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Apresentação
Este conteúdo trata-se de uma ferramenta interativa projetada para divulgar os diferentes mecanismos que permitem as inovações do IF Goinao
transformarem a sociedade e atenderem necessidades do mercado. Esta
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Os principais serviços do NIT IF Goiano envolvem:
• Implementação da Política Institucional de Propriedade Intelectual;

plataforma é dedicada aos servidores, docentes, pesquisadores, discen-

• orientação sobre as melhores estratégias para proteção das inven-

tes e parceiros interessados em promover a pesquisa com inovação. Nosso

ções, desde patente, software, cultivar, indicação geográfica, dese-

objetivo é divulgar a atuação do NIT IF Goiano na proteção de proprieda-

nho industrial e até marcas;

de intelectual, na transferência de tecnologias e no empreendedorismo.
Além do breve relato dos serviços disponíveis e dos conceitos envolvidos,
modelamos as informações em formato de perguntas e respostas, seguidas de um passo a passo para que este material seja um guia consultivo.
O NIT IF Goiano é uma coordenação dentro da PROPPI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação) e busca agregar valor à pesquisa e à inovação como forma de propor e obter melhorias práticas nesses tópicos.

A missão do NIT IF Goiano é:

• gestão da Propriedade Intelectual incluindo manutenção do portfólio de proteções pertencentes ao patrimônio intelectual do IF Goiano;
• transferência de tecnologia com identificação de oportunidades, negociação dos ativos e elaboração de contratos de transferência;
• e ações de estímulo à inovação, à Propriedade Intelectual e de apoio
à cultura do empreendedorismo.

Portanto, o NIT IF Goiano orienta para as melhores estratégias de proteção dos resultados de pesquisa e para a transferência de tecnologias.

Disseminar e promover a inovação e a propriedade intelectual no âmbito do

Apoia, assim, as parcerias externas e os projetos de colaboração com

IF Goiano, visando incentivar a transferência do conhecimento em prol do de-

empresas, a fim de atrair e captar recursos, além de fomentar o desen-

senvolvimento econômico, tecnológico, ambiental e social do País.

volvimento de pesquisas aplicadas, de modo a incentivar a cultura do
empreendedorismo e da inovação.

Entenda os conceitos
Software

Acesse o conteúdo clicando
nos ícones acima

Equipamentos
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Processo
Industrial

Planta
Biocomposto

Grãos

Alimentos

Produtos ou
serviços agrícolas,
ambientais e saúde

Livros, cartilhas
e materiais didáticos

Embalagem

Perguntas e respostas
1 - Pesquisador do IF Goiano pode estabelecer parcerias com entidades públicas ou
privadas para captação de recursos em projetos de pesquisa/inovação/extensão?

2 - Quais são os procedimentos necessários para aprovação interna dos projetos
com parcerias externas?

3 - Quanto tempo leva para aprovação de um projeto de pesquisa e inovação no Instituto?

4 - Quais os documentos necessários para o pedido de aprovação?

5 - Como um interessado em fazer parcerias com o IF Goiano deve proceder?

6 - O projeto precisa de um orçamento, pode conter bolsas, inclusive para o coordenador?

Clique nas perguntas acima
para visualizar as respostas
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Passo a passo
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Pesquisa IF Goiano

Parcerias externas e
captação de recursos

Sociedade / Mercado

Desenvolvimento de produtos,
processos ou sereviços

Empreendedorismo

Proteção de propriedade
intelectual

Transferência
de Tecnologia

Passo a passo
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O processo de inovação do IF Goiano é fruto das pesquisas (etapa 1) aca-

Assim, a transferência para a sociedade pode ser feita por meio de con-

dêmicas, que geram invenções e novas soluções em tecnologias, proces-

tratos de licenciamento para empresas comercializarem, como também

sos, produtos ou serviços. Tais pesquisas podem estar relacionadas tanto

pelo empreendedorismo (etapa 6) da equipe envolvida. Envolve, pois, a

ao foco das linhas já desenvolvidas, quanto a uma demanda existente no

captação de recursos (via programas de incubação, aceleradoras, capital

mercado ou na sociedade.

venture, anjos etc) e a capacitação para formação de uma empresa pró-

Para tanto, pode envolver parcerias externas entre entidades públicas e

pria de origem acadêmica, também chamada de Spin Off.

privadas (etapa 2). Os resultados obtidos pelas pesquisas são fundamen-

A geração de negócios de alto impacto a partir das pesquisas é um motor para

tais para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços, com a

o aumento de riquezas, melhoria na qualidade de vida, emprego de mão-de-

produção de protótipos e execução de testes de aceitação (etapa 3).

-obra qualificada e impulso de novas pesquisas cada vez mais avançadas. O

Antes de publicações e participações em congressos, é fundamental buscar orientações no NIT IF Goiano sobre a proteção da invenção (etapa 4)
a fim de garantir os diretos da propriedade intelectual. Uma avaliação
preliminar da invenção visa verificar se ela é passível de ser protegida e
qual a melhor estratégia de proteção, considerando aspectos técnicos e
de mercado, bem como um estudo de patenteabilidade e busca de anterioridade do estado da técnica.
Feito o pedido de proteção, segue a negociação de parcerias para transferência da tecnologia da tecnologia (etapa 5). Estudos de inteligência de
mercado são elaborados a fim de embasar oferta, valoração e licenciamento das tecnologias.

NIT deverá se esforçar para estimular estas ações na instituição, sendo um
agente ativo na interação entre o IF Goiano e as entidades públicas e privadas.

Portfólio Inovação IF Goiano

CAMPOS BELOS
CATALÃO
CERES
CRISTALINA
HIDROLÂNDIA
IPAMERI
IPORÁ
MORRINHOS
POSSE
RIO VERDE
TRINDADE
URUTAÍ
POLO DE INOVAÇÃO
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Pedidos de Patente Depositados
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Pulverizador Hidráulico de baixo custo
Equipamento agrícola para pulverização e aplicação de produtos agroquímicos. Foi idealizado para ser acoplado a tratores de baixa demanda de
potência em pequenas áreas, especialmente agricultura familiar e atividades de ensino e pesquisa. Apresenta a economicidade e o custo benefício como diferenciais.

Preparado Enzimático
Patente verde na produção de etanol de segunda geração. Envolve processo para produção de
caldo enzimático, a partir do fungo Paecilomyces parvisporus, capaz de hidrolisar biomassa lignocelulósica, liberando altas concentrações de açúcares, do tipo glicose. Apresenta vantagens no
uso do bagaço da cana já disponível na usina, sem aumentar a área plantada. Seu diferencial é a
boa eficiência de conversão da biomassa em açúcares fermentáveis com baixo custo de produção,
pois não apresenta nenhum pré-tratamento para facilitar a deslignificação do material.
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Sistema de automação para alimentadores aquáticos
Processo de automação de diversos tipos de alimentadores de organismos aquáticos com possibilidade de personalizar o arraçoamento de acordo preferencialmente com a espécie, a fase de
produção, o tipo de ração, horário, qualidade da água. Indicado para aquicultura e aquarifilia. Um
grande diferencial é contribuir na tomada de decisão e na gestão dos custos, pois reduz consideravelmente o trabalho manual, sem a necessidade de conhecimento detalhado do tratador.

Plataforma de análise de solos
Sistema multi-operacional de acionamento remoto acoplável a veículo aéreo não tripulado composto por uma plataforma superior de avaliação, um
implemento de condutividade elétrica e um implemento de coleta. Indicado para o campo agrícola e ambiental, envolvendo áreas como lavoura,
floresta, pastagem, barragens, contaminações e ou construções. A invenção
pode ser utilizada para coleta de amostras e ou para análise preferencialmente de solo, fluidos, animais, vegetação, maquinários e ou construções.
Seu diferencial está na eficiência e na economicidade, com redução da
quantidade necessária de amostras e agilidade sem compactação do solo.
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Mistura alimentícia sem glúten
Composição para alimentos sem glúten caracterizada por compreender,
essencialmente, uma mistura pronta de farinha de okara com farelo de
milho. O uso integral dos grãos de soja e milho amplia o valor agregado
e as possibilidades de uso. A invenção está voltada para o consumo por
pessoas portadoras da doença celíaca ou intolerantes por apresentar ingredientes livres de glúten, além dos consumidores que buscam um estilo
de vida saudável.

Película para purificação de meios aquáticos
Película polimérica composta por camada de silicone moldada com reagente, preferencialmente metilbenzeno e impregnada de curcumina para
ser utilizada na remoção de metais em ambientes aquáticos.
Funciona como descontaminante de metais, preferencialmente mercúrio,
chumbo, cádmo, zinco, cromo, estanho, ferro, alumínio, manganês. Envolve sistema de adsorção para tratamentos de contenção ou de prevenção,
preferencialmente no setor ambiental ou no setor produtivo poluente
como mineração, metalúrgicas, curtumes, fabricantes de tintas, de cloro
ou de plástico PVC, entre outras. Esta película é insolúvel em água, pode
ser moldada em diferentes formatos como sistemas flutuantes, utilizada
em pHs de 0-8 e reutilizada.
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Telha de concreto com dispositivo fotovoltaico e usos
Conjunto de elementos e componentes, tecnicamente desenvolvidos para
executar concomitantemente a função de cobertura superior de edificações e um processo de produção, geração e/ou armazenamento e/ou
conversão de energia fotovoltaica. Pode ser utilizada em edificações comerciais, residenciais, rurais, e quantas outras forem possíveis. Assim, seu
campo de atuação é engenharia civil, ambiental e arquitetura.

Metalofármaco para tratamento do câncer
Composto inorgânico formado por complexo metálico de rutênio com ligantes do tipo isocianida de p-toluenosulfonilmetila [RuCl(P-P)(L)(N-N)]
PF6. Este metalofármaco apresenta atividade anticâncer, preferencialmente para quimioterapia de pulmão, além de cérebro, próstata e mama,
além do uso anitiparasitário. Seu processo de obtenção apresenta uma
única etapa a partir do precursor, trazendo vantagens com alto rendimento e pureza, além de apresentar efeitos com alta potência (140 vezes mais
potente) e seletividade a células tumorais de câncer de pulmão (com índice de seletividade até três vezes maiores que o principal metalofármaco do mercado).
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Coletor de amostras de frutos em cargas a granel
Este equipamento auxilia na coleta de frutos em cargas a granel em qualquer ponto do recipiente transportador a qualquer momento durante o
trajeto de transporte. O coletor foi desenvolvido para o setor de transporte
de frutos a granel, principalmente, para consumo in natura e para a indústria alimentícia.

Sistema de pulverização por nebulização de
calda com frequência ultrassom e indução
eletrostática
Sistema de pulverização por nebulização de calda utilizando frequência
ultrassom e indução eletrostática, acoplável a veículo de tração motora.
O equipamento possibilita transformar a calda em uma nevoa (gotas ultrafinas, menores que 50 µm). O invento se enquadra dentro do ramo de
tecnologia de aplicação e tem como finalidade minimizar os problemas
relacionados à aplicação de produtos agrícolas como a deriva, e também
para a climatização e desinfestação de ambientes e controle de endemias
agrícolas e urbanas.

Softwares
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SISPROJ – Sistema para Projeção de Cursos
Educação

Funcionalidade principal calcular, projetar a demanda de professores para
diversos cenários de cursos ofertados e apresentar a projeção dos cursos
de uma Instituição de Ensino (IE). Seu diferencial envolve otimização e
eficiência na distribuição de carga horária dos docentes, bem como informações referentes ao número de alunos esperados em cada semestre
e o cálculo do indicador de desempenho Relação Aluno Professor (RAP)
conforme a natureza de cada curso.

Jogo Tetris para ensino da tabela periódica
Um jogo lúdico para educação básica da tabela periódica, com o formato
e aparato de teclado.

Sistema de Avaliação Discente
O software tem a finalidade de automatizar o processo de aplicação de questionários de avaliação dos professores pelos alunos de uma instituição de
ensino. Apenas os alunos da instituição podem ter acesso ao questionário e
os alunos avaliam apenas os professores vinculados às suas disciplinas.
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Agro

IMSFF (Intelligent Management System for
Fish Feeding - Sistema Inteligente de Gerenciamento para Alimentação de Peixes) e FFB
(Feeder Fish Box) embarcado

Software para manejo de irrigação em
cana-de-açúcar
Analisa informações meteorológicos provenientes de sensores de umidade relativa do ar, sensor de temperatura e sensores de umidade do solo.

Sistema Inteligente de gerenciamento de produção e arraçoamento que

Estes dados serão analisados pelo código fonte implementado no Ras-

forneça quantidades ideias de ração ao Tanque Rede e Viveiros baseados

pberry Pi 3. Após a leitura e calculo desses dados, dependendo da respos-

na temperatura da água. O FFB (Feeder Fish Box) foi desenvolvido com

ta calculada o software aciona ou não o sistema de irrigação responsável

a finalidade de controlar o alimentador automático no processo de ar-

pelo tratamento hídrico de tal cultivo. Contribuindo para um correto ma-

raçoamento. O diferencial é evitar o desperdício da ração e melhora na

nejo da irrigação, com economia de tempo e recurso hídrico e financeiro.

qualidade da água.

SLIMCasa (Análise de sêmem bovino)
É capaz de analisar sêmen bovino por meio de vídeo captado por meio
de microscopia comum associado a uma objetiva digital, retornando para
o usuário informações sobre a motilidade e a concentração espermática.

17

Interface de gerenciamento parasistemas de
irrigação
A interface permite ao usuário controlar sistemas de irrigação e ter acesso
a dados de umidade do solo obtidos por sensores instalados em campo.
Por meio do painel de controle o usuário poderá determinar se o sistema
será acionado de forma manual ou automática e também poderá configurar parâmetros de umidade máxima e mínima usados pelo sistema em
modo automático.

Software para controle e gerenciamento de irrigação paisagística
O software foi desenvolvido para Raspberry Pi e tem como finalidade realizar o gerenciamento de um sistema de irrigação através do acionamento
de válvulas hidráulicas solenoides baseando-se em dados de umidade do
solo e parâmetros passados pelo usuário. O software tem aplicação na irrigação de áreas paisagísticas publicas e privadas assim como em pequenas
áreas de cultivo, e permite ao usuário ter acesso aos dados de umidade do
solo e também controlar o sistema de forma remota através da internet.

Serviços tecnológicos ofertados e Projetos de Inovação em execução
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Utilização de Veículo Aéreo Não Tripulado VANT (RPA)
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Eficiência e praticabilidade agronômica de pro-
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Eficiência e praticabilidade agronômica de pro-

Coordenador: Nadson Pontes
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Formulação de um suplemento mineral a base

Corrdenador: Fernando Godinho
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Alternativas de manejo de nematóides na agri-
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Alternativas de manejo de nematoides na agricultura.
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Soybean-Corn Response to Polyhalite in Rio Ver-
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Desenvolvimento de fertilizantes foliar a base de
fitormônios para mitigação do estresse hídrico

de, Cerrado region of Brazil. Rio Verde.

de cultura graníferas.

Coordenador: Gustavo Castoldi

Coordenador: Marconi Teixeira

Entidades parceiras do IF Goiano nos Projetos de Inovação em execução

• Produtores Rurais
• Gapes
GAPES

• PHILL
• BAYER

• ADAMA
• TECNO

• SIRIUS
FEMAN
• STOLLER
SIRIUS

•O
STOLLER
BOTICÁRIO
• FARROPILHA
O BOTICARIO
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• FARROPILHA
COMBER
• COMBER

Contato
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Endereço Instituto Federal Goiano – Reitoria

Atendimento

Rua 88, nº 310, Setor Sul, CEP: 74085-010 / Goiânia – GO

08h às 17h

Coordenadora

E-mail NIT Reitoria

Tânia Fernandes Veri Araujo

nit@ifgoiano.edu.br

Equipe Projeto de Implantação do NIT

Telefone

Aline Chaveiro

(62) 3605-3600 / (62) 9 9225-2712

Juliana Morais de Carvalho Castiglioni
Rildo Farias de Sousa

