municipal de Inovação. A UE IFTM também foi destaque no Sistema Mineiro de 

Inovação por utilizar gamificação para ensinar sobre empreendedorismo e startups. 

Professores do IFTM foram premiados nas competições Desafio Algar Agro de 

Inovação (3º lugar) e Desafio Sankhya de Inovação (1º lugar).  
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7 Estratégia de captação de projetos 
 

O gerenciamento de prospecção de projetos será coordenado pelo responsável na 

equipe pela Prospecção de Projetos, mas coordenador da UE IFTM, assessoria de 

imprensa e equipe de pesquisadores também exercerão papéis de prospecção junto às 

potenciais empresas. 

Eventualmente, pessoas ou consultorias externas à unidade serão contratadas para 

comporem a equipe e atuarem na prospecção de projetos. 

A prospecção de projetos será um esforço empreendido na busca de oportunidades 

para projetos de PD&I, alinhados com a área de competência proposta. As prospecções 

serão realizadas por meio de visitas, atendimentos e participação em eventos técnicos. A 

realização da prospecção acontecerá por iniciativa da empresa ou da própria UE IFTM.  

O NIT-IFTM e o representante da Propriedade Intelectual irão colaborar com a 

implementação das políticas de estímulos e apoio a parcerias da UE IFTM com as 

empresas industriais, mediante eventos, vitrines tecnológicas e visitas às empresas. Nas 

estratégias de captação de projetos, serão adotadas boas práticas na condução dos 

processos de prospecção e negociação. 

Serão feitos agendamentos de visitas às empresas pela equipe da UE IFTM, e 

participarão da visita o responsável pela prospecção do projeto e outros membros da 

equipe que forem necessários para melhor esclarecimentos da proposta, como 

pesquisadores, gestor de projetos e coordenador do plano de negócio. Será discutido e 

apresentado um plano de trabalho, com os elementos mínimos que devem compor o 

projeto: objeto da parceria, atividades a serem desenvolvidas, valor do projeto, objetivo 

do projeto, investimentos, contrapartidas, responsabilidades das partes, cronograma 

físico-financeiro e prazos de entregas dos resultados.  

Será disponibilizado um website institucional da UE IFTM, cujo conteúdo 

abrangerá todas as instruções e formulários que ficarão disponíveis às empresas que 

queiram participar nos projetos, além do detalhamento das experiências em projetos 

desenvolvidos pela equipe de pesquisa da UE IFTM.  

A equipe de prospecção terá como estratégia a participação em eventos, 

palestrantes ou exposições para a divulgação das competências da UE IFTM e 

prospecção de empresas. Será programado, pelo menos, um evento semestral, com foco 

no segmento industrial, para que a UE IFTM apresente suas competências, formas de 

trabalho e resultados de projetos, para captação de novas empresas parceiras. 

Como estratégias complementares a serem aplicadas no gerenciamento das 

prospecção de projetos, constam: 

• Criação e atualização de um portfólio de competências dos pesquisadores na UE 

IFTM; 

•  Criação e manutenção de uma carteira de empresas parceiras e potenciais; 

•  Aplicação de ferramentas de gestão para o cumprimento das metas e 

desempenhos das prospecções previstas;  

• Aplicação de estratégias de marketing para captação e divulgação das 

competências da UE IFTM para atratividade de empresas;  

• Acompanhamento pós-venda para garantir que a satisfação do cliente seja 

alcançada para viabilização de novos projetos; 
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• Realização de parcerias com outras instituições para a realização de projetos 

cooperativos nas regiões de atuação da UE IFTM, na forma de colaborações estratégicas 

que contribuem para o processo de prospecção; 

• Palestras nas entidades que congregam empresas da cadeia da indústria 

(federações, sindicatos, associações). 

O mapeamento para levantamento da lista de empresas para prospecção adotará a 

estratégia de verificação da rede de relacionamentos empresariais do IFTM, NIT e 

Fundação de Apoio; a rede de relacionamentos empresariais dos colaboradores e 

pesquisadores e do IFTM; rede de relacionamentos dos egressos do IFTM que atuam 

em empresas (potenciais clientes da UE IFTM); rede de relacionamentos dos 

consultores técnico-comerciais externos; lista de empresas filiadas/associadas a 

sindicatos da indústria no âmbito regional de atuação da UE IFTM; lista de empresas 

dos arranjos produtivos locais e lista de empresas em catálogos empresariais setoriais 

publicados regionalmente e nacionalmente. 

Para que um efetivo processo de prospecção seja implementado na UE IFTM, 

serão trabalhadas as seguintes fases: 

1) Análise de mercado: Envolverá o mapeamento e a qualificação de clientes potenciais 

(leads) considerando aspectos estratégicos como abertura para inovação, alinhamento 

com as áreas de atuação, histórico de parcerias, porte, acesso a unidade de comando 

(tomadores de decisão);  

2) Benchmarking: Consiste no estudo das melhores práticas de prospecção já 

implementadas em outros polos EMBRAPII e na sua consequente adaptação para a UE 

IFTM; 

3) Planejamento de marketing e comunicação: Envolve a definição do posicionamento 

de mercado da UE IFTM, o planejamento de mídias, confecção de materiais de apoio a 

prospecção, scripts de vendas e site orientado a vendas; 

4) Definição e fortalecimento de canais: Capacitação da equipe de vendas, inclusive 

pesquisadores que poderão participar ativamente no processo. Esta fase inclui ainda a 

identificação de parcerias estratégicas que poderão funcionar como canais 

complementares, como consultores externos especializados e profissionais egressos do 

IFTM; 

5) Relacionamento: Envolve a definição de estratégias de relacionamento com prospects 

e clientes, como a implantação de um CRM (Customer Relationship Management) e a 

elaboração de mecanismos de gestão do conhecimento no processo de prospecção. 

 

8 Financiamento da ação EMBRAPII 
 

O volume total de recursos previstos em um horizonte de três anos no 

credenciamento irá corresponder aos valores médios de 47% de recursos da EMBRAPII 

(R$1.216.000,00), 20% das empresas (R$514.000,00) e 33% (R$ 850.000,00) da UE 

IFTM. Estes recursos foram considerados, com a indicação da meta de pelo menos seis 

projetos contratados por empresas (Quadro 2). Considera-se que houve um incremento 

exequível de recursos em relação ao histórico de atuação do grupo candidato. 

O Plano Financeiro foi elaborado considerando que no ano inicial, embora as 

atividades de prospecção sejam intensas, estas podem não se converter linearmente em 

taxa de sucesso. Entretanto, espera-se atingir no segundo e terceiro ano uma captação de 

recursos maior. Considerando o montante de recursos a serem prospectados junto às 
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empresas, este representará 10% do montante total da proposta no primeiro ano e 

atingirá no segundo e terceiro anos em torno de 22% do montante. Deve-se destacar que 

esses números representam uma estimativa conservadora de prospecção, devido ao atual 

cenário econômico do país. 

 

Quadro 2. Previsão de recursos por fonte (EMBRAPII, Empresas e Unidade 

Candidata). 
Fonte 2020/2  

(R$) 

2021 

(R$) 

2022 

(R$) 

2023 

(R$) 

Total 

(R$) 

Proporção 

por fonte 

(R$) 

Recursos 

Embrapii 

200.000,00 400.000,00 400.000,00 216.000,00 1.216.000,00 47% 

Contrapartida 

candidato 

160.000,00 224.000,00 302.000,00 164.000,00 850.000,00 33% 

Recursos 

empresas 

40.000,00 176.000,00 198.000,00 100.000,00 514.000,00 20% 

Total 400.000,00 800.000,00 900.000,00 480.000,00 2.580.000,00 100% 

 

 

O histórico de P, D&I apresentado no item Experiência, relativo aos projetos que 

envolvem empresas, o valor de projetos contratados de 2017 a 2019 (3 anos) foi de R$ 

644.500,40, composto de R$152.427,00 (23,65%) de aporte de empresas, R$ 28.668,00 

(4,44%) da candidata, R$ 145.072,00 (22,50%) de cofinanciamento e R$ 145.072,00 

(49,4%) de Organismo Internacional (União Europeia). O valor médio dos projetos já 

realizados e a realizar correspondeu a R$ 92.071,50 por projeto e a contrapartida das 

empresas correspondeu a um percentual superior ao previsto na planilha de informações 

quantitativas 

A demanda por recursos da EMBRAPII será compatível com a expectativa de 

alcance do mercado pelo grupo e com as metas pactuadas no ato do credenciamento. A 

equipe responsável pela execução dos projetos possui quantitativo suficiente para 

cumprir os prazos e metas estabelecidos. A equipe de pesquisadores é multidisciplinar e 

possui experiência na condução de pesquisas que envolvam parcerias com empresas, 

como pesquisas de iniciação científica e de mestrado profissional. 

Ressalta-se que haverá a oferta obrigatória de contrapartida financeira ou não 

financeira pelo grupo candidato, conforme regras estabelecidas pela EMBRAPII, no 

Manual de Operação das Unidades EMBRAPII. A contrapartida não financeira 

corresponderá a recursos existentes na UE IFTM, empregados na execução do projeto. 

A contrapartida financeira não poderá ser proveniente de recursos não reembolsáveis de 

origem pública, a não ser que haja acordo entre a EMBRAPII e a agência de fomento. 

Uma parcela da contrapartida será reservada para capacitação das equipes de trabalho 

envolvidas nos projetos. As contrapartidas poderão ser: 

 (i) Pessoal 

(ii) Material de consumo 

(iii) Diárias 

(iv) Passagens e despesas de locomoção 

(v) Serviços de terceiros – pessoa física e jurídica 

(vi) Despesas de infraestrutura 

(vii) Despesas de suporte operacional 

(viii) Uso de equipamento laboratorial e de software de P,D&I próprios 
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Os recursos da EMBRAPII serão destinados exclusivamente para custeio dos 

projetos, considerando as seguintes despesas:  

(i) Pessoal 

(ii) Material de consumo 

(iii) Diárias 

(iv) Passagens e despesas de locomoção 

(v) Serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica 

(vi) Despesas de suporte operacional 

(vii) Outras despesas correntes 

O aporte financeiro estabelecido para as empresas será destinado ao custeio de 

projetos, traduzidos em diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de 

terceiros e materiais de consumo. A aquisição de equipamentos e material permanente, 

incluindo software, será admitida somente para componentes integrados ao resultado do 

projeto. 

A gestão dos recursos financeiros para a realização de projetos em parceria com 

empresas na UE IFTM será realizada pela Fundação de Apoio Universitário – FAU. A 

Fundação possui histórico exemplar e uma estrutura organizacional capaz de elaborar, 

gerir e prestar contas dos diversos projetos. Possui um corpo administrativo com a 

ciência dos direitos e deveres inerentes à administração pública e privada, na gestão de 

projetos, licitação, contrato e convênios. 

Os indicadores e metas a serem cumpridos estão relacionados no Quadro 3: 

 

Quadro 3. Metas a serem contratadas com EMBRAPII no plano de ação. 
Título Unidade Descrição Ano Meta 

Prospecção de 

empresas 

Número 

absoluto 

Número de empresas mapeadas como parceiras para 

os projetos EMBRAPII, no ano de referência 

2020/2o 12 

2021 48 

2022 48 

2023 12 

Número de 

propostas 

técnicas 

Número de propostas técnicas elaboradas pela unidade 

EMBRAPII, no ano de referência 

2020/2o 4 

2021 16 

2022 16 

2023 4 

Contratação de 

projetos 

Número de projetos contratados por empresas, no ano 

de referência 

2020/2o 1 

2021 4 

2022 4 

2023 1 

Contratação de 

empresas 

Número de empresas contratantes de projetos 

EMBRAPII, no ano de referência 

2020/2o 1 

2021 4 

2022 4 

2023 1 

Participação de 

empresas em 

eventos 

Número de empresas presentes em eventos técnicos 

dos quais a unidade participa para fins de prospecção, 

no ano de referência 

2020/2o 16 

2021 48 

2022 32 

2023 8 
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Pedidos de 

propriedades 

intelectual 

Número de pedidos de propriedade intelectual (PI) 

depositados no INPI, no ano de referência 

2020/2o 0 

2021 1 

2022 2 

2023 1 

Participação de 

alunos (as) em 

projetos de 

PD&I 

Número de alunos vinculados aos projetos de PD&I e 

participantes do Programa de Formação de RH, no 

ano de referência 

2020/2o 4 

2021 16 

2022 16 

2023 4 

Taxa de sucesso 

de projetos 

Satisfação das empresas em relação ao escopo dos 

projetos, prazos, custos, entregas, relevância dos 

resultados, competência, técnica da Unidade, inovação 

desenvolvida, gestão de projetos e contribuição à 

competências da empresa –avaliada pela EMBRAPII 

nas empresas contratantes dos projetos 

2020/2o 3 

2021 4 

2022 4 

2023 4 

Participação 

financeira das 

empresas no 

portfólio 

Percentual 

Relação entre o volume de recursos financeiros 

aportados pelas empresas nos projetos EMBRAPII e o 

valor total dos mesmos projetos, estes últimos 

considerando recursos financeiros e não financeiros, 

até o ano de referência 

2020/2o 10% 

2021 22% 

2022 22% 

2023 21% 

Taxa de sucesso 

de propostas 

técnicas 

Relação entre o número de projetos contratados e o 

número total de propostas técnicas elaboradas pela 

Unidade, até o ano de referência 

2020/2o 25% 

2021 40% 

2022 50% 

2023 50% 

 

 

9 Resultados esperados com o credenciamento 
 

Os resultados esperados com o credenciamento da UE IFTM, como polo 

EMBRAPII, serão fundamentais para o aumento de negócios, aprimoramento do P,D&I 

desenvolvido, ampliação de mercado, profissionalização das atividades de P,D&I e da 

gestão do desenvolvimento de P,D&I. 

Espera-se um aumento de negócios e parcerias com empresas industriais, 

mediante a organização de uma estrutura própria e especializada para a demanda do 

setor de produção vegetal e indústria de alimentos em nível regional e nacional, na área 

de competência “Soluções Agroalimentares”. 

A UE IFTM terá condições de aprimoramento e profissionalização das atividades 

de P,D&I, que carecem de incentivos, mão de obra e gestão para ocorrerem de forma 

mais efetiva e ampla. Uma estrutura organizacional será implantada para a gestão de 

P,D&I, uma vez que ela é atualmente exercida pela coordenação de pesquisa, pós-

graduação e inovação da UE IFTM. Haverá um aumento de prospecção e integração de 

empresas, com vistas ao desenvolvimento de soluções tecnológicas e aperfeiçoamentos 

das práticas nas empresas envolvidas. 

Existe a expectativa de impactos positivos para o agronegócio e indústria de 

alimentos, para desenvolvimento de produtos e processos inovadores, práticas 

sustentáveis e rentáveis para o setor industrial. Haverá a promoção da competitividade 

nas empresas agroindustriais, por meio de transferência de conhecimentos, pesquisa 
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aplicada e suporte no processo de inovação. O impacto pode ser ampliado para as 

diversos elos que compõem a cadeia do agronegócio, como produtores rurais, 

fornecedores de insumos, logística e mercado consumidor. 

Outros resultados esperados são o aumento da efetivação de acordos de parcerias 

da unidade candidata com empresas industriais e outras instituições públicas e privadas; 

aumento de pedidos de propriedade intelectual; aumento da visibilidade da instituição 

na comunidade e nos setores específicos do agronegócio. 

Esperam-se efeitos positivos para os alunos envolvidos nos projetos da UE IFTM, 

que se beneficiarão do exercício de práticas profissionais e de qualificação 

complementar aos currículos formais integrantes dos cursos ofertados na UE IFTM. O 

programa de estágio da instituição proponente será beneficiado, ao permitir que alunos 

partícipes dos projetos possam aproveitar suas atividades no projeto como horas de 

estágio, e ampliará o portfólio de empresas aptas a oferecer estágios. Alguns projetos 

serão temas de pesquisas de alunos do mestrado profissional em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos e Produção Vegetal, os quais possuem linhas de pesquisas consonantes 

com a área de competência pleiteada. 

O programa de Formação de Recursos Humanos para P,D&I beneficiará os alunos 

envolvidos nos projetos da UE IFTM, mas incluirão também atividades que 

contemplam a capacitação/formação de outros profissionais envolvidos nos projetos 

contratados, como gestor de projetos, apoio administrativo e equipe de pesquisadores. 

Os recursos humanos, representados pela equipe UE IFTM, terão condições de 

aperfeiçoamento profissional na área de competência e no desenvolvimento de 

habilidades gerenciais e operacionais de P,D&I. Outro resultado será a possibilidade de 

ampliação no número de pesquisadores, direta ou indiretamente envolvidos nas linhas 

de pesquisa. 
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