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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 2021, bem como apresentar os principais indicadores de 

pesquisa da instituição no mesmo período. Na descrição das atividades realizadas pela PRPI 

procurou-se manter a 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, a partir de diversas sugestões da 

Controladoria Geral da União, que teve por finalidade definir a cadeia de valores da PRPI e mapear 

os processos relacionados às suas atividades principais. Com a implantação desse projeto, finalizado 

em 2021, a PRPI ganhou nova identidade institucional, dinâmica operacional para o cumprimento de 

seus objetivos e de prestação de serviços aos seus clientes qualificados pela cadeia de valor. 

 Os ajustes requeridos de customização operacional nos módulos de pesquisa e de produção 

intelectual no SIGAA/UFG foram concluídos no decorrer do ano corrente, todavia a sua plena 

implementação será feita na próxima gestão, que se inicia em janeiro de 2022. 

 No decorrer de 2021 ainda foram finalizadas e colocadas em operação duas novas 
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ferramentas em apoio às atividades de pesquisa e inovação da Universidade, sendo elas: a 

Plataforma de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica (Plataforma PITT) e o Sistema de 

Fluxo Interno de Produtos Químicos Controlados (SisPQUI). Ambas as soluções são resultado de 

parceria da UFG com a Funape. A Plataforma PITT é um Sistema de Gestão da Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia, que também inclui um catálogo de laboratórios da UFG, entre outras 

funcionalidades (Figura 1). O SisPQUI é uma ferramenta desenvolvida com o objetivo de auxiliar na 

gestão e controle da aquisição, estoque e movimentação de produtos químicos controlados pela 

Polícia Federal, no âmbito da Universidade. 

  

 

Figura 1 – Página inicial da Plataforma PITT. https://pitt.prpi.ufg.br/pitt/ 

 

A seguir são apresentados alguns indicadores de atividades desenvolvidas por organismos 

vinculados administrativamente à PRPI. 

 

1.2.1. CENTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - CRTI 

 Até o mês de novembro de 2021 o CRTI realizou 7.528 análises, sendo 57% de empresas e 

43% originárias de pesquisa acadêmica (Figura 2). A evolução da quantidade de análises realizadas 

por setor de origem demonstra que o total de ensaios analíticos realizados em 2021 ultrapassou o 

patamar de análises realizadas em 2019, período pré-pandemia (Figura 2). Observa-se ainda que em 

2021 os ensaios analíticos de pesquisa acadêmica deram um salto em quantidade em razão da 

intensa contribuição desse segmento à busca de soluções para a pandemia além da instalação de 

novos equipamentos que ampliaram o suporte e o leque de ensaios possíveis de serem realizados 

https://pitt.prpi.ufg.br/pitt/
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sob demanda. Tais números, reforçam o objetivo papel de multiusuário e multi-institucional do CRTI, 

com foco no desenvolvimento tecnológico na região e no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Quantidade de ensaios analíticos realizados durante o ano de 2021, distribuídos por 
setor de demanda. 

 

 

Figura 3 – Comparativo da quantidade de ensaios analíticos realizados entre os anos de 2014 e 
2021, distribuídos por setor. 

 

Figura 1 – Número de ensaios analíticos realizados durante o ano 

de 2021, distribuídos por setor de origem 
Empresas; 4.315; 

57%

Pesq_Acadêmica; 
3.213; 43%

TOTAL DE ENSAIOS ANALÍTICOS REALIZADOS EM 2021
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 Em 2021 iniciou-se a instalação dos equipamentos adquiridos em 2020 através do projeto de 

P&D INFRACARB com o Cenpes/Petrobrás, no valor aproximado de 13,2 milhões de reais. Dentre 

esses equipamentos, destacam-se: o Microscópio Eletrônico de Varredura Amber X com 

catodoluminescência e TOF-SIMS (R$ 6.643.102,05); o Espectrômetro sequencial de fluorescência 

de raios X – Rigaku Primus IV (R$ 1.000.833,90); e o DTA/TG Multisampler (R$ 747.478,53). 

No ano de 2021 o CRTI deu andamento a 4 grandes projetos, todos eles frutos de parcerias e 

fomentos institucionais, sendo eles: CHAMADA PUBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 - Centros 

Nacionais Multiusuarios: “Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação”, 

apoiado pela FINEP (R$ 3.343.000,00); INFRACARB - Infraestrutura Complementar para 

Caracterização Textural, Química e Mineralógica de Rochas Carbonáticas, parceria com a Petrobrás 

(R$ 13.202.400,87); Expansão da Capacidade do CRTI para atendimento de demandas analíticas em 

cromatografia, apoiado pela FAPEG (R$ 930.000,00); e Sistema de Laboratórios de Suporte e 

Pesquisa em Nanociência e Nanotecnologia da UFG - SLNano UFG – PROGRAMA SisNANO, apoiado 

pelo CNPq (R$ 500.000,00). 

No ano foram atendidas 137 empresas de diferentes matizes de atuação e 100 pesquisadores 

acadêmicos de 33 diferentes instituições de ensino e pesquisa. 

 

1.2.2. MUSEU ANTROPOLÓGICO 

Ao longo de 2021 o Museu Antropológico (MA) realizou importantes atividades a seguir 

descritas: 

a) Lançamento do Projeto Piloto de Digitalização do Acervo Etnográfico com a disponibilização 

de exemplares de bonecas Ritxoko; 

b) Construção de espaço virtual na Plataforma Tainancan, https://acervo.museu.ufg.br/, para 

receber e divulgar os acervos virtuais (Figura 4). 

https://acervo.museu.ufg.br/
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Figura 4 - Detalhes do site onde estão hospedados os acervos virtuais. Prints de tela feito em 
30/11/2021. https://acervo.museu.ufg.br/ 

 

c) Aquisição de 34 fotografias em preto e branco do Assentamento Rio Vermelho, de autoria 

do fotógrafo Jofre Silva Maceno, para compor o acervo fotográfico do MA. As fotografias pertenciam 

ao Instituto Brasil Central (IBRACE), que doou ao Museu.  

d) Virtualização em 360° das exposições em cartaz no Museu (Figura 5), sendo elas: a 

exposição comemorativa ao cinquentenário “Redes, Saberes e Ocupações: 50 anos do MA/UFG” e a 

exposição de longa duração, Lavras e Louvores, esta realizada pelos alunos da disciplina Comunicação 

https://acervo.museu.ufg.br/
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Patrimonial IV - Projeto e Montagem de Exposição, do 5º período curricular do curso e Bacharelado 

em Museologia/UFG. As ações de virtualização das exposições envolveram a Coordenação de 

Museologia e Coordenação de Intercâmbio Cultural em parceria com o DigitalLAB; 

 

Figura 5 - Imagem da visita em 360° na exposição de longa duração Lavras e Louvores, 
disponibilizada no site institucional do Museu Antropológico. 

 

e) Orientação de bolsista do curso de Artes Visuais da Faculdade de Artes da UFG do projeto 

“Patrimônio Museológico: salvaguarda, produção e divulgação científica do Museu Antropológico da 

UFG”, no Laboratório de Conservação e Restauro (LCR); 

f) Empréstimo de objetos de coleções etnográficas do MA para serem exibidas em exposição 

temporária, em São Paulo (Figura 6). A solicitação ao MA partiu do artista plástico goiano Divino 

Sobral, enquanto curador representante do estado de Goiás no evento, para a mostra comemorativa 

do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922: “Raio-que-o-parta: ficções do moderno no 

Brasil” a se realizar no SESC 24 de Maio, em São Paulo, no período de 27/01/2022 a 07/08/2022; 

g) Oferta do curso “Introdução às práticas de preservação e conservação do acervo artístico 

do Centro Cultural da UFG”, ministrado por Mônica L. Carvalho, de 17 de agosto a 26 de outubro de 

2021, promovido pelo Centro Cultural UFG, com carga horária de 64 horas-aula; 
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Figura 6 - Processo de organização e documentação de entrada dos objetos do Acervo etnográfico 
no Laboratório de Conservação e Restauro. Crédito de imagem: Iassuê Kauanna – Bacharelanda em 

Artes Visuais – FAV/UFG. 
 

h) Formalização de proposta de parceria entre o Museu Antropológico e Secretaria de Estado 

de Cultura – Secult – GO para a realização de oficinas de capacitação em conservação de acervos 

museológicos, com programação extensiva aos museus que compõem o cenário cultural 

representativo de nosso Estado, a qual se encontra em fase de elaboração de Minuta de Convênio; 

i) Participação na 15ª Primavera de Museus, de 20 a 23 de setembro de 2021, com o tema 

“Museus: Perdas e Recomeços. Convergências de Experiências e Conhecimentos: Novos Caminhos”; 

j) Concessão de apoio institucional a 24 pedidos, dentre eles destacam-se os Projetos de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico e o Programa de Gestão do Patrimônio 

Arqueológico; 

k) Análise de pedidos e emissão de Cartas de Endosso Institucional (16) e de Termos de 

Recebimento de Coleções Arqueológicas (02);  

l) Conferência do acervo arqueológico do Programa de gestão do patrimônio arqueológico da 

área da central de geração hidroelétrica (cgh) Bernoulli e Programa de educação patrimonial 

integrado. Município de Quirinópolis/GO (processo IPHAN n°. 01516.000105/2019-30 para emissão 

do Termo de Recebimento de Coleções Arqueológicas; 



10/45 
 Relatório Anual 2021 – PRPI - UFG 

 

m) Realização de ações educativas e de intercâmbio cultural por meio do canal YouTube do 

museu, com destaque para a programação do MA na 19ª Semana Nacional de Museus - “O futuro 

dos museus: recuperar e reimaginar”, entre os dias 17 e 21 de maio de 2021; na 15ª Primavera dos 

Museus “Museus: perdas e recomeços”, entre os dias 20 e 23 de setembro de 2021; e as ações de 

“Pratas da Casa”. “Pratas da Casa” tem objetivo de divulgar as inúmeras possibilidades de pesquisas 

proporcionadas pelos acervos do MA e seus projetos, realizadas por técnicos e pesquisadores da 

instituição. Já no Projeto Cinema no Museu: Sessão de Filme com Debate, foram realizadas 72 

sessões; 

n) Publicação de edição da Revista Hawò referente ao volume 2/2021; 

o) Criação da Comissão Editorial do MA, que será responsável pela elaboração da primeira 

Política Editorial do MA, tendo em vista a publicação de livros (eBooks) da coleção do Museu e a 

Coleção Epistemologias; 

p) Recebimento de doações (96) e realização de empréstimos de livros (52) pela Biblioteca 

Seccional do Museu Antropológico Edna Luisa de Melo Taveira; 

r) Desenvolvimento de 11 projetos de Pesquisa e Extensão vinculados a professores, 

pesquisadores e alunos da UFG. 

 

1.2.3. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA UFG 

 A Unidade de Conservação (UC) da UFG 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 ensino, pesquisa e extensão, as 

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

e graduação) e diversas instituições de ensino e pesquisa tanto no âmbito nacional, como 

internacional, além da comunidade em geral. Tais atividades tem propiciado a treinamentos, 

formação de recursos humanos especializados, publicação de artigos científicos e publicação de 

volumes das monografias relacionadas ao estudo da Flora dos Estados de Goiás e Tocantins como 

contribuição à flora do cerrado brasileiro. A seguir são descritas as principais atividades realizadas 

durante o ano de 2021. 
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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 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 à comunidade 

científica e ao público em geral, assim como a inserção desses 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 ou remoto aos docentes e discentes da UFG, mediante 

agendamento prévio. 

 Ao longo de 2021 procedeu-se à atualização de nomes científicos, no banco de dados, de 

acordo com novos estudos taxonômicos, de materiais depositados no acervo do herbário, resultante 

das consultas e identificações realizadas virtualmente as coleções científicas do Herbário UFG. 

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

das informações dos exemplares depositadas no acervo do herbário UFG. Estas ações visam a 

consulta e o atendimento aos alunos, pesquisadores e profissionais, visitantes do Herbário UFG, bem 

como a realização de apresentação de exposições e oficinas relacionadas as técnicas de tratamento 

e conservação de material botânico. Também foram realizadas palestras sobre a importância dos 

herbários na pesquisa científica. Não obstante, procedeu-se ainda à seleção de duplicatas das 

coleções a serem enviadas, como doação, para os especialistas de diversas instituições, visando a 

correta determinação ou confirmação da identificação e como doação para os diversos herbários do 

país, dando preferência àqueles que fazem parte do INCT. 

 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 2021, foram realizados intercâmbios de coleções 

compreendendo 4 doações, 7 devoluções de empréstimos, 42 solicitações de empréstimo e 4 envios 

de empréstimos de material botânico, com diferentes herbários brasileiros.  
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 Quanto à informatização das coleções do Herbário UFG foram realizadas as seguintes 

atividades visando a sua qualidade: correção de abreviaturas nos nomes das espécies, organizando 

categorias dos materiais-tipo, conferindo-as se estão de acordo com as designações estabelecidas no 

Código de catalogação; correção dos nomes das espécies e gêneros, bem como padronização das 

coordenadas geográficas (Correção de aproximadamente 300 dados, incluindo logs de erros); 

Inserção e atualização de diversas informações oriundas das etiquetas de 3600 de espécimes no 

banco de dados do Herbário da UFG, realizadas através do programa Brahms; e atualização, 

digitalização de etiquetas e fotografias das exsicatas do acervo do Herbário, com incremento de 4000 

imagens online (AO CRIA) + edição de 5000 prontas para envio. 

 O Herbário UFG participou no Projeto REFLORA com a realização de conferência de dados de 

georreferenciamento e envio de dados, periodicamente ao INCT Herbário Virtual, via Specieslink.  

 Ademais, ainda houve participação da equipe do Herbário 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 2021, destacam-se o desenvolvimento de dois projetos, sendo eles: “Lacunas Linneanas no 

conhecimento sobre as aves de Goiás”, coordenado pelo professor Guilherme Henrique Silva de 

Freitas, do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG; e do projeto 

“Desenvolvimento de atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão no âmbito da Unidade de 

Conservação da UFG”, com os alunos do curso de Agronomia da UFG,  como atividades da disciplina 

de Morfologia e Taxonomia Vegetal. 

 

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

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

a) Atualização das normativas e criação de formulário, no google, para solicitação de 

visitações; 
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b) Concessão de autorizações para os diferentes públicos como discentes, docentes, 

pesquisadores da internos e externos da UFG e representantes das Escolas Municipais e Estaduais, 

além da comunidade local e turistas; 

c) Aquisição de diversos apoios, para a Reserva Biológica da UFG, como a parceria realizada 

com o Corpo de Bombeiros da Cidade de Goiás, que por meio da implantação de uma antena e 

sistema elétrico, proporcionou o recebimento de sinais de comunicação nos setores da Reserva 

Biológica; 

d) Articulação, obtenção e instalação de equipamentos preventivos e de combate a incêndios 

na reserva, sendo os equipamentos e materiais cedidos pelo 12º Batalhão dos Bombeiro Militar ou 

adquiridos pela UFG; 

e) Participação em reuniões sobre o projeto institucional, de recuperação e implantação da 

Pedra Goiânia, na Reserva Biológica da UFG; 

f) Desenvolvimento de diferentes ações de manutenção das instalações da Reserva, 

sobretudo de prevenção de queimadas e incêndios; 

g) Realização de reuniões visando obtenção de apoios, para a Reserva Biológica da UFG, como 

a parceria realizada com o Corpo de Bombeiros da Cidade de Goiás, com a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Estado de Goiás (SEMAD), através da direção do 

Parque Estadual da Serra Dourada, com vistas aos trabalhos de proteção e conservação da 

diversidade biológica ocorrentes na região da Serra Dourada; 

h) Realização de coletas de espécies vegetais, nativas na Serra Dourada, com vistas a 

produção de trabalhos de pesquisas desenvolvidos na unidade de conservação. 

 

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

 A UFG possui 3 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 2021: 

• Avaliação dos protocolos de pesquisa em fluxo contínuo, totalizando até 09/12 a emissão de 

949 pareceres consubstanciados (4 não aprovados; 11 retirados e 934 aprovados); 
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• O Colegiado CEP se reuniu 23 vezes para julgamento de protocolos de pesquisa, sendo 22 

ordinárias e 01 extraordinária, todas remotamente; 

• Abertura de canal de atendimento permanente da secretaria por meio de uma sala virtual no 

google meet; 

• Treinamento para estudantes de graduação e pós-graduação para utilização da Plataforma 

Brasil; 

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

graduação da UFG, com o objetivo de orientar pesquisadores para submissão de protocolos 

no Sistema CEP/Conep. 

 

Principais indicadores da atuação da CEUA-UFG em 2021: 

• Protocolização de 84 novos projetos (sendo 71 projetos aprovados, 41 com pendências e 03 

retirados); 

• Recebimento de projetos com pedido de emenda (52), atendimento de pendência (15), 

relatório final (20) e pedido de retirada (3), totalizando 90 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"; - 2 Palestras em programas de pós-graduação e 

disciplinas da UFG (Veterinária, Zootecnia, Odontologia, Integridade Acadêmica do UFG 

Doutoral); 

• Realização de visita técnica in loco e geração de relatório sobre as instalações animais dos 

locais: INSTALAÇÃO ANIMAL DO SETOR MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA DA EVZ/UFG; 

• Participação de membros da CEUA na organização do XVI Congresso da Sociedade Brasileira 

de Ciência em Animais de Laboratório e V Encontro Latinoamericano de Ciência em Animais 

de Laboratório. 
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Principais indicadores da atuação da CIA-UFG em 2021: 

• Desenvolvimento de processos formativos sobre Integridade Acadêmica. Público: 

comunidade UFG. Total de ações: 6; 

• Elaboração de pareceres de caráter consultivo em atendimento às demandas da Reitoria da 

UFG. Público: Gabinete da Reitoria da UFG. Total: 4; 

• Acolhimento e devolutivas com orientações aos e-mails encaminhados ao CIA de solicitação 

sobre questões de integridade acadêmica. Público: comunidade interna e externa à UFG; 

• Atualização da composição do comitê, com renovação da coordenação e membros. 

 

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 1722 são doutores. Há atualmente 260 grupos de pesquisa 

cadastrados e certificados no diretório de grupos do CNPq (Tabela 1). O número de projetos de 

pesquisas vigentes em 2021 é 2918 (Tabela 2). 
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Tabela 1 - Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ e 
certificados pela UFG de 2018 a 2021. 

Ano 2018  2019 2020* 2021 

Número de grupos de pesquisa certificados  193 221 217 254 

*A partir de 2020 não foram considerados os docentes das então Regionais Catalão e Jataí, que agora são a Universidade Federal de Catalão (UFCat) 
e a Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

 

Tabela 2 - Número de projetos de pesquisa vigentes no SIGAA no período 2018-2021. 

Ano 2018 2019 2020* 2021 

Número de projetos 2.626 2.945 1.844 2.918 

*A partir de 2020 não foram considerados os docentes das então Regionais Catalão e Jataí, que agora são a Universidade Federal de Catalão (UFCat) 

e a Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

 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 2021 a instituição contou com 171 bolsistas (PQ e DT), 

mantendo esse número praticamente constante nos últimos 4 anos. A Tabela 3 mostra o número 

total de bolsas PQ e DT na UFG em 2021 e sua distribuição por categoria. 

 

Tabela 3 - Número de bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e de Produtividade em 
Desenvolvimento Tecnológico e de Extensão Inovadora (DT) no período 2018-2021. 

Ano PQ-1A PQ-1B PQ-1C PQ-1D PQ-2 PQ-Sr DT TOTAL 

2018 4 6 5 19 121 --- 15 170 

2019 5 5 6 27 114 --- 11 168 

2020* 5 7 6 25 116 --- 6 165 

2021 5 6 6 28 119 1 6 171 

*A partir de 2020 não foram considerados os docentes das então Regionais Catalão e Jataí, que agora são a Universidade Federal de Catalão (UFCat) 
e a Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

 A produção intelectual dos docentes efetivos da UFG, conforme dados informados no 

currículo Lattes, é mostrada na Tabela 4. Em 2021, foi publicado um total de 3508 artigos em revistas 
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especializadas, sendo 2889 em revistas indexadas no JCR e 619 em revistas sem este indexador. Além 

disso, foram publicados 402 livros, 1279 capítulos de livros e 2836 trabalhos foram publicados em 

eventos científicos.  

 

Tabela 4 - Produção intelectual dos docentes efetivos da UFG no período 2018-2021. 

Ano / 
Publicações 

Periódicos especializados 
Livros 

 Eventos 
científicos 

Total 
Indexadas 

no JCR 
Sem JCR 

Livros 
Completos 

Capítulos 

2018 3.414 1.617 1.917 333 1.095 4.183 

2019 3.029 1.510 1.519 306 1.158 2823 

2020* 3.559 1.718 1.841 384 965 1.409 

2021* 3.508 2.889 619 402 1.279 2.836 

Total 13.510 7.734 5.896 1425 4.497 11.245 

*A partir de 2020 não foram considerados os docentes das então Regionais Catalão e Jataí, que agora são a Universidade Federal de Catalão (UFCat) 
e a Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

Com relação ao item “Implementar ações para ampliar a visibilidade das atividades dos 

grupos de pesquisa interna e externamente à UFG”, concluiu-se a construção da Plataforma PITT, 

uma iniciativa estruturante na área, elaborada pela PRPI em parceria com a FUNAPE. 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. 

 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 da COVID-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 

ainda 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 2021 por meio da comunicação com os Coordenadores de Pesquisa e diretores 
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das Unidades Acadêmicas, página da PRPI e sistema de comunicação em rede da universidade. 

 Em 2021 os governos federal e estadual praticamente não lançaram editais de pesquisa e 

inovação, refletindo em baixa captação de recursos para pesquisa, conforme expresso na Tabela 5. 

A principal fonte de recursos de pesquisa está relacionada aos acordos de parceria de P&D, geridos 

pela FUNAPE, computados em valor total dos acordos celebrados, considerando o ano de início dos 

projetos (2021).  Este valor inclui iniciativas institucionais, de grupos de pesquisadores e individuais. 

Ressalta-se que, nesse montante, não foram computados os valores referentes aos contratos com a 

FUNAPE com status de autofinanciado.  

 

Tabela 5 - Projetos com financiamento para pesquisa concedidos em 2021. 

Fonte Financiadora No de Projetos Valor concedido (R$) 

   FINEP 02 R$ 228.828,00 

   CNPq 00 R$ 0,00 

   FAPEG 00 R$ 0,00 

   OUTRAS (Acordos de P&D geridos pela FUNAPE) 32 R$ 561.478.779,69 

   TOTAL GERAL 34 R$ 561.707.607,69 

 

 Relativo aos editais da FINEP, oito projetos estiveram em execução durante o ano de 2021, 

somando cerca de R$ 35 milhões, como detalhado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Projetos CT-Infra/FINEP em execução em 2021. 

Chamada Título do Projeto 
Valor total dos 

projetos em execução 

2021 AV1 Manutenção Corretiva de Equipamentos Multiusuários da UFG R$ 228.828,00 

08/2020 
Plantas nativas brasileiras como fonte de matéria-prima inovadora para 
uso agrícola sustentável e cosmético, contribuindo para bioeconomia 
aprimorada 

R$ 1.495.910,00 

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 

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$ 34.900.359,57 
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 Outra importante atividade de apoio aos grupos de pesquisa, iniciada em 2019 e concluída 

em 2021, 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 

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.  

Em agosto de 2019 a UFG se tornou membro do Consórcio Internacional REDCap - Research 

Electronic Data Capture, plataforma para coleta, gerenciamento e disseminação de dados de 

pesquisas. Em 2020 a Plataforma REDCap foi implantada na UFG e em 2021 foi o período de 

estruturação técnico-administrativa, para viabilizar o seu uso de forma adequada e segura. Para 

tanto, contou com o apoio do Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho 

(LaMCAD), bem como do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede - CIAR/UFG. Um conjunto de 

normatizações, capacitação introdutória, sediada no Moodle IPE/CIAR/UFG e testes foram 

realizados. 

O lançamento da Plataforma REDCap-UFG para a comunidade acadêmica foi realizado por 

meio de um Workshop virtual em 25/11/2021, o qual contou com a participação de convidados da 

FIOCRUZ (Maria de Fátima Moreira Martins Correa), do Departamento de Informação Científica do 

Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento - IRD Montpellier, França (Pascal Avnturier) e da 

Direção Científica do Consórcio REDCap-Brasil (Kátia Regina Silva). 

A Plataforma é gerida em modelo híbrido, onde a gestão da Plataforma REDCap-UFG está sob 

responsabilidade da PRPI, assessorada por um Comitê Gestor, com representantes de unidades 

acadêmicas de diferentes áreas do conhecimento. No período de um ano (2021), 26 projetos foram 

cadastrados na plataforma, sendo seis destinados à administração da plataforma (operational 

support) e 20 projetos da comunidade UFG. Dos projetos vinculados diretamente a UFG, 15 são do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP), três da Faculdade de Odontologia (FO), um 

do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) e um do Hospital das Clínicas (HC). Dentre os 20 
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projetos cadastrados por Coordenadores de pesquisa: 12 estão em produção e oito ainda em 

desenvolvimento; seis projetos do tipo survey; sete estudos epidemiológicos; quatro pesquisas 

básicas; quatro pesquisas clínicas ou ensaios clínicos; um repositório (biobanco); quatro sem 

classificação; dois módulos longitudinais e 18 módulos transversais. Até o presente momento 119 

usuários foram cadastrados, sendo 91 ativos, 27 inativos e 1 suspenso. 

O ingresso da UFG no Consorcium REDCap a inclui em uma comunidade que atua na 

incorporação de soluções tecnológicas para facilitar a geração e a gestão de informações de pesquisa 

universalmente acessíveis e relevantes. A possibilidade de parcerias intra e interinstitucional, 

nacionais e internacionais com compartilhamento de dados, impulsiona a pesquisa sustentável, com 

a reutilização de dados seguros e reprodutíveis, com a produção mais célere do novo conhecimento. 

 

 

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 2021. 

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

de pesquisa e Elaborar um catálogo de laboratórios de pesquisa da UFG” tem-se que o 

levantamento sofreu impacto sobre as rotinas de trabalho em consequência da pandemia de COVID-

19, mas teve seguimento, já tendo sido catalogados cerca de 200 laboratórios. A conclusão do 
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catálogo se deu em 2021, sendo parte integrante da Plataforma PITT, já citada no item 1 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 

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. A partir de então, compôs-se o Comitê Executivo para gestão do Biotério 

Central. No decorrer de 2021, 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. Tais políticas tiveram a sua 

implementação iniciada ainda em 2021. 

 

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. 
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4.2. Ações realizadas e indicadores 

 Em 2021, 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: 

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

Pesquisa foram sempre os interlocutores principais; 

b) Buscou-se fortalecer o protagonismo dos Coordenadores de Pesquisa das Unidades 

Acadêmicas como membros do Comitê Interno do Programa de Iniciação à Pesquisa; 

c) Os Coordenadores de Pesquisa são os interlocutores preferenciais para tratar das 

oportunidades de financiamento de pesquisa e elaboração de propostas institucionais. 

 

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 e aprovada pelo CONSUNI em 2021. A resolução aprovada institui os Núcleos 

Interdisciplinares de Pesquisa, Ensino e Extensão (Nipees), uma modalidade específica dos Núcleos 

de Estudo, Pesquisa e Extensão, previstos no Artigo 10º do Estatuto da UFG, que tem como objetivo 

a investigação interdisciplinar de temas de interesse científico, tecnológico, didático-pedagógico, 

artístico e cultural. A normativa também criou um Comitê Gestor dos Nipees. O Comitê Gestor dos 

Nipees será composto pelos titulares das Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa 

e Inovação e de Extensão e Cultura. A PRPI atuará como secretaria executiva do Comitê. Suas 

atribuições serão receber e analisar as propostas de criação dos Nipees, apoiar as atividades, zelar 

pelo cumprimento das finalidades e recomendar ao Consuni o encerramento das atividades de um 

Núcleo. 
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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 e 2021 trabalhou-se na construção de documentos 

que visam regulamentar a Política de Inovação.  

Não obstante, a aprovação e entrada em vigor da Portaria 626/2020, que instituiu as 

Diretrizes Gerais para a Gestão da Propriedade Intelectual na UFG, a interlocução e os serviços 

prestados à comunidade interna e externa foram fortalecidos com a consolidação do seu papel e 

atribuições. 

  

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

universidade e empresas”, tem-se que ao longo dos anos da atual 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. 
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 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.  

 Além de sua qualificação e expertise, 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, disponíveis na Plataforma PITT. Isso é imprescindível para preservar os interesses 

institucionais e dos pesquisadores envolvidos nos registros de propriedade intelectual. 

 Ao final de 2021, a UFG atingiu a marca de 271 solicitações de proteção da propriedade 

intelectual junto ao INPI, sendo 171 pedidos de patentes, 73 registros de programas de computador, 

9 desenhos Industriais e 18 marcas. Na Tabela 7 estão descritos os quantitativos de pedidos e 

concessões de propriedade intelectual da UFG em 2021. 

 

Tabela 7 - Quantitativos e despesas com pedidos de proteção da propriedade intelectual em 2021 
realizados pela SPITT. 

TIPO DE PI UFG OUTRA IE -COTITULARIDADE TOTAL 

PATENTE DE INVENÇÃO DEPOSITADAS 09 02 11 

PATENTE MODELO DE UTILIDADE DEPOSITADA 00 01 01 

PATENTE CONCEDIDA/deferida 02 02 04 

DESENHO INDUSTRIAL DEPOSITADO 01 00 01 

DESENHO INDUSTRIAL CONCEDIDO 00 00 00 

PROGRAMA DE COMPUTADOR DEPOSITADO 05 01 06 

PROGRAMA DE COMPUTADOR CONCEDIDO 05 01 06 

MARCA DEPOSITADA  03 03 06 

MARCA CONCEDIDA 02 00 02 

DESPESAS INPI (ANUIDADES, TAXAS, ETC)   R$ 14.152,00 

 

Em 2021 a UFG foi notificada de 4  concessões e um deferimento de patentes pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Das concessões recebidas, duas são provenientes de 

tecnologias desenvolvidas integralmente em seus laboratórios: “Sistema fluorescente para sensor 

óptico de oxigênio dissolvido, método para preparar dispositivo de sensor óptico e uso de sistema 
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fluorescente”, inventores: Tatiana Duque Martins, Geovany Albino de Souza, Paulo Alves da Costa 

Filho, Antônio Carlos Chaves Ribeiro e “Plataforma acessória para pulverização”, inventores: Paulo 

César Timossi e Dieimisson Paulo Almeida (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Propriedade intelectual concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 
2021 à UFG. 

PATENTES CONCEDIDAS 

Nº INPI TITULAR PRINCIPAL INVENTORES(AS) DEFERIMENTO CONCESSÃO 

BR102013003316-2 F.B.M. INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA 

Profa. Marize Campos 
Valadares Bozinis e outros 

 

10/11/2020 

 

23/03/2021 

BR102015020665-8 UFG Profa. Tatiana Duque Martins 
e outros 

01/12/2020 09/02/2021 

BR102016007565-3 UFG Prof. Paulo César Timossi e 
outro 

09/02/2021 09/03/2021 

BR102013032254-7 IFGOIÁS Prof. Ruiter Lima Morais e 
outros 

15/06/2021 27/07/2021 

BR102015030674-1 UFG Prof. Wendell e outros  21/12/2021 Aguardando 
concessão 

 

A equipe do SPITT também atuou no ano de 2021 na análise e tramitação de 71 (setenta e 

um) processos de formalização de contratos, acordos de parceria, convênios, dentre outros 

instrumentos celebrados diretamente pela UFG ou com a sua interveniência (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Tipo e volume de recursos que tramitaram no SPITT 2021. 

Instrumentos  Quantidade  Total de Recursos  

Acordos de Confidencialidade 03 --- 

Alianças Estratégica 02 --- 

Acordos/Contratos/Convênios/Termos de Cooperação Técnica de 
parcerias com empresas/instituições privadas 

35 R$ 12.754.562,50 

 

Acordos/Contratos/Convênios/Termos de Cooperação Técnica com 
órgãos públicos/instituições públicas 

18 R$ 551.573.033,72 

Acordo/Contrato de Cotitularidade e/ou Propriedade Intelectual e 
Divisão de Titularidade 

04 --- 

Protocolos de Intenções/Memorandos de Entendimentos 03 --- 

Contratos de Transferência de Tecnologia 06 R$ 250.000,00 

Total Geral  71 R$ 564.577.596,22 
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Na Tabela 10 apresenta-se os dados relativos aos processos de transferência de tecnologia 

que geraram ganhos econômicos ao longo do ano de 2021. Os ganhos econômicos auferidos, provém 

em sua maioria de parcerias de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) com previsão de 

compensação financeira para exploração econômica dos resultados. 

 

Tabela 10 - Licenciamento de tecnologias protegidas da UFG em 2021. 

 

 Com relação as parcerias, estas foram realizadas nos mais variados segmentos de mercado, 

dentre esses, cabe destacar a publicação do Edital de Oferta Tecnológica UFG nº 001/2021, voltado 

para a transferência de tecnologia e licenciamento para uso ou exploração comercial, sem 

exclusividade, da criação intitulada Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da 

COVID-19. Por meio do Edital, foram realizados cinco contratos de Transferência de Tecnologia, com 

instituições da área da saúde e de ensino no Estado de Goiás.  

Ainda no contexto da área da saúde foi celebrado o contrato de Transferência de Tecnologia 

não patenteada para uso ou exploração comercial, voltado à detecção de anticorpos IgM contra o 

Mycobacterium leprae. Outro marco, deu-se com a implantação do Innovation Hub in Point of Care 

Technologies – POCT HUB, decorrente do Acordo de parceria para PD&I firmado entre a UFG e a 

MERCK, tendo como objetivo a concepção de um centro de prototipagem e capacitação de recursos 

humanos, voltados ao desenvolvimento de teste point of care para diagnósticos in vitro (IVD).   

Descrição da Tecnologia/Cultivar Parceiro/Licenciante Recursos 
Recebidos (R$)  

Cultivar Arroz BRSGO Serra Dourada, 
certificado de proteção da Cultivar nº 
20110065 

Produtor Rural - Achilles Roberto Basso 
(Safra: 2018/2019) 

R$ 796,25 

Programa de Computador s/ registro 
(Arquiteturas de deep learning para 
recomendação de refeições e otimização de 
demanda em delivery) 

Ifood. Com Agência de Restaurantes Online 
S.A. 

R$ 102.060,00 

Programa de Computador s/ registro 
(Inteligência artificial no impulsionamento de 
produtos de tecnologia da informação) 

Cyberlabs Produtos e Serviços Tecnológicos 
S.A. 

R$ 45.007,60 

Programa de Computador s/ registro 
(Inteligência artificial na personalização do 
processo de cobrança de débitos) 

Acordo Certo Ltda. R$ 5.000,00 

Total Geral R$ 152.863,85 
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Importante ressaltar que em 2021 foi realizada uma chamada para seleção de bolsista e 

atualmente a estudante selecionada, Patrícia Honorato Moreira, soma-se aos outros integrantes, 

atuando com carga horária de 20h/semana nas atividades de apoio à coleta, análise e inserção de 

dados em ferramentas, sistemas e bases relacionadas à propriedade intelectual, a transferência de 

tecnologia (Plataforma PITT, INPI, Formict, prospecção tecnológica, dentre outros), pesquisa, suporte 

à elaboração de instrumentos e processos, contribuindo, assim, para a eficiência do Setor.  

Além disso, desde o lançamento da PLATAFORMA PITT (Plataforma de Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia), em 30 de junho de 2021, foram recebidas 6  solicitações 

para proteção de tecnologias: quatro  patentes de invenção, um  Desenho Industrial e uma proteção 

de cultivar. Logo, todo o processo de proteção/acompanhamento desses pedidos e de todos os 

demais estão sendo realizados via PLATAFORMA PITT. 

  

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 2021, 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). 

 

Entre as principais atividades desenvolvidas pelo CEI em 2021 citam-se: 

1) Realização da Chamada Pública UFG/PRPI 006/2021 - Seleção de pré-incubados e 

incubados. Nessa chamada foram recebidas 10 inscrições, sendo 1 para incubação residente e 9 
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para a incubação não-residente, das quais 4 empreendimentos foram selecionados. A proposta 

da Sociente Inteligência Geográfica foi selecionada na modalidade incubação residente, já as 

propostas Curta Mais, Avant Agro e Melius Qualidade na modalidade incubação não-residente; 

2) Graduação das empresas Luna Greetech, Biomanejo, Koneksi, Breadys e Jumperbot; 

3) Realização de eventos de formação para o empreendedorismo que abrangem os processos 

de sensibilização, prospecção e qualificação de potenciais empreendedores, perfazendo o total 

de 12, 3 e 2, respectivamente; 

4) Realização de 22 eventos de formação empreendedora abordando os principais aspectos 

relacionados aos negócios, englobando os cinco eixos: empreendedor (7), gestão (3), capital (8), 

mercado (3) e tecnologia (1); 

5) Capacitação da equipe do CEI por meio de seminários, cursos, congressos, em número de 

4 eventos; 

6) Participação do CEI em eventos realizados por agentes do ecossistema de inovação, no 

total de 5 eventos; 

7) Captação de Recursos por parte do CEI (Tabela 11) e por parte dos Empreendimentos 

vinculados ao CEI (Tabela 12). 

 

Tabela 11 – Captação de recursos por parte do CEI. 

Chamada Pública Objetivo 
Valor 
(R$) 

1º Ciclo do Programa Ideiaz – Powered by InovAtiva 
Sebrae, Anprotec e Sepec/ME 

Apoio ao desenvolvimento de projetos e 
negócios inovadores em todo o Brasil 

30.000,00 

2º Ciclo do Programa Ideiaz – Powered by InovAtiva 
Sebrae, Anprotec e Sepec/ME 

Apoio ao desenvolvimento de projetos e 
negócios inovadores em todo o Brasil 

18.000,00 

IMPACTA MAIS 2021 - Edital para Seleção de Propostas Apoio à realização da 8º OEU 10.000,00 

Edital Funtec de Fomento as Ações de Inovação em Goiás 
Nº 003/2021 - Apoio às Incubadoras de Empresas 

Apoio ao desenvolvimento de atividades do 
CEI 

24.000,00 
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Tabela 12 – Captação de recursos por parte dos Empreendimentos vinculados ao CEI. 

Chamada Pública Empreendimento Projeto Temática 
Tipo de 
vínculo 

com o CEI 

EDITAL FUNTEC DE FOMENTO 
ÀS AÇÕES DE INOVAÇÃO EM 
GOIÁS Nº 002/2021 – APOIO A 
STARTUPS 

SOCIENTE  Pesquisas minerais Mineração 
Incubação 
Residente 

TEIA  

Desenvolvimento de uma 
formulação para revestimento 
de sementes de soja contendo 
o agente de controle biológico 
Trichoderma SPP 

Biotecnologia 
e Genética 

Incubação 
Residente 

EDITAL FUNTEC DE FOMENTO 
ÀS AÇÕES DE INOVAÇÃO EM 
GOIÁS Nº 001/2021 APOIO À 
PROJETOS INOVADORES 

EcoTEch 
Biossensores para análise da 
qualidade microbiológica de 
água. 

Biotecnologia 
e Genética 

Pré-
Incubação 

BIOGYN  

Otimização da produção de 
Chrysoperla externa e Orius 
insidiosus para produção em 
escala comercial. 

Biotecnologia 
e Genética 

Incubação 
Residente 

Chamada CNPq/MCTI/SEMPI 
Nº 33/2020 RHAE - Recursos 
Humanos em Áreas 
Estratégicas Pesquisador na 
Empresa Incubada 

ACQUA 
AMBIENTAL 

Diagnostico digital de logística 
reversa em conexão 
Agroambiental em simbiose 
industrial eficiente. 

Serviços 
Incubação 
Residente 

HOORTECH 
Agricultura urbana - 
Tecnologias de cultivo indoor. 

Agronegócio 
Incubação 
Residente 

GRIFFA 
Grifa - Clube de Doações 

Serviços 
Incubação 
Não-
Residente 

JUMPERBOT 
Desenvolvimento de 
plataforma para ensino de 
robótica educacional. 

Robótica 
Incubação 
Residente 

 

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, tendo suas 

atividades de execução iniciadas em 2021. 

  

Programa UFG Empreende 

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

competências empreendedoras na comunidade em geral. Em 2021 foram ofertadas duas categorias: 

Categoria UFG Empreende de Negócios e Categoria UFG Empreende Social. 
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Na categoria UFG Empreende de Negócios são realizados cursos 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. 

Na categoria UFG Empreende Social são realizados cursos 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. 

Entre os dias 12 e 14 de janeiro de 2021 foram realizadas duas turmas do Programa, sendo 

uma turma da Categoria de Negócios e uma turma da Categoria Social, totalizando 31 participantes. 

Em 2021 foi utilizada a solução do Sebrae (Bootcamp) para realizar o UFG Empreende de forma 

remota. 

 

 5º 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 5ª Edição do Prêmio, em 2021, alunos ou egressos de graduação da UFG de 

todos os cursos com Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) aprovados dentro do calendário 

acadêmico de 2020, com temas relacionados ao Empreendedorismo e à Micro e Pequenas Empresas 

(MPE). O Prêmio em 2021 contou com 20 trabalhos concorrentes, totalizando 28 participantes. 

 

 8ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário 

 Entre os dias 02 de agosto a 08 de outubro de 2021 foi realizada a 8ª Olimpíada de 

Empreendedorismo Universitário (OEU), da qual participaram 43 equipes de diferentes IES. A 8ª OEU 

foi uma competição que visou reunir e apoiar universitários, dividida em duas categorias:  Negócio 

Inovador  – ideias de negócios inovadores, com potencial de crescimento e geração de ganhos 

econômicos, preferencialmente com caráter de alta tecnologia (desta  modalidade participaram 23 

equipes); e Categoria Negócio de Impacto Socioambiental – ideias de negócios com potencial de 

geração de impacto socioambiental e geração sustentável de resultado financeiro positivo (desta 

modalidade participaram 20 equipes). O total de participantes foi de 125 estudantes (graduação e 
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pós-graduação), provenientes de 35 Instituições de Ensino Superior brasileiras,  localizadas em 14 

Estados do Brasil, além do Distrito Federal. Além disso, participaram estudantes de 3 IES estrangeiras: 

Northwestern University - Illinois, USA; University of Richmond - Virginia, USA; e  University of Salento 

– Lecce, Itália. A 8ª OEU contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

– FAPEG; do Fórum de Investimento e negócios de Impacto – Impacta Mais; da Fundação de Apoio a 

Pesquisa – FUNAPE; da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG – FUNDAHC;  da Fundação 

de Desenvolvimento Tecnópolis – FUNTEC; do Instituto de Cidadania Empresarial- ICE; do IMPACT 

HUB São Paulo; e do - SEBRAE-GO. 

 

 

 CONSTRUCT IDEATHON – 1º Desafio Nacional Living Lab C 

 O desafio foi realizado entre os dias 22 de setembro a 09 de dezembro de 2021. O objetivo 

foi estimular os competidores a proporem soluções criativas e inovadoras em duas categorias: 

Negócio Inovador e Negócio de Impacto Socioambiental, as quais pudessem auxiliar a cadeia 

produtiva da construção, o setor público e a sociedade na mudança do status quo da problemática 

dos “Resíduos de Construção Civil”. Nesse evento participaram 85 pessoas, provenientes de 30 IES 

localizadas em 10 estados do Brasil e do Distrito Federal, além de uma instituição do exterior 

(Universidade da Madeira, Portugal), sendo que 11 equipes participaram da Categoria Negócio 

Inovador e 14 equipes da Categoria Negócio de Impacto Socioambiental. O evento contou com o 

patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO, Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA/GO e do SEBRAE-GO. 

 

 II Prêmio Empresa Inovadora 

 O Prêmio Empresa Inovadora teve como objetivo reconhecer os empreendimentos que 

tiveram destaque nos anos de 2019 e 2020, como melhores empresas do CEI/UFG, nas Categorias 

Empresa Incubada e Empresa Graduada. As atividades avaliativas do prêmio foram feitas entre os 

dias 23 de fevereiro a 12 de abril de 2021, com 13 participantes. As empresas premiadas foram:  

Categoria Empresa Incubada - Biogyn Soluções Entomológicas Ltda.; e  Categoria Empresa Graduada 

- Luna Greentech Eireli. 

 

 

https://www.caugo.gov.br/
https://www.caugo.gov.br/
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 Bootcamp Mulher 

 O Bootcamp Mulher foi realizado em parceria com o SEBRAE-GO entre os dias 22 e 24 de 

março de 2021. Na sua primeira edição contou com a participação de 47 mulheres. O evento consistiu 

em treinamento que utilizou ferramentas e técnicas para auxiliar na criação de novos projetos, 

produtos, serviços e negócios. O treinamento foi desenvolvido abordando dois temas principais: a 

Mentalidade empresarial, em que se apresenta uma nova forma de olhar o empreendedorismo, 

como iniciar projetos baseados em propósito e modelo de efetivação como alternativa aos métodos 

convencionais de empreendedorismo; e Cliente e mercado, que se ensina como adotar a perspectiva 

do cliente por meio da empatia e técnicas de entrevista, observação, segmentação e construção de 

persona. 

 

 

 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. A tabela 13 mostra a relação das EJs da 

UFG, considerando as empresas juniores com qualificação definitiva, provisória ou em formação. 
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Tabela 13 – Relação de Empresas Juniores participantes do Programa UFG Júnior em 2021. 

 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 

 

 As EJs puderam contar com bolsista à disposição para ser um canal de comunicação com o 

coordenador do programa UFG Júnior, auxiliar os estudantes que desejassem 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. 

 A PRPI em parceria com a PROAD disponibilizou o Edital PRPI/PROAD/UFG 001/2021 - 

Processo Simplificado de Seleção de Empresas Juniores da UFG para prestação de serviços, com 

recursos oriundos da UFG/FUNAPE, até um limite total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por meio 

desse edital as EJs da UFG tiveram a oportunidade de submeter propostas de serviços com vistas ao 

atendimento de demandas em diferentes atividades da UFG, o qual encontra-se em execução. 
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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 2021, devido à pandemia, o programa teve suas atividades 

desenvolvidas de forma remota e transmitiu seus eventos gratuitamente através do Youtube UFG 

Oficial. Ao todo foram realizadas 12 palestras e uma oficina, contando com um total de 4.727 

participantes com certificação e 16.947 visualizações até o momento do último relatório. As palestras 

ficam disponíveis de forma vitalícia no Youtube em uma playlist própria. 

  

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 2021 manteve-

se às mudanças implementadas ao longo de 2020, o que tem possibilitado dar solidez ao programa, 

operacionalização e atendimento de seu propósito de forma mais efetiva. 

 Em 2021, o Seminário de Iniciação à Pesquisa foi realizado no formato virtual 

(https://seminariopip.prpi.ufg.br/), como parte da programação do 18º Conpeex. Para viabilizar a 

https://www.ufg.br/n/131345-inscreva-se-no-conpeex-2020
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sua realização nas condições impostas pela pandemia, desde 2020 o Seminário foi realizado por meio 

da a plataforma “EventO” (Figura 7) e 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. 

 

 

Figura 7 – Seminário de Iniciação à Pesquisa 2021, realizado por meio da  Plataforma EventO. 

  

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

externos com indicação à premiação, participação do público do 18o 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. Salienta-se a participação da 

sociedade em geral que pode acessar resumos, pôsteres e vídeos de forma assíncrona, utilizando 

diversos filtros de busca. Os trabalhos apresentados no Seminário de Iniciação à Pesquisa foram 

avaliados e os considerados mais relevantes de cada grande área do conhecimento receberam 

premiação, em reunião específica 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.  

Na  Tabela 14 estão apresentadas as cotas de bolsas aprovadas para os editais de 2019 a 2021. 

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

https://github.com/pipufg/evento
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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 14 - Quantitativo de bolsas concedidas pelo CNPq e pela UFG no período 2018-2021. 

Modalidade 

2018/2019 2019/2020 2020/2021* 2021/2022 

CNPq UFG CNPq UFG CNPq UFG CNPq UFG 

PIBIC 320 142 320 140 350 102 350 30 

PIBIC-AF 18 12 18 12 20 8 20 56 

PIBIC-EM 17 0 17 10 20 2 20 - 

PIBIC-EF - 6 - 10 - 5 - 8 

PIBIC-Prolicen - 60 - 60 - 43 - 43 

PIBITI 22 5 22   5 22 3 22 28 

Subtotal 377 225 377 237 412 120 412 165 

Total de bolsas 601 614 532 577 

*A partir de 2020 não foram considerados os docentes das então Regionais Catalão e Jataí, que agora são a Universidade Federal de Catalão (UFCat) 
e a Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

 

 Ao longo do ano ocorreram também os procedimentos relativos ao início do ciclo 2021/2022. 

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 2021. 

 

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

as iniciativas similares nas demais regionais. 

 

7.3. 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 PD&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. 
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- Criar instrumentos de identidade e visibilidade do PTS. 

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

 

7.4. Ações realizadas e indicadores 

 Todas as ações previstas para a consecução deste objetivo foram implementadas ao longo 

dos anos anteriores, sendo que em 2021 destacam-se as seguintes ações: 

 

Empresas Residentes do PTS: Em novembro de 2021, dois aditivos de contratos foram 

celebrados com as empresas residentes do Parque Tecnológico Samambaia. Um deles com a empresa 

Agbitech Controles Biológicos Ltda. para ampliação da área ocupada por cessão de uso onerosa, 

totalizando 143,33 m². O outro foi celebrado com a empresa Centro de Soluções Analíticas Eireli para 

a redução da área ocupada, passando para uma área de 19,30m2.   

 

Empresas Incubadas Residentes do PTS: O PTS passou a contar com duas novas empresas 

incubadas residentes em 2021. As empresas Teia Bioprodutos Ltda e Hoortech Representação 

Serviços e Comércio de Plantas EIRELI instalaram-se no Edifício da Agência UFG de Inovação do PTS. 

 

Inauguração da Editora UFG no PTS: As novas instalações da Editora UFG foram inauguradas 

no PTS junto ao Edifício da Agência UFG de Inovação em novembro de 2021. A sede da Editora UFG 

conta com espaço moderno e site reformulado. 

 

Instalação de Equipe do CETT no PTS: A partir de agosto de 2021 parte da equipe técnica, 

aproximadamente 15 técnicos, do Centro de Educação Trabalho e Tecnologia – CETT passou a 

desenvolver suas atividades no PTS, junto ao edifício da Agência UFG de Inovação. As bases para a 

instalação da sede do CETT no PTS foram ajustadas entre a Diretoria Executiva e a Coordenação do 

Projeto CETT.   

 

Centro de Excelência em Construção Civil no PTS: Os recursos para a elaboração de projetos 

construtivos para abrigar as instalações laboratoriais do Centro de Inovação e Desempenho da 

Construção – inovaC, no PTS, foram assegurados junto à FINEP, cujos projetos básicos começaram a 

ser elaborados. 



38/45 
 Relatório Anual 2021 – PRPI - UFG 

 

 

CEMPA CERRADO no PTS: O Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais – 

CEMPA CERRADO – é o resultado de um Protocolo de Intenções celebrado entre o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais - INPE e a Universidade Federal de Goiás – UFG, em janeiro de 2021. O CEMPA 

CERRADO iniciou suas atividades no PTS a partir da infraestrutura computacional do Laboratório 

Multiusuário de Computação de Alto Desempenho – LaMCAD, tendo previsão de fornecimento de 

resultados preliminares a partir de janeiro de 2022. 

 

Projeto de Sustentabilidade Energética no PTS: No ano de 2021, o PTS recebeu uma estrutura 

de geração de energia solar com capacidade produtiva de aproximadamente 617 KWp, com placas 

fotovoltaicas instaladas em solo (475,20 KWp) e nos telhados dos edifícios do  LIFE (86,94 KWp) e da 

Agência UFG de Inovação (55,20KWp). Com essa estrutura a estimativa de geração de energia elétrica 

solar é de aproximadamente 720 MWh/ano (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Vista geral do Parque Tecnológico Samambaia e as placas fotovoltaicas instaladas 

em solo e sobre as edificações. 

 

Ação de Sustentabilidade Ambiental: Em novembro de 2021, a Diretoria executiva promoveu 

uma ação ambiental que integrou a semana da Virada Ambiental na UFG. A ação contou com a 
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participação de colaboradores que trabalham em estruturas residentes no PTS e resultou no plantio 

de 40 mudas de árvores das espécies Oiti e Ipê (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – 1ª Virada Ambiental do Parque Tecnológico Samambaia, em novembro de 2021. 

 

Credenciamento do PTS no PGTec: Em setembro de 2021 o PTS atualizou a documentação e 

obteve nova concessão de credenciamento definitivo do Parque Tecnológico Samambaia no 

Programa Goiano de Parques Tecnológicos - PGTec do Governo de Goiás, que visa apoiar a 

implementação e o desenvolvimento dos Parques Tecnológicos no estado. 

 

Site do PTS: A página eletrônica do PTS foi atualizada com o objetivo de informar a 

comunidade interna e externa quanto às realizações e eventos promovidos pelo PTS.  

 

Ações de Difusão da Inovação e Estímulo ao Ecossistema:  

O PTS recebeu  11 visitas técnicas ao longo de 2021, com a participação de 10 empresas, 

secretarias de governo de 2 municípios (Goiânia e Anápolis) e uma Universidade (UniRV). Também 

realizou de 7 eventos de estímulo ao Ecossistema de Inovação no PTS, sendo 2 reuniões para 
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instituição de um Pacto pela Inovação do Estado de Goiás (13 Instituições), a reunião para 

apresentação do programa de financiamento BNDES Conecta Finep Automático, a solenidade de 

Assinatura de 5 contratos de transferência de tecnologia (Protocolo UFG para teste RT-LAMP de 

diagnóstico da Covid-19), o Workshop Construção de Patentes Relevantes, a solenidade de 

inauguração da Editora UFG e a Virada Ambiental no PTS 2021.  

Ademais a equipe do PTS participou em 8 iniciativas de estímulo ao desenvolvimento do 

Ecossistema de Inovação local e regional, tais como: 3° Fórum de Desenvolvimento, Tecnologia e 

Inovação – Gyntec, 1° Encontro anual - Citelab IFG, Encontro com o MDR no Parque Tecnológico Vilah 

7 Curvas; Planejamento Estratégico 2021 da Secretaria de Indústria e Comércio de Anápolis; Encontro 

FAEG/CampoLab: Estratégias para Inovação em BIOINSUMOS e CDTI/FIEG: Marco Legal da Inovação 

em Goiás. Também participou em 16 eventos nacionais (reuniões ou palestras) com outras 

instituições do ecossistema de Inovação, como outras universidades, MCTI, INPI, RNP, EMBRAPII, 

SEDI, SEDEC/Goiânia, CGU, TCU, entre outras e em 2 eventos internacionais: Missão WebSummit 

2021/Lisboa e Parkurbis + Data Center Altice/Covilhã – Portugal; e INESC - Estratégias e Desafios para 

a Manufatura Aditiva 3D, 1ª Sessão - Tecnologias e Estratégias para Manufatura Aditiva (Edição 

Remota) – Porto – Portugal. 

 

8. Objetivo 9: Implantar espaços voltados para estimular a inventividade e o 

empreendedorismo (maker spaces). 

 

8.1. 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.  

 

8.2. Ações realizadas e indicadores 

 Em 2021 deu-se prosseguimento à consolidação da Rede IPElab tendo sido  

inauguradas duas novas unidades da rede: na Escola de Agronomia (IPELab Agronomia), localizada 
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no Prédio do Laboratório de Mecanização Agrícola (Lamagri), e na Faculdade de Artes Visuais (IPElab 

FAV), Figuras 10 e 11, respectivamente. Ambas já estão em funcionamento. 

 

 

Figura 10 – Inauguração da Unidade da Agronomia da Rede IPElab, em 08/09/2021. 

 

 

Figura 11 – Inauguração da Unidade da FAV da Rede IPElab, em 02/12/2021. 

 

 Durante o ano de 2021 foram realizadas diversas atividades, como oficinas presenciais (1) e 

remotas (20), open day (2) treinamentos para uso de equipamentos, participação em eventos e 

execução de serviços por demanda (33).  
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Quinta MAKER 

A Quinta Maker (Figura 12) consiste em realização de cursos semanais de forma online, tendo 

sido ministrados 16 minicursos, no qual o IPELab possibilitou ao participante uma introdução na área 

da Cultura Maker com ênfase em prototipação e utilização de equipamentos como a modeladora 

fresadora, Prototipadora de circuito impresso - PCI, impressora 3D. Os minicursos foram todos 

gratuitos e as vagas foram limitadas a fim de facilitar a dinâmica de aprendizagem. Ao final de cada 

minicurso o participante recebe um certificado por  e-mail. 

 

Figura 12 – Banner de divulgação da Quinta Maker, desenvolvida pelo IPElab 2021. 

 

Oficina MAKER 

No final de 2021 foram realizadas as primeiras Oficinas Makers totalmente presenciais do 

IPElab desde início da pandemia da COVID-19 (Figura 13). A primeira edição da Oficina Maker IPElab, 

realizada em novembro, teve 6 dias de imersão no mundo maker e visou auxiliar o participante a 

colocar a mão-na-massa para construir um mini robô controlado através de um sistema Bluetooth. A 

segunda oficina foi realizada em dezembro e visou a construção de fôrmas culinárias personalizadas. 
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Figura 13 – Folder de divulgação das Oficinas Maker realizadas pelo IPElab 2021. 

 

IPE VOLANTE 

O projeto "IPElab Volante" foi criado para estimular e promover os conceitos de 

empreendedorismo e inovação no ambiente das escolas públicas estaduais no interior do Estado de 

Goiás. É uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio da Rede IPElab, em 

conjunto com a Secretaria de Estado de Educação do Estado de Goiás (SEDUC-GO). Deste modo, os 

estudantes serão colocados em contato com as novas possibilidades da criação, prototipagem e 

fabricação estimulando a criatividade e o espírito inovador. 

Em 2021, devido à Pandemia da COVID-19, o Projeto IPElab Volante iniciou o seu piloto de 

forma remota, com a criação, o desenvolvimento e a disponibilização no seu canal do YouTube de 

diversos minicursos sobre os programas de modelagem tridimensional e os equipamentos de 

prototipação existentes no laboratório. Após isto, o projeto teve o seu edital publicado em novembro 

de 2021, e cumpriu as  fases de Apresentação do Projeto e da Proposta do Desafio. As próximas 

etapas serão realizadas em 2022, e compreendem o  Treinamento Remoto das Equipes, com a 

utilização de todo o conteúdo de minicursos online, a Prototipação, a Avaliação e a Premiação. Uma 

vez finalizado o projeto piloto, o IPElab Volante iniciará a sua versão presencial, visitando várias  
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cidades do estado de Goiás para levar os equipamentos de manufatura avançada para que as escolas 

possam conhecer o universo maker de perto. 

 

 

IPELab Virtual 

  O IPElab, no intuito de estar cada vez mais próximo da comunidade em geral, traz como 

suporte uma nova plataforma em que são desenvolvidas as atividades online. Por essa proposta, 

construída pelo IPElab Virtual, é possível fazer um tour virtual pelo IPElab Unidade do Parque 

Tecnológico Samambaia. O IPElab Virtual é desenvolvido por meio da plataforma online 

Gather.Town, na qual o usuário pode acessar o espaço do IPElab remotamente, contando com 

informações e apoio da equipe técnica que trabalha diariamente no espaço físico do laboratório. 

 

 Além das atividades anteriormente mencionadas, a equipe do IPElab também participou da 

edição online da Campus Party 2021, encontro de Coordenadores Regionais (realizado na cidade de 

Goiás), fez atualização dos conteúdos e layouts das mídias sociais da rede (com ampliação de alcance 

e visualização) e promoveu treinamentos da equipe técnica de multiplicadores da rede IPElab. 

 

 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, essa iniciativa foi 

encerrada em junho de 2021, com a produção total 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, 11.620 protetores foram 

produzidos nas instalações do IPElab, com a 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. 

 Na etapa final de produção dos protetores faciais foram destinados cerca de quase 4 mil kits 

individuais para estudantes e funcionários da UFG, para o processo de retorno presencial das 
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atividades, além de auxiliar o IFG com a fabricação da parte das viseiras com o corte a laser de PETG 

em cerca de 1.500 unidades para sua unidade. 

Esses protetores faciais foram produzidos graças à parceria inicial com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa 

(FUNAPE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e da Fundação de 

Desenvolvimento de Tecnópolis (FUNTEC), que viabilizaram a implantação da rede IPElab. 

 

 

9. Objetivo 10: Realizar diagnóstico e elaborar modelo de gestão para as unidades de 

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

 

9.1. 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. 

 

9.2. Ações realizadas e indicadores 

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

como explicado: 

 a) 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; 

 b) 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; 

 c) 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. 


