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RESOLUÇÃO CONSUP/IFBA Nº 91, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

 
Aprova o Plano de Ação Anual do exercício de 2023, do Polo de Inovação
do IFBA.
 

 
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, designado
pela Portaria 3.822, de 24 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições legais,

 
Considerando o Processo SEI nº 23278.000930/2023-11, e
Considerando o que foi deliberado na 1ª Reunião Ordinária do CONSUP do IFBA,

realizada em 09/02/2023, resolve:
 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação Anual do exercício de 2023, do Polo de Inovação do

IFBA, nos termos em anexo.
 
 Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor em 28 de fevereiro de 2023, por se tratar de

urgência justificada nos autos do expediente administrativo. 

 

Professor Jancarlos Menezes Lapa
Presidente substituto do CONSUP/IFBA

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Presidente Substituto
do Conselho Superior, em 24/02/2023, às 15:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2763930 e o código CRC E4ECCA4E.
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1 Apresentação 

Os Polos de Inovação foram estabelecidos no ano de 2013, como parte das diretrizes para 
a organização dos Institutos Federais, para o “atendimento de demandas das cadeias 
produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e à formação profissional para os 
setores de base tecnológica”. Em 2021, a Portaria MEC Nº 713, de 08.09.2021 atualizou estas 
diretrizes e revogou a Portaria de origem – SETEC/MEC Nº 1.291, de 30.12.2013. 

Da mesma forma, a Portaria SETEC/MEC Nº 167, de 22.03.2022 redefiniu as diretrizes para 
implantação, funcionamento e a política de fomento dos Polos de Inovação nos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, revogando a Portaria SETEC/MEC Nº 37, de 
29.10.2015. Cabe aos Institutos que sediam Polos de Inovação, atuarem de forma inovadora 
fomentando a cultura da inovação em todas as suas unidades, exercendo atividades de 
pesquisa aplicada e prestação de serviços tecnológicos, em consonância com as cadeias 
produtivas com as quais se relaciona, garantindo a participação dos seus discentes e 
enfatizando a dimensão educacional dos seus projetos. 

O Polo de Inovação do Instituto Federal da Bahia (Polo de Inovação Salvador), recebeu a 
sua autorização de funcionamento no ano de 2015, juntamente com os Polos Fortaleza/CE, 
Vitória/ES, Formiga/MG e Campos dos Goytacazes/RJ, conforme a Portaria MEC Nº 819, de 
13.08.2015. Em 28 de outubro de 2015, após aprovação da proposta do Núcleo de Tecnologia 
em Saúde na chamada pública Nº 02/2014 para implantação de unidades da EMBRAPII 
(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), o Polo de Inovação foi credenciado 
junto a essa Empresa na modalidade “em estruturação” para o período de 2016 a 2018. No 
âmbito dessa cooperação técnica são desenvolvidos projetos de PD&I (Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação) na área das Tecnologias em Saúde, no subsistema de base 
eletrônica, mecânica e de materiais do Complexo Industrial da Saúde. 

Em 2018, houve o recredenciamento para a modalidade “em consolidação” com um novo 
ciclo de três anos (2019-2021). O modelo EMBRAPII prevê avaliações a cada dois anos para 
indicar a possibilidade de novos recredenciamentos. Na primeira avaliação bianual, em 2017, 
a Unidade atingiu 44% do QIM (Quadro de Indicadores e Metas), resultado este que postergou 
a segunda avaliação (4º Ano) até novembro 2020, para conceder à Unidade maior prazo para 
que as pendências fossem sanadas. Segundo a EMBRAPII, esse resultado evidenciou baixa 
produção de Propriedade Industrial e as dificuldades com as prospecções, além de uma melhor 
institucionalização da atividade credenciada e da melhoria da sua governança. 

No início do ano de 2020, já em uma nova gestão central do IFBA, iniciou-se no âmbito da 
reitoria, um processo de transição para uma nova gestão pro tempore do Polo, onde os 
principais desafios foram (i) sanar o passivo administrativo; (ii) obter aprovação na 2ª 
avaliação da EMBRAPII; (iii) ampliar o portfólio de projetos, serviços tecnológicos e, 
consequentemente, o volume de recursos financeiros. 

As ações empreendidas pela gestão entre meados de 2020 e 2021, resultaram em uma 
evolução no volume de prospecções e de emissão de propostas técnicas, com consequentes 
resultados na contração de projetos. A produção de PI se mantém em patamares aquém do 
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esperado, que em conjunto com os demais indicadores produziram na última avaliação, um 
QIM de 86,3%, uma diferença de quase 100% em relação ao resultado anterior. Em agosto de 
2021, a Unidade demonstrou o desempenho esperado ao final do período de consolidação, 
resultando na sua aprovação e autorização para um novo credenciamento. 

Em 23 de dezembro de 2021 foi assinado o segundo termo aditivo ao Termo de 
Cooperação Técnica original, formalizando a renovação do credenciamento 
(“recredenciamento”) da Unidade EMBRAPII IFBA para um novo ciclo de 6 anos (2022-2027). 
O valor do Termo de Cooperação Técnica assinado em 28/10/2015 foi aditado em mais R$ 
3.198.478,36 atualizando o valor disponibilizado para contratação pelo Termo de Cooperação 
para R$ 4.813.547,43. Deste valor, até o último balanço do ano de 2022, o valor contratado 
acumulado foi de R$ 2.591.101,99, o que corresponde a 53,83% do total. 

O objetivo principal da gestão do Polo de Inovação, traduzido para esse documento, é 
consolidar e ampliar a atuação desta Unidade por meio de projetos, produtos, serviços e 
processos inovadores. Nesta perspectiva, pretende-se o desenvolvimento de ações que 
fortaleçam a base científica e tecnológica, tanto do setor empresarial quanto de organizações 
sociais que atuam no setor produtivo. 

Em 2021 foram promovidas atividades para estimular o envolvimento de servidores, tanto 
docentes como técnicos, nas atividades do Polo de Inovação e também promover uma 
integração da base científica e competências tecnológicas do IFBA. O Instituto possui excelente 
capilaridade em todo o estado, incluindo os campi, centros de referência, Polo EaD, Polo de 
Inovação e reitoria. A direção do Polo tem participado de diversas atividades discutindo o tema 
multicampia, como o pré-congresso regimental do IFBA, o projeto Caminhos do IFBA e uma 
agenda com os órgãos colegiados do IFBA, incluindo uma reunião do CODIR no Parque 
Tecnológico. Essas ações, dentre outros objetivos, visam potencializar as atividades dos 
projetos EMBRAPII e ampliar a ação do Polo de Inovação como um todo. 

Em 2022, com o acionamento da fase 2 do Plano de Retomada Gradual das atividades 
presenciais da Reitoria e do Polo de Inovação, tivemos uma expectativa de ampliação das 
atividades de prospecção de projetos, participação em eventos e negociações junto aos seus 
parceiros. No entanto, enquanto elaborávamos o Plano de Ação de 2022, assistimos o 
crescimento dos casos de Covid-19 e outras doenças infeciosas associadas. Portanto, em que 
pese termos um plano condizente com as necessidades da Unidade, uma “nova onda” de covid 
afetou a execução das atividades em 2022, resultando em uma contratação de projetos 
inferior ao planejado. 

Logo, o presente documento tem por objetivo atender ao artigo nono da Portaria 
SETEC/MEC Nº 167, de 22.03.2022, apresentando o seu Plano de Ação Anual 2023 para 
apreciação do egrégio Conselho Superior do IFBA. Espera-se que este Plano expresse a 
capacidade de cada parte poder contribuir, na perspectiva de objetivos mais amplos que 
possam ser realizados de forma integrada. Trata-se, portanto, de uma proposta aberta em 
contínuo aprimoramento. 
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2 Escopo de atuação 

O Polo de Inovação Salvador é uma Unidade administrativa do IFBA no Parque Tecnológico 
da Bahia (Fig. 1), que é um centro de trabalho integrado e cooperativo com amplos objetivos. 
Visa atender às demandas das diversas cadeias produtivas por PD&I e à formação 
profissional para os setores de base tecnológica, bem como contribuir para a melhoria da 
formação dos discentes do IFBA, por meio da incorporação de discentes de cursos técnicos, de 
graduação e pós-graduação aos seus projetos. 

 
Figura 1. Mapa de localização do Polo de Inovação em Salvador – BA. 

Há, portanto, uma convergência entre os atores do sistema estadual de inovação para 
desenvolvimento de processos e produtos com impactos regionais positivos em diferentes 
cadeias produtivas. Esse potencial precisa ser desenvolvido pelo ecossistema de inovação na 
estrutura multicampi da instituição, consolidando a sustentabilidade do Polo e fomentando a 
cultura da inovação no IFBA. Nesta perspectiva, as ações devem priorizar o fortalecimento da 
base científica e tecnológica em parceria com o setor empresarial e demais organizações 
sociais que atuam no setor produtivo. 
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Considerando o escopo de atuação do Polo de Inovação, como visto pela SETEC (Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica), atualmente é possível estabelecer a sua atuação em 
duas áreas. A primeira, enquanto Unidade EMBRAPII voltada ao desenvolvimento de 
soluções tecnológicas inovadoras no subsistema de base eletrônica, mecânica e de materiais 
do Complexo Industrial da Saúde. A segunda, no âmbito das competências tecnológicas do 
IFBA como um todo, em as ações de fomento a projetos de PD&I e qualificação em diferentes 
arranjos produtivos territoriais e, consequentemente diferentes linhas em que haja expertise 
e/ou interesse do Instituto Federal da Bahia em suas unidades. Por exemplo, a pesquisa 
aplicada em biotecnologia e energia, sustentabilidade e segurança alimentar. 

Dessa forma, o Polo de Inovação se propõe a desenvolver produtos, serviços e processos 
inovadores para atender ao Complexo Industrial da Saúde1 em todos os seus subsistemas, 
inclusive, não só aqueles vinculados à produção de bens e serviços, mas atendendo às diversas 
relações que se estabelece no âmbito desses subsistemas, por exemplo, o processo de 
regulação, desempenhado pela vigilância sanitária. 

Por consequência da cooperação IFBA-EMBRAPII, os projetos de PD&I em Tecnologias em 
Saúde contam com aporte financeiro da EMBRAPII em até 1/3 sobre o valor global do portfólio 
de projetos, na forma de recursos não-reembolsáveis. O Polo oferece até 1/3 em contrapartida 
econômica, oriunda da apropriação de custos, normalmente de despesas com pessoal e 
infraestrutura. A empresa arca com 1/3 dos custos com recursos próprios ou de instituições de 
fomento como o Sebrae. 

No âmbito das demais cadeias produtivas a atuação se dá a partir de demandas 
identificadas interna e externamente à Instituição, desde que atenda às condições legais e de 
exequibilidade. Dois exemplos dessas demandas são (i) o projeto “SMARTH2O Design de águas 
inteligentes sustentáveis para recuperação avançada de petróleo em reservatórios 
carbonáticos” contratado no final de 2021 em parceria com a UFBA, as empresas Petrogal 
Brasil e Mosaico e; (ii) “Projeto Inovar para Pessoas Negras” em parceria com a UFBA e a 
Nubank. Em cada uma dessas frentes - Unidade EMBRAPII e Polo de Inovação – as atividades 
finalísticas devem ser Pesquisa aplicada, Desenvolvimento tecnológico, Prestação de serviços 
tecnológicos e Formação profissional para atividades produtivas de base tecnológica. 

O eixo de PD&I possui duas vertentes que, em muitos casos, trabalharão em conjunto, mas 
necessitam estar claramente definidas devido, principalmente, à diversidade das fontes de 
financiamento. Assim, foram concebidos, o desenvolvimento de hardware e software e de 
método/processo. O desenvolvimento de hardware ou software poderá contar com 
financiamento da EMBRAPII quando estiver dentro do escopo do credenciamento do Polo de 
Inovação. Caso não se enquadre, o financiamento poderá ser realizado por agências de 
fomento ou diretamente pela instituição, empresa ou parceiro interessado. Estas atividades 
são desenvolvidas de forma independente, no âmbito de programas de pós-graduação ou de 
grupos de pesquisa do próprio IFBA, ou em parceria com instituições parceiras. Um exemplo 

 
1 GADELHA, C. A. G. O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico na economia 
da saúde. Ciência e Saúde Coletiva, 8(2): 521-535, Rio de Janeiro, 2003. 
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desta atuação é o desenvolvimento da patente de invenção “Agulha para fístula 
arteriovenosa”, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. 

O eixo Serviços Tecnológicos apresenta, inicialmente, três vertentes: (a) ensaios e 
calibrações; (b) prototipagem e; (c) serviços especializados. Ensaios e calibrações estão 
associados às atividades desenvolvidas, atualmente, em parceria com o LABPROSAUD 
(Laboratório de Produtos para a Saúde) e refere-se à calibração de grandezas físicas 
empregadas na área de saúde e à realização de ensaios em dispositivos e equipamentos desta 
área. A prototipagem mecânica e eletrônica está relacionada à realização de serviços para os 
públicos interno e externo, ou seja, atendendo a demanda de desenvolvimento do Polo, além 
da geração de recursos para a sustentabilidade das ações desenvolvidas a partir da utilização 
da capacidade dos maquinários e equipamentos existentes. Através do LABPROTI (Laboratório 
de Prototipagem Integrada), o Polo tem atendido profissionais e inventores autônomos e 
empresas das mais diferentes cadeias produtivas, como brinquedos (Novabrink - Brinquedos 
Rosita), esportiva (Movimenta La Frida) e de saúde (Medscientific). 

Os serviços especializados, dizem respeito às cooperações técnicas específicas que sejam 
demandados de modo pontual ou ocasional, como por exemplo, a avaliação de conformidade 
de um determinado equipamento ou sistema produtivo ou construção da especificação de um 
equipamento ou processo produtivo. Nesse sentido, tramitam negociações com a SECTI 
(Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia) para que o Laboratório de 
Prototipagem, que é resultante de uma parceria como esta secretaria, seja incorporado a um 
novo projeto - Espaço Fazer (LabMaker em inglês) - para oferta de serviços tecnológicos em 
outro espaço do Parque Tecnológico. 

O eixo de Formação de Pessoas envolve cursos de capacitação, qualificação, treinamento 
em serviço e de formação continuada ou permanente em projetos de PD&I ou serviços 
tecnológicos, em parceria com os campi do IFBA, visando o atendimento de demandas internas 
e externas. Nesta modalidade, discentes de nível técnico, graduação e mestrado tem 
participado dos projetos com financiamento EMBRAPII e das atividades realizadas no âmbito 
do Laboratório de Prototipagem Integrada. 

2.1 Escopo EMBRAPII 

O Polo de Inovação Salvador, enquanto Unidade EMBRAPII IFBA mantém “Tecnologias em 
Saúde” como área de competência, a qual foi estabelecida com base na expertise consolidada 
na Instituição nas últimas décadas e firmada pela permanente participação junto ao Complexo 
Industrial da Saúde. Tem por premissa o desenvolvimento de produtos inovadores dentro do 
subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais, para atendimento integral nesta área 
de competência. Distinguem-se, assim, três subsistemas que definem o escopo de atuação da 
UE-IFBA, a saber: 

Dispositivos médicos e acessórios: Dispositivos médicos, também denominados como 
produtos médicos, produtos para a saúde ou produtos correlatos são definido pela Resolução 
da Diretoria Colegiada 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 
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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 e Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da 
Anvisa, incluem-se softwares que possuam como finalidade a prevenção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação ou anticoncepção de seres humanos, embarcados ou não. 

Aparelhos para simulação, análise e melhoria de dispositivos médicos e seus processos 
produtivos: Incorpora sistemas embarcados, e sistemas de software com perspectivas de 
reproduzir técnicas parametrizadas de diagnose e tratamentos em saúde humana e animal, 
bem como de análise e inferência em dados clínicos, podendo aplicar técnicas como as da 
inteligência artificial, visando redução de falhas e aprimoramento dos processos terapêuticos. 

Equipamentos de uso em saúde e seus acessórios: Consiste no desenvolvimento de 
equipamentos no todo ou em partes, dispositivos, sistemas de hardware e software e 
acessórios para uso em diagnóstico, terapia, reabilitação, auxilio funcional, estética e apoio a 
atividades de saúde, incluindo-se neste subsistema os 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 uso em saúde, a exemplo de 
transporte, acondicionamento e resfriamento, dentre outros. 

A organização da área de atuação da UE-IFBA ao atendimento das necessidades 
tecnológicas e de inovação do Complexo Industrial da Saúde, nestes três subsistemas, permite 
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. 

3 Mecanismos de prospecção 

Atualmente o IFBA não dispõe de um processo estruturado de prospecção de projetos e 
serviços tecnológicos interna e externamente. Nesse sentido, o Polo de Inovação vem 
discutindo a reestruturação do seu banco de competências e um modelo de negócios voltado 
a captação de projetos e serviços em parceria com os campi. Faz-se necessário o 
desenvolvimento de estratégias e de um processo estruturado que estabeleça os mecanismos 
e protocolos para prospecção destas ações para o público interno e externo ao IFBA. 

3.1 Mecanismos de prospecção internos 

O Instituto Federal da Bahia é uma instituição dinâmica e autônoma e se estende por todo 
o estado da Bahia pelo seu regime multicampi. Por esta razão torna-se, pois, complexo, o 
atendimento de aproximadamente 31 mil discentes e uma oferta de 175 cursos, do básico até 
a educação superior. 
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A localização geográfica das unidades do IFBA, situadas em municípios onde estão 
implantados os principais parques industriais do estado são um facilitador para a integração 
da instituição com as cadeias e arranjos produtivos locais, tornando-se um vetor para a 
manutenção e desenvolvimento de novas cadeias produtivas, podendo contribuir 
expressivamente para ampliação de oportunidades de trabalho e renda. 

Assim, o processo de prospecção interna tem como identificar na comunidade interna do 
IFBA, docentes, técnicos(as) administrativos e discentes para atuarem nas ações do Polo de 
Inovação. Além deste objetivo macro, espera-se mapear a produção e demandas locais e 
regionais que possam se constituir em objeto de atuação do Polo. 

Para atingir os objetivos de prospecção interna propõe-se como estratégias: 

✓ Divulgação constante da atuação do Polo junto às demais unidades do IFBA; 
✓ Desenvolvimento e aperfeiçoamento de estruturas de comunicação institucional; 
✓ Definição de estrutura de articulação com a Diretoria de Gestão da Comunicação 

Institucional para as ações de comunicação no âmbito do IFBA; 
✓ Fortalecimento de ações em parceria com as pró-reitorias de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação, de Extensão e Diretorias-Gerais dos campi; 
✓ Estreitamento da relação com a PRPGI, a Proex e a Procuradoria Jurídica visando a 

melhoria dos processos e das ações de transparência. 

3.2 Mecanismos de prospecção externos 

O processo de prospecção externa tem como objetivos identificar oportunidades para 
realizar ações de PD&I, Serviços Tecnológicos (extensão) e Capacitação de Pessoas, nas áreas 
definidas no escopo de atuação do Polo de Inovação Salvador. 

A identificação de oportunidades no âmbito externo pode se dar em duas vias, ou seja, 
através das necessidades detectadas nas cadeias produtivas (oportunidades demandadas) 
e/ou através de informações e ideias encaminhadas aos atores dos setores produtivos que 
resultem em novos processos, produtos e/ou serviços (oportunidades por indução). Ressalta-
se que essas ações possuem abrangência nacional, assim, devem alcançar esse escopo. 

Dessa forma, considerando os objetivos a alcançar e os métodos gerais para atingi-los, 
estabeleceram-se as estratégias e mecanismos para a prospecção junto as cadeias produtivas, 
conforme segue: 

✓ Divulgação do Polo de Inovação nas empresas e setores governamentais; 
✓ Realização de apresentações e participação em eventos regionais e nacionais; 
✓ Participação de membros do Polo em eventos técnicos e empresariais ligados às 

áreas de atuação; 
✓ Uso das redes sociais para divulgação das ações do Polo e para manutenção de 

contatos previamente realizados junto às organizações; 
✓ Estabelecimento de comunicação entre o Polo e setores produtivos; 
✓ Ampliação das ações de comunicação e transparência pública, no que diz respeito 

às parcerias, recursos humanos, captação e execução de projetos. 



Pág. 10 de 26 

 

 
Rua Mundo, nº 121, Ed. Tecnocentro, Parque Tecnológico da Bahia | Salvador - BA - Brasil | CEP 41.745-715 

www.polodeinovacaosalvador.ifba.edu.br  |  poloinovacaosalvador@ifba.edu.br  |  + 55 71 3221.0396 

 

4 Mecanismos de execução de projetos 

O Polo de Inovação Salvador buscará desenvolver, implantar e divulgar os mecanismos de 
gestão de projetos que, embora não engesse as práticas, defina uma referência para seu uso. 

O processo de gestão dos projetos se dará em conformidade com as práticas estabelecidas 
no Sistema EOE (Sistema de Excelência Operacional EMBRAPII) e seus quatro subprocessos: 
Desenvolvimento do escopo, planejamento do projeto, execução e controle e encerramento.  

O subprocesso de Desenvolvimento do escopo possui como entradas os contratos e anexos 
assinados e o termo de abertura de projeto. Deve-se buscar, como prática, na execução desse 
subprocesso a descrição detalhada do produto do projeto, revisar as premissas e restrições, 
validar macro entregas e prazos com a equipe de trabalho, além de validar o escopo detalhado 
com os interessados. 

Na sequência, o subprocesso de planejamento do projeto deve partir da declaração do 
escopo, confirmando produto, macroentregas2 e seus prazos de execução, além do 
detalhamento de recursos, orçamentos, riscos e plano de comunicação com a equipe de 
execução. 

O subprocesso de execução e controle deve estar voltado para o processo de execução, 
avaliação de resultados e correção de rumos, visando o produto final desejado. 

Finalmente, o subprocesso de encerramento deve documentar todo o processo, 
preparando arquivos e, se for pertinente, preparar o processo referente à propriedade 
intelectual. 

Na execução de todos os subprocessos previstos existem mecanismos de 
acompanhamento. No caso de projetos financiados pela EMBRAPII, a atualização do Sistema 
de Acompanhamento das Unidades EMBRAPII deve ser prática rotineira para garantir o bom 
acompanhamento da atuação da Unidade. 

No caso da necessidade de proteção de propriedade intelectual deverá ser utilizado o 
processo definido pela Coordenação de Inovação Tecnológica do IFBA. Essa coordenação já 
disponibiliza no site institucional formulários que devem ser preenchidos pelo pesquisador e 
realiza os encaminhamentos já normatizados.  

Projetos fora do escopo EMBRAPII serão executados e acompanhados em conformidade 
com as normas e regras do financiador e consonância com os dispositivos internos. 

No entanto, embora não seja um aspecto diretamente relacionado à gestão de projetos, 
mas às condições para que esta gestão ocorra de forma satisfatória, registrar que não houve 
implementação da estrutura administrativa prevista e necessária ao funcionamento do Polo 
de Inovação. 

 
2 Um conjunto de entregas que representa um marco na execução física do projeto é definido pela EMBRAPII como 

macroentrega, sendo ela balizadora da execução físico-financeira do contrato firmado entre a Unidade e a(s) empresa(s) 
parceira(s). 
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Considerando no dimensionamento de cargos e funções previsto na Portaria SETEC Nº 
713/2021, não há previsão de servidores efetivos para os Polos de Inovação. Naturalmente, 
com uma equipe de gestão limitada por força de regramento, à dois FGs-2 e dois CDs. O que 
está sendo perseguido pela gestão e que terá continuidade é: (i) sanar o passivo 
administrativo; (ii) atuar para ampliar os projetos EMBRAPII e o volume de recursos e serviços 
tecnológicos. A receita obtida com essa ação poderá suportar a constituição de uma equipe 
técnica e de gestão para os projetos EMBRAPII, diminuindo a sobrecarga administrativa e 
gestão das demandas “EMBRAPII”. 

5 Dimensão educacional dos projetos 

O desenvolvimento de ações voltadas para pesquisa, desenvolvimento e inovação vem 
cada vez mais demonstrando o seu potencial como elemento propulsor para o crescimento 
econômico dos países através dos ganhos de eficiência e de competitividade. Especificamente 
no Brasil, embora avanços tenham sido conquistados, um dos grandes desafios a enfrentar é 
a melhoria da formação dos profissionais que trabalham com áreas consideradas estratégicas. 

Os conhecimentos científicos adquiridos, por melhores que sejam, precisam ser 
direcionados para as áreas emergentes tecnologicamente e para agregar competências e 
experiências do mundo do trabalho. Assim, não basta considerarmos a formação regular, mas 
a necessidade precípua de um contínuo e adequado trajeto de aprendizado. 

O Polo de Inovação Salvador, embora não seja unidade de ensino, possui na dimensão 
educacional, em articulação com as demais unidades do IFBA, dois papéis relevantes: 
contribuir para a melhoria da formação dos discentes do IFBA e fazer retornar para o processo 
de formação contínua ou permanente os profissionais que já se encontram no mundo do 
trabalho.  

No primeiro caso, a melhoria de formação se dará através da incorporação de discentes 
do IFBA em projetos. No segundo, a partir da oferta de formação associada aos diversos 
projetos em andamento. 

Nesse sentido, são consideradas como estratégicas as seguintes ações: 

✓ Articulação de parcerias com a incubadora, empresas juniores e programas de pós-
graduação do IFBA; 

✓ Articulação com o Departamento de Inovação/PRPGI e os campi para atuação em 
parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
no programa de Educação Empreendedora. O Sebrae disponibiliza metodologias 
em formato de cursos/oficinas/Hackathons com o objetivo de exercitar as 
competências empreendedoras dos discentes e o desenvolvimento de 
projetos/produtos/serviços por meio das ferramentas de gestão; 

✓ Ampliação das oportunidades de capacitação na área de captação e execução de 
projetos de PD&I; 
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5.1 Formação em PD&I e a indústria 4.0  

O programa Capacitação 4.0 da EMBRAPII tem o objetivo de “prover apoio à capacitação 
em soft skills via Problem Based Learning ou Project Based Learning aos discentes em 
formação nos níveis de ensino médio, graduação, mestrado ou doutorado, visando a atuação 
destes discentes em pesquisa aplicada”. Esse programa, com base na Matriz de 
Competências e Processo do Manual do Programa EMBRAPII - Capacitação 4.03, é uma 
referência, cujas diretrizes atendem ao desenvolvimento de um programa de residência 
tecnológica para o Polo de Inovação, programa este que deverá ser planejado a partir da 
retomada do trabalho presencial em sua totalidade.  

Para adequar-se à essas diretrizes, reviu-se os mecanismos e as estratégias do Programa 
de Formação de Pessoas pactuado junto à EMBRAPII, a partir de novas referências 
relacionadas à formulação das atividades práticas (hands-on), ao acompanhamento de 
discentes nas práticas, ao monitoramento da evolução dos soft skills dos discentes, aos 
processos de avaliação e à certificação. Essas referências devem fomentar a formação a 
partir da incorporação de discentes do IFBA em projetos e da oferta de formação associada 
aos diversos projetos de PD&I. 

Os discentes deverão ser desafiados a partir de cenários e situações problemas, que 
serão alvos de investigações e trabalhos durante o desenvolvimento dos projetos. Sempre 
que possível, serão oferecidos subsídios para a resolução de problemas reais, previamente 
identificados e disponibilizados pelas empresas parceiras do projeto para desenvolver a 
autonomia dos discentes. 

Devem ser incorporados novos conteúdos e requisitos operacionais e avaliativos para a 
execução dos projetos, de maneira que a formação profissional inclua competências 
socioemocionais como a inteligência emocional, liderança e criatividade. Essas competências 
chamadas de soft skills surgem quando, frente a uma situação, o indivíduo é capaz de 
mobilizar adequadamente atitudes, comportamentos e esquemas mentais ajustados aos 
diferentes contextos (EMBRAPII, 2021)4. 

A participação dos discentes nos projetos de PD&I dar-se-á mediante inscrições no Banco 
de Competências do Polo de Inovação. No entanto, o Banco de Competências é um 
mecanismo limitado, que está discutido junto à Diretoria de Gestão da Tecnologia da 
Informação para implementação via SUAP, como já ocorre em outras ações do IFBA, de uma 
chamada em fluxo contínuo no SUAP, aberto para servidores e discentes do IFBA. 

Desta forma, pretende-se contribuir com a formação de discentes que já manifestam 
interesse na Inovação Tecnológica. A proporção para os projetos EMBRAPII é de 50% para 
discentes do ensino médio e técnico e 25% para discentes do nível superior e pós graduação. 

O programa será planejado para a duração de um ano e serão previstas atividades 
específicas de capacitação em cada fase de desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

 
3 Manual EMBRAPII Capacitação 4.0. Disponível em: 
<https://embrapii.org.br/institucional/manuais/orientacao-operacional-01-2021-programa-de-apoio-
capacitacao-4-0/> 
4 https://embrapii.org.br/wp-content/images/2021/05/Orientacao-Operacional-Capacitac%CC%A7a%CC%83o-
4.0-v2.pdf 
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aplicada que abordará necessariamente as fases de negociação e elaboração de proposta; 
kick off do projeto e fase de estudos iniciais; especificação técnica e execução; entrega final 
e encerramento. 

O discente ingressante poderá ter sua capacitação realizada através de três 
possibilidades: Capacitação Total em Projeto, Capacitação Parcial em Projeto e Capacitação 
em Projeto. Sempre que possível, a formação através da Capacitação Total em Projeto, 
quando os(as) discentes poderão vivenciar todas as etapas de um mesmo projeto que tenha 
sido negociado e desenvolvido em parceria com empresa, será a alternativa priorizada. 

As outras alternativas buscam garantir a formação completa dos discentes que 
adentrem o programa nos períodos em que os projetos em andamento já estejam em fase de 
execução ou encerramento. Utilizar-se-á a Capacitação Parcial em Projeto para que o 
discente realize atividades, resolução de cases e dinâmicas que busquem assegurar o 
desenvolvimento de habilidades e competências que são desenvolvidas de forma mais 
incisiva nas etapas de negociação e elaboração de proposta, kick off do projeto e fase de 
estudos iniciais. Os discentes vivenciarão estas etapas em projetos que são necessariamente 
aqueles financiados pela EMBRAPII, onde os discentes participarão como bolsistas. 

Para períodos em que os discentes ingressarem no programa e não tenham projetos em 
andamento utilizar-se-á a Capacitação Simulada Projeto, onde a capacitação será feita em 
projetos propostos a partir de uma segunda possibilidade de problemas resolvidos por 
projetos anteriores. Ou ainda, poderão ser desenvolvidos projetos estabelecidos a partir de 
ideias inovadoras com potencial econômico no âmbito da área de atuação do Polo de 
Inovação junto a EMBRAPII. 

5.2 Avaliação e monitoramento  

Ao ingressar no programa, os discentes passarão pela primeira avaliação do processo 
que terá como objetivo diagnosticar seus conhecimentos prévios em soft skills, bem como as 
oportunidades de melhorias e desenvolvimento em habilidades socioemocionais. Essa etapa 
consistirá de uma autoavaliação pelo discente, uma avaliação realizada pelo tutor e uma 
entrevista. O objetivo desse diagnóstico inicial é permitir avaliar conhecimentos e habilidades 
atuais do discente ingressante. 

Além do diagnóstico realizado no ingresso no Programa de Formação, haverá análises 
processuais ao longo da execução das atividades. O discente será submetido a uma avaliação 
periódica que constará de autoavaliação, avaliação realizada pelo tutor e entrevista onde se 
analisará o quanto o discente progrediu em relação à avaliação anterior. E será feita uma 
reavaliação do seu plano de desenvolvimento a partir do feedback fornecido ao discente pelo 
seu tutor. 

A avaliação final será realizada no último mês do discente no Programa de Formação e 
consistirá em duas partes. A primeira consistirá nos formulários de autoavaliação, avaliação 
realizada pelo tutor e entrevista quando será revisto todo o processo do discente ao longo do 
programa. A segunda parte será uma apresentação onde o discente fará um relato de sua 
experiência. Deverão participar como avaliadores dessa apresentação final, o tutor 
responsável pelo discente ou algum membro do projeto no qual ele esteja envolvido e mais 
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um membro, pertencente ao Polo de Inovação que não tenha atuado com o discente durante 
seu período nesta formação. Ao final da apresentação, os avaliadores, em conjunto, definirão 
uma nota ao discente pelo seu desempenho nessa atividade a qual comporá a nota final do 
discente.  

Como critério de aprovação, o discente, ao final do programa, receberá uma nota final 
pelo seu desempenho que será atribuída da seguinte forma: 70% pelas atividades 
desenvolvidas ao longo do programa e das suas avaliações diagnósticas e periódicas e 30% 
pela apresentação final. O discente será considerado aprovado quando obtiver nota final 
maior ou igual a 70%. Os critérios para atribuição da nota deverão considerar as diretrizes 
do Programa Capacitação 4.0. O Polo de Inovação deverá atuar parceria com as demais 
unidades e/ou pró-reitorias do IFBA para o processo de certificação de discentes. 

 

5.3 Formação de profissionais em projetos 

Considerando Tecnologias em Saúde como sendo atualmente a principal área de atuação 
do Polo de Inovação enquanto Unidade EMBRAPII, toma-se como referência o perfil de parte 
desse setor industrial, representado pela ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios), para demonstrar a 
proposta que se pretende levar adiante. 

O perfil das empresas do setor, segundo dados da ABIMO, apresenta 76,6% enquadradas 
como médias, pequenas ou microempresas. Tal condição dificulta a existência de equipes ou 
setores de PD&I estruturados e adequados para fazer frente a um cenário cada vez mais 
competitivo com requisitos de mais alta tecnologia. Quando existente, na maioria dos casos, 
é um setor composto apenas por engenheiros, sem uma maior qualificação em pesquisa e em 
modelos específicos, necessários para o desenvolvimento no campo da saúde. 

Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), grande parte dos problemas 
enfrentados no registro de novos equipamentos deve-se ao desconhecimento das regras para 
o desenvolvimento de produtos, utilizados em saúde, pelos proponentes. 

Embora a ABIMO afirme que se trata de um contingente de trabalhadores que apresentam 
um alto grau de especialização, devido à complexidade e alta tecnologia dos produtos e 
sistemas desenvolvidos, quando se observa o perfil de escolaridade verifica-se que 70% dos 
empregados possuem ensino médio completo e 26% possuem nível superior, 
aproximadamente. Outra carência identificada é a falta de mão de obra qualificada, 
especialmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, para atendimento da demanda local 
por serviços de assistência técnica que, não raros, estão vinculados à indústria produtora. 

Dessa forma, observa-se a necessidade da formação de técnicos, engenheiros com 
capacitação específica e profissionais em nível de mestrado para que possam atuar na área. 
Além da necessidade se buscar ideias inovadoras para problemas que se apresentam na área, 
notadamente nos serviços de saúde. 
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Diante deste cenário, a estratégia é de utilizar o curso PPGESP (Mestrado profissional de 
Engenharia de Sistemas e Produtos) ofertado pelo IFBA para esse fim, no qual parte dos 
discentes são profissionais com atuação em empresas. Assim, o curso oferecido apresenta 
como objetivo precípuo: contribuir com o setor produtivo, agregando competitividade e 
produtividade nas empresas, principalmente nas áreas de PD&I. 

A estrutura do curso apresenta um currículo que enfatiza a articulação entre conhecimento 
atualizado, domínio da metodologia pertinente e aplicação orientada para o campo de 
atuação profissional específico. 

Diferentemente dos trabalhos de conclusão dos mestrados acadêmicos, o trabalho final 
poderá ser: (a) a apresentação de patentes de invenção ou de modelo, (b) ou registro de 
software ou (c) outra propriedade intelectual, sempre em sintonia e vinculação a problemas 
reais do setor produtivo. Desta maneira promove-se um estreitamento de relação entre as 
instituições educativas participantes e as entidades produtivas. 

Além disso, fomenta-se que projetos desenvolvidos pelos discentes no âmbito do mestrado 
possam ser apresentados a empresas, como um banco de ideias, com o objetivo de incorporar 
novos produtos, desenvolvidos e patenteados pelo IFBA, possam ser incorporados ao portifólio 
de empresas e disponibilizados a sociedade. 

Outra vertente é o incentivo para que discentes possam criar empresas para produzir e 
comercializar os produtos desenvolvidos no âmbito do mestrado, desenvolvendo o aspecto 
empreendedor. Neste sentido, o projeto de um discente do PPGESP, com atuação em projeto 
EMBRAPII desenvolvido no Polo de Inovação, foi aprovado no âmbito do último edital 
CATALISA, do SEBRAE. 

É incentivada a participação de candidatos(as) da indústria cujo trabalho final seja parte 
ou todo o projeto contratado pela indústria para desenvolvimento no Polo de Inovação, como 
parte da estratégia de atração de parceiros(as). Demais podem ser profissionais que têm 
interesses e pré-requisitos para adentrarem em alguma empresa, além de pesquisadores(as) 
do IFBA ou de outras instituições da Rede Federal. Busca-se com esta ação um aumento no 
contingente de pessoal adequadamente qualificado para atuarem em inovação, além de 
pesquisadores(as) que serão agentes multiplicadores dos conhecimentos construídos durante 
o curso. 

6 Estrutura de governança do Polo de Inovação do IFBA 

A estrutura de governança do Polo de Inovação tem como base normativa o Estatuto e o 
Regimento Geral do IFBA, e, internamente, o Regimento Interno do Polo de Inovação aprovado 
pela Resolução Nº 25, de 20.12.2019. Em resumo, destaca-se abaixo o papel de cada ator na 
estrutura de governança do Polo no âmbito interno: 

Diretoria-Geral: 

Órgão executivo que administra, coordena e supervisiona todas as atividades inerentes ao 
do Polo de Inovação Salvador, administrado pelo Diretor-Geral, indicado pelo Reitor. 
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Colaboram com a Diretoria-Geral: 

I. Setor de Comunicação e Relações Públicas; 
II. Chefia do Departamento de Administração e Planejamento; 

a. Coordenação de Prospecção Tecnológica; 
b. Coordenação de Projetos; 
c. Coordenação de Formação. 

 

Figura 2. Organograma do Polo de Inovação Salvador. 

Nota: A equipe gestora é formada pelo diretor-geral (CD-02); a diretora do Departamento de Planejamento e 
Administração (CD-04); o coordenador de prospecção (FG-02); o coordenador de serviços contínuos (FG-02) e 
uma programadora visual. Uma estagiária de nível superior e um terceirizado de serviços gerais. As demais 
funções, incluindo as coordenações de Formação e de Projetos, não possuem servidores ou terceirizados. 

Conforme organograma (Fig. 2), a Direção do Polo responde a reitoria e está submetida 
como os demais campi, às deliberações do Conselho Superior. Em caráter consultivo, as 
decisões podem passar pelo Colégio de Dirigentes no que lhes compete e Procuradoria Federal. 
A Correição é o órgão de prevenção e apuração de irregularidades administrativas. Já o 
controle gerencial fica a cargo da Auditoria Interna e a Ouvidoria é o órgão de relacionamento 
com a sociedade. 

Junto a EMBRAPII, existe todo um processo de acompanhamento e monitoramento com 
auditorias periódicas, inspeção, manutenção do Sistema de Excelência Operacional e 
prestação de contas pelo Sistema de Registro de Informações (SRInfo/Tickets). 
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De acordo com a Portaria SETEC/MEC Nº 167, de 22.03.2022, o Polo de Inovação deve 
submeter o Plano de Ação Anual ao Conselho Superior do IFBA, incluindo assim, a estrutura de 
governança no processo de planejamento. 

6.1 Da direção do Diretor do Polo de Inovação 

De acordo com a o Art. 10 da Portaria SETEC/MEC Nº 167, de 22.03.2022, os Polos de 
Inovação, diferentemente das demais unidades que integram os Institutos, onde os diretores 
são nomeados após em eleição direta, devem ser dirigidos por servidores nomeados pelo 
reitor. Segundo este Art., a nomeação do diretor deve funcionar a partir do seguinte: 

§ 1º Poderão ser nomeados como Diretor do Polo de Inovação os servidores 
ocupantes de cargos efetivos do serviço público federal que possuam: 

I - cinco anos de efetivo exercício no serviço público federal; 

II - título de Doutor; 

III - notório conhecimento na área de competência tecnológica do Polo de 
Inovação; 

IV - experiência gerencial envolvendo atividades de relacionamento com 
organizações do setor produtivo e órgãos de fomento públicos ou privados; e 

V - dois anos de exercício em cargo ou função de gestão em instituições da 
administração pública ou na gestão de projetos de PD&I. 

§2º Cabe ao Reitor nomear o Diretor e a equipe do Polo de Inovação, nos termos 
da legislação em vigor, baseado nos compromissos assumidos no Plano de Ação. 

A Portaria SETEC/MEC Nº 167 em seu Art. 17, revogou a Portaria SETEC/MEC Nº 37, que 
previa a busca ativa para nomeação do diretor do Polo de Inovação. Nesse sentido, a gestão 
do Polo de Inovação manterá como orientação, as diretrizes e requisitos legais do MEC no que 
diz respeito a essa questão, em consonância com o Plano de Gestão em curso no IFBA. 

7 Indicadores de acompanhamento 

Os Polos de Inovação dos Institutos Federais são instituições relativamente jovens e em 
ampliação na Rede Federal, sem referências maduras de funcionamento e ação em nível 
nacional. Trata-se de uma ação precursora do Ministério da Educação, no sentido de dotar o 
país de estruturas que possam atender às necessidades de inovação das cadeias produtivas e 
aproveitar o potencial existente nos quadros dos IFs, tanto do seu corpo docente e técnico-
administrativo, como discente, incentivando a pesquisa, a extensão e o processo criativo e 
inovador. 

Muitas das dificuldades do Polo de Inovação Salvador e dos problemas enfrentados pela 
sua pequena equipe de gestão, ocorrem também em outras unidades do país. Em alguns casos 
com maior e em outros com menor intensidade. Existe baixa disponibilidade de pessoal para 
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atuação em tempo integral no seu quadro e os recursos financeiros liberados, em prazo exíguo 
para a execução, visaram apenas a sua instalação. Não diferente do que ocorre em outras 
ações de governo em todas as esferas e poderes, o tempo político das ações se sobrepõe ao 
tempo do “trabalho técnico”. As vezes faz-se necessário. Não raramente provoca danos 
estruturais. 

Com maior intensidade a partir do ano de 2015, uma sucessão de crises de diversas 
naturezas coloca o país, as instituições públicas e privadas, os setores produtivos, todos, em 
situação cada vez mais difícil. Ressalta-se que em 2021, o IFBA, assim como a maior parte das 
instituições da Rede Federal, enfrentou um corte de 23% do seu orçamento somados aos 
sucessivos contingenciamentos. Em 2022, o cenário também foi desfavorável no que diz 
respeito a questão orçamentária, dentre outras questões. Ainda que seja um cenário pouco 
favorável do ponto de vista econômico, os Polos de Inovação têm como objetivo se 
constituírem em suporte tecnológico ao desenvolvimento das cadeias produtivas do país. 

Esse rápido quadro traçado, demonstra o tamanho dos desafios a enfrentar para o 
desenvolvimento do Polo de Inovação Salvador. Existe por outro lado uma equipe empenhada 
ao máximo, não obstante as dificuldades do trabalho remoto ao qual fomos impostos; a 
vontade e o apoio da gestão central do IFBA e a experiência e expertise dos pesquisadores. 

Além das dificuldades gerais, outras questões práticas emergem da complexidade do setor 
de atuação. Assim, é necessário fazer funcionar a área de serviços e de desenvolvimento 
industrial com métodos de gerenciamentos diferentes e um modelo de gestão que abarque 
essas especificidades, pois o laboratório de ensaios e calibração deverá usar o sistema de 
gerenciamento preconizado pela NBR ISO/IEC 17.025/2005 para credenciamento junto ao 
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e o de desenvolvimento de 
projetos deverá adotar o Sistema EOE. 

Outra situação que necessita monitoramento e controle rígido é a necessidade de lidar com 
diversos tipos de financiamento, com características e fontes diferenciadas. Além disso, há 
também o cuidado de relacionar-se com a regulação em saúde (Vigilância Sanitária) já que 
este setor é regulado dentro de padrões éticos inflexíveis para não correr riscos de interferência 
nos trabalhos. 

Diante desses desafios e em consonância com o Plano de ação do Polo de Inovação junto 
à EMBRAPII, considera-se os seguintes macros indicadores de acompanhamento: 

✓ Contratação de projetos; 
✓ Contratação de empresas; 
✓ Participação de discentes em projetos de PD&I; 
✓ Pedidos de propriedade intelectual; 
✓ Taxa de sucesso de projetos; 
✓ Participação financeira das empresas no portfólio; 
✓ Taxa de sucesso de propostas técnicas; 
✓ Número de propostas técnicas; 
✓ Prospecção de empresas; 
✓ Eventos com empresas. 
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Esses indicadores são desdobrados por meio do plano de metas e ações conforme 
cronograma apresentado a seguir. 

8 Metas, atividades e cronograma 

Para a definição de metas, atividades e cronograma foram tomados como referência o 
escopo de atuação e as dificuldades e especificidades apontadas no item anterior, definindo-
se quatro eixos estratégicos de atuação. Três desses eixos foram definidos no item escopo de 
atuação e um novo eixo denominado “gestão” foi incluído. Esse novo eixo diz respeito à 
construção de mecanismos gerais para funcionamento do Polo, sistemas de gerenciamento 
específico para a atuação dos seus diversos setores e a comunicação do mesmo com o público 
externo e interno. 

Os objetivos estratégicos do Polo de Inovação Salvador, em consonância com a coleta de 
informações para o Tribunal de Contas da União, se articulam a partir dos macroprocessos 
finalísticos do quadro seguinte. 

MACROPROCESSO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO • Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

• Estimular a pesquisa tecnológica aplicada, a 
inovação e o registro de ativos de propriedade 
intelectual. 

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (EXTENSÃO) • Estabelecer relações empresariais para a prestação 
de serviços tecnológicos como ensaios e 
calibrações; prototipagem e; serviços 
especializados. 

FORMAÇÃO DE PESSOAS • Contribuir para a melhoria da formação dos 
discentes do IFBA; 

• Oferecer formação de pessoas associada aos 
projetos de PD&I; 

• Oferecer/Fomentar ações de formação em PD&I 
para servidores do IFBA; 

• Estabelecer parcerias para a oferta de estágios para 
discentes de diversos níveis de formação; 

• Apoiar ações de empreendedorismo, empresas 
juniores, escritório de projetos e incubadoras. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL • Desenvolver e implementar instrumentos de gestão 
de processos e melhoria de fluxos institucionais; 

• Elaborar anualmente o Plano de Ação Anual, de 
forma sistematizada e com a participação da 
estrutura de governança. 

Assim, as metas e atividades foram definidas em função dos eixos de Gestão; Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação; Serviços Tecnológicos e; Formação. No anexo I consta o mapa 
de riscos e controles internos. 
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8.1 Eixo Gestão 

Ação/Meta 

2023 

Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Institucionalização do Polo de Inovação no IFBA             

1.1. Apresentar proposta/minuta de revisão dos documentos do IFBA considerando a Unidade 
Polo de Inovação - Regimento Geral do IFBA e Res. 16, 05.08.2021/Colégio de Dirigentes 

            

1.2. Apresentar proposta/minuta de revisão do Regimento Geral do Polo de Inovação             

1.3. Implementar mecanismo de institucionalização da participação de discentes e servidores 
nas atividades do Polo de Inovação (Aperfeiçoamento do Banco de Competências com 
edital de fluxo contínuo e tramitação via SUAP) 

            

1.4. Elaborar e submeter proposta do Plano de Ação Anual (2023) ao CONSUP             

1.5. Desenvolver as estratégias previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFBA             

1.6. Participar ativamente dos órgãos e espaços colegiados do IFBA             

1.7. Representar o Polo de Inovação no Congresso Regimental do IFBA             
2. Desenvolvimento da área de Comunicação Institucional             

2.1. Estabelecer parceria com a DGCOM para a execução do Plano de Comunicação             

2.2. Implementar ações que ampliem o volume de informações acessíveis para a rede IFBA e 
comunidade externa 

            

2.3. Fomentar ações de garantia do direito à informação e de transparência             
2.4. Criar um canal de comunicação por meio de aplicativo de mensagens instantâneas como o 

WhatsApp® ou Telegram® 
            

2.5. Realizar o registro profissional imagético do resultado do projeto desenvolvido no Polo 
(contratação externa) 

            

2.6. Prestar suporte às ações de prospecções interna e externa             

2.7. Editar e diagramar cartilha sobre o trabalho do Polo de Inovação (Produto de oficinas do 
Profnit) 

            

3. Organização administrativa             

3.1. Garantir a execução do orçamento no âmbito do PGC/PAC             
3.2. Regularizar os termos de cessão do espaço físico no ParqueTec junto a SECTI             

3.3. Regularizar o termo de parceria com a SECTI/LABPROTI             
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3.4. Elaborar o Plano de Metas Institucional 2023             
3.5. Realizar a coleta de dados para o relatório de gestão 2022 - TCU             

3.6. Realizar o Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) 2023-2024             

3.7. Elaborar o Relatório de Gestão Institucional             

3.8. Acompanhar as atividades de gestão financeira e administrativa de projetos com a FEP             

3.9. Realizar a prestação de contas em parceria com a FEP junto a EMBRAPII             
3.10. Manter as informações financeiras no sistema de registro de informações da EMBRAPII 

(SRInfo) 
            

3.11. Concluir o inventário patrimonial do Polo junto ao Departamento de Patrimônio da reitoria             

4. Gestão de projetos e parcerias             

4.1. Regulamentar parcerias com laboratórios para prestação de serviços internos e externos             
4.2. Formalizar parceria com os programas de pós-graduação do IFBA no âmbito do que vem 

sendo realizado (PPGESP/PROFNIT) 
            

4.3. Formalizar parceria com empresa(s) júnior(es) do IFBA com foco na prestação de serviços 
tecnológicos 

            

4.4. Aperfeiçoar o fluxo de processos com a fundações de apoio, diretorias sistêmicas e pró-
reitorias 

            

4.5. Articular o sistema de produção de propriedade intelectual junto a PRPGI             

4.6. Desenvolver modelo de negócio para prestação de serviços tecnológicos em parcerias com 
os campi 

            

4.7. Manter a participação/representação na Rede de Transformação Digital EMBRAPII             
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8.2 Eixo PD&I e Serviços Tecnológicos 

Ação/Meta 
2023 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Mecanismos internos e externos de prospecção             

1.1. Realizar mínimo de 25 propostas técnicas de projetos             

1.2. Prospectar mínimo de oitenta e nove parcerias de projetos             
1.3. Realizar mínimo de 2 eventos com empresas             

1.4. Atingir mínimo de 30% da taxa de sucesso de propostas técnicas             

1.5. Realizar eventos/atividades com as demais unidades dos IFBA para identificar os potenciais 
locais de parceria e atuação multicampi (evento itinerante, de caráter permanente, 
objetivando a apresentação do Polo e ausculta de propostas e potenciais local) 

            

1.6. Viabilizar a participação do Polo de Inovação em eventos técnicos e empresariais ligados às 
áreas de atuação 

            

1.7. Estruturar rede de contatos com possíveis fontes de financiamentos (exemplo: Financiadora 
de Estudos e Projetos, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do 
Nordeste, Agência de Fomento do Estado da Bahia, dentre outros) 

            

1.8. Estruturar material informativo sobre legislações que beneficiam o investimento em 
pesquisa e inovação (exemplo: Lei de Informática, Lei do Bem, etc.) 

            

2. Projetos e PI             
1.9. Contratar 4 projetos EMBRAPII             

1.10. Contratar 4 empresas em projetos EMBRAPII             

1.11. Executar integralmente o objeto dos projetos em andamento             

1.12. Concluir com êxito mínimo de 50% das negociações em andamento             

1.13. Finalizar a execução do edital 01/2021 do Polo de Inovação - Projetos de PD&I             

1.14. Depositar mínimo de dois pedidos de propriedade industrial             
1.15. Fomentar participação de pesquisadores no programa de mentoria em PI - EMBRAPII/INPI             

1.16. Manter a participação financeira de empresas no mínimo de 33,33% nos projetos EMBRAPII             

3. Serviços Tecnológicos             

1.17. Realizar mínimo de dez serviços tecnológicos             
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8.3 Eixo Formação 

Ação/Meta 
2023 
Mês 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Divulgação do Polo de Inovação no IFBA             

1.1. Receber visitas de discentes ao Polo de Inovação Salvador             

1.2. Fomentar a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso em parceria com os campi             
1.3. Formalizar parceria com os programas de pós-graduação do IFBA no âmbito do que vem 

sendo realizado (PPGESP/PROFNIT) 
            

1.4. Formalizar parceria com empresa(s) júnior(es) do IFBA com foco na prestação de serviços 
tecnológicos 

            

1.5. Fomentar a participação de pesquisadores e discentes no programa de mentoria em 
propriedade intelectual EMBRAPII/INPI 

            

2. Viabilizar a participação dezesseis discentes em projetos de PD&I             

3. Operacionalizar o programa de formação de RH junto a EMBRAPII de acordo com as diretrizes 
do Capacitação 4.0 

            

4. Consolidação de um programa de residência tecnológica no Polo de Inovação a partir do 
Programa Capacitação 4.0. 

            

Observação: As metas apresentadas poderão ser revistas, tendo em vista a permanência do estado de pandemia da Covid-19 que prejudica, principalmente, a captação 
e desenvolvimento de projetos. 
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9 Apresentação de resultados à sociedade 

A apresentação dos resultados, além de ser obrigação legal, é uma oportunidade 
para divulgação das atividades do Polo de Inovação e de sua relevância para a 
comunidade interna e para a sociedade em geral. Na execução das atividades dos eixos 
bem como nos diversos canais de comunicação utilizados, será possível dar uma resposta 
com relação às atividades realizadas pelo Polo de Inovação. Estas atividades deverão 
culminar com a realização ao final do ano de um evento, o qual terá o objetivo de 
apresentar os resultados e perspectivas de futuro do Polo de Inovação, servindo, 
portanto, como elemento importante de prestação de contas à comunidade interna e 
externa. 

Dessa forma, as principais ações para a apresentação dos resultados à sociedade 
são: 

✓ Site do Polo de Inovação: espaço virtual com atualização constante; 
✓ Divulgação dos resultados previstos no Plano de Comunicação do Polo; 
✓ Redes sociais: utilizadas de acordo com as demandas dos projetos; 
✓ Reunião dos dirigentes do IFBA: apresentação dos resultados para as 

diretorias sistêmicas, gabinete da reitoria e órgãos colegiados; 
✓ Reunião de avaliação do Plano de Ação Anual do Polo de Inovação.  

Assim, crê-se que, ao final de 2023, o Polo de Inovação de Salvador estará no 
caminho da consolidação como importante ambiente de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação, de formação profissional para os setores de base tecnológica, bem como 
catalisador da cultura de inovação nas unidades do IFBA. 
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Anexo I – Mapa de riscos e controles internos 

 

RISCO 1 

Baixa contratação de projetos EMBRAPII 

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta 

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto 

Ações Mitigadoras: 

• Aumento do volume de prospecções; 

• Aumento do volume de eventos de prospecção; 

• Desenvolvimento de ações de capacitação para prospectores de projetos/parcerias. 

Oportunidades e Perspectivas: 

• Novo cenário político-econômico com ações que podem aumentar o interesse/investimento das 
empresas em inovação; 

• Resultado de ações anteriores que podem induzir novas ações aumentar o volume de prospecções. 

RISCO 2 

Quadro de pessoal (equipe fixa de gestão e equipes de projetos) em quantidade insuficiente 

Probabilidade: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta 

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto 

Ações Mitigadoras: 

• Redistribuição de atividades excedentes entre os servidores; 

• Definição do organograma e reorganização da estrutura administrativa; 

• Utilização de ferramentas de trabalho remoto que otimizou a carga horária disponível em 
atividades específicas. 

Oportunidades e Perspectivas: 

• Realização de concurso público no IFBA com alocação de servidores da reitoria para o Polo de 
Inovação; 

• Alocação de servidores da reitoria oriundos de novo concurso; 

• Ampliação do quadro de servidores(as) por meio dos editais de remoção do IFBA; 

• Ampliação do quadro de pessoal mediante a contratação em regime de CLT com recursos do Polo e 
da Reitoria. 

RISCO 3 

Efeitos do ano “reduzido” por conta do processo eleitoral interno 

Probabilidade: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta 

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto 

Ações Mitigadoras: 

• Melhorar as ações de planejamento e monitoramento das ações; 

• Atuar para executar as ações no primeiro semestre. 

Oportunidades e Perspectivas: 

• Aperfeiçoamento dos processos internos de gestão. 

 


