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1 INTRODUÇÃO 

No que se refere à pesquisa nas instituições acadêmicas, a Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo Art. 207, determina que “as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Quanto aos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a lei de criação desses institutos, Lei 

11.982 (BRASIL, 2008), reza que: 

Art. 2°. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas, nos termos desta Lei. 

§ 1°. Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 

supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais 

são equiparados às universidades federais (BRASIL, 2008, Art. 2°). 

Assim sendo, os Institutos Federais obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.  

Para entender a importância da pesquisa dentro do ambiente acadêmico, Fernandes 

(2011) define pesquisa como a área responsável pelo desenvolvimento integrado com a 

“educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais”, e enfatiza a realização de “pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade”. 

Outro tema tão discutido à luz de diversas áreas do conhecimento e diretamente 

relacionado à pesquisa é a inovação. Plonski (2017, p. 15) diz que inovação é “uma ideia 

transformadora e em transformação” e apropriação das vantagens sociais, econômicas e 

ambientais pelas instituições de ciência e tecnologia (ICT), pelos governos e suas políticas 

públicas, nos diversos setores e em seus diferentes níveis de intensidade tecnológica. Além 

disso, o autor destaca que a possibilidade de as inovações promoverem novas associações 

com a sustentabilidade e empreendedorismo, é um tema emergente intrinsecamente 

relacionado à transformação de ideias em riqueza e bem-estar (PLONSKI, 2017). 
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No contexto das ICT, tanto a Lei da Inovação (BRASIL, 2004) quanto o Marco Legal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2016) apontam diretrizes para estimular a inovação 

aplicada e a transferência de tecnologia, a partir da criação de Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT) nas ICT, alicerçadas em uma Política de Inovação, contribuindo para o 

desenvolvimento de inovações na sociedade, nas empresas e, mais especificamente, nas ICT 

públicas, com atenção especial para as atividades de gestão da inovação. Cabe destacar que a 

relevância acadêmica da inovação está alinhada com a Lei 11.892 (BRASIL, 2008), que dispõe 

sobre o papel dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

A inovação se desenvolve com mais dinamismo em ambientes que estimulam o perfil 

empreendedor. O empreendedorismo busca entender como surgem as oportunidades para 

criar algo novo ou para transformar essas oportunidades em ações ou empreendimentos 

concretos, resultando em novos produtos ou serviços, novos mercados, novos processos de 

produção, novas matérias-primas ou novas formas de organizar as tecnologias existentes. 

Para Baggio e Baggio (2014, p. 26), o empreendedorismo está associado ao despertar do 

indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. Do 

ponto de vista individual, empreender exige a busca do autoconhecimento em um processo 

de aprendizado permanente, em uma atitude de abertura para novas experiências e novos 

paradigmas.  

No contexto da inovação, e visando à proteção das criações resultantes dos processos 

inovadores, é importante esclarecer também o que é Propriedade Intelectual. A Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a define como: 

Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações e às 

emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, 

às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 

comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, 

à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à 

atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (OMPI, 

2002) 

Tendo conhecimento de tais temas e a repercussão deles nos Institutos Federais, a 

Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (COPPI) do Campus Jequié do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) realizou esta pesquisa institucional 

com objetivo de saber a opinião dos servidores e das servidoras deste Campus em relação as 
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atividades relacionadas à pesquisa, empreendedorismo e inovação, com a aplicação do 

questionário nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. 

Este relatório intitulado “A percepção dos servidores e das servidoras do Campus 

Jequié do IFBA sobre pesquisa, empreendedorismo e inovação” atende, portanto, a uma 

demanda da COPPI visando compreender a visão dos servidores e das servidoras do Campus 

com o intuito de ter registrado dados e informações sobre atuação, entendimento e interesse 

em atividades ligadas à pesquisa e inovação.  

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

Nesta seção são apresentadas algumas características do Campus Jequié do IFBA, e 

mais especificamente da Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (COPPI). 

2.1 O CAMPUS JEQUIÉ DO IFBA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) foi criado em 

2008, quando foi sancionada a Lei n.º 11.892 (BRASIL, 2008), responsável por instituir a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, caracterizando o IFBA como uma 

instituição pública federal de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008).  

O Campus Jequié do IFBA, situado na região sudoeste da Bahia, pertence ao Território 

de Identidade do Médio Rio das Contas, está localizado na cidade de Jequié a 365 km da capital 

Salvador e teve origem no Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase 

II, visando cumprir a missão de interiorizar o ensino tecnológico de qualidade e instituir-se 

estrategicamente como vetor de desenvolvimento do Território de Identidade do Médio Rio 

das Contas. 

O Campus Jequié do IFBA foi inaugurado em 21 de março de 2011 pelo então 

Presidente da República, com a presença de Ministros, autoridades do Estado da Bahia e do 

Município (IFBA, 2019). Em 2021, apresenta um quadro de pessoal com 52 docentes, 35 

técnicos administrativos e atende cerca de 1400 estudantes (IFBA, 2021). 
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2.2 A COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (COPPI)  

Na estrutura institucional do Campus, identifica-se a Coordenação de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação (COPPI), na qual está lotada apenas um (01) servidor, com atribuições 

de coordenadora do setor, designada conforme Portaria n.º 1.584, de 10 de maio de 2018, 

tendo como atividades principais: 

 Avaliar e acompanhar os projetos de pesquisa cadastrados na Plataforma SUAP; 

 Acompanhar processos de afastamento de servidores para pós-graduação; 

 Divulgar as informações demandadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PRPGI) no que concerne a editais, bolsas de iniciação científica, dentre 

outros; 

 Implantar e monitorar o andamento dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu; 

 Acompanhar o andamento dos Grupos de Pesquisa existentes no Campus; 

 Estimular a iniciação científica dos discentes no Campus; (IFBA, 2021b). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados estão divididos em seções conforme os itens do formulário de consulta 

“Levantamento de dados da COPPI” aplicado aos servidores e às servidoras do Campus Jequié, 

apresentado na íntegra no Apêndice B deste relatório. 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

O formulário foi de livre participação e no universo de 84 servidores e servidoras do 

Campus Jequié, a pesquisa alcançou um total de 58 servidores e servidoras (69%), sendo 

56,9% do gênero feminino e 43,1% do gênero masculino, demonstrando certo equilíbrio entre 

gêneros. Quanto à participação por categoria profissional, dentre os respondentes 56,9% 

eram docentes e 43,1% técnicos administrativos, o que proporciona o acesso à percepção 

relativamente equilibrada de ambas as categorias, com uma pequena maioria de docentes. 

Dentre os servidores e as servidoras que responderam o formulário, 50% trabalham no 

Campus por um período entre 3 e 8 anos, e 29,3% têm mais de 8 anos de atuação no local, 

conforme Figura 1. Como quase 80% dos servidores e das servidoras respondentes estão no 
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Campus há mais de 3 anos, depreende que o Campus mantém um quadro funcional estável e 

experiente, e que o perfil dos respondentes indica que eles conhecem o lócus de pesquisa, 

suas potencialidades e suas demandas. 

 

Figura 1: Tempo de atuação no Campus Jequié 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Em relação à formação acadêmica dos servidores e das servidoras, observa-se que 

46,6% possuem especialização, 34,5% mestrado e 12,1% doutorado, conforme Figura 2. 

Constata-se que muitos servidores e servidoras possuem formação maior que o exigido para 

seus cargos, significando um interesse em se qualificar. Entretanto, considerando o plano de 

cargos e salários das ICT, e considerando ainda que o nível acadêmico de doutorado indica 

uma maior experiência em pesquisa, e, também, considerando que apenas 12,1% dos 

servidores e das servidoras do campus alcançaram este nível de formação acadêmica, propõe-

se a ação 01. 

 Ação propositiva 01: Apoiar o interesse dos servidores e das servidoras em fazer pesquisa, 

e estimular a qualificação profissional em nível de mestrado e especialmente de 

doutorado. 
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Figura 2: Grau de formação acadêmica 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Quanto à atualização dos próprios currículos na Plataforma Lattes do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 53,4% dos servidores e das 

servidoras respondentes atualizam o currículo nos últimos 12 meses, conforme Figura 3, o que 

é um percentual muito baixo. Esclarece-se que a Plataforma Lattes é um sistema virtual de 

banco de dados de currículos criado e mantido pelo CNPq, que integra dados curriculares, 

dados de grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informações, das áreas 

de Ciência e Tecnologia no Brasil. O currículo Lattes é utilizado por ICT, fundações estaduais 

de amparo à pesquisa, empresas etc., como fonte de consulta acerca de perfil de 

pesquisadores. É, portanto, uma fonte de informações que os servidores e as servidoras das 

ICT devem manter atualizada. 

 Ação propositiva 02: Realizar uma campanha de atualização do currículo Lattes, por 

exemplo, oferecendo oficina sobre atualização do currículo Lattes, ou recomendando que 

um dos itens de avaliação das progressões funcionais seja ter o currículo Lattes atualizado.  
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Figura 3: Atualização do currículo Lattes 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

3.2 PESQUISA 

No formulário foram apresentadas dez questões sobre o desenvolvimento de 

pesquisa. Observa-se que 97% dos respondentes concordam que é importante que os 

servidores e as servidoras realizem pesquisa no Campus. No que diz respeito ao Campus 

estimular seus servidores e suas servidoras a desenvolver pesquisa, apenas 34% concordam. 

Menos da metade dos respondentes (45%) compreendem que as pesquisas desenvolvidas 

buscam solucionar problemas da vida real, e pouco mais da metade dos respondentes (53%) 

percebem que as pesquisas contribuem para a melhoria do campus. O percentual relativo de 

respostas a cada pergunta é mostrado na Tabela 1. Cabe destacar, para algumas perguntas, 

os percentuais significativos de respostas do tipo “Não tenho informações”; isso revela que 

um percentual significativo de servidores não está envolvido com a temática de pesquisa no 

Campus. 
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Tabela 1: Dados acerca do desenvolvimento de pesquisa. 

1.1 Questões 
Concordo Acho indiferente Discordo 

Não tenho 
informações 

É importante que os servidores 
do Campus realizem pesquisas. 

97% 3% 0% 0% 

O Campus estimula seus 
servidores no desenvolvimento 

de pesquisa. 
34% 29% 14% 22% 

As pesquisas desenvolvidas 
buscam solucionar problemas da 

vida real. 
45% 21% 2% 33% 

As pesquisas desenvolvidas 
contribuem para a melhoria do 

Campus. 
53% 14% 3% 29% 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 Ação propositiva 03: Estimular os servidores e as servidoras a desenvolver pesquisa com 

o enfoque em solucionar problemas da vida real ou que contribuam para a melhoria do 

Campus, por meio de editais locais de apoio à projetos de pesquisa, reservando, para isto, 

um percentual de recursos do Campus. 

Sobre os benefícios que a pesquisa pode trazer para o servidor, os resultados mais 

relevantes, apontados como benefícios mais importantes, foram a atualização do 

conhecimento, indicado por 84% dos respondentes, e a qualificação pessoal, indicado por 72% 

dos respondentes. Vale destacar que 62% dos respondentes consideram que a realização da 

pesquisa beneficia os docentes na redução da carga horária de aulas, e 66% dos respondentes 

consideram que a pesquisa contribui para a pontuação nas progressões funcionais, conforme 

mostrado na Tabela 2. Esses dados demonstram que a maioria dos servidores e das servidoras 

respondentes reconhecem que a pesquisa é um vetor de atualização de conhecimento e de 

qualificação profissional, duas características fundamentais para uma equipe desenvolver 

trabalhos de pesquisa relevantes. 
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Tabela 2: Benefícios da pesquisa para o servidor. 

1.2 Benefícios Mais importante Importante Menos 
importante 

Redução de carga horária de aula para 
docentes. 

9% 62% 29% 

Pontuação nas progressões funcionais. 28% 66% 7% 

Qualificação pessoal. 72% 28% 0% 

Atualização do conhecimento. 84% 16% 0% 

A participação em grupos de pesquisa 
não traz benefícios para o servidor. 

10% 10% 79% 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Observa-se que apenas 19% dos servidores e das servidoras participam de grupo de 

pesquisa do Campus devidamente formalizados junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPGI) e ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, conforme Figura 

4. 

 

Figura 4: Grupo de pesquisa (PRPGI e Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq) 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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Embora a participação dos servidores e das servidoras em grupos de pesquisa ainda 

seja incipiente, ao serem perguntados quanto ao interesse em participar de tais grupos, 37,9% 

dos respondentes confirmaram o seu interesse, e 37,9% indicam que talvez queiram participar 

desses grupos, conforme Figura 5. 

 Ação propositiva 04: Identificar os servidores e as servidoras que têm interesse em 

participar de grupos de pesquisa e informá-los sobre os grupos e as linhas de pesquisa 

existentes no Campus. 

 

Figura 5: Interesse em participar de grupo de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 Foram solicitadas sugestões de temas para desenvolvimento de pesquisa no Campus. 

As respostas foram selecionadas e organizadas em eixos temáticos classificados em: 

“educação e sociedade”, “administração, inovação e tecnologia”, “meio ambiente”, 

“mecânica” e “robótica”. Os temas que tiveram maior frequência foram “educação e 

sociedade” e “meio ambiente”, de frequência média “administração” e de menor frequência 

“robótica” e “mecânica”, cujas indicações estão detalhadas no Quadro 1, no Apêndice A1. Os 

temas de maior interesse e o engajamento dos servidores e das servidoras, com base no 
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número de indicações, foram “educação e sociedade” e “meio ambiente”. Esses são, portanto, 

enfoques que podem ser privilegiados nas ações de apoio à pesquisa no Campus. 

Considera-se uma tendência natural a indicação do tema de pesquisa “educação e 

sociedade” já que se trata de um ambiente educacional. No entanto sobre a temática de 

pesquisa “meio ambiente” foi inesperada a demonstração de interesse dos servidores e das 

servidoras, uma vez que não seja um tema ligado diretamente aos cursos regularmente 

ofertados pelo campus (eletromecânica, informática, engenharia mecânica), mas reflete a 

influência da especialização em gestão e educação ambiental ofertada recentemente no 

Campus. Ademais, esta temática é considerada multidisciplinar, o que pode congregar 

servidores de diversas formações acadêmicas. 

Acerca do compartilhamento de resultados de pesquisa, 72,4% dos respondentes 

preferem realizar esse compartilhamento em eventos informais, como cafés científicos, rodas 

de conversas. Mas é preciso considerar também que 60,3% dos respondentes preferem fazê-

lo em eventos mais formais, como seminários e congressos, conforme Figura 6. Conclui-se que 

os servidores e as servidoras têm interesse em participar de eventos dessas duas naturezas, 

com maior incidência para eventos informais. 

 Ação propositiva 05: Incluir nas atividades do Campus, além da Semana de Educação, 

Ciência e Tecnologia (SECITEC) que se caracteriza como um evento mais formal, também 

a realização de eventos informais, tais como cafés científicos, com debates científicos 

informais em meio a lanche, atividade musical, dentre outros. 
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Figura 6: Que tipo de evento a ser promovido pelo Campus para compartilhamento de resultados de pesquisa 

entre os servidores lhe parece mais adequado: 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 Em relação à submissão de propostas a editais de fomento, 27,6% já fizeram 

submissões desse tipo, e quanto à submissão de propostas a editais de programas de bolsas 

científicas, 25,9% já o fizeram, conforme Tabela 3. Os dados revelam uma baixa participação 

dos servidores e das servidoras nesses editais. 

Ainda na Tabela 3, em relação à cooperação técnico-científica entre o Campus e outras 

universidades ou instituições de pesquisa, 43,1% dos respondentes têm conhecimento dessas 

ações. Ainda é pequeno o envolvimento dos servidores e das servidoras nessas ações, já que 

menos da metade deles têm conhecimento, apesar de as cooperações e parceria trazerem 

uma maior visibilidade para o Campus. 

 Ação propositiva 06: Divulgar os editais relacionados à pesquisa e estimular a participação 

dos servidores e das servidoras, bem como estimular parcerias com outras instituições. 

 

Tabela 3: Submissão de editais 

Questões SIM NÃO TALVEZ 

1.8 Você já submeteu propostas de 
pesquisa para editais de fomento 

institucionais ou externos? 
27,6% 72,4% Não se aplica 
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1.9 Você já submeteu propostas para 
editais de programas de bolsas de iniciação 

científica institucionais ou externos? 
25,9% 74,1% Não se aplica 

1.10 Você tem conhecimento de 
cooperações técnico-científicas entre o 

Campus e outras universidades ou 
instituições de pesquisa? 

43,1% 48,3% 8,6% 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Quanto às maiores dificuldades encontradas pelos servidores e pelas servidoras para 

realizar pesquisa, considerando que as respostas a esta questão foram abertas, fez-se uma 

seleção e organização das respostas, sintetizando-as em três tipos de dificuldades: (1) a “falta 

de tempo”; (2) a “falta de conhecimento”; e (3) a “falta de estrutura”. Registra-se que a maior 

frequência de citação se deu nesta ordem, embora a diferença tenha sido bem pequena de 

entre elas. Como a falta de tempo para se dedicar à pesquisa foi a dificuldade mais apontada 

pelos respondentes; percebe-se que os servidores e as servidoras estão envolvidos em muitas 

atividades de ensino e de âmbito administrativo. Os itens indicados pelos respondentes 

constam do Quadro 2, no Apêndice A2. 

 Ação propositiva 07: Realizar um encontro com os interessados em realizar pesquisas a 

fim de encontrar alternativas para superar essas três dificuldades: (1) a “falta de tempo”; 

(2) a “falta de conhecimento”; e (3) a “falta de estrutura”. 

 

3.3 EMPREENDEDORISMO 

No formulário foram apresentadas quatro questões sobre empreendedorismo.  

Ao serem perguntados se os respondentes se consideram uma pessoa com perfil 

empreendedor, apenas 48% responderam que sim. Em relação ao Campus formar alunos com 

perfil empreendedor, as respostas foram dispersas entre concordo (38%), eu acho indiferente 

(26%), não tenho informações (21%) e discordo (16%), ou seja, apenas uma pequena maioria 

dos respondentes (38%) concordam com essa afirmação (Figura 7).  
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Quanto à pergunta se o Campus promove eventos que estimulam o 

empreendedorismo, os respondentes se distribuíram de maneira equilibrada entre as 

respostas, mas destaca-se que 29% informam que não tem informações sobre esses eventos 

(Figura 7). Quanto à pergunta sobre a interação do Campus com o mundo do trabalho e o 

setor produtivo, 98% dos respondentes concordam que essa interação é importante. Os 

percentuais de respostas a essas perguntas estão mostrados na Figura 7. 

 

Figura 7: Questões sobre Empreendedorismo 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Embora os servidores e as servidoras tenham consciência da importância do 

empreendedorismo, a maioria não está envolvida em atividades empreendedoras, pois 72,4% 

dos respondentes indicaram que não participam nem participaram de alguma atividade 

empreendedora no Campus. 

 Mas, indicando um cenário favorável ao empreendedorismo, somente 8,6% não 

gostariam de participar de atividades empreendedoras. Há uma oportunidade de alcançar 
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esses servidores e essas servidoras, pois metade dos respondentes (50%) gostaria de 

participar das atividades empreendedoras e 41,4% responderam que talvez participassem 

dessas atividades, de acordo com a Figura 8. Com base nesses dados, propõe-se a ação 

propositiva 08. 

 Ação propositiva 08: Estimular o surgimento de Empresas Juniores ou outros modelos de 

atividades empreendedoras nos cursos superiores do Campus, dinamizar a relação 

Academia-Empresa por meio de parcerias e eventos envolvendo toda a comunidade 

acadêmica. 

 

Figura 8: Interesse em participar de atividades empreendedoras 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 Para finalizar o bloco de questões sobre Empreendedorismo, foram solicitadas 

sugestões sobre atividades empreendedoras. Considerando que foram questões abertas, as 

respostas foram agrupadas em categorias, e as que tiveram maior número de sugestões foram 

as relacionadas à formação profissional (10 sugestões); atividades de apoio ao 

empreendedorismo (9 sugestões) e ao relacionamento com empresas (6 sugestões), e as 

sugestões relacionadas a cada categoria podem ser vistas no Quadro 3 no Apêndice A3. As 

sugestões indicadas pelos respondentes sinalizam possíveis atividades que a COPPI pode 

estimular a implementação no Campus. 
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3.4 INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Nos temas Inovação e Propriedade Intelectual, o formulário apresenta quatro 

questões. Observa-se que 53% dos respondentes, ou seja, pouco mais de metade dos 

respondentes se consideram com perfil inovador. Mas apenas 41% concordam que o campus 

forma alunos com perfil inovador. Sobre a promoção de eventos de inovação, 48% dos 

respondentes concordam que o campus promove tais eventos. No que diz respeito sobre 

informações de direito autoral, patentes, marcas e outras modalidades de Propriedade 

Intelectual, somente 36% tem informações sobre Propriedade Intelectual e observa-se uma 

divisão equilibrada nas respostas “eu acho indiferente”, “discordo” e “não tenho 

informações”, todas com 21%. Dessa forma depreende uma alta desinformação sobre 

propriedade intelectual dentre os respondentes. O percentual relativo a cada pergunta é 

apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9: Inovação e Propriedade Intelectual 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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 Quanto ao conhecimento sobre Propriedade Intelectual, embora identificado a falta 

de informação sobre o assunto, observa-se que 69% dos respondentes gostariam de ter mais 

informações e conhecimento nos temas, conforme Figura 10. Com base nestes dados, propõe-

se a ação 09. 

 Ação propositiva 09: Disponibilizar cartilhas sobre as temáticas que envolvem a 

Propriedade Intelectual, como direito autoral, patentes, programas de computador, e 

incluir essa temática em palestras e minicursos nos eventos institucionais. 

 

Figura 10: Propriedade Intelectual 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Considerando a importância do Campus Jequié para a região, a busca por parcerias 

com empresas ou organizações sociais é um dos indicadores de que a inovação está ocorrendo 

conforme preconiza a tríplice hélice. Sobre o assunto, 86,2% dos respondentes consideram 

que o Campus Jequié tem condições de desenvolver inovação em parcerias com empresa ou 

organizações sociais. 

No bloco de questões sobre Inovação e Propriedade Intelectual, foram solicitadas 

sugestões sobre atividades que podem fortalecer o desenvolvimento de inovações em 

parcerias com empresas ou organizações sociais. Considerando que foram questões abertas, 
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as respostas foram agrupadas em categorias, e as que tiveram maior número de sugestões 

foram as relacionadas à Eventos e ações empreendedoras (19 sugestões); Parcerias, relações 

com empresas e estágios (16 sugestões) e Pesquisa e serviços tecnológicos (13 sugestões). As 

sugestões relacionadas a cada categoria podem ser vistas no Quadro 4 do Apêndice A4. 

Diversas sugestões criativas e pertinentes foram apresentadas pelos respondentes e podem 

servir de inspiração para o planejamento da COPPI. 

 

3.5 POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO IFBA 

A atual Política de Inovação do IFBA foi homologada pela Resolução/CONSEPE nº 14, 

de 18 de maio de 2021, e dispõe sobre a gestão da inovação, empreendedorismo, propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia resultantes da produção científica e tecnológica do 

Instituto Federal da Bahia. 

Nas questões sobre essa normativa, apenas 19% dos respondentes indicaram conhecer 

a Política de Inovação; o percentual de respondentes que não a conhecem é de 81%. Esse 

percentual de desconhecimento é bastante alto, uma vez que a política de inovação vem 

sendo discutida desde 2013 na instituição e foi sendo atualizada de acordo com as legislações, 

passando por etapas que envolveram a comunidade acadêmica. Com base nesses dados foi 

proposta a ação 10. 

 Ação propositiva 10: Realizar uma divulgação sobre a política de inovação, por exemplo, 

incluindo essa discussão na pauta de reuniões gerais do Campus. 

Algumas perguntas tiveram como foco identificar o conhecimento acerca de regras, 

direitos e deveres presentes na Política de Inovação do IFBA e que envolvem as produções 

científicas e tecnológicas do Campus. As respostas tiveram altos percentuais de 

desconhecimento da temática, conforme Tabela 4, o que era esperado, diante da falta de 

conhecimento já apontada na questão anterior. Tais dados resultaram na ação propositiva 11. 

 Ação propositiva 11: Explorar direitos e deveres da Política de Inovação do IFBA mais 

expressivos para divulgação em mídias sociais, tipo “você sabia”. 
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Tabela 4: Conhecimento sobre a Política de inovação do IFBA 

Assuntos SIM NÃO 

4.2 Conhecimento sobre o NIT 53,4% 46,6% 

4.3 Artigo 17 da Política de Inovação 51,7% 48,3% 

4.4 Artigo 26 da Política de Inovação 36,2% 63,8% 

4.5 Artigo 33 da Política de Inovação 27,6% 72,4% 

4.6 Artigos 35, 36 e 37 da Política de Inovação 13,8% 86,2% 

4.7 Artigo 41 da Política de Inovação 27,6% 72,4% 

4.8 Artigo 48 da Política de Inovação 17,2% 82,8% 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Na pergunta sobre o interesse dos servidores e das servidoras em participar de 

discussões sobre planejamento estratégico para implementar a política no Campus, 50% 

responderam que “Talvez” teriam disponibilidade para participar, e apenas 27,6% afirmaram 

que gostariam de participar, conforme Figura 11. Essas respostas indicam que pouco mais de 

¼ dos respondentes estariam dispostos a participar da elaboração de um planejamento para 

implementar a Política de Inovação no Campus. Ainda assim propõe-se a ação 12. 

 Ação propositiva 12: Identificar os servidores e as servidoras que têm interesse em 

participar da elaboração de um planejamento para implementar a Política de Inovação no 

Campus, e convidá-los para compor uma comissão ou grupo de trabalho com essa 

finalidade. 
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Figura 11: Planejamento estratégico 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

No bloco de questões sobre a implementação, no Campus Jequié, da Política de 

Inovação do IFBA, foram solicitadas sugestões sobre a temática. Considerando que foram 

questões abertas, as respostas foram agrupadas em categorias, e as que tiveram maior 

número de sugestões foram relacionadas a “criação de comissão, grupo de trabalho ou núcleo 

voltado para a temática” e relacionadas a “ações de capacitação, motivação e divulgação”, 

ambas com 10 sugestões. As sugestões relacionadas a todas as categorias podem ser vistas no 

Quadro 5, no Apêndice A5. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados coletados indicam que o Campus Jequié possui pouca participação em 

atividades de pesquisa, e que a falta de incentivo à pesquisa, ao empreendedorismo e à 

inovação precisa ser revista, pois os servidores e as servidoras têm consciência da importância 

da pesquisa numa instituição educacional com objetivos de transformar a realidade local, mas 

pontuam que o Campus precisa estimular este desenvolvimento. 

Registra-se que a COPPI possui atividades vinculadas a PRPGI, inclusive divulgação de 

editais, bolsas de iniciação científica e cursos de pós-graduação, além de acompanhamento 
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dos projetos e dos grupos de pesquisa do campus e com isso percebe-se que o quantitativo 

de pessoal atuando no setor, apenas uma pessoa, pode ser uma limitação para 

desenvolvimento de maior número de atividades locais. 

A partir das respostas coletadas por meio do formulário de consulta, foi possível 

identificar “A percepção dos servidores e das servidoras do Campus Jequié do IFBA sobre 

pesquisa, empreendedorismo e inovação” trazendo para a COPPI dados para planejamento e 

gerenciamento de ações. Os dados apontam a necessidade de envolver a comunidade 

acadêmica do Campus nas atividades de pesquisa e inovação do instituto, a fim de realmente 

integrar o tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Para que as ações propositivas se concretizem, além da apresentação deste relatório 

à Diretoria com Campus, recomenda-se a discussão delas no Conselho de Campus, que é um 

órgão propositivo e consultivo com a finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento do 

processo educativo e de zelar pela correta execução das políticas do IFBA. 
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APÊNDICE A –  RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ABERTAS DO FORMULÁRIO 

 

APÊNDICE A1 - TEMAS DE INTERESSE PARA PESQUISAS NO CAMPUS 

 Estão indicadas abaixo as respostas quanto aos temas apontados pelos servidores e 

pelas servidoras como temas de interesse para pesquisas no Campus. As respostas foram 

selecionadas e organizadas em eixos temáticos classificados em: “educação e sociedade”, 

“administração, inovação e tecnologia”, “meio ambiente”, “mecânica” e “robótica”. Os temas 

que tiveram maior frequência foram “educação e sociedade” e “meio ambiente”, de 

frequência média “administração” e de menor frequência “robótica” e “mecânica”, mostrados 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Temas de interesse para pesquisas no Campus 

Categoria Temas de interesse para pesquisas no Campus 

Educação e 
sociedade 

1. ações afirmativas e políticas públicas 
2. arte e representação da cultura 
3. cursos formação inicial e continuada 
4. desenvolvimento profissional docente 
5. educação 
6. educação financeira 
7. educação inclusiva 
8. ensino de ciências da natureza 
9. ensino de física 
10. esporte e educação física 
11. evasão escolar 
12. gênero 
13. hábito e formação alimentar dos discentes e servidores 
14. história da educação 
15. história e filosofia das ciências 
16. línguas estrangeiras 
17. literatura 
18. masculinidade tóxica 
19. meios de comunicação e novas tecnologias 
20. memória 
21. metodologias ativas 
22. papel do técnico-administrativo na formação do discente 
23. pessoas com necessidades educativas especiais 
24. qualidade de vida do servidor 
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25. raça e classe 
26. racismo 
27. saberes e competência dos técnicos administrativos 
28. saúde mental 

29. sexualidade humana 
30. violência contra a mulher 

Meio 
ambiente 

1. aproveitamento de sólidos/compostagem 
2. biologia celular 
3. catalogação das espécies de animais do campus 
4. células solares 
5. ciência dos materiais 
6. cogeração 
7. ecoturismo regional 
8. educação ambiental 
9. energias renováveis 
10. fontes alternativas de energia 
11. genética 
12. geração de energia elétrica 
13. irradiação solar 
14. jardim sustentável 
15. jardim xerófito 
16. meio ambiente 
17. plantas medicinais 
18. química ambiental 
19. química de produtos naturais 
20. reciclagem e reuso de materiais 
21. saneamento básico 
22. segurança do trabalho 
23. sustentabilidade 
24. tecnologias aplicadas ao desenvolvimento rural sustentável 
25. viabilização ou não da implantação de um poço artesiano no campus 

Administraçã
o, inovação e 
tecnologia 

1. administração pública 
2. área jurídica 
3. ciências sociais 
4. comunicação social 
5. contratações públicas 
6. desenvolvimento regional e tecnologias sociais 
7. economia solidária 
8. empreendedorismo 
9. gestão 
10. gestão administrativa e orçamentária 
11. inovação 
12. planejamento estratégico 
13. propriedade intelectual 
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14. tecnologia 

Robótica 1. ciência de dados 
2. computação aplica (microprocessadores 
3. desenvolvimento de games 
4. engenharia de software 
5. inteligência artificial 
6. modelagem 

7. robótica 
8. softwares de simulação escolar 
9. tecnologia assistiva) 
10. tecnologia da informação 

Mecânica 1. projetos mecânicos 
2. automação industrial e comercial 
3. engenharia 
4. inspeção e controle de qualidade na indústria 
5. motores de combustão interna 
6. emissões 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

APÊNDICE A2 - MAIORES DIFICULDADES PARA REALIZAR PESQUISA NO CAMPUS  

 Estão indicadas abaixo as respostas quanto às maiores dificuldades encontradas pelos 

servidores e pelas servidoras para realizar pesquisa no Campus. Fez-se uma seleção e 

organização das respostas, que foram então sintetizadas em três dificuldades: (1) a “falta de 

tempo”; (2) a “falta de conhecimento”; e (3) a “falta de estrutura”. Registra-se que a 

frequência de citação se deu nesta ordem, embora a diferença tenha sido bem pequena de 

uma para outra mostrados no Quadro 2. 

  

Quadro 2: Maiores dificuldades para realizar pesquisa no Campus 

Categoria Maiores dificuldades para realizar pesquisa no Campus 

falta de 
tempo 

1. indisponibilidade de tempo 
2. muitas demandas de trabalho 
3. muitas atividades de trabalho 
4. falta de tempo 
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5. difícil conciliar horário de trabalho 
6. carga horária alta 
7. carga horária de aulas alta 
8. não ter tempo 
9. sobrecarga de trabalho 
10. Indisponibilidade de tempo  
11. sobrecarga de trabalho daqueles que se interessam 

falta de 
conheci-
mento 

1. falta de conhecimento na área de pesquisa 
2. dificuldade de acesso à informação 
3. pouca divulgação e comunicação 
4. falta de orientações e acompanhamento 
5. falta de informações sobre grupo de pesquisa 
6. burocratização do sistema 
7. pouco envolvimento da comunidade externa 
8. falta de interesse pessoal 
9. desinteresse de alguns colegas 

falta de 
estrutura ou 
de opções 

1. infraestrutura 
2. localização 
3. falta de materiais e reagentes 
4. os laboratórios carecem de estrutura adequada 
5. falta de recursos financeiros 
6. não há fomento para a participação de técnicos administrativos 
7. não tem muitas linhas de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

APÊNDICE A3 - SUGESTÕES SOBRE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS 

No bloco de questões sobre Empreendedorismo, foram solicitadas sugestões sobre 

atividades empreendedoras. Considerando que foram questões abertas, as respostas foram 

agrupadas em categorias, e as que tiveram maior número de sugestões foram as relacionadas 

à formação profissional (10 sugestões); atividades de apoio ao empreendedorismo (9 

sugestões) e ao relacionamento com empresas (6 sugestões), e as sugestões relacionadas a 

cada categoria podem ser vistas no Quadro 3. 
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Quadro 3. Sugestões sobre atividades empreendedoras 

Categoria Sugestões sobre atividades empreendedoras 

Formação 
Profissional 

1. Cursos de formação profissional com foco nas práticas laboral; 
2. Formação em Comércio eletrônico  
3. Formação em Vendas online. 
4. Trabalhar exemplos de pensamento empreendedor no dia a dia do 

aluno. 
5. Formação docente na área de empreendedorismo; 
6. Identificação de talentos e sua aplicabilidade; 
7. Startups, desenvolvimento de aplicações; 
8. Formação em Marketing e propaganda; 
9. Oficina de capacitação ao empreendedorismo; 
10. Formação acerca de Pink e Black Money; 

Atividades 
de apoio ao 
empreende-
dorismo 

1. Empreendedorismo feminino; 
2. Empresa júnior; 
3. Feira de negócios. Semana do empreendedor. Cases de sucesso. 
4. Feiras de estágio, profissões e inovação; mostra científica; cursos de 

capacitação; 
5. Feiras, Incubadoras, Aceleradoras; 
6. Hotel de Projetos; 
7. Maratona de negócios, hackathons, mentorias, pré-incubadoras; 
8. Atividades relacionadas à inovação e desenvolvimento tecnológico; 
9. Projetos, PPPs, Extensão, Oficinas, Robótica; 

Relaciona-
mento com 
empresas 

1. Abertura de empresa, mercado de capitais; 
2. Como desenvolver empresas e como levar o conhecimento científico 

para o ramo empresarial; 
3. Como gerir seu próprio empreendimento; 
4. Elaboração de estudos de perfis e plano de negócios 
5. Implantação de empreendimento; 
6. Incentivo e orientação quanto ao MEI para a comunidade; 

Foco em 
nichos 

1. Atividades artísticas 
2. Corte e costura, culinária; 
3. Esportes e lazer; 
4. Manutenção de bens, alimentação, moda e arte; 
5. Serviços comunitários; 

Alimentos 1. Boas práticas ANVISA sobre produção de alimentos 
2. Empreendedorismo voltado ao setor de alimentação; 

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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APÊNDICE A4 - SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DE 

INOVAÇÕES EM PARCERIAS COM EMPRESAS OU ORGANIZAÇÕES SOCIAIS   

No bloco de questões sobre Inovação e Propriedade Intelectual, foram solicitadas 

sugestões sobre atividades que podem fortalecer o desenvolvimento de inovações em 

parcerias com empresas ou organizações sociais. Considerando que foram questões abertas, 

as respostas foram agrupadas em categorias, e as que tiveram maior número de sugestões 

foram as relacionadas à Eventos e ações empreendedoras (19 sugestões); Parcerias, relações 

com empresas e estágios (16 sugestões) e Pesquisa e serviços tecnológicos (13 sugestões). As 

sugestões relacionadas a cada categoria podem ser vistas no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Sugestões de atividades para fortalecer o desenvolvimento de inovações em parcerias com 

empresas ou organizações sociais  

Categoria Sugestões de atividades para fortalecer o desenvolvimento de inovações 
em parcerias com empresas ou organizações sociais 

Eventos e 
ações 
empreended
oras  

1. Competições e feiras; 
2. Conhecer empresas do ramo social, identificar sua visão, missão e 

objetivos e a com isso traçar planos inovadores; 
3. Empresa Júnior; 
4. eventos de aproximação empresa-instituição de ensino; 
5. Eventos que gerem interações entre os atores que podem promover as 

inovações; 
6. Eventos tais como oficinas e workshops 
7. Feiras de negócios e inovações, e outras ações de inovação;  
8. Hotel de Projetos; 
9. Incubadoras de empresas, projetos de pesquisa industrial e tecnológica 
10. Mostras científicas e tecnológicas; 
11. Oficina sobre o tema 
12. Palestras e feiras científicas 
13. Programas de visitação na empresa 
14. Seminários e cursos de desenvolvimento de projetos e processos de 

patente, bem como maneiras de levar estes produtos para empresas; 
15. Seminários, feiras de empregos; 
16. Startups, empresa júnior; 
17. Visitas às empresas; 
18. visitas técnicas,  
19. Workshop, oficinas, aproximação com cooperativas. 
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Parcerias, 
relações com 
empresas e 
estágios  

1. Acordos de cooperação técnica;  
2. Aproximação com o "setor produtivo" para levantamento de 

demandas, sugestões e estabelecimento de parcerias; 
3. Atividades interdisciplinares que contém com a participação da 

comunidade externa, atividades de extensão comunitária ligadas a 
inovação; 

4. convênios de estágio; 
5. Desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão em parcerias com 

empresas; 
6. Doações, para a comunidade externa, de materiais alienados 
7. Estágios,  
8. Levantamento das necessidades das empresas;  
9. Oferta de estágios; 
10. Parcerias com empresas/indústrias, associações, para desenvolvimento 

de pesquisa e inovação tecnológica/transformação digital; 
11. Parcerias público-privadas;  
12. Parcerias Público-Privada (PPP); 
13. Parcerias que permita discente e docentes conhecer as necessidades 

das empresas e desenvolver soluções; 
14. Pesquisa, estudo/curso sobre patente, aproximação com o polo de 

inovação de Salvador; 
15. Procurar saber quais as demandas para serem desenvolvidas na 

instituição; 
16. Voluntário empresarial. 

Pesquisa e 
serviços 
tecnológicos 

1. Atividades de pesquisa; 
2. Construção de máquina, programas e aplicativos para dar suporte à 

agricultura familiar se Jequié e distritos; 
3. Desenvolver inovações na área de tecnologia; 
4. Desenvolvimentos de software, sistema para empreendimentos locais 

(TI, robótica, Mecânica/Elétrica); 
5. Instalações de energia solar 

6. Intervenções de sustentabilidade e criação/ melhoramento de 
máquinas; 

7. Pesquisa com objetivo de resolver pequenos problemas de consumo, 
com gestão de controle; 

8. Pesquisa e desenvolvimento de produtos e novos processos; 
9. Projetos de P&D; 
10. Projetos sem fins lucrativos com medidas para incentivar o 

desenvolvimento de novas ideias; 
11. Realizar ações com base no Marco Legal da Inovação - Lei Nº 

13243/2016; 
12. Realizar as diversas atividades científicas e tecnológicas dos IFs, P&D; 
13. Robótica. 

Ações 
relacionada 

1. Alinhar os nossos cursos com o que podemos oferecer às empresas da 
região; 
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ao ensino e 
formação 

2. Análise dos POP das empresas com estudo de caso nas aulas técnicas; 
3. Disponibilização de cursos para adolescentes e jovens 
4. Oferta de cursos FIC para formar profissionais para atuarem no 

mercado local; 
5. Capacitação,  
6. Dinamizar o acesso a informações. 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

APÊNDICE A5 - SUGESTÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO IFBA, NO 

CAMPUS JEQUIÉ  

No bloco de questões sobre a implementação, no Campus Jequié, da Política de 

Inovação do IFBA, foram solicitadas sugestões sobre a temática. Considerando que foram 

questões abertas, as respostas foram agrupadas em categorias, e as que tiveram maior 

número de sugestões foram relacionadas a “criação de comissão, grupo de trabalho ou núcleo 

voltado para a temática” e relacionadas a “ações de capacitação, motivação e divulgação”, 

ambas com 10 sugestões. As sugestões relacionadas a cada categoria podem ser vistas no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5. Sugestões para a implementação da Política de Inovação  

Categoria Sugestões para a implementação da Política de Inovação  

Criação de 
comissão, 
grupo de 
trabalho ou 
núcleo 
voltado para 
a temática 

1. Criação de um núcleo de projetos no campus para difusão de 
conhecimento, fomento e apoio em projetos de inovação. 

2. Criação de uma comissão local; 
3. Criar um grupo e divulgar entre os alunos. 
4. Criar grupo para estimular a participação dos alunos. 
5. Formação de grupo para estudo e divulgação da política de inovação; 
6. Criação de um núcleo de projetos no campus para fomento e apoio em 

projetos de inovação. 
7. Criar grupo para formação de empresas Junior; 
8. Criar grupo para implantar incubadora atreladas à economia solidária; 
9. Oferecer oficinas temática com a participação da comunidade para 

produzir a proposta de política. 
10. Realizar seminários, palestras, mesa redonda sobre o assunto e a 

importância desta política para o Campus. 
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Ações de 
capacitação, 
motivação e 
divulgação 

1. Ações de motivação para a pesquisa entre os servidores.  
2. Ações de divulgação da política.  
3. Capacitação, Orientação e Supervisão.  
4. Curso de formação sobre essas leis. 
5. Comunicação mais eficiente entre os pesquisadores, com o intuito de 

divulgação e colaboração nas atividades. 
6. Divulgação da Política de Inovação do IFBA 
7. Tornar mais amplo o conhecimento sobre essa Política de Inovação é a 

ação mais pertinente. 
8. Melhorar a divulgação dos benefícios da política de inovação. 
9. Falta a atuação de docentes e técnicos na concepção de ideias e 

ambientes de projetos para comentar entre eles e os discentes um 
ambiente inovador; 

10. Acredito que existe no Instituto mais incentivo ao desenvolvimento de 
pesquisa por parte dos docentes, vejo como necessária as políticas de 
incentivo aos TAEs. 

Parcerias 1. Ser prático e atuar com a comunidade externa; 
2. Parcerias como outras entidades. 
3. Trazer profissionais e empresários da região para dialogar, criar 

parcerias com empresas e indústrias,  
4. Trazer para o campus casos de sucesso de egressos empreendedores e 

inovadores; 
5. Visita técnica as empresas da região em busca de parcerias; 
6. Articulação da gestão com o setor produtivo regional e o Território 

Médio Rio das Contas 

Fomento e 
estudos 

1. Fomento; 
2. Editais internos de apoio à pesquisa envolvendo alunos; 
3. Estudo sobre necessidades e potencialidades da região; 
4. Fazer um estudo sobre a Política de Inovação do IFBA. 
5. Apoio financeiro à pesquisa e extensão; 
6. Apoio financeiro a projetos.  

Fonte: Elaboração própria (2022). 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE CONSULTA “LEVANTAMENTO  DE DADOS DA COPPI”  

 


























