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Orientação Geral 1 

Este arquivo deve ser usado como modelo para o Polo EMBRAPII IF elaborar o Plano de Ação 
(PA) e o Programa de Formação de RH para PD&I, a serem submetidos ao pleito para 
renovação de credenciamento (“recredenciamento”) na modalidade “em consolidação”.  

Este documento está limitado a 28 páginas no formato A4, fonte Times New Roman tamanho 
12 e espaçamento simples, respeitando a formatação prévia já trazida pelo modelo. As 
informações aqui solicitadas na forma <informação solicitada> devem ser substituídas pelo 
dado pertinente e formatado conforme demais conteúdos do modelo. 

Este documento deverá ser encaminhado à EMBRAPII como arquivo editável Word® e no 
formato PDF® - este último devidamente assinado pelo representante legal do Instituto 
Federal que pleiteia o recredenciamento. A assinatura do Termo Aditivo e demais 
documentos pela EMBRAPII deverá necessariamente ocorrer dentro da vigência do Termo de 
Cooperação que regulamenta o atual credenciamento. 

Após analisado e anuído pela EMBRAPII, a versão original deste documento, assinada pelo 
representante legal do Instituto Federal, deverá ser encaminhada pelo correio em duas vias, 
acompanhando o Aditivo ao Termo de Cooperação devidamente assinado e das Certidões 
Negativas de Débitos2 (CNDs federal, estadual e municipal) e Certidão de Regularidade do 
FGTS do Instituto Federal. As CNDs e a Certidão deverão estar válidas por ocasião da 
assinatura do Termo Aditivo pela EMBRAPII.  

Tendo havido mudança do gestor / coordenador do Polo EMBRAPII IF, da Fundação de Apoio, 
designada para a gestão financeira, e/ou da conta bancária usada para repasses de recursos 
EMBRAPII, deverão ser encaminhados também:  

 Documento de designação do novo gestor / coordenador do Polo EMBRAPII IF 
assinado pelo representante legal do Instituto Federal. 

 Documento da Fundação de Apoio assinado pelo seu representante legal indicando a 
nova conta bancária a ser usada para repasse de recursos EMBRAPII. 

 Procuração pública da Fundação concedendo poderes à EMBRAPII para bloqueio da  
conta bancária a ser usada para repasse de recursos EMBRAPII. 

 Carta de compromisso da instituição gestora dos recursos financeiros (modelo anexo) 

O Plano de Ação deverá ser redigido como um aditivo àquele que se encerra. Deste modo, 
deverá trazer necessariamente a reafirmação dos conteúdos já credenciados pela Chamada 
EMBRAPII 02/2014, ou destaques àqueles conteúdos que indiquem eventuais alterações 
propostas para o novo período de credenciamento na modalidade “em consolidação”.  

Por oportuno, por se tratar de termos aditivos ao Termo de Cooperação, ao Plano de Ação e 
ao Programa de Formação de RH para PD&I vigentes, não se espera que eventuais alterações 
representem o descumprimento dos pré-requisitos da Chamada EMBRAPII 02/2014 (item 3) 
e/ou modificações relevantes dos elementos que subsidiaram a concessão do 
credenciamento original, conforme critérios (item 8) estabelecidos na referida chamada.  

Esta proposta de recredenciamento será objeto de análise técnica a ser submetida para 
deliberação da Diretoria Colegiada da EMBRAPII, sendo passível de denegação em face de 
modificações que impeçam a reafirmação dos elementos que subsidiaram o credenciamento 
inicial. 

Na proposta de renovação de credenciamento considerar as orientações de revisão da 
atuação do Polo conforme síntese da avaliação bienal (2 Anos) já encaminhada. 

                                                           
1 Não remover estas instruções após elaborar do Plano de Ação. 
2 Certidões Negativas de Débitos ou certidões positivas com efeitos de negativa. 
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Declaração de Concordância Institucional 

Na qualidade de responsável legal pelo (a) Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Bahia, em _____ de outubro de 2018, em nome da Polo de Inovação 
Salvador (Polo EMBRAPII-IFBA), candidato à renovação de credenciamento na área 
de competência Tecnologias em Saúde, declaro integral concordância com o 
presente Plano de Ação e com as regras do Manual de Operação dos Polos 
EMBRAPII IF - versão 3.0 e demais regulamentações pertinentes. 

 
 

Atenciosamente,  

 

 
________________________________________________________ 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 

Reitor “Pro-tempore” 

(71) 2102-0414 / 0415
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1 Informações cadastrais 
 

Denominação do Instituto Federal Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

CNPJ da Instituto Federal 10.764.307/0001-12 

Nome do polo pleiteante do 
recredenciamento 

Polo de Inovação Salvador (Polo EMBRAPII-IFBA) 

Nome da instituição gestora 
(financeira) 

Fundação Escola Politécnica da Bahia 

 

Área de competência Tecnologias em Saúde 

Sublinha 1 Dispositivos médicos e acessórios 

Sublinha 2 
Aparelhos para simulação, análise e melhoria de dispositivos médicos e 

seus processos produtivos. 

Sublinha 3 Equipamentos para uso em saúde e seus acessórios 
 

Número do Termo de Cooperação aditado Termo definido no processo nº 23278.003967/2015-30 

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

Dados do Instituto Federal 

Endereço, Nº  Rua Araújo Pinho nº 39 Cidade - UF:          Salvador-Ba 

Complemento Canela CEP:                        40110-150 

Responsável legal pelo Instituto Federal 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

 Renato da Anunciação Filho 195.341.405-20 Reitor gabinete@ifba.edu.br / 71 2102-0414 

 

Dados do Polo candidato ao recredenciamento 

Endereço, Nº  Rua Mundo, 121 Cidade - UF:          Salvador-Ba 

Complemento 
Parque Tecnológico da Bahia - Edif. 

Tecnocentro, Subsolos 1 e 2 
CEP:                        41.475-715 

Coordenador / Gestor do Polo EMBRAPII IF 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Handerson Jorge Dourado Leite 296.306.815-87 Diretor Geral handerson@ifba.edu.br/ 71 99983-6119 

 

Dados da Gestora Financeira  - se pertinente 

Endereço, Nº  Rua Professor Severo Pessoa, 31 Cidade - UF:          Salvador-BA 

Complemento - CEP:                        40.210-630 

Responsável pela instituição gestora (financeira) 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Luiz Antônio Magalhães Pontes 099.875.685-72 Diretor  
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2 Área de Competência 
 

A área de competência em que atua o Polo de Inovação do Instituto de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia foi definida à época do credenciamento com base na 

definição do Complexo Industrial da Saúde (CIS) e a proposta do Polo EMBRAPI-

IFBA (PE-IFBA) foi estabelecida com o intuito de desenvolver produtos inovadores 

dentro do subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais. Entretanto, por uma 

questão de entendimento dos termos utilizados em saúde, à época, considerou-se tal 

subsistema limitado a equipamentos médicos. Dessa forma, as modificações 

apresentadas a seguir visam apenas ajustar a área de competência do credenciamento às 

definições aceitas na área de saúde e deixar mais claro o escopo de atuação. 

Entende-se que a área de competência do PE-IFBA continua sendo a das 

Tecnologias em Saúde, entretanto se propõe a modificação das sublinhas existentes e a 

inserção de uma nova sublinha. Tais mudanças evitará a divergência de entendimento 

entre a EMBRAPII e o Polo, facilitando o processo de prospecção, pois permitirá 

explorar segmentos que hoje não são bem explorados, pois não existe segurança se 

serão ou não aceitos pela EMBRAPII.   

A sublinha 1, hoje denominada “Equipamentos médicos, dispositivos e acessórios” 

será definida, simplesmente, como “dispositivos médicos e acessórios”. Dispositivos 

médicos, também denominados como produtos médicos, produtos para a saúde ou 

produtos correlatos é definido pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 185, de 2001, como “produto para a 

saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação 

médica, odontológica, laboratorial ou estética, anticoncepção e que não utiliza meio 

farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres 

humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções por tais meios”. Sob essa 

definição e em conformidade com o previsto na Nota Técnica nº 04/2012 da Gerência 

de Tecnologia em Equipamentos (GQUIP) e Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos 

para a Saúde (GGTPS) da ANVISA, inclui softwares que possuam como finalidade a 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção de seres humanos, 

embarcados ou não. 

A sublinha 2, hoje denominada “Aparelhos para simulação, análise e melhoria de 

equipamentos médicos e seus processos produtivos” terá o termo “equipamentos” 

substituído por “dispositivos” pelos motivos já descritos acima, sendo definida como 

“Aparelhos para simulação, análise e melhoria de dispositivos médicos e seus processos 

produtivos”.  

Finalmente a inserção da sublinha 3 denominada “Equipamentos de uso em saúde e 

seus acessórios”, incluindo-se nesse item equipamentos de veterinária, de auxílio 

funcional (tecnologias assistivas) e de apoio às atividades de saúde, geralmente 

equipamentos de uso geral que podem ser produzidos “dedicados” para o uso em saúde 

como por exemplo, transporte, acondicionamento, resfriamento etc.  

Ressalte-se que os itens aqui descritos não significam a abertura de um novo campo 

de atuação, mas, como já descrito, trata-se de um processo de explicitação das linhas de 
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atuação. Tal assertiva pode ser verificada se observarmos a especificação da sublinha 1, 

antes definida como “Equipamentos médicos, dispositivos e acessórios”. A descrição 

encontrada no site EMBRAPII prevê: “Desenvolvimento de equipamentos, partes de 

equipamentos, dispositivos e acessórios para uso em diagnóstico, terapia, reabilitação, 

auxilio funcional, estética e apoio a atividades de saúde”. Dessa forma, como pode ser 

observado, os itens incluídos na sublinha 3 já estavam previstos anteriormente, inclusive 

produtos veterinários, pois não havia definição de equipamentos médicos apenas para o 

uso humano. 

Assim, mesmo tendo sido mantida a área de competência originalmente credenciada 

na chamada EMBRAPII 02/2014, a reorganização das sublinhas permitirá segurança 

para atuar nos espaços de mercado dedicado à odontologia, saúde e bem-estar, 

equipamentos e softwares “dedicados”, ou seja, software ou equipamentos que podem 

ser utilizados em qualquer área, mas é desenvolvido especificamente para o uso em 

saúde (ex.: um software para teleatendimento), tecnologia assistiva e medicina 

veterinária. Ressalte-se que a inserção nesses novos espaços não irá requerer a inclusão 

de novas competências no PE-IFBA e não altera o seu perfil de atuação. Pequenas 

mudanças talvez possam ocorrer no projeto EMBRAPII característico, especialmente no 

que se refere a valores e a produtos, pois, hoje, os softwares desenvolvidos no PE-IFBA 

são embarcados ou estão associados a um produto.     

3 Equipe 
 

A equipe básica do PE-IFBA é composta por profissionais com experiência na área 

de atuação do Complexo Industrial da Saúde (CIS). São profissionais que tem atuado 

em projetos, na condição de coordenadores ou como componentes das equipes de 

projeto. Ressalta-se que todos esses profissionais estão em constante interação com o 

mundo acadêmico, atuando em rede com outros grupos e mantendo-se em constante 

atualização.  

A estrutura da equipe é composta por doutores, mestres e graduados, em áreas de 

formação que se complementam para atuar em projetos no setor saúde, tanto no 

desenvolvimento, quanto na capacitação e formação de pessoal. Todos os profissionais 

possuem experiências que se articulam para a execução do plano de ação e de 

capacitação proposto. Assim, as competências encontram-se distribuídas nas áreas de 

Saúde Pública, Física Médica, Eletrônica, Automação e Controle, Informática, 

Mecânica e Refrigeração, conforme pode ser visto a seguir. 

Na área de saúde pública são dois doutores, especialistas em regulação sanitária, os 

professores doutores Handerson Jorge Dourado Leite e Marcus Vinicius Teixeira 

Navarro, que possuem experiência em gestão de projetos e atuação conjunta com o setor 

industrial. São também os principais responsáveis pela verificação dos requisitos de 

regulação necessários ao desenvolvimento de projetos com as empresas do CIS, 

elemento chave para avançar quando se envolve tecnologias em saúde. Ambos 

possuem, ainda, formação de graduação e de especialização, respectivamente, nas áreas 

de eletrônica e física. 

Na área de eletrônica e controle são quatro profissionais atuando diretamente e dois 

que, mesmo estando mais voltado para a execução de outras funções, também atuam na 
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área. Um doutor em engenharia industrial com formação de graduação em eletrônica, o 

professor Josemir da Cruz Alexandrino, atuando na área de instrumentação biomédica a 

cerca de 15 anos. Dois mestres, os professores Hugo Antônio Nunes Silva e Andréa 

Bitencourt, especialistas em engenharia de controle e mecatrônica, respectivamente. 

Sendo o primeiro com curso de formação em transdutores e sensores biomédicos. Além 

do engenheiro eletricista e professor Justino Medeiros que atua diretamente com 

tecnologia assistiva. Além destes profissionais a equipe conta com o professor Cláudio 

Reynaldo que possui formação em eletrônica e atuação na área das tecnologias em 

saúde. 

Na área de física médica, são dois profissionais que atuam diretamente. Os 

professores Doutores Valéria Costa Navarro e Elias Ramos, são os especialistas em 

física médica, sendo a primeira doutora em física médica e o segundo, além de 

graduação e mestrado em física, possui doutoramento em biofísica. 

Em Ciência da Computação são dois doutores, os professores Manoel Marques Neto 

e Allan Edgard Freitas, que apresentam vasta experiência em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento na construção de softwares embarcado e dedicado, em especial de 

sistemas distribuídos e ubíquos, integrando sistemas de software de eletrônica 

embarcada, com computadores convencionais e dispositivos portáteis. Além dessas 

competências, apresentam vasta experiência em gestão e formação de pessoas. Neste 

segmento, os professores Andréa Bitencourt e Josemir Alexandrino, respectivamente 

mestres em Mecatrônica e Ciências da Computação colaboram e atuam. 

A área de mecânica e refrigeração conta com dois doutores, os professores Luís 

Gustavo Duarte e Antônio Gabriel Almeida, além do professor Antônio Carlos 

Bitencourt que possui mestrado em mecânica na área de produção e fabricação 

mecânica. O PE-IFBA conta, ainda, com 8 alunos bolsistas além de 4 bolsistas 

graduados nas áreas de eletrônica, mecatrônica, física e tecnologia em radiodiagnóstico. 

Ressalta-se que a equipe básica tem sido reforçada com profissionais das mesmas 

áreas, mas que possuem outras competências específicas que podem ser agregadas a 

novos projetos. Para identificar esses novos profissionais foi criado o Banco de 

Competências, ou seja, um cadastro de profissionais do IFBA, que através de edital 

interno, de fluxo continuo, respondem a um questionário onde podem caracterizar as 

suas competências específicas na área de atuação do PE-IFBA. Quando um projeto 

demanda uma competência específica esse Banco é consultado e os profissionais 

identificados são chamados para entrevistas. 

Com base no exposto, reafirma-se aqui ter sido mantida a equipe originalmente 

credenciada pela chamada EMBRAPII 02/2014, acrescida de novos profissionais à 

medida que competências novas vêm sendo solicitadas pelos diversos projetos. 

4 Infraestrutura 
 

O PE-IFBA funciona no Parque Tecnológico da Bahia, numa área de 

aproximadamente 800 m
2
. Conta com quatro laboratórios específicos e o auxílio dos 

laboratórios de informática, variáveis de controle, mecânica e de refrigeração para o 

desenvolvimento dos seus projetos. Considerando o foco da proposta descreveremos 
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apenas os laboratórios específicos, embora o apoio dos outros laboratórios nomeados 

seja vital para a viabilização e andamento de etapas específicas dos projetos. Ressalta-se 

que estes laboratórios se encontram localizados de modo descentralizados à área 

principal do PE-IFBA. Dessa forma, descrevem-se os laboratórios de Engenharia 

Médica e Clínica (LEMC), de Física Radiológica (LAFIR), de ensaios de equipamentos 

e produtos (LABPROSAUD) e o de prototipagem integrada (LAPROTI). 

O Laboratório de Engenharia Médica e Clínica (LEMC) possui dois grupos de 

equipamentos bem definidos: aqueles voltados para o desenvolvimento de circuitos 

eletrônicos e outro utilizado para a geração de sinais biológicos e análise e testes de 

equipamentos médico-hospitalares/assistenciais.  

No que se refere ao primeiro grupo de equipamentos, o laboratório conta com toda a 

infraestrutura para o desenvolvimento de circuitos eletrônicos, além de instrumentos de 

testes, como multímetros de precisão, osciloscópios digitais para alta frequência e 

analisador digital integrado, fontes de tensão, geradores de funções, dentre outros 

equipamentos.  

Especificamente tratando das tecnologias para a geração de sinais biológicos, 

análise e teste de equipamentos médico-hospitalares/assistenciais, dispõe de 

equipamentos analisadores de bisturi, incubadora, bomba de infusão, segurança elétrica, 

ventilação pulmonar, ultrassom, desfibriladores, cardioversores, marca-passos e 

simuladores de pacientes, dentre outros. 

O Laboratório de Física Radiológica (LAFIR) está voltado para o controle de 

qualidade de imagens médicas e a avaliação de desempenho de equipamentos 

destinados à radiologia diagnóstica, intervencionista, radioterapia e medicina nuclear, 

além do desenvolvimento e testagem de simuladores, multimedidores, equipamentos e 

dispositivos de proteção radiológica e controle de qualidade. Encontra-se instalado em 

área de aproximadamente 45 m2 e possui o mais completo e moderno parque de 

equipamentos (multimedidores e simuladores) da América Latina. O LAFIR possui 

simuladores e multimedidores de radiação, para avaliação de todos os equipamentos da 

radiologia médica, odontológica e intervencionista.  

O LABPROSAUD (Laboratório de produtos para a saúde) é um laboratório de 

ensaios de equipamentos médicos e calibração de medidores de radiação. Possui um 

moderno sistema de referência para calibração de multimedidores de radiação e 

fotômetros, contando com 15 padrões secundários rastreados ao Laboratório Primário 

da Alemanha Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), sendo o primeiro 

laboratório brasileiro a realizar calibração da grandeza produto kerma x área (Pka) e o 

primeiro laboratório a implantar o método de calibração, por substituição, para 

medidores não invasivos de tensão e tempo de exposição para radiologia. 

Além da calibração das grandezas radiológicas, o LABPROSAUD também realiza a 

calibração de luminância e iluminância. Essas grandezas são utilizadas para a avaliação 

de luminárias cirúrgicas, negatoscópios e equipamentos de fototerapia, por exemplo. O 

LABPROSAUD é acreditado pelo INMETRO, para a realização de calibração e dos 

ensaios previstos nas Normas de certificação NBR/IEC 61331-1, 61331-2, 61331-3 e 

60601-2-41. É, ainda, credenciado pelo Ministério de Trabalho e INMETRO, para 

realizar ensaios de segurança em vestimentas de proteção radiológica. 
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Finalmente, o Laboratório de prototipagem integrada (LAPROTI) reúne 

equipamentos para atender demandas internas e externas para a produção de modelos e 

protótipos a serem usados por empresas e o público em geral. É denominado integrado 

porque agrega maquinários para a produção de placas de circuito impresso e montagem 

SMD, pequenos equipamentos para trabalhos mecânicos e uma prototipadora 3D de 

grande porte que utiliza material biocompatível, além de fresas, tornos e centro de 

usinagem de grande porte. 

Com base no exposto, reafirma-se aqui ter sido mantida a infraestrutura 

originalmente ofertada no credenciamento pela chamada EMBRAPII 02/2014, mas com 

ampliação do parque de equipamentos. 

5 Mecanismos de gestão e coordenação 
 

Os Polos de Inovação são unidades especiais dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, criadas para atender a demanda das cadeias produtivas por 

inovação, por meio da realização de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I), em cooperação com empresas, especialmente indústrias, e na 

formação de recursos humanos para a inovação tecnológica. Dessa forma, estão 

diretamente subordinados à Reitoria e o seu Diretor Geral tem autonomia equivalente a 

um Diretor de campi, possuindo autoridade e autonomia para a condução 

administrativa, técnica e orçamentário-financeira do Polo, conforme prerrogativas 

definidas no estatuto do Instituto, especificamente neste caso do IFBA. 

 Para a definição da estrutura organizacional do PE-IFBA tomou-se como referência 

os papéis organizacionais definidos no Sistema de Excelência Operacional EMBRAPII 

(SEOE). Embora se tenha clareza que os papéis operacionais não definem cargos, mas 

responsabilidades. Dessa forma, foi estabelecida uma estrutura simplificada, que 

funciona de maneira ágil, eficiente e eficaz, atendendo as necessidades das demandas de 

prospecção, indução tecnológica e geração de competências. 

Do ponto de vista prático foi criado um manual de gerenciamento de projetos onde 

todas as atividades que compõem os processos do SEOE (prospecção de empresas, 

elaboração de propostas; negociação de escopo, financeira e de PI e execução de 

projetos) foram identificadas, fluxos foram traçados e as equipes foram treinadas com 

base neste documento. Ressalte-se que todos esses processos são executados dentro do 

PE-IFBA, com total autonomia de execução.  

Embora os mecanismos de gestão existentes tenham cumprido o seu papel na etapa 

de implantação, será preciso rever as condições para esse novo ciclo. O resultado do 

processo de avaliação bianual da EMBRAPII traz à tona dificuldades nos mecanismos 

de gestão e coordenação que necessitam tratamento diferenciado. Dentre essas 

dificuldades encontram-se a institucionalização do PE-IFBA, a necessidade de 

comunicação como parte da estratégia de prospecção e a melhoria da gestão financeira, 

à cargo da Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP). Dessa forma, discussões 

travadas no âmbito da equipe do PE-IFBA sobre tais dificuldades apontam para ações 

visando a correção de rumos, conforme se explicita a seguir. 

lenovo
Realce
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No que trata da institucionalização do PE-IFBA necessita-se inserir a unidade no 

estatuto do IFBA, finalizar a elaboração do estatuto do PE-IFBA e encaminhar para 

aprovação no Conselho Superior (CONSUP), além de ampliar a interface com a Pro-

reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PRPGI) de forma que os processos do 

PE-IFBA possam ser executados com o apoio da PRPGI. A inserção do PE-IFBA no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)- Planejamento Estratégico - do IFBA já 

está sendo discutida, pois esse documento está em fase de reconstrução da versão 2019-

2023.   

Quanto à melhoria da gestão financeira, reuniões de ajuste já estão agendadas com a 

FEP, de forma que as dúvidas sejam sanadas e os processos ajustados. 

Finalmente, no que concerne à comunicação, reuniões já foram realizadas com a 

Diretoria de Comunicação do IFBA (DGCOM), ficando definido que a mesma 

elaborará um Plano de Comunicação do PE-IFBA e será buscado um estagiário que 

possa, orientado pelos profissionais da DGCOM, dar suporte aos processos de 

comunicação do PE-IFBA. As ações e prazos planejados para implementação dessas 

correções de rumo, são apresentadas no item 11.1, Metas de gestão e de formação de 

RH.       

Importante ainda ressaltar, que a depender das definições finais quanto à 

admissibilidade de ensaios pré-clínicos e clínicos em projetos EMBRAPII, no âmbito 

do acordo de cooperação entre a EMBRAPII e o Ministério da Saúde (MS), será 

necessária a criação de uma instância de coordenação desses ensaios, pois existem 

muitos detalhes e existe a necessidade de controle desses processos.    

6 Gestão da inovação e propriedade intelectual 
 

O IFBA faz parte da Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do Nordeste (REDE 

NIT-NE) sendo representado pela Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) que tem 

a finalidade de gerenciar as ações de inovação no IFBA, em conformidade com a 

política de inovação.  

A CIT é composta por um coordenador e três profissionais com qualificação na área 

de inovação e proteção de propriedade intelectual. A CIT foi criada com base na política 

de Inovação do IFBA e é parte integrante da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Inovação. 

Ao se iniciar as tratativas para desenvolvimento dos projetos, realiza-se a assinatura 

de Termos de Confidencialidade para salvaguardar os parceiros das informações 

tecnológicas que estão sendo repassadas. As questões que se relacionam a propriedade 

intelectual e a possibilidade de royalties são discutidas sempre no momento anterior à 

contratação dos projetos e definidas em instrumento próprio.  

Como se trata de tecnologia para a área de saúde a definição do escopo do projeto é 

acompanhada com especial atenção por especialistas em vigilância sanitária para alertar 

aos possíveis parceiros sobre as exigências éticas e regulatórias para o objeto de 

desenvolvimento. Em muitos casos os demandantes desconhecem com profundidade as 

necessidades regulatórias e, se não alertados, o investimento realizado no 

desenvolvimento tende a ser perdido, pois será muito difícil conseguir as condições de 
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produção. Dessa forma, os parceiros são alertados das condições para a fabricação, já 

tendo existido casos de desistência.   

Caso haja a necessidade de depósito de patente, a CIT já disponibiliza formulários 

específicos para solicitação da patente ou registro e possui uma estrutura para orientação 

do pesquisador/inventor sobre os passos seguintes para a proteção da sua ideia. Dispõe, 

ainda, de estrutura para a realização de pesquisa de anterioridade. 

A redação da patente ou dos dados para registro é acompanhada pela CIT que toma 

todas as providências para depósito ou registro da propriedade intelectual. Uma cartilha 

sobre propriedade intelectual e um manual de procedimentos para proteção foi 

desenvolvido pela CIT e são distribuídas para os parceiros.  

Sabe-se que uma das dificuldades apontadas pela avaliação bianual foi a falta de 

produção de propriedade intelectual a partir dos projetos desenvolvidos pelo PE-IFBA. 

Uma avaliação inicial demonstra que o que houve foi uma demora dos coordenadores 

em produzir os textos que serão utilizados para dar entrada na base de patentes do INPI. 

Assim, nesse novo ciclo, duas ações serão enfatizadas, a cobrança aos coordenadores 

para cumprirem os prazos e a análise da viabilidade de contratação de uma empresa para 

a realização de apoio aos pesquisadores na preparação das patentes. O planejamento 

para a implementação de tais ações é apresentado no item 11.1.       

O acompanhamento dos processos junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI) é realizado pela CIT utilizando o sistema APOL, da LDSOFT, que a 

partir do cadastramento do pedido e o número fornecido pelo INPI, permite o 

acompanhamento do status das patentes, modelos de utilidades, marcas e programas de 

computadores registrados junto ao mesmo, além das exigências e pagamento das 

anuidades. O PE-IFBA adquiriu licença do sistema Orbit, facilitando o processo de 

prospecção tecnológica. 

Na área de saúde, como existe forte processo de regulação e altos custos para levar a 

tecnologia desenvolvida ao mercado, os percentuais da propriedade intelectual e as 

taxas de royalties geralmente são negociados em percentuais bem abaixo de outros 

setores, pois após entrega de protótipo ainda existem processos que dependem de 

certificação e demandam diversos custos adicionais, como por exemplo, registro, BPF, 

embalagem e rotulagem. 

A possibilidade do pagamento de ensaios de certificação do INMETRO já se 

encontra contemplada no modelo EMBRAPII atual, pois estão no nível de maturidade 

tecnológica (TRL) 5 ou 6, mesmo que para protótipos. As taxas da ANVISA e ensaios 

clínicos (pesquisa clínica) poderão ser diferenciais visando a redução dos custos para a 

entrada no mercado. Entretanto, ainda assim, outros custos como relativos às BPF e 

taxas de registro ou cadastro continuarão a pesar sobre o produtor, pois se trata de 

despesas de fabricação.  

7 Mercado de PD&I na área 
 

A saúde como parte integrante do setor econômico terciário, apresenta 

peculiaridades quase não observadas em outros setores, tornando-o único. O conflito 

entre as lógicas do lucro e das necessidades sanitárias surge como um primeiro desafio. 
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Instituições governamentais, indústrias e prestadores de serviços se inter-relacionam em 

um sistema complexo, denominado Complexo Industrial da Saúde (CIS) que apresenta 

lógica própria e é composto por três subsistemas: de base química e biotecnológica; de 

base mecânica, eletrônica e de materiais e, de serviços em saúde.   

O PE-IFBA atua no subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais onde 

encontram-se os fabricantes de equipamentos médico-hospitalares e de uso em 

odontologia, materiais de consumo e de laboratório. Segundo a ABIMO, o setor conta 

apenas com 214 empresas filiadas, sendo que apenas 122 voltadas para a produção de 
equipamentos médico-hospitalares. Esse quantitativo, embora existam outras 
empresas não filiadas à ABIMO, é muito pequeno e a retirada da palavra 

“equipamentos” proposta nos subitens 1 e 2 deste documento, adotando-se o conceito de 

dispositivos médicos utilizados pela ANVISA e largamente aceito na área de saúde, 

amplia sensivelmente a atuação do PE-IFBA para quase 100% do universo ABIMO 
(214 empresas), além de inserir empresas de software e do ramo de saúde e bem-estar 

(estética) que encontram-se fora do conjunto de filiados da ABIMO.  

Somente no que diz respeito às empresas filiadas à ABIMO, se pretende atuar junto 

àquelas de micro, pequeno e médio porte (90% do universo, segundo a ABIMO), 

especialmente aquelas que apresentaram potencial inovador nos últimos anos, 

contribuindo para o aumento da densidade tecnológica dos seus produtos e a 

implantação de práticas inovadoras. Tais indústrias, embora numericamente 

representem cerca de 77% daquelas que produzem e comercializam no país, são 

responsáveis por apenas 40% das vendas, segundo dados da ABIMO. Assim, tomando 

como referência que em 2019, será retomado o patamar de 2015 (R$ 10 bilhões), 

estima-se um mercado na ordem de R$ 4,0 bilhões.   

Essas empresas possuem, em muitos casos, gestão familiar, mas devido ao sucesso 

recente, algumas tiveram parte ou todo o seu ativo negociado com empresas 

estrangeiras, embora alguns dos seus antigos proprietários permaneçam como 

executivos. Outras, talvez incentivadas pelo relativo sucesso alcançado pela 

concorrência buscam o adensamento tecnológico e diversificação dos seus produtos. 

Dentro dessa perspectiva espera-se, manter o trabalho com inovações incrementais, 

especialmente para a substituição de importação e de médio adensamento tecnológico. 

O ramo de saúde beleza e bem-estar faturou mais de R$ 47,5 bilhões em 2017 e 

apresentou um crescimento de 2,8% quando comparado ao ano anterior, segundo dados 

da Associação Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(ABIHPEC). Embora grande parte desse volume de faturamento esteja ligado a 

perfumes e cosméticos, existe uma expansão considerável na utilização de 

equipamentos para uso em bem-estar físico e estética.  

Finalmente, a inserção da sublinha 3 abre espaço para atuar em um conjunto de 

indústrias que atuam em outros setores, mas que observam a necessidade de produção 

de equipamentos dedicados ao setor saúde. Como exemplos é possível citar o setor 

automotivo e o setor de monitores de vídeo que hoje apresenta a necessidade de 

produção de produtos específicos para uso no diagnóstico em saúde. Acresce-se a isso a 

indústria da medicina veterinária que, além do grande rebanho de bovinos, caprinos e 

suínos, tem expandido rapidamente o número de animais de estimação no país (somos a 

4ª maior população do planeta em animais de estimação). Segundo a Associação 
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Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET) essa 

indústria faturou R$ 20,3 bilhões em 2017, com um crescimento de 7,9% em relação ao 

ano anterior. Desse total, 8% está relacionado ao segmento denominado de PET-CARE 

onde se encontram o faturamento com saúde e higiene animal.     

Espera-se com tais ações incrementar o caráter inovador desses segmentos da 

indústria brasileira, aumentando a densidade tecnológica dos produtos, substituindo 

importações, ampliando as possibilidades de exportações e auxiliando a reduzir o déficit 

na balança comercial brasileira. Entretanto, há de se pontuar, quando se trata de 

tecnologias em saúde para uso humano, que o processo de entrada em comercialização 

pode ser demorado, pois depende em muitos casos de pesquisas clínicas e registro ou 

credenciamento junto à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que, em 

muitas situações, pode levar até dois anos para a concessão do direito para a 

comercialização.  

Como principais pontos fortes, o PE-IFBA possui a capacidade de atender as 

demandas específicas do setor saúde e uma equipe multiprofissional e especializada na 

aplicação da engenharia à área de saúde. Dessa forma, utiliza como instrumentos base 

para o desenvolvimento dos seus projetos, as diversas exigências éticas e regulatórias do 

setor, como por exemplo, registro em comitês de ética, ensaios clínicos e guias e 

resoluções emandas da ANVISA e do Ministério da Saúde.    

Como pontos fracos e já identificados com proposta de melhoria no presente plano 

de ação estão o processo de prospecção e a produção de propriedades intelectuais, além 

da melhor gestão financeira realizada pela Fundação Escola Politécnica da Bahia. 

Do ponto de vista da concorrência o que mais nos preocupa são unidades que 

desconhecem as regras do setor saúde e resolvem atuar no mesmo, pois como parte dos 

clientes não conhecem o setor, especialmente na área de software e produtos dedicados, 

as nossas propostas sempre se parecem por demais “burocráticas” por cumprirmos os 

trâmites necessários para o setor.   

8 Mecanismos e estratégia de captação de projetos 
 

Além das estratégias para a prospecção que são parte do processo de 

Desenvolvimento de Oportunidade do Negócio do PE-IFBA, como atendimento no 

Polo, visitas, participação em eventos, dentre outras, três podem ser associadas 

especificamente ao setor saúde: a relação com as redes do subsistema de serviços do 

CIS, a proximidade com os serviços de saúde e a prestação de serviços tecnológicos.  

A inexistência de publicidade para tecnologias em saúde faz com que a difusão da 

tecnologia ocorra nos serviços de saúde. Dessa forma, uma rede de profissionais ligados 

de alguma forma ao setor industrial das diversas tecnologias circula dentro das unidades 

de saúde. O estabelecimento de relações em rede com esses profissionais que atuam em 

serviços de saúde constitui-se em uma estratégia importante. Tais profissionais possuem 

contatos com as indústrias e ideias inovadoras, mas que não conseguem materializar por 

desconhecimento específico da área das engenharias. 

 Outro segmento em que se deve atuar é o dos distribuidores/representantes, 

geralmente microempresas. Em grande parte dos casos, possuem relações dentro das 
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indústrias e ideias baseadas na prática de sua atuação, especialmente em manutenção. A 

elaboração de oficinas e reuniões de trabalho com esses profissionais, através da 

articulação com serviços públicos e privados de saúde e com o segmento de vendas 

pode ser muito produtiva. Espera-se, ainda, com as devidas autorizações construir um 

banco de dados de ideias inovadoras, retiradas desses eventos. 

No âmbito da saúde a inovação surge dentro dos serviços de saúde. Diversos 

profissionais de saúde que, em muitos casos, são microempreendedores, possuem ideias 

inovadoras, mas não sabem como operacionalizar. Esses profissionais possuem também 

contato direto com as industrias e são quase sempre consultados quando do lançamento 

de novos produtos. 

No caso específico do PE-IFBA, a prestação de serviços tecnológicos de qualidade é 

uma estratégia que visa aumentar a confiabilidade do setor industrial no polo e tem se 

mostrado, hoje, bastante eficaz para a captação de projetos de desenvolvimento. Essa é 

uma necessidade importante a ser disponibilizada, pois as empresas do setor saúde, 

quase não dispõem de laboratórios e equipamentos para a avaliação e validação de seus 

produtos. Como geralmente a oferta desses serviços é escassa no Brasil, essa atuação 

permite ao PE-IFBA ser conhecido e reconhecido em outras regiões do país, 

especialmente as regiões sul e sudeste onde se concentram a maioria dos fabricantes de 

dispositivos médicos.  

Outro aspecto que fortalece a captação de projetos é o entendimento do processo 

regulatório. A confiança é ampliada pelas empresas quando percebe conhecimentos 

sólidos nas questões que envolvem vigilância sanitária. 

A necessidade de reestruturar a operacionalização das atividades de prospecção, no 

que concerne à equipe envolvida foi uma das recomendações da avaliação bianual e 

espera-se atuar de forma a envolver uma equipe de profissionais do Instituto que 

possuam o papel prioritário de realizar prospecção. Entretanto, a liberação dessas 

pessoas dependerá de liberação do reitor e diretores de campi. Para conseguir dar corpo 

a essa ação, o principal mecanismo será a utilização do regulamento interno para a 

concessão de bolsas que prevê que “As bolsas externas devem privilegiar como 

beneficiários os líderes identificados pelo inciso I, do artigo 3º, que prospectaram a 

parceria e conduziram seu processo até a formalização [grifo nosso] por instrumento 

legal firmado com o IFBA”. Dessa forma, o que se pretende é realizar reuniões com 

professores, propondo a condição de formação de uma equipe de prospecção que poderá 

ser remunerada como participes dos projetos. Tal mecanismo, embora dependa do 

Reitor/Diretores é institucional, tende a ser acatado pelos gestores.        

9 Financiamento da ação EMBRAPII 
 
Fonte dos Recursos 2019 2020 2021 Total 

EMBRAPII R$ 180.000,00 R$ 300.000,00 R$ 450.000,00 R$ 930.000,00 

Empresas R$ 112.500,00 R$ 300.000,00 R$ 450.000,00 R$ 862.500,00 

Polo EMBRAPII R$ 157.500,00 R$ 300.000,00 R$ 450.000,00 R$ 907.500,00 

Total  R$ 450.000,00 R$ 900.000,00 R$ 1.350.000,00 R$ 2.700.000,00 
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Reafirma-se aqui que todas as atividades do Programa de Formação de RH para 

PD&I (item 10) serão contrapartidas do Polo, adicionais aos recursos detalhados na 

tabela acima - estes últimos a serem utilizados nos projetos EMBRAPII contratados 

conforme quadro de metas explicitado no item 11. 

10 Programa de Formação de RH para PD&I 
 

O Plano de Formação de RH para P,D&I será executado como contrapartida do Polo 

durante do período de recredenciamento. Todas as atividades elencadas abaixo têm 

como princípio as práticas PBL, pois julga-se que esta estratégia favorece o 

empreendedorismo e o espírito investigativo dos discentes envolvidos nos projetos. Os 

pontos apresentados a seguir, representam o aperfeiçoamento da proposta apresentada 

originalmente quando do credenciamento do PE-IFBA. 

a) Oferta para a qualificação em PD&I 

Oferecimento de cursos para atendimento as demandas das comunidades interna e 

externa, compreendendo as três perspectivas: formação de curta duração, cursos de 

formação inicial e continuada (FIC) e desenvolvimento de estratégias para a indução e 

captação de ideias inovadoras, dentre estas:  

 Medthon – maratona tecnológica envolvendo as comunidades de modo 

integrado na busca de soluções de problemas tecnológicos voltados para a área 

de expertise do polo; 

 Realização e participação de eventos que envolvam PD&I, a exemplo de 

torneios, olimpíadas, mostras e feiras técnico científicas, dentre outros. Destaca-

se a promoção de atividades envolvendo robótica e tecnologias assistivas.  

 

b) Oferta do Mestrado Profissional em Engenharia de Produtos e Sistemas 

(PPGESP) 

O curso, que se encontra na terceira turma, continua sendo oferecido e durante o 

mesmo surgiram oportunidades de captação de ideias inovadoras, que poderão ser 

desenvolvidas durante ou após o curso em parceria com empresas. Além do mais, já 

temos alguns bolsistas trabalhando em projetos EMBRAPII. 

c) Capacitação dos profissionais do PITS  

Estas capacitações apresentam-se como processo contínuo, para e com todos os 

profissionais e estudantes envolvidos em projetos e demandas especificas do Polo de 

Inovação. Estes cursos, assim com as cargas horárias apresentam variações e 

peculiaridades. 

d) Plano de formação de estudantes do IF em projetos de PD&I no PIS 

Serão estruturados editais para Bolsista Voluntários em PD&I que exercerão 

atividades no PIS, atuando em etapas do projeto de acordo com seu nível de formação. 

As atividades serão adequadas ao nível de formação em que se encontram e as etapas de 
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desenvolvimento dos projetos. Será em síntese uma conjugação de ações que reforçaram 

a formação acadêmica em PD&I nas áreas de atuação do PIS. 

e) Plano de estímulo à realização de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC) nas áreas do PIS  

Serão realizados seminários internos, voltado para os cursos superiores e 

tecnológicos visando o incentivo ao desenvolvimento de Trabalhos nas áreas de atuação 

do PIS. Para o desenvolvimento desta ação, além dos seminários, serão realizadas 

reuniões setoriais para sensibilização de discentes e docentes para  desenvolvimento de 

trabalhos nas áreas de atuação do PIS 

f) Outras estratégias para criação e captação de ideias inovadoras que 
poderão ser transformadas em produtos 

As diversas ações a serem empreendidas, geraram subsídios para a captação de 

ideias inovadoras, que apresentando potencial para transformarem-se em produtos, terão 

incentivos e posteriormente encaminhados para o setor produtivo, para que seja 

viabilizada sua execução. Essa estratégia vale para todas as ações apresentadas. 

Com base no exposto, reafirma-se aqui terem sido mantidas as bases dos 

mecanismos de capacitação discente via Programa de Formação de RH para PD&I 

originalmente credenciado pela chamada EMBRAPII 02/2014, com os devidos 

aperfeiçoamentos. 

11 Indicadores e metas de desempenho 
 

 
 

Indicadores 
Metas de 

recredenciamento 

No Título Unidade 2019 2020 2021 

1 Contratação de projetos 

Número 
absoluto 

1 2 3 
2 Contratação de empresas 1 2 3 

3 
Participação de alunos em projetos de 
PD&I 

2 4 6 

4* Pedidos de propriedade intelectual 1 2 2 
5* Taxa de sucesso de projetos 3 3 3 

6* 
Participação financeira das empresas no 
portfólio Percentual 

25% 33,3% 33,3% 

7* Taxa de sucesso de propostas técnicas 20% 20% 25% 
8* Número de propostas técnicas 

Número 
absoluto 

5 10 12 
9* Prospecção de empresas 35 50 60 

10* Participação de empresas em eventos 100 120 150 
*  Indicador com apuração cumulativa ao longo do período de credenciamento 
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11.1 Metas de gestão e formação de RH 
 

Meta/Ação Semestres 
MECANISMOS DE GESTÃO E COORDENAÇÃO 1 2 3 4 

1. Institucionalizar o Polo IFBA     
        1.1 Inserir o Polo no estatuto do Instituto Federal da Bahia     
        1.2 Finalizar a elaboração do regimento do Polo de Inovação IFBA     
        1.3 Aprovar regimento do Polo de Inovação IFBA no Conselho Superior     
       1.4 Ampliar a interface do Polo com a Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação (PRPGI)     
       1.5 Inserir o Polo no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 do IFBA      

2. Desenvolver a comunicação como elemento de prospecção     
        2.1 Elaborar plano de comunicação do Polo IFBA em parceria com a DGCOM     
        2.2 Contratar estagiário de comunicação através do programa de estagiários do IFBA     

3. Ajustar a gestão financeira do Polo IFBA      
        3.1 Realizar reuniões com a Fundação de apoio para discutir procedimentos     
        3.2 Definir rotinas para a gestão financeira dos projetos EMBRAPII     
GESTÃO DA INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4. Organizar o sistema de produção de PI do Polo IFBA     
        4.1 Estabelecer termo de compromisso do coordenador incluindo a obrigatoriedade de PI quando previsto     
        4.2 Analisar a viabilidade de contratação de empresa para dar suporte à produção de PI     
        4.3 Definir modelo de acompanhamento da evolução da PI durante os projetos        
FORMAÇÃO DE RH PARA PD&I 

5. Ampliar a participação de alunos no Polo IFBA     
        5.1 Elaborar editais para Bolsista Voluntários em PD&I nos níveis técnico e superior     
        5.2 Realizar seminários internos para incentivar o desenvolvimento de TCC na área de atuação do Polo IFBA     
        5.3 Realizar reuniões setoriais para incentivar discentes e docentes a produzirem na área do Polo IFBA     
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ANEXO – Indicadores de desempenho 
 

Para proposição das metas de recredenciamento, considere-se as seguintes 
definições dos indicadores: 

No 
Título do 
indicador 

Definição 
Apuração 

1 
Contratação de 
projetos 

Número de projetos contratados por 
empresas juntos às Unidades e Polos 
credenciados, no ano de referência 

A partir dos projetos formalizados com 
contratos registrados no sistema de registro 
de informações (SRINFO) da EMBRAPII 

2[1] 
Contratação de 
empresas 

Número de empresas contratantes de 
projetos EMBRAPII com Unidades e Polos 
credenciados, no ano de referência 

A partir das empresas devidamente 
cadastradas no sistema de registro de 
informações (SRINFO) da EMBRAPII como 
contratantes de projetos, distintas pelo CNPJ 
de 14 dígitos 

3[2] 
Participação de 
alunos em projetos 
de PD&I 

Número de alunos envolvidos nos projetos 
EMBRAPII das Unidades e Polos 
credenciados, no ano de referência 

A partir dos estudantes integralmente 
cadastrados e com informações completas no 
sistema de registro de informações (SRINFO) 
da EMBRAPII, com atividades nos projetos 
EMBRAPII contratados, matriculados em 
cursos de ensino médio, graduação/pós-
graduação e identificados a partir de CPF 
distintos 

4[3] 
Pedidos de 
propriedade 
intelectual 

Número de pedidos de propriedade 
intelectual (PI) depositados no INPI até o 
ano de referência 

A partir dos pedidos de propriedade 
intelectual lançados no sistema de registro de 
informações (SRINFO) da EMBRAPII 

5[3] 
Taxa de sucesso de 
projetos 

Satisfação das empresas em relação ao 
escopo dos projetos, prazos, custo, entregas, 
relevância dos resultados, competência 
técnica do Polo, inovação envolvida, gestão 
de projetos, e contribuição às competências 
da empresa – avaliada pela EMBRAPII junto 
às empresas contratantes dos projetos com 
o Polo. 

A partir dos projetos contratos e 
integralmente cadastrados,  com informações 
completas no sistema de registro de 
informações (SRINFO) da EMBRAPII e de 
questionários respondidos pelas empresas 

6[3] 

Participação 
financeira das 
empresas no 
portfólio 

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 

A partir dos projetos contratos, integralmente 
cadastrados e com informações completas no 
sistema de registro de informações (SRINFO) 
da EMBRAPII 

7[3] 
Taxa de sucesso de 
propostas técnicas 

Relação entre o número de projetos 
contratados e o número total de propostas 
técnicas elaboradas pelas Unidades e pelos 
Polos credenciados, até o ano de referência 

A partir dos contratos e das propostas 
técnicas integralmente cadastradas, com 
informações completas no sistema de registro 
de informações (SRINFO) da EMBRAPII 

8 
Número de 
propostas técnicas 

Número de propostas técnicas elaboradas 
no ano de referência 

Consideram-se as propostas técnicas 
integralmente cadastradas e com informações 
completas no sistema de registro de 
informações (SRINFO) da EMBRAPII 

9 
Prospecção de 
empresas 

Número de empresas mapeadas no como 
parceiras em projetos EMBRAPII no ano de 
referência 

Consideram-se as propostas prospecções 
integralmente cadastradas e com informações 
completas no sistema de registro de 
informações (SRINFO) da EMBRAPII 

10 
Participação de 
empresas em 
eventos 

Número de empresas presentes em eventos 
técnicos de dos quais participam o Polo para 
fins de prospecção 

Considera a quantidade empresas cadastradas 
no sistema de registro de informações 
(SRINFO) da EMBRAPII, com os quais tenham 
sido feitos contatos também cadastrados no 
SRINFO  

[1] – Empresas distintas por CNPJ 
[2] – Discentes pertencentes às equipes dos projetos e participantes do Programa de formação de RH para PD&I 
[3] – Indicador com apuração cumulativa ao longo do período de credenciamento 

 




