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APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório procura descrever as principais atividades realizadas pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG no ano de 2020, bem como apresentar os 

principais indicadores de pesquisa da instituição no mesmo período. Na descrição das 

atividades realizadas pela PRPI procurou-se manter uma correspondência com as ações 

previstas no planejamento para o período em questão.  
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1. Objetivo 1: Realizar ajustes na estrutura administrativa da PRPI visando 

melhorar sua capacidade de ação 

 

1.1. Ações previstas no plano de ação 

- Criar a Divisão de Apoio à Gestão de Projetos e Grupos de Pesquisa. 

- Criar a Divisão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. 

- Criar a Divisão de Gestão dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica. 

- Compor as equipes técnicas para atuação nestas divisões. 

- Capacitar o pessoal técnico envolvido nas atividades destas divisões. 

- Elaborar fluxogramas/rotinas dos diversos processos envolvidos nestas divisões. 

- Dar continuidade aos ajustes nos módulos de pesquisa e produção intelectual do 

SIGAA. 

- Criar mecanismos para melhorar a interação entre a PRPI e os organismos vinculados 

(Museu Antropológico, laboratórios multiusuários, núcleos interdisciplinares) e apoiar a 

execução de suas atividades. 

- Elaborar organograma da PRPI. 

 

1.2. Ações realizadas e indicadores 

 As principais ações previstas para a consecução deste objetivo foram iniciadas e 

implementadas já em 2018, com criação dos setores especializados e composição de 

equipes altamente qualificadas e comprometidas. Ao longo de 2019, foram 

concretizados ajustes adicionais na estrutura administrativa da PRPI, o que permitiu 

melhor organizar os serviços da pró-reitoria, integrando setores de atividades afins e 

reforçando sua capacidade de atendimento. Em 2020, foi concebido e parcialmente 

executado o projeto OTIMIZA PRPI, que teve por finalidade definir a cadeia de valores 

da PRPI e mapear os processos relacionados às suas atividades principais. Este projeto 

será concluído no início de 2021. Na figura 1 mostra-se a cadeia de valores e o 

mapeamento dos processos que estão disponíveis em www.prpi.ufg.br.  

 Os ajustes requeridos nos módulos de pesquisa e de produção intelectual no 

SIGAA/UFG tiveram continuidade, sendo executadas 68 customizações no total. 

 Desse modo, com os ajustes estruturais previstos e executados, a identidade e o 

http://www.prpi.ufg.br/
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papel institucional da PRPI ficaram melhor definidos e foram reforçados.  

 

 A seguir apresentam-se alguns indicadores de atividades desenvolvidas por 

organismos vinculados administrativamente à PRPI. 

 

1.2.1. CENTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 

- CRTI 

 O CRTI realizou, em 2020, a análise de 4.727 amostras, sendo 73% provenientes 

de empresas e 27% da área acadêmica (Figura 2). Importante ressaltar o crescente 

atendimento a empresas ao longo dos anos, sem deixar de atender a todas as demandas 

de pesquisa acadêmica que foram apresentadas, conforme ilustrado no quadro da 

Figura 3. O CRTI, dessa forma, cumpre, com êxito crescente, o seu papel multiusuário e 

multi-institucional, com foco no desenvolvimento tecnológico na região e no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Número de amostras analisadas no CRTI em 2020, por setor de atividade. 

 

Figura 1 – Cadeia de valores da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. 
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Figura 3 – Evolução do total das análises realizadas no CRTI, por ano de atividade, para 
empresas e pesquisadores acadêmicos. 

 

 O CRTI conta hoje com 559 usuários cadastrados, sendo 284 empresas e 275 

pesquisadores vinculados a universidades, centros de pesquisa e institutos federais, 

tanto do Estado de Goiás como de outras regiões do Brasil, como ilustrado na Figura 4.  

 

 

 A receita própria total do CRTI em 2020 foi de R$ 1.554.389,92, sendo R$ 

721.784,47 (47%) provenientes de análises realizadas para empresas, R$ 54.075,20 (4%) 

de análises realizadas para usuários acadêmicos e R$ 762.229,55 (49%) provenientes de 

contratos, saldo do exercício anterior e rendimento de aplicações financeiras. 
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Figura 4 – Distribuição de usuários (empresas e pesquisadores) pelo país. 
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 Adicionalmente, em 2020 o CRTI deu andamento à execução do projeto 

“Infraestrutura Complementar para Caracterização Textural, Química e Mineralógica de 

Rochas Carbonáticas – INFRACARB” com financiamento da Petrobrás, no valor 

aproximado de 13,2 milhões de reais. O projeto “Sistema de Laboratórios de Suporte e 

Pesquisa em Nanociência e Nanotecnologia da UFG - SLNano UFG”, foi submetido para 

o Programa SisNANO/MCTI, sendo aprovado o valor aproximado de 250 mil reais. 

Devido à Pandemia, alguns dos projetos de P&D foram encerrados. A Tabela 1 mostra 

os projetos concluídos e em andamento no ano 2020. 

 

Tabela 1 – Relação de projetos em andamento no CRTI em 2020 
Projetos de P&D Fonte Valor Total Situação 

HIDROCARB - Caracterização Física, 
Química e Mineralógica de 
Transformações Hidrotermais e 
Diagenéticas em Rochas Carbonáticas 

Petrobrás R$ 2.599.915,45 
Concluído, com 
execução parcial 

CHAMADA PUBLICA 
MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- Centros 
Nacionais Multiusuarios: “Centro 
Regional para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação”. 

Finep R$ 3.343.000,00 Em andamento 

CARBLAB - Geoquímica, Microscopia, 
Mineralogia, Petrofísica, Sistemas 
Porosos e Análises 
Hidromecânicas/Geomecânicas 

Petrobrás R$ 7.966.980,15 
Encerrado, com 
execução parcial 

INFRACARB - Infraestrutura 
Complementar para Caracterização 
Textural, Química e Mineralógica de 
Rochas Carbonáticas. 

Petrobrás R$ 13.202.400,87 Em andamento 

Sistema de Laboratórios de Suporte e 
Pesquisa em Nanociência e 
Nanotecnologia da UFG - SLNano 
UFG – PROGRAMA SisNANO 

MCTI R$ 250.000,00 Em andamento 

 

 

1.2.2. MUSEU ANTROPOLÓGICO 

 Em 2020, o Museu Antropológico - MA da Universidade Federal de Goiás 

suplantou com criatividade as dificuldades impostas pela pandemia, em particular a 

restrição às atividades presenciais. Dentre as principais atividades desenvolvidas e 

produtos gerados pelo órgão destacam-se: 
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• Exposição Redes Saberes e Ocupações: 50 anos do MA da UFG, com cinco 

módulos, foi inaugurada em 15 de dezembro de 2020, juntamente com a 

inauguração da reforma do prédio, com evento realizado no jardim do MA e 

transmitido pelo canal da UFG Oficial, no Youtube (youtube.com/UFGOficial), 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Imagem da Exposição Redes, Saberes e Ocupações: 50 anos do MA da UFG 
(Fonte: Acervo documental do MA/UFG. Autoria: Mayara Monteiro Domingues, 2020). 
 

• Revista Hawò - Implantada em 2019, a versão eletrônica da revista foi lançada 

oficialmente em junho de 2020, tendo como objetivo fomentar e divulgar a 

produção científica nas áreas relacionadas à Antropologia Social e Cultural, 

Antropologia Biológica, Arqueologia, Etnolingúistica, Museologia, Arte e Cultura 

Popular, Patrimônio Cultural, Educação e Etno-História 

(https://www.revistas.ufg.br/hawo).  

• Realização/apoio de 32 webinários: 

o Democracia: Conceitos e Atualidade  

o Lançamento da Revista Hawò 

o Museus: Inclusão social e cidadania 

o Cineclubismo em Goiás Pós Covid-19  

o Oficina de formação cineclubista: O que é cineclubismo? 

o 7° Encontro de Cinema e Educação (5 sessões)  

o Tertúlia Poética em Quarentena - 1° de setembro de 2020; 

o 14ª Primavera dos Museus  
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o Projeto Cinema no Museu: Sessão de filme com debate 

o 1° Encontro Cineclubista com cineclubes sul-americanos  

o V Reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira - Regional Centro-

Oeste e I Congresso de Arqueologia do Centro-Oeste   

o Cineclubismo em Caldas Novas: 1° Encontro de Cinema e Educação  

• Diagnose, seleção e salvaguarda da documentação do MA - transferência de 

todo o acervo documental administrativo e científico do MA da Biblioteca para 

a Coordenação de Museologia acondicionado em armários deslizantes.  

• Desenvolvimento de projetos de pesquisa arqueológicas, antropológicas e 

histórico-documental 

• Emissão de cartas (6) de endosso institucional para os projetos de arqueologia 

em parceria com a FUNAPE, contribuindo com taxas administrativas para a UFG, 

FUNAPE e fundo local do órgão para atender necessidades de primeira ordem 

administrativa. 

• Atendimento à comunidade acadêmica com horários agendados na Biblioteca 

Seccional do Museu Antropológico Edna Luisa de Melo Taveira  

 

1.2.3. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA UFG 

 A Unidade de Conservação (UC) da UFG está vinculada administrativamente à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG e inclui as seguintes estruturas: 

• Herbário, localizado no Campus Samambaia da UFG; 

• Bosque Auguste de Saint-Hilaire, localizado no Campus Samambaia da UFG; e 

• Reserva Biológica Prof. José Ângelo Rizzo - Serra Dourada, localizada na Serra 

Dourada, Município de Mossâmedes, Goiás. 

 A Unidade de Conservação atende, para atividades de pesquisa e extensão, as 

unidades da UFG (professores, pesquisadores, servidores, estudantes dos cursos de pós-

graduação e graduação) e diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão tanto no 

âmbito nacional, como internacional e a comunidade em geral. A seguir são descritas as 

principais atividades realizadas durante o ano de 2020. 
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 O Herbário UFG. 

 A equipe do Herbário vem trabalhando na manutenção, organização do acervo, 

atendimento às diferentes demandas, como herborização de material botânico, 

secagem em estufa, montagem, registros das coleções, fotografia das mesmas em alta 

resolução e informatização, usando as informações presentes nas etiquetas das 

exsicatas, posteriormente, direcionadas ao INCT-HVFF através do SpeciesLink onde fica 

armazenado e disponível em rede, com o objetivo de atender ao público em geral e à 

comunidade científica, assim como a inserção de nossos dados ao Projeto REFLORA. 

 O trabalho da curadoria do Herbário UFG e da direção da UC, está sendo 

desenvolvido de forma a promover o intercâmbio das coleções e o atendimento de 

especialistas e alunos de escolas públicas de nível fundamental e médio, bem como 

alunos da pós-graduação e professores. De acordo com os protocolos estabelecidos 

frente à pandemia da COVID-19, ainda que de forma reduzida, foi mantido o 

atendimento presencial aos docentes e discentes da UFG, mediante agendamento 

prévio ou remotamente; 

 Foi realizada a colaboração e participação em ações programadas pelo INCT, na 

digitalização das informações dos exemplares depositadas no acervo do herbário UFG, 

visando a consulta e o atendimento aos inúmeros alunos, pesquisadores e profissionais, 

visitantes do Herbário UFG. 

 Mesmo com as dificuldades relacionadas à pandemia, os intercâmbios de 

material botânico ocorreram (empréstimos, doações e outros), solicitados pelos 

docentes e pesquisadores da UFG e de outras instituições de pesquisas. Em 2020, foram 

realizados intercâmbios de coleções compreendendo 02 doações, 10 devoluções de 

empréstimos e 05 solicitações de empréstimo e 01 envio de empréstimos de material 

botânico, com diferentes herbários brasileiros. Foi realizada a identificação de espécies 

de angiospermas pela visita de 20 especialistas para consulta ao acervo e depósito de 

material botânico (UFPR, UNESP, UFRPE e Aurilândia) com consequente atualização de 

nomes científicos no banco de dados, de acordo com novos estudos taxonômicos, de 

materiais depositados no acervo do herbário. 

 Quanto à informatização das coleções do Herbário UFG, foram incluídos novos 

espécimes no banco de dados. Foi realizada a inserção e atualização de diversas 

informações oriundas das etiquetas de 2500 de espécimes no banco de dados do 
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Herbário da UFG através do programa Brahms. Foi realizada a atualização e digitalização 

de etiquetas e fotografias das exsicatas do acervo do Herbário, com incremento de 3300 

imagens online (AO CRIA) + edição de 12000 prontas para envio. Houve melhorias na 

qualidade do banco de dados: abreviaturas nos nomes das espécies, categorização e 

conferência dos códigos dos materiais-tipo, correção dos nomes das espécies e gêneros, 

padronização das coordenadas geográficas (correção de aproximadamente 500 dados, 

incluindo logs de erros). 

 O Herbário UFG participou no Projeto REFLORA. No ano de 2020, houve envio de 

16.820 imagens das nossas coleções ao projeto; 

 Foi realizada a organização, coordenação e participação do evento denominado 

“ESQUENTA para o 71º. Congresso Nacional de Botânica (71º CNBot) e XIII Encontro 

Regional de Botânica (XIII ENBOC)” – realizado virtualmente, no período de 07 a 09 de 

outubro de 2020 através do canal oficial UFG. Esse evento contou com participação de 

diversos pesquisadores e professores oriundos de diferentes instituições nacionais. 

 Houve participação nas atividades do Projeto do Museu de Ciências da UFG, 

como integrante da Rota de Ciência e Cultura da UFG - Espaço das Profissões, Conpeex 

e outros eventos institucionais. 

 

 O Bosque Auguste de Saint-Hilaire  

 O manejo do Bosque Auguste de Saint-Hilaire conta com parceria de diferentes 

unidades da UFG, com destaque para a SEINFRA e o setor de Segurança da UFG. Dentre 

as atividades realizadas em 2020, destaca-se a visita guiada do Dr. Marc Pignal, 

pesquisador do Museu de História Natural de Paris, no dia 26 de novembro de 2020, 

como parte do evento denominado “Encontro com Saint-Hilaire”. 

 

  A Reserva Biológica Prof. José Ângelo Rizzo - Serra Dourada.  

 Quanto às atividades relativas à reserva biológica, destaca-se:  

• Elaboração de normativas visando o atendimento presencial aos visitantes da 

Reserva Biológica da Serra Dourada (UC/UFG), durante o período de pandemia 

da COVID-19.;  

• Organização e coordenação, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Turismo e Cultura, de Mossâmedes - Goiás, de um workshop 
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apresentado no dia 24 de janeiro de 2020, para discentes de diferentes cursos 

de graduação da UFG, professores e servidores da Prefeitura Municipal de 

Mossâmedes, intitulado “Biodiversidade da Serra Dourada”. 

• Em atenção às solicitações de visitação na Reserva Biológica da UFG em 2020 

foram concedidas 39 autorizações, resultando no atendimento de 201 visitantes. 

 

 

1.2.4. ORGANISMOS PARA A ÉTICA NO ENSINO E NA PESQUISA - CEP, CEUA, CIA 

 A UFG possui 3 tipos de organismos voltados para a ética no ensino e na 

pesquisa, que são administrativamente vinculados à PRPI. São eles o Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP), a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), e o 

Comitê de Integridade Acadêmica (CIA). 

 Principais indicadores da atuação do CEP em 2020: 

• Avaliação dos protocolos de pesquisa remotamente e em fluxo contínuo, como 

parte das medidas face à crise sanitária, totalizando 14 reuniões, com a 

tramitação de 833 protocolos; 

• Treinamento remoto de docentes e discentes de Programas de Pós-graduação 

da UFG;  

• Participação em atividades de disciplinas dos Programas de Pós-graduação e de 

cursos de graduação da UFG; 

• Participação em disciplina do Comitê de Integridade Acadêmica sobre Ética em 

Pesquisa pelo Programa Escola Doutoral da UFG; 

• Capacitação da equipe da nova Coordenação e novos membros do CEP-UFJ; 

• Encontro com responsáveis pela gestão de pessoas e gestão de graduação da 

UFG para estabelecimento de diretrizes para uso de informações de membros 

da comunidade acadêmica em pesquisas na UFG; 

• Participação nas atividades do Comitê de Integridade Acadêmica – 

CIA/PRPI/UFG; 

• Participação na estruturação das normas de gestão da plataforma REDCap-UFG 

de dados em pesquisa, hospedada no LaMCAD e sob administração da PRPI. 
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 Principais indicadores da atuação da CEUA-UFG em 2020: 

• Protocolização de 100 novos projetos (sendo 47 projetos aprovados, 49 com 

pendências e 04 retirados); 

• Recebimento de projetos com pedido de emenda (27), atendimento de 

pendência (72), relatório final (23) e pedido de retirada (2), totalizando 124 

projetos apreciados; 

• Realização de cursos e palestras com o objetivo de informar aos usuários sobre 

a legislação vigente quanto ao uso de animais em ensino e pesquisa e 

conscientizar sobre o uso ético e com bem-estar de animais para ensino e 

pesquisa, a saber: 

- Disciplina de núcleo livre para graduação, com carga horária de 16 horas: 

"Noções sobre cuidado e manejo de animais de laboratório para pesquisa e 

ensino"; 

- Disciplina para pós-graduação pelo programa de Formação UFG Doutoral, com 

carga horária de 16 horas: "Cuidado e manejo de animais de laboratório para 

pesquisa e ensino"; 

- 4 Palestras em programas de pós-graduação e disciplinas da UFG (Veterinária, 

Zootecnia, Odontologia, Integridade Acadêmica do UFG Doutoral); 

• Realização de visitas técnicas in loco e geração de relatório sobre as instalações 

animais dos locais: Setor de experimentação in vivo - LIFE; Laboratório de 

Pesquisas em Morfologia e Ontogenia (LAMON) do ICB; Biotério de Roedores e 

Logomorfos da EVZ. 
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2. Objetivo 2: Apoiar de forma efetiva e sistemática o funcionamento e 

consolidação dos grupos de pesquisa da UFG, sempre com foco na busca pela 

excelência técnica e científica. 

 

2.1. Ações previstas no plano de ação 

- Implementar ações para ampliar a visibilidade das atividades dos grupos de pesquisa 

interna e externamente à UFG. 

- Implementar ações de busca e divulgação por oportunidades de financiamento de 

pesquisa. 

- Iniciar procedimentos visando implantar um sistema de buscas para revisões 

sistemáticas em associação com o Sistema de Bibliotecas. 

 

2.2. Ações realizadas e indicadores 

 As ações previstas foram realizadas através de diversas iniciativas e atividades 

desenvolvidas ao longo do ano.  

 O êxito dessas ações está vinculado ao sistema de pesquisa e pós-graduação da 

UFG, já robusto, e que está em crescimento e consolidação. A UFG conta com 1992 

docentes efetivos e em exercício na instituição, dos quais 1719 são doutores. Há 

atualmente 217 grupos de pesquisa cadastrados e certificados no diretório de grupos 

do CNPq, nas regionais Goiânia e Goiás, segundo apresentado na Tabela 2. O número 

de projetos de pesquisas vigentes em 2020 é 1844, com distribuição pelas regionais de 

acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 2 - Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPQ e certificados pela UFG, segundo as Regionais, em 2019 e 2020. 

Regional Número de Grupos Certificados 

 2019 2020 

Goiânia 165 212 

Goiás 5 5 

TOTAL 167 217 

 

 



13 

Relatório Anual 2020 - PRPI - UFG 

Tabela 3 - Número de projetos de pesquisa cadastrados no SIGAA, vigentes em 2020, 
distribuídos segundo as Regionais da UFG. 

Regional Número de Projetos 

Goiânia 1802 

Goiás 42 

TOTAL 1844 

 

 As bolsas de produtividade em pesquisa (PQ) e de produtividade em 

desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora (DT) são um importante indicador 

da atividade de pesquisa científica e tecnológica na instituição. Em 2020 a instituição 

contou com 165 bolsistas (PQ e DT), mantendo esse número praticamente constante 

em relação aos anos de 2018 e 2019. A Tabela 4 mostra o número total de bolsas PQ e 

DT na UFG em 2020 e sua distribuição por categoria. 

 

Tabela 4 - Número de bolsistas PQ e DT da UFG em 2020, com especificação do número de 
bolsas por categoria. 

  

  

TOTAL BOLSISTAS 

CATEGORIAS 

1A 1B 1C 1D 2 

BOLSAS PQ 173 5 7 6 25 116 

BOLSAS DT 7 0 0 0 1 5 

TOTAL GERAL 180 5 7 6 26 121 

 

 A produção intelectual dos docentes efetivos da UFG, conforme dados 

informados no currículo Lattes, é mostrada na Tabela 5. Em 2020, foi publicado um total 

de 3559 artigos em revistas especializadas, sendo 1718 em revistas indexadas no JCR e 

1841 em revistas sem este indexador, tendo-se verificado um aumento de 

aproximadamente 17% no número de artigos publicados em relação a 2019. Além disso, 

foram publicados 384 livros, 965 capítulos de livros e 1409 trabalhos foram publicados 

em eventos científicos.  

 



14 

Relatório Anual 2020 - PRPI - UFG 

 

Tabela 5 - Produção intelectual dos docentes das UFG distribuída por Unidade Acadêmica de lotação do autor. Dados extraídos da plataforma Lattes 
do CNPq em 25/02/2021, considerando as publicações do ano de 2020.  

Lotações dos autores  
Perfil Docente Artigos 

Capítulos 
Livros 

Livros 
Trabalhos em Eventos 

Total DR MS ESP GR 
Sem 
JCR 

Com 
JCR 

Total Completo 
Resumo 

Expandido 
Resumo 
Simples 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 78 50 25 3 0 13 10 23 58 27 9 31 23 

Escola de Agronomia 84 82 2   197 139 336 55 3 9 29 25 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental 57 52 5   42 33 75 17 27 58 2 20 

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de 
Computação 

56 50 5 1  18 29 47 1 9 20 7 11 

Escola de Música e Artes Cênicas 77 47 28 1 1 9 1 10 14 5 19 0 4 

Escola de Veterinária e Zootecnia 66 66    70 109 179 9 2 1 3 39 

Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia 57 51 6   71 11 82 8 6 79 3 5 

Faculdade de Artes Visuais 70 58 12   45 1 46 34 10 25 1 18 

Faculdade de Ciências Sociais 58 56 2   75 9 84 66 26 8 3 3 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 55 52 3   64 26 90 30 20 46 15 21 

Faculdade de Direito 45 32 13   44 0 44 50 39 11 7 4 

Faculdade de Educação 97 90 5 2  77 3 100 85 36 24 9 18 

Faculdade de Educação Física e Dança 45 41 4   77 57 134 46 19 22 5 11 

Faculdade de Enfermagem 49 47 2   97 71 168 19 10 0 8 74 

Faculdade de Farmácia 37 36 1   42 125 194 19 4 0 0 8 

Faculdade de Filosofia 24 23 1   12 0 12 8 4 2 0 0 

Faculdade de História 33 33    40 1 41 36 26 3 3 3 

Faculdade de Informação e Comunicação 63 48 13 1  67 3 70 103 23 64 10 24 

Faculdade de Letras 94 71 22 2  104 2 106 48 20 3 4 35 

Faculdade de Medicina 152 93 40 16 3 117 100 217 48 7 1 6 24 
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Lotações dos autores  

Perfil Docente Artigos 
Capítulos 

Livros 
Livros 

Trabalhos em Eventos 

Total DR MS ESP GR 
Sem 
JCR 

Com 
JCR 

Total Completo 
Resumo 

Expandido 
Resumo 
Simples 

Faculdade de Nutrição 31 31    32 40 27 19 2 1 2 13 

Faculdade de Odontologia 54 52 1  1 68 81 149 22 2 2 0 53 

Instituto de Ciências Biológicas 131 129  2  118 317 435 33 13 17 7 111 

Instituto de Estudos Sócio-ambientais 47 46 1   132 8 140 36 13 12 2 3 

Instituto de Física 49 49    20 124 144 3 1 2 1 5 

Instituto de Informática 76 55 21   31 29 60 9 4 127 3 7 

Instituto de Matemática e Estatística 83 77 6   29 72 101 13 3 4 3 14 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 81 68 11 1 1 51 159 210 14 7 4 4 6 

Instituto de Química 55 55    45 156 201 31 2 18 2 29 

Regional Goiás 93 54 39   34 2 36 31 14 26 3 8 

TOTAL UFG 1998 1694 268 28 8 1.841 1718 3.559 965 384 617 173 619 
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 Com relação ao item “Implementar ações para ampliar a visibilidade das atividades dos 

grupos de pesquisa interna e externamente à UFG”, teve seguimento a construção da Plataforma 

PITT, uma iniciativa estruturante na área. Ela é destinada a apoiar as atividades relacionadas à 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia, além de dar maior visibilidade às atividades de 

pesquisa e à infraestrutura laboratorial correspondente. Trata-se de projeto da PRPI em parceria com 

a FUNAPE que será finalizado no início de 2021. 

 A PRPI promoveu encontros de pesquisadores da UFG com outras instituições, visando a 

apresentação de grupos de pesquisa da UFG e a discussão do estabelecimento de possíveis 

oportunidades de colaborações técnico-científicas.  

 Outras iniciativas que merecem destaque, visando apresentar para a sociedade as atividades 

de pesquisa da UFG, foram as divulgações das pesquisas realizadas na UFG nos meios de 

comunicação (rádios, TVs e redes sociais), com destaque para o grande número de iniciativas de 

enfrentamento da pandemia de CONVID-19. 

 

 Referente a “implementar ações de busca e divulgação por oportunidades de financiamento 

de pesquisa”, a estruturação do Setor de Apoio à Gestão de Projetos e Grupos de Pesquisa, realizada 

no ano anterior, em 2018, possibilitou a realização de várias atividades visando obter informações 

sobre oportunidades de financiamento e sua divulgação. A divulgação destas oportunidades 

continuou sendo realizada em 2020 por meio da comunicação com os Coordenadores de Pesquisa 

das Unidades Acadêmicas. 

 Em 2020 as iniciativas gerais para obtenção de financiamento para pesquisa na UFG 

resultaram na aprovação de mais de 100 milhões de reais, como detalhado na Tabela 6. Este valor 

inclui iniciativas institucionais, de grupos e individuais, mantendo-se um valor superior ao alcançado 

em 2019. Ressalta-se que, nesse montante, não foram computados os valores referentes à concessão 

de bolsas, de pesquisa ou pós-graduação, nem os contratos com as fundações de apoio com status 

de autofinanciado. 
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Tabela 6 - Projetos com financiamento para pesquisa concedidos em 2020. 
Fonte Financiadora No de Projetos Valor concedido (R$) 

FINEP 1 R$ 371.521,00 

CNPq 14 R$ 3.681.300,00 

FAPEG 104 R$ 2.096.701,91 

OUTRAS (FUNAPE) 42 R$ 103.644.823,73 

TOTAL GERAL 161 R$ 109.794.346,64 

 

 Relativo aos editais da FINEP, dez projetos estiveram em execução durante o ano de 2020, 

somando mais de R$ 47 milhões, como detalhado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Projetos CT-Infra/FINEP em execução em 2020. 
Chamada Título do Projeto Valor em execução 

01/2009 Expansão e Consolidação da Pesquisa e da Pós-Graduação na UFG R$ 6.472.910,00 

02/2010 
Continuidade à Expansão e Consolidação da Pesquisa e Pós-

Graduação da UFG 
R$ 7.559.960,00 

01/2011 
Infraestrutura para Apoio à Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 

UFG 
R$ 7.720.209,00 

01/2013 
Desenvolvimento da Pesquisa e da Pós-Graduação na Universidade 

Federal de Goiás 
R$ 5.742.410,00 

Carta Convite 
01/2014 

Recursos Adicionais recomendados na Carta Convite MCTI/FINEP 
2014 

R$ 3.804.803,00 

02/2014 Estruturação de Centros Multiusuários de Pesquisa na UFG R$ 5.728.259,57 

Carta Convite 
01/2018 

Conclusão de Obras para Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação a 
UFG 

R$ 3.065.920,99 

03/2018 Manutenção de Equipamentos e Rede de Biotérios da UFG R$ 2.628.362,01 

Total R$ 47.787.074,51 

 
A UFG obteve também, em 2020, a aprovação de um projeto no Edital de Projetos Executivos 

na FINEP “Centro de Inovação e Desempenho para Construção – inova C” no valor de R$ R$ 

371.521,00  

 Outra importante atividade de apoio aos grupos de pesquisa, iniciada em 2019 e concluída 

em 2020, foi a busca de uma solução institucional para a aquisição de produtos químicos controlados 

pela Polícia Federal, objeto da Portaria Nº 240, de 12 de março de 2019, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública. A PRPI liderou a elaboração de um projeto envolvendo a PRPI, o DMP/PROAD, o 

CERCOMP/SETI e a FUNAPE resultando NO sistema SISPQUI que deve facilitar os procedimentos de 
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aquisição desses produtos no âmbito da pesquisa e ensino na UFG. O sistema encontra-se em fase 

de implementação. 

 

 Com respeito à ação “iniciar procedimentos visando implantar um sistema de buscas para 

revisões sistemáticas em associação com o Sistema de Bibliotecas” foram estabelecidos 

entendimentos preliminares com integrantes de bibliotecas onde este tipo de serviço já existe, mas 

ainda sem resultados práticos efetivos.  

 Por outro lado, durante o ano de 2020 foi implementada na universidade a Plataforma 

REDCap-UFG de coleta, gerenciamento e difusão de dados de pesquisa. A UFG tornou-se membro do 

consórcio internacional REDCap desde agosto de 2019, por meio de um termo de licença 

estabelecido junto à Universidade de Vanderbuilt-EUA. A plataforma está hospedada nos 

computadores do LaMCAD, sob a gestão da PRPI, vide imagem do site mostrada na Figura 6. A 

REDCap-UFG com apoio de um Comitê Gestor composto por pesquisadores de diferentes áreas. Essa 

plataforma tem potencial para gerar impactos importantes na qualidade dos dados de pesquisa, 

gestão e compartilhamento, em qualquer área do conhecimento. Atualmente, 19 projetos de 

pesquisa estão depositados na plataforma, dentre eles um envolvendo pacientes Covid e de Zica, que 

já conta com 55 coletadores de dados usando a mesma base de depósito, em diferentes hospitais de 

Goiânia e contando com parceiros de outros estados que também coletam dados que são 

depositados na plataforma REDCap-UFG. Um outro exemplo de projeto que a REDCap viabilizou foi 

o BIOBANCO-IPTSP, um repositório de células e patógenos colhidos de pacientes do Centro-Oeste, 

que poderá ser acessada por pesquisadores de qualquer parte do mundo. 

 

 

Figura 6 – Imagem do site da plataforma REDCap-UFG em www.prpi.ufg.br. 
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3. Objetivo 3: Atuar para melhorar o suporte aos laboratórios de pesquisa, propiciando 

condições adequadas para execução dos projetos em desenvolvimento. 

 

3.1. Ações previstas no plano de ação 

- Realizar um levantamento geral dos laboratórios de pesquisa da UFG. 

- Elaborar um catálogo de laboratórios de pesquisa da UFG. 

- Implementar ações visando a manutenção de equipamentos e apoio técnico aos laboratórios de 

pesquisa. 

- Estimular a formação de redes integradas de pesquisa, viabilizando o uso compartilhado de 

laboratórios e equipamentos de média e alta complexidade. 

- Dar continuidade ao programa de palestras “Posso Usar?” 

 

3.2. Ações realizadas e indicadores 

 Este é um objetivo perseguido continuamente, com diversas ações efetivas em 2020. 

 Relativo às duas primeiras ações previstas “Realizar um levantamento geral dos laboratórios 

de pesquisa e Elaborar um catálogo de laboratórios de pesquisa da UFG”, elas estão em fase de 

conclusão. O levantamento sofreu impacto sobre as rotinas de trabalho em consequência da 

pandemia de COVID-19, mas teve seguimento, tendo sido catalogados cerca de 200 laboratórios. A 

conclusão do catálogo está prevista para o início de 2021, sendo parte integrante da Plataforma PITT, 

já citada no item 2 do presente relatório. 

 

 A ação “implementar ações visando a manutenção de equipamentos e apoio técnico aos 

laboratórios de pesquisa” foi desenvolvida com foco principalmente na execução de projetos 

CTInfra/FINEP que contam com recursos para esta finalidade. Várias demandas foram atendidas em 

relação a projetos já aprovados. 

 

 A ação “estimular a formação de redes integradas de pesquisa, viabilizando o uso 

compartilhado de laboratórios e equipamentos de média e alta complexidade” teve continuidade, 

tanto apoiando as iniciativas já existentes, como estimulando a formação de novas estruturas deste 

tipo. O Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho (LaMCAD) está em pleno 

funcionamento e teve sua infraestrutura instrumental ampliada, contando com novos projetos 
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aprovados e em execução. 

 Em 2019 foi instituído o Biotério Central da UFG a partir da transferência da gestão do biotério 

do ICB para a PRPI. O Comitê Executivo para gestão do Biotério Central foi nomeado. A comissão 

criada para elaborar um diagnóstico da situação do uso de animais em pesquisa e ensino na UFG 

concluiu seus trabalhos e apresentou um conjunto de sugestões para elaboração de uma política 

institucional para o setor. 
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4. Objetivo 4: Consolidar o papel institucional dos Coordenadores de Pesquisa, que devem ter 

ações articuladoras na pesquisa e na inovação. 

 

4.1. Ações previstas no plano de ação 

- Melhorar a especificação das atribuições do Coordenador de Pesquisa nas Unidades Acadêmicas. 

- Reforçar o papel dos Coordenadores de Pesquisa junto aos Programas de Iniciação Científica e 

Tecnológica. 

- Realizar reunião com Coordenadores de Pesquisa para apresentação e discussão do Plano de Ações 

da PRPI. 

 

4.2. Ações realizadas e indicadores 

 Em 2020, prosseguiram-se com ações para atingir este objetivo, procurando melhorar a 

interlocução da PRPI com os coordenadores de pesquisa e seu papel nas unidades acadêmicas.  

 Destacamos como indicadores destas ações: 

 - Em todas as comunicações da PRPI com as Unidades Acadêmicas os Coordenadores de 

Pesquisa foram sempre os interlocutores principais; 

 - Todos os membros do Comitê Interno do Programa de Iniciação à Pesquisa passaram a ser 

os Coordenadores de Pesquisa das Unidades Acadêmicas; 

 - Os Coordenadores de Pesquisa são os interlocutores preferenciais para tratar das 

oportunidades de financiamento de pesquisa e elaboração de propostas institucionais. 
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5. Objetivo 5: Promover a elaboração de um novo modelo de organização para os núcleos de 

pesquisa interdisciplinares, que melhor atenda às suas necessidades de funcionamento e 

desenvolvimento. 

 

5.1. Ações previstas no plano de ação 

- Elaborar resolução de regulamentação de núcleos interdisciplinares. 

- Promover ações visando ajustar as estruturas administrativas para o funcionamento adequado dos 

núcleos de pesquisa interdisciplinares. 

 

5.2. Ações realizadas e indicadores 

 Uma nova minuta de resolução para regulamentação dos núcleos interdisciplinares de 

pesquisa foi elaborada, devendo ser levada aos conselhos superiores em 2021. 

 

  



23 
 Relatório Anual 2020 – PRPI - UFG 

 

6. Objetivo 6: Promover o fortalecimento de interação entre universidade e empresas por 

meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e de outras ações em resposta 

a demandas diretas. 

 

6.1. Ações previstas no plano de ação 

- Elaborar a Política de Inovação da UFG. 

- Elaborar os instrumentos normativos para regulamentar a Política de Inovação. 

- Revisar os instrumentos contratuais de formalização das relações universidade e empresas. 

- Apoiar a continuidade do processo de consolidação do Centro de Empreendedorismo e Incubação 

(CEI) através da implementação da certificação CERNE 2. 

 

6.2. Ações realizadas e indicadores 

 Com respeito à ação “elaborar a Política de Inovação da UFG” ela foi executada com êxito 

em 2018, tendo sido elaboradas e aprovadas as seguintes resoluções: 

● Resolução CONSUNI № 11/2018, que institui a Política de Inovação da UFG; e 

● Resolução CONSUNI 09/2018, que dispõem sobre a vinculação, composição e competências 

do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UFG), e revogou a Resolução CONSUNI 31/2014. 

Assim, a partir dessas resoluções, em 2020 trabalhou-se na construção de documentos que visam 

regulamentar a Política de Inovação.  

 Em 2020 foi elaborada e também entrou em vigor a Portaria 626 (27 de fevereiro de 2020) 

para instituir as Diretrizes Gerais para a Gestão da Propriedade Intelectual na UFG. 

 Com relação a “revisar os instrumentos contratuais de formalização das relações 

universidade e empresas”, nesses dois anos da gestão vem sendo elaboradas e colocadas em uso 

propostas de instrumentos para a formalização de Convênios, Acordos de Parceria (PD&I), Termo de 

Sigilo e Confidencialidade e Edital de Seleção de Parceiros para Desenvolvimento de PD&I. 

 Nesta área o Setor de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (SPITT) tem 

desempenhado um papel de grande relevância. Ele foi definido como uma estrutura da Diretoria de 

Transferência e Inovação Tecnológica – DTIT, nos termos da Resolução CONSUNI n.º 09/2018 que 

estabeleceu a vinculação, composição e competências do NIT-UFG.  

 A equipe de servidores do SPITT participou de várias ações de capacitação voltadas às 

atividades desenvolvidas no Setor. 
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 A equipe do SPITT tem mantido bom controle sobre os pedidos de proteção de propriedade 

intelectual depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, usando as rotinas e 

ferramentas implantadas de acompanhamento de prazos, anotação de exigências, controle de 

gastos, avaliação de manutenção de pedidos de proteção, entre outros. Isso é imprescindível para 

preservar os interesses institucionais e dos pesquisadores envolvidos nos registros de propriedade 

intelectual. 

 Ao final de 2020, a UFG atingiu a marca de 246 solicitações de proteção da propriedade 

intelectual junto ao INPI, sendo 159 pedidos de patentes, 67 registros de programas de computador, 

8 desenhos Industriais e 12 marcas. Os dados referentes aos pedidos de proteção e de manutenção 

da propriedade intelectual executados pelo SPITT no ano de 2020 estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Quantitativos e despesas com pedidos de proteção da propriedade intelectual em 2018, 2019 e 
2020, realizados pela SPITT. 

 2018 2019 2020 

Pedidos de Patentes 06 19 07 

Patente concedida --- 01 01 

Desenho Industrial --- 03 02 

Programa de Computador (depósito e concessão) 01 04 07 

Registro de marca (depósito e concessão) --- 01 01 

Despesas com depósito e manutenção (anuidades, 

taxas, etc.)  

R$ 19.474,00 R$ 21.441,00 R$ 11.200,00 

 

 Dos 7 depósitos de pedidos de patentes realizados por meio do SPITT em 2020, 6 são de 

patente de invenção e 1 é do tipo modelo de utilidade. Outros 7 depósitos de pedidos de patente 

foram depositados por outras instituições parceiras em que a UFG figura entre os co-titulares. 

 Em dezembro de 2020, o INPI anuncia a concessão à UFG da primeira carta patente de uma 

tecnologia desenvolvida integralmente em seus laboratórios. Trata-se do pedido BR1020150206658, 

intitulado “SISTEMA FLUORESCENTE PARA SENSOR ÓPTICO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO, MÉTODO 

PARA PREPARAR DISPOSITIVO DE SENSOR ÓPTICO E USO DE SISTEMA FLUORESCENTE”, cujos 

inventores são Tatiana Duque Martins, Geovany Albino de Souza, Paulo Alves da Costa Filho e 

Antônio Carlos Chaves Ribeiro. A carta patente foi expedida em 09/02/2021. 
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 A equipe do SPITT atuou, no ano de 2020, na análise e tramitação de 34 processos de 

formalização de contratos, acordos de parceria, convênios, dentre outros instrumentos celebrados 

pela UFG, como detalhado na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Instrumentos contratuais que tramitaram pelo SPITT em 2020. 

 

 A tabela 10 apresenta dados relativos aos processos de transferência de tecnologia efetivados 

ao longo do ano de 2020. Destaca-se que apesar de ainda pouco expressivos, no último ano as 

negociações envolvendo PD&I com licenciamento tem aumentado significativamente.  

 

Tabela 10 - Licenciamento de tecnologias protegidas da UFG em 2020. 

Descrição da Tecnologia/Cultivar Licenciante Royalties 

Recebidos (R$) 

Cultivar Arroz BRSGO Serra Dourada, 

certificado de proteção da Cultivar nº 

20110065 – Safra 2018/2019 

Produtor Rural - Agenor Vicente 

Pelissa 
R$ 4.130,33 

Plataforma Acessória para Pulverização 

(Pedido de Patente) registrada no INPI sob 

nº BR1020160075653 

COMIGO – Coop. Agroindustrial 

dos Prod. Rurais do Sudoeste 

Goiano 

R$ 600,00 

Total Geral  R$ 4.730,33 

 

Instrumentos  
 

Quantidade  Total de Recursos  

Acordos/Contratos de Parcerias com empresas  
 

18 R$ 18.588.445,34 

Contratos/Convênios de Parcerias com entes Públicos  
 

6 R$  5.425.277,19 

Acordos/Contratos/Termos de Cooperação Técnica  
 

4 R$ 4.322.000,00 

Acordos de Cotitularidade 2 R$ 0,00 

Contrato de Encomenda Tecnológica 1 R$ 1.787.095,00 

Protocolo de Intenções  1 R$ 0,00 

Instrumento Particular de Doação com encargo 1 R$ 45.000,00 

Total Geral  34 R$ 32.095.911,52 
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 Relativo à ação “apoiar a continuidade do processo de consolidação do Centro de 

Empreendedorismo e Incubação (CEI) através da implementação da certificação CERNE 2”, ela foi 

atingida completamente. O CEI-UFG recebeu, em abril de 2019, a certificação Centro de Referência 

para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE 2). Destaca-se que o CEI foi o primeiro ambiente de 

inovação do país certificado como CERNE 2, por boas práticas em gestão, relacionamento com 

empreendedores, geração e prospecção de negócios. 

 Em dezembro de 2020, o Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) contava com 31 empreendimentos vinculados, sendo: 

• 17 projetos pré-incubados (MEG, Picolés Funcionais, Grifa, Real Blue, Bio In, Multipet, Inside 

Bioprinting, Mangaba, Starly, Crochetarq, Cervejas do Cerrado, O uso das folhas do Croá como 

inseticida, TIDCs, Voei Online, Eco-Tech, Som das Cores e HistoPrint). 

• 12 empresas incubadas (Scan Vision, Acqua Ambiental, BioGyn, Bio Manejo, Breadys, 

Ingrediente, Jumperbot, Koneksi, Luna Greentech, Nutricandies, Quantificar e Rede de 

Parcerias). 

• 2 empresas associadas (ITCI e Orakolo Tecnologia). 

 

O CEI submeteu proposta à Chamada Pública nº 06/2019 - Apoio à Estruturação e Consolidação 

das Incubadoras de Empresas e das Redes Cooperativas para Inovação Tecnológica do Estado de 

Goiás da FAPEG. A proposta foi aprovada com valor de R$ 240.000,00 a ser executado a partir do ano 

2021. 

 Programa UFG Empreende 

 O Programa UFG Empreende, realizado pelo CEI, tem como objetivo desenvolver 

competências empreendedoras na comunidade em geral. Em 2020 foram ofertadas duas categorias:  

• Categoria UFG Empreende de Negócios: Curso de empreendedorismo que tem como 

objetivo o desenvolvimento de competências empreendedoras para a elaboração de um 

modelo de negócios validado com potenciais clientes, fornecedores e parceiros.  

• Categoria UFG Empreende Social: Curso de empreendedorismo que tem como objetivo o 

desenvolvimento de competências empreendedoras para aqueles que desejam estruturar 

um projeto social ou de Organizações sem Fins Lucrativos. Não engloba negócios de impacto 

social. 
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 Entre os dias 9 de março a 18 de maio de 2020 foram realizadas duas turmas do Programa 

(figura 7), sendo 1 turma da Categoria de Negócios e 1 turma da Categoria Social, totalizando 55 

participantes. Na tabela 11 é mostrada a distribuição dos participantes do Programa UFG Empreende 

por Categoria. 

 

 

Tabela 11 - Distribuição dos participantes do Programa UFG Empreende por Categoria. 

Categoria Participantes 

Social 18 

Negócios 37 

Total 55 

 

 

 4º Prêmio TCC de Empreendedorismo 

 O Prêmio TCC é um concurso realizado pelo CEI que busca selecionar os melhores Trabalhos 

de Conclusão de Curso dos cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás com o objetivo de 

incentivar os alunos a realizarem seus TCC sobre temas relacionados ao Empreendedorismo e à Micro 

e Pequenas Empresas (MPE).  

 Participaram da 4ª Edição do Prêmio, em 2020, alunos ou egressos de graduação da UFG, da 

UFJ e da UFCat, de todos os cursos com Trabalhos de Conclusão de Curso aprovados dentro do 

calendário acadêmico de 2019 com temas relacionados ao Empreendedorismo e à Micro e Pequenas 

Empresas (MPE). 

Figura 7 – Atividade do UFG Empreende, ainda presencial 
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 O Prêmio em 2020 contou com 27 participantes, distribuídos em 17 Trabalhos de Conclusão 

de Curso. Na tabela 12 é mostrada a distribuição dos inscritos por categoria do 4º Prêmio TCC. 

 

Tabela 12 - Distribuição dos inscritos do 4º Prêmio TCC por Categoria. 

Categoria N° de Trabalhos de Conclusão de Curso N° de Participantes 

Social 3 3 

Negócios 14 24 

Total 17 27 

 

 Cerimônia de Comemoração dos 15 anos do CEI 

 No dia 9 de dezembro de 2020, o CEI comemorou seus 15 anos de existência em uma 

cerimônia on-line (figura 8). Como parte das atividades de comemoração, foi realizado o 

descerramento da placa comemorativa instalada em um dos corredores da Unidade II do CEI. A placa, 

que também foi instalada em um dos corredores da Unidade I do CEI, em formato de linha do tempo, 

mostra toda a trajetória do Centro, destacando momentos importantes ao longo dos seus 15 anos 

de história. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Cerimônia virtual alusiva às comemorações de 15 anos do CEI-UFG. 
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 Palestras/ Encontros/ Lives/Webinários 

 Em 2020, além da realização do Programa de Incubação de Empresas, do Programa UFG 

Empreende, da 4ª Edição do Prêmio TCC, do 1º Ideathon Lab da UFG, da 7ª OEU e da Cerimônia de 

Comemoração dos 15 anos, o CEI realizou 30 palestras, encontros, lives e webinários abertos para a 

participação de empreendedores vinculados e para comunidade em geral com 1.428 participantes, 

conforme mostrado na tabela13. A figura 9 ilustra uma das atividades realizadas. 

 

 

Figura 9 – Evento virtual promovido pelo CEI-UFG. 

 

Tabela 13 – Relação de eventos (palestras, encontros, lives e webinários) realizados pelo CEI em 2020 

Data Tema Palestrante/Instrutor No. de 
participantes 

19/02/2020 Palestra: Mecanismo de Apoio 
Empreendedorismo 

Ivana Xavier 15 

20/02/2020 Palestra: Mecanismo de Apoio 
Empreendedorismo 

Ivana Xavier 11 

31/03/2020 Live: IPE LAB no combate ao Coronavírus Pedro Gonçalves 48 

01/04/2020 Live: Marketing estratégico em tempos de 
crise 

Altair Camargo 156 

07/04/2020 Live: Comunicação em tempos de crise Teo Taveira 290 

09/04/2020 Live: Registre sua marca e não fique no 
prejuízo 

Ana Paula Duarte 86 

09/04/2020 Webinário: Comunicação em tempo de crise Cristiane Romano 11 

15/04/2020 Live: Organização financeira em tempo de 
crise 

Vivian  123 

15/04/2020 Webinário: Finanças e Investimentos Mariana Florentino 37 

16/04/2020 Webinário: Como manter o bem-estar no 
momento  

Thiago Vilela 21 

20/04/2020 Webinário: Google e seu negócio Carlos Costa 16 

22/04/2020 Webinário: Inovação e Tecnologia Gil Giardelli 22 

23/04/2020 Live: Empreendedorismo     Social Bianca Porto 56 
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28/04/2020 Webinário: Como anunciar em Facebook e 
Instagram 

Jayme Diogo 23 

28/04/2020 Live: Apoio às MPEs para superação da crise Wanderson Lemos 65 

30/04/2020 Webinário: LGPD e compliance Tatiana Oliveira 18 

30/04/2020 Live: Impactos da Covid-19 no jornalismo Carla Guimarães 40 

04/05/2020 Webinário: Branding Humanizado Marcia Auriani 37 

07/05/2020 Webinário: Investimentos em startups em 
tempo de crise 

Edson Mackeenzy 25 

11/05/2020 Webinário: Como estimular a criatividade? Luciana Padovez 43 

13/05/2020 Webinário: Networking para profissionais e 
empresas 

Cássia Corsatto 30 

19/05/2020 Webinário: Minha tecnologia pode ser 
patenteada? 

Lara Guerreiro 67 

21/05/2020 Webinário: Captação de Investimentos  Fábio Póvoa 37 

25/05/2020 Webinário: Análise de Dados aplicadas ao 
Marketing Digital 

Ricardo Limongi Sem registro 

27/05/2020 Webinário: Como abrir em empresa tempo de 
pandemia  

Rodrigo Valadão 
 

27 

07/07/2020 Lições Aprendidas I Chris Taveira 44 

01/09/2020 Palestra: Oportunidade de fomento à inovação 
em startups e pequenas empresas 

José Henrique Vieira 
Menezes | EMBRAPII 

17 

21/09/2020 Palestra: Oportunidades para Empreender e 
Inovar na UFG 

Emília Rosângela 
Franco 

22 

13/11/2020 Palestra: Mecanismo de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Emília Rosângela 
Franco 

18 

10/12/2020 Oficina: In-Book Propósito Marcia Maria de Melo 23 

Total 30 -- 1.428 

 

 

 Programa Empresa Júnior - UFG Júnior. As empresas juniores (EJs) da UFG fazem parte de 

um movimento que fomenta o empreendedorismo em Goiás. Pelas diversas áreas de sua atuação, 

são referência na capacidade de desenvolver o lado prático dos cursos em seus graduandos.  

 O programa UFG Júnior certifica essas empresas com dois tipos de qualificação: definitiva e 

provisória. As empresas com qualificação definitiva são aquelas que estão com a documentação em 

dia com a coordenação do programa UFG Júnior e as empresas com qualificação provisória estão em 

processo para conseguir tal documentação. A tabela 14 mostra a relação das EJs da UFG, 

considerando as empresas juniores com qualificação definitiva, provisória ou em formação. 
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Tabela 14 – Relação de Empresas Juniores participantes do Programa UFG Júnior em 2020. 

# Nome Cursos 
Ano de 

Fundação 

1 
EmPhar - Empresa 
Júnior de Farmácia 

Farmácia 2017 

2 Brava Consultoria Jr. Administração; Ciências Contábeis 2014 

3 Ex Lege Júnior Direito 2014 

4 Cippal Empresa Júnior 
Engenharia Florestal, Agronomia e Engenharia 
de Alimentos 

2000 

5 Elo Engenharia Jr. 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Computação, 
Engenharia Química, Arquitetura 

2009 

6 Firenze Empresa Júnior 
 
Relações Internacionais  

2016 

7 Beta 2 Economia Júnior Ciências Econômicas 2010 

8 ProPartners Engenharia de Produção 2018 

9 
Status Júnior 
Consultoria Estatística 

Estatística 2013 

10 
Gaia Consultoria 
Ambiental Júnior 

Ciências Ambientais e Geografia 2013 

11 Trófica Empresa Júnior Ecologia 2016 

12 
Gheeck Júnior Física 
Aplicada 

Instituto de Física 2017 

13 ConpaVet Jr Medicina Veterinária e Zootecnia 2013 

14 
Ponto Comunicação 
Empresa Júnior 

Publicidade e Propaganda 2015 

15 ByTechnology Jr Biotecnologia 2014 

16 
FAROL - Eng. de 
Transportes 

Engenharia de Transporte 2018 

17 Level 5 
Sistemas de informação, Ciência da 
Computação e Engenharia de Software 

2015 

18 Mutare Relações Públicas 2018 

19 Sensorio    Design Moda 2018 

20 Canindé Design Gráfico e Design interiores 2017 

21 Alere Nutrição 2020 

22 Córidon - Geologia Faculdade de Ciências e Tecnologia 2017 

23 Gest Med  Medicina 2019 

 

 Bolsista para o Programa UFG Júnior. As EJs puderam contar com bolsista à disposição para 

ser um canal de comunicação com o coordenador do programa UFG Júnior, auxiliar os alunos que 

desejam fundar uma nova EJ, receber e dar andamento às solicitações das empresas juniores, 

levantar dados para qualificação destas e manter atualizado os seus cadastros junto à UFG. 
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 Atualização das informações das EJs no site do CEI. No site do CEI tem uma extensão com 

informações sobre o Movimento Empresa Júnior, com passo a passo de como criar uma EJ, além de 

informações de contato e serviços oferecidos. 

 A UFG recebeu o Prêmio IPE da Federação Goiana de Empresas Juniores, sendo reconhecida 

como 1ª IES Júnior do Estado de Goiás. Para alcançar esse marco, é necessário que, no mínimo, 25% 

dos cursos da instituição possuam empresas juniores (EJs). A UFG conta com 23 empresas juniores, 

que abrangem 42 cursos. O reconhecimento da UFG aconteceu em cerimônia realizada no dia 12 de 

dezembro, quando também ocorreu a entrega do Prêmio IPE que anualmente reconhece as 

realizações das Empresas Juniores do estado de Goiás.  
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7. Objetivo 7: Melhorar a articulação e integração entre os programas de pesquisa e os de 

transferência e inovação tecnológica. 

 

7.1. Ações previstas no plano de ação 

- Dar continuidade e ampliar os programas de formação em pesquisa e em inovação. 

- Fundir o Programa de Formação em Pesquisa com o Programa de Formação em Inovação, criando 

um único programa integrador destas atividades. 

- Promover maior integração entre os Programas de Iniciação Científica e de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. 

- Manter e ampliar programas de olimpíadas e outras modalidades de competição em pesquisa e 

inovação. 

 

7.2. Ações realizadas e indicadores 

 Com respeito às duas primeiras ações, elas foram plenamente executadas. Os programas de 

“formação em pesquisa” e “formação em inovação”, em 2018, foram unificados em um único 

programa denominado “Diálogos em Pesquisa e Inovação”. Ele é voltado para a realização de 

palestras e oficinas visando o debate em torno de temas relevantes de pesquisa científica, 

tecnológica e em inovação. No ano de 2020, devido à pandemia, o programa sofreu uma 

descontinuidade, tendo ocorrido apenas duas atividades.  

 Com relação a “promover maior integração entre os Programas de Iniciação Científica e de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação”, houve a consolidação da reestruturação 

que culminou na criação do “Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação 

- PIP”, que teve por objetivo ampliar o alcance dos exitosos programas existentes. Em 2020 deu-se 

prosseguimento às mudanças implementadas: 

● Consolidação de um programa único, o PIP-UFG, fortalecendo e integrando a iniciação 

científica e a iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação; 

● Publicação de dois editais, separando o processo de seleção das propostas (Edital 1) do 

processo de distribuição das cotas institucionais de bolsas (Edital 2); 

● Ampliação de oportunidade de participação de orientadores no Programa; 

● Eliminação da distinção entre alunos bolsistas e não bolsistas; 
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● Ampliação da participação estudantil, retirando-se a restrição dos limites de integralização 

curricular (anteriormente, quem tinha mais de 75% do currículo integralizado não podia participar); 

● Participação formalizada de mestrandos, doutorandos e pós-docs como coorientadores dos 

estudantes; 

● Ampliação do quadro de consultores ad hocs do Programa, favorecendo a ampliação do 

mesmo por meio da agilização do processo de avaliação. O quadro de consultores ficou composto 

por participantes do Edital, pesquisadores PQ e professores titulares da UFG e coordenadores de 

PPGs; 

● Fortalecimento do papel dos coordenadores de pesquisa, sendo eles os integrantes do 

Comitê Gestor do PIP; 

● Implementação de nova forma de avaliação do projeto de pesquisa, ficando ela a cargo da 

unidade acadêmica, com a intermediação dos coordenadores de pesquisa; 

● Implementação de diversas customizações do módulo pesquisa SIGAA, com redução do 

retrabalho e otimização das tarefas da equipe de apoio ao Programa. 

 

 Em 2020, o Seminário de Iniciação à Pesquisa foi realizado no formato virtual 

(https://seminariopip.prpi.ufg.br/), como parte da programação do 17º Conpeex. Para viabilizar a 

sua realização nas condições impostas pela pandemia, uma plataforma específica foi desenvolvida - 

a plataforma “EventO”, a qual tem potencial para ser utilizada em outros eventos do mesmo formato, 

inclusive por outras instituições. O sistema foi publicado no Github, que é um portal para software 

livre internacional (https://github.com/pipufg/evento), com vista à publicação no Portal Brasileiro de 

Software Público. O lançamento da plataforma foi realizado com a presença do Reitor Edward 

Madureira Brasil, via Canal Youtube UFG Oficial, no dia 23 de setembro de 2020. 

 Todo o processo desde a inscrição dos trabalhos, avaliação por consultores ad hoc internos e 

externos com indicação à premiação, participação do público do 17o CONPEEX e população em geral 

foi possível via plataforma. A integração da plataforma com salas virtuais disponíveis no Google Meet 

viabilizou as apresentações síncronas, com avaliação dos consultores e qualquer cidadão poderia 

acessar os resumos, pôsteres e vídeos de forma assíncrona, utilizando diversos filtros de busca. A 

figura 10 mostra imagens da Plataforma EventO durante o simpósio de Iniciação à Pesquisa. 

 

https://www.ufg.br/n/131345-inscreva-se-no-conpeex-2020
https://github.com/pipufg/evento
https://www.youtube.com/watch?v=9NMSso1V5L8
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Figura 10 – Imagens da Plataforma EventO durante realização do Seminário de 
Iniciação à Pesquisa em 2020 
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 Os trabalhos apresentados no Seminário de Iniciação à Pesquisa foram avaliados e os 

considerados mais relevantes de cada grande área do conhecimento receberão premiação, em 

reunião do Conselho Universitário de 2021.  

 O PIP é um programa estratégico da universidade, que contribui de forma destacada para a 

qualidade dos cursos de graduação ao estimular os estudantes para as atividades de investigação 

científica e tecnológica, colocando-os em contato com o processo de produção do conhecimento em 

sua área de formação. Ele conta com um programa institucional de bolsas do CNPq e da própria UFG. 

A tabela 15 apresenta as cotas de bolsas aprovadas para os editais 2019/2020 e 2020/2021. Note-se 

que a diminuição do número de bolsas da UFG para o período 2020/2021 deve-se ao 

desmembramento das regionais Jataí e Catalão para formar as novas universidades, UFJ e UFCat. O 

número de bolsas originalmente destinado às regionais Goiânia e Cidade de Goiás foi mantido. 

 

Tabela 15 - Demonstrativo do quantitativo de bolsas concedidas pelo CNPq e pela UFG, por modalidade, 
para os períodos de 2019/2020 e 2020/2021 

 2019/2020 2020/2021 

Modalidade UFG CNPq Total UFG CNPq Total 

PIBIC 140 320 460 102 350 452 

PIBIC-AF 12 18 30 8 20 28 

PIBIC-EM 10 17 27 2 20 22 

PIBIC-EF 10 - 10 5 - 5 

PIBITI 5 22 27 3 22 25 

Total 177 377 554 120 412 532 

 

 Ao longo do ano ocorreram também os procedimentos relativos ao início do ciclo 2020/2021. 

As propostas de trabalho foram apresentadas e avaliadas, bem como os pedidos de bolsas. Finalizado 

o processo de seleção, as atividades deste ciclo tiveram início em agosto de 2020. No período 

2020/2021 são 1228 estudantes desenvolvendo atividades de iniciação científica e em 

desenvolvimento tecnológico e inovação. A tabela 16 mostra a distribuição dos discentes por 

modalidade no PIP para o ciclo 2020/2021, enquanto a tabela 17 mostra o número de alunos e 

orientadores participantes do programa nos dois últimos editais. Deve ser observado que a redução 

no número absoluto de orientadores e alunos participantes do programa deve-se ao 
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desmembramento das regionais Jataí e Catalão em novas universidades, não significando redução 

relativa deste número na UFG.  

 

Tabela 16 - Distribuição dos discentes por modalidade no PIP-UFG para o ciclo 2020/2021. 

Modalidade Discentes 

IC 1.117 

IT 89 

ICJR 22 

Total 1.228 

 

Tabela 17 - Demonstrativo do quantitativo de alunos e orientadores participantes do programa de iniciação 
à pesquisa nos períodos de 2019/2020 e 2020/2021. 

 Edital 2019/2020 Edital 2020/2021 

Número de alunos participantes 1696 1228 

Número pesquisadores-orientadores 
participantes 

969 708 

 

 Com respeito à ação “manter e ampliar programas de olimpíadas e outras modalidades de 

competição em pesquisa e inovação”, ela foi bem sucedida em 2020, com importantes iniciativas da 

PRPI por intermédio do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI/UFG). A seguir são 

detalhados esses eventos e apresentados os seus principais indicadores. 

 

 1° Ideathon Lab da UFG - Soluções Inovadoras de Prototipagem para Saúde 

 O 1° Ideathon Lab da UFG - Soluções Inovadoras de Prototipagem para Saúde, promovido 

pela Rede IPElab e realizado pelo CEI, aconteceu de 29 de maio a 11 de agosto de 2020 e teve como 

objetivo incentivar o desenvolvimento de protótipos de soluções inovadoras para a saúde (figura 11).  

 Foram homologadas inscrições de 54 equipes, de 11 diferentes IES: Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), da Universidade Paulista de São Paulo (UNIP – 

SP), da Universidade Paulista de Goiás (UNIP – GO), da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO 

- GO), da Estácio de Sá de Goiás (Estácio – GO) , Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), 
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do Instituto INFNET (RJ), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Instituto Federal de Goiás (IFG) 

e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR), totalizando 183 inscritos. 

 

 

 

 7ª Olímpiada de Empreendedorismo Universitário (OEU) 

 A 7ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU) foi uma competição universitária 

aberta a estudantes universitários de cursos superiores de graduação ou pós-graduação, presenciais, 

semipresenciais ou à distância, efetivamente matriculados em qualquer Instituição de Ensino 

Superior do Brasil. 

 Foi realizada pelo CEI com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora na comunidade 

acadêmica, colaborando para a inovação nas diferentes áreas do conhecimento e para o 

desenvolvimento das competências empreendedoras, contou em 2020 com três categorias:  

• Categoria Negócio Inovador – ideias de negócios inovadores, com potencial de crescimento 

e geração de ganhos econômicos, preferencialmente com caráter de alta tecnologia;  

• Categoria Negócio de Impacto - ideias de negócios com potencial de geração de impacto 

socioambiental e geração sustentável de resultado financeiro positivo; 

• Categoria Ação Social – ideias de ações sociais, sem fins lucrativos, pensadas para resolver 

problemas de moradia, do meio ambiente, da saúde, da educação, da segurança, entre 

outros.  

Figura 11 – Imagens dos participantes e da banca do 1o Ideathon Lab da UFG. 
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 Nesta Edição da OEU, recomendou-se que as ideias de negócio de impacto e as ideias de ação 

social tivessem como base pelo menos um dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU) e/ou visassem o enfrentamento da 

Pandemia da COVID-19. 

 

 

 Foram homologadas inscrições de 77 equipes, sendo 26 equipes da Categoria Negócio 

Inovador, 25 equipes da Categoria Negócio de Impacto e 26 equipes da Categoria Ação Social. 

Inscreveram 245 estudantes; sendo 207 estudantes de graduação e 38 estudantes de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) de 35 Instituições de Ensino Superior localizadas em 11 

Estados do Brasil e no Distrito Federal, indicadas a seguir: 

1. Rio de Janeiro: CEFET/RJ e UFF; 

2. Goiás: ESUP, Faculdade Araguaia, Faculdade da Indústria, IFG, IFGoiano, PUC-GO, 

Senai Fatesg, UEG, UFG, UFJ, UNICEUG, Universidade Estácio de Sá e UFJ; 

3. Minas Gerais: FDSM, UFU, UNA, UNIFEI e UFSJ; 

4. Espírito Santo: IFES; 

5. Mato Grosso: IFMT; 

6. Pernambuco: IFPE e UFRPE; 

7. Paraíba: UFCG; 

8. Pará:  UFPA; 

9. São Paulo: USP e UFSCar; 

Figura 12 – Atividade durante a 7ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário da UFG.  
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10. Bahia: UNEB, UFBA e UFOB; 

11. Paraná: UFPR; 

12. Distrito Federal: Centro Universitário de Brasília e UnB.  

 A tabela 18 mostra a distribuição dos inscritos da 7ª OEU por Categoria. 

 

Tabela 18 - Distribuição dos inscritos da 7ª OEU por Categoria. 

Categoria N° de Inscritos 

Negócio Inovador 91 

Negócio de Impacto 78 

Ação Social 76 

Total 245 
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8. Objetivo 8: Concluir o processo de implantação do Parque Tecnológico Samambaia (PTS) e 

apoiar as iniciativas similares nas demais regionais. 

 

8.1. Ações previstas no plano de ação 

- Buscar recursos financeiros visando dar andamento à urbanização do PTS. 

- Concluir providências para licenciamento ambiental e uso do solo no PTS. 

- Elaborar Projeto de P, D, I do PTS. 

- Contratar uma fundação de apoio para realizar a gestão financeira do PTS. 

- Elaborar o Regimento do PTS. 

- Elaborar minutas contratuais para promover a instalação de empresas no PTS. 

- Ampliar as instalações do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) para o PTS. 

- Criar instrumentos de identidade e visibilidade do PTS. 

- Apoiar o início da implantação do Parque Tecnológico da Regional Jataí. 

 

8.2. Ações realizadas e indicadores 

 Todas as ações previstas para a consecução deste objetivo foram implementadas, completa 

ou parcialmente, como descrito:  

 - Um projeto prevendo execução de obras e projetos de infraestrutura foi submetido em 

resposta a edital da FAPEG, de apoio a implantação de parques, sendo aprovado o valor de 

aproximadamente R$ 5.500.000,00, cuja liberação é ainda aguardada; 

 - A minuta do regimento do PTS foi elaborada e está em avaliação no âmbito da PRPI; 

 - Por meio do edital para instalação de empresas no Parque Tecnológico Samambaia - Edital 

de Chamada Pública UFG/PRPI/PARQUE n.° 01/2019 lançado em 14/08/2019, assinatura do termo 

de aliança estratégica voltada à colaboração científica e em inovação tecnológica UFG - Empresas 

instaladas no Parque, processo seletivo ocorrido ainda em 2019 – 5 empresas se candidataram e 4 

empresas foram selecionadas: Agbitech Controles Biológicos LTDA, Centro de Soluções Analíticas 

EIRELI, Nelore Myo Genética Bovina EIRELI, Imaginie Tecnologia Educacional LTDA. Essas empresas 

recepcionadas na PRPI e que receberam as chaves das salas no dia 07/11/2019, permaneceram 

instaladas e em funcionamento nas salas concedidas durante todo o ano de 2020. 
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 - Foi elaborado um projeto urbanístico e paisagístico do entorno do Parque Tecnológico 

Samambaia, em parceria com professores e estudantes da FAV, com entrega final realizada em 

janeiro de 2020. 

 - Uma emenda parlamentar no valor de R$ 970.000,00, de autoria do Dep. Daniel Vilela, foi 

liberada para investimento em infraestrutura do PTS. Parte destes recursos foram utilizados para 

cercar com gradil uma parte da área do PTS. Além disso, foram instalados portões de acesso de 

pedestres e veículos, com sistema eletrônico de controle de acesso. Outra parte destes recursos 

foram utilizados para instalar uma subestação de energia elétrica e conexões, que permitiram 

fornecer energia elétrica à dois novos prédios inaugurados em 2020 (FUNAPE e LIFE), aos sistemas 

de controle dos portões eletrônicos, da iluminação na via de entrada do PTS e ao estacionamento 

entre os prédios da Agência UFG de Inovação (PRPI) e CRTI, além da instalação de placa de 

identificação na entrada do PTS. Outros recursos foram utilizados para a instalação/readequação de 

sistemas combate a incêndio no prédio da Agência UFG de Inovação (PRPI). 

 - O Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho que atenderá 

pesquisadores da UFG, UFJ e UFCat foi instalado no Prédio da Agência UFG de Inovação (PRPI) e a 

inauguração realizada no dia 15/10/2020. 

 - As obras da nova sede da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE no PTS foram finalizadas 

e a inauguração foi realizada no dia 08/12/2020.  

 - O edifício para instalação dos Laboratórios Farmatec (Laboratório de Tecnologia e 

Nanotecnologia farmacêutica), iBIOM (Laboratório de Inovação em Biomateriais), ToxIn (Laboratório 

de Ensino e Pesquisa em Toxicologia in vitro) e cNanoMed (Centro de Pesquisa Integrada em 

Nanomedicina), com o prédio denominado Centro de Pesquisas LIFE – Laboratórios Integrados para 

Inovação em Ciências Farmacêuticas, tiveram suas instalações físicas finalizadas no PTS e foi 

inaugurado no dia 17/12/2020.  

 - Em 17/11/2020, foi finalizado o processo junto ao Corpo de Bombeiros Militar que concedeu 

Certificado de Conformidade para funcionamento do Prédio da Agência UFG de Inovação (PRPI) e do 

anexo de Laboratórios da Rede IPElab. 

 - O PTS recebeu as visitas  do Ministro da Educação em 24/10/2020 e do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Inovações em  09/11/2020. 
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 - No final de 2020, iniciou-se a instalação de uma usina de energia fotovoltaica dentro da área 

do PTS, com módulos para coleta da energia solar e conexões elétricas adquiridos com recursos 

próprios da UFG, via PROAD, para suprir parte da energia das instalações no PTS. 

 A figura 13 mostra uma imagem panorâmica do Parque Tecnológico Samambaia. 

 

 

Figura 13 - Vista aérea do PTS em dezembro de 2020. 
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9. Objetivo 9: Implantar espaços voltados para estimular a inventividade e o 

empreendedorismo (maker spaces). 

 

9.1. Ações previstas no plano de ação 

- Elaborar o projeto de criação do Projeto IPÊ (Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo). 

- Aprovar financiamento para implantação do Projeto IPÊ. 

- Adquirir equipamentos do Projeto IPÊ. 

- Iniciar implantação das unidades do Projeto IPÊ. 

- Obter recursos financeiros e construir espaço para instalação da Unidade 1 do Projeto IPÊ no PTS.  

 

9.2. Ações realizadas e indicadores 

 Em 2020 deu-se prosseguimento à consolidação da Rede IPElab e colocação em 

funcionamento de novas unidades.  

 Durante o ano de 2020 foram realizadas diversas atividades, como oficinas (presenciais e 

remotas), treinamentos para uso de equipamentos, participação em eventos e execução de serviços 

por demanda. Os quantitativos relativos a estas atividades são apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Atividades realizadas pela rede IPElab durante o ano de 2020. 

Atividades Quantidade em 2020 

Oficinas presenciais 5 

Oficinas remotas  4 

Treinamentos para uso dos 
equipamentos 

5 

Participação em eventos 2 

Serviços prestados 31 

 

 Fabricação dos protetores faciais. Como iniciativa de enfrentamento à Pandemia de COVID-

19, na fase inicial, quando havia uma grande escassez de equipamentos de proteção individual, a 

rede IPElab deu início a uma iniciativa colaborativa de produção de protetores faciais. Iniciada no 

mês de março de 2020, esta iniciativa foi responsável pela produção de quase 25 mil protetores 

faciais no âmbito do projeto “Desenvolvimento, produção e distribuição de protetores faciais no 

enfrentamento da Covid-19”. Os equipamentos de proteção individual foram entregues para as 

instituições de saúde atuando na linha de frente da ação contra a pandemia em Goiás. Da produção 

total de 24.420 unidades, 11.620 protetores foram produzidos nas instalações do IPElab, com a 
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parceria do Rotary Internacional, outros 2.800 protetores faciais foram produzidos nas instalações 

da Cicopal e 10.000 foram produzidos nas instalações do Senai, com modelagem e parte do material 

fornecidas pelo IPElab e apoio da Abinfer. A figura 14 mostra o processo produtivo no IPElab e um 

modelo de protetor facial desenvolvido. 

 

 A segunda unidade do IPE Lab - Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo, na Regional Goiás 

da UFG, foi inaugurado no dia 16 de novembro (figura 15). O laboratório terá um foco regional, 

visando incentivar ideias empreendedoras e apoiar iniciativas inovadoras no desenvolvimento 

de atividades práticas, de projetos, de pesquisa e de extensão, atuando como facilitador de novos 

produtos, processos e serviços na cidade de Goiás. As providências para instalação das unidades na 

FAV, FCT, Escola de Agronomia e na quadra da Engenharias no Campus Colemar Natal e Silva estão 

em andamento, devendo ser concluídas em 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Produção de protetores faciais nas instalações da Unidade 1 da rede IPElab. 
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Figura 15 – Inauguração da Unidade da rede IPElab no Campus da Cidade de Goiás. 
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10. Objetivo 10: Realizar diagnóstico e elaborar modelo de gestão para as unidades de 

conservação, visando ampliar o alcance científico e social de suas atividades. 

 

10.1. Ações previstas no plano de ação 

- Levantar a situação legal da área de preservação de Serra Dourada. 

- Definir a modalidade da área de preservação de Serra Dourada e realizar seu registro. 

- Elaborar política de gestão da área de preservação de Serra Dourada e indicar gestores. 

- Levantar situação de funcionamento e gestão do Herbário da UFG e implementar as medidas que 

se mostrarem necessárias. 

- Levantar situação de uso e gestão do Bosque Auguste de Saint-Hilaire. 

 

10.2. Ações realizadas e indicadores 

 As ações previstas foram realizadas parcialmente, encontrando-se em processo de execução, 

como explicado: 

 - A situação legal da área de preservação na Serra Dourada foi inteiramente levantada e foi 

efetivada a regularização e atualização da documentação da posse dessa área junto à SECIMA; 

 - Foi realizado estudo das possibilidades existentes no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), concluindo-se que a modalidade de registro mais apropriada para a Reserva de 

Serra Dourada é como Reserva Biológica, sendo que uma comissão de trabalho estuda as 

providências a serem tomadas para este fim; 

 - Uma comissão de trabalho foi nomeada para estudar as condições de funcionamento e 

gestão dos instrumentos da Unidade de Conservação e sugerir medidas para sua gestão e 

funcionamento, tendo concluído seus trabalhos. 

 

 

 

Prof. Jesiel Freitas Carvalho 

Pró-reitor de Pesquisa e Inovação 


