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FEDERAL
Goiano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano é uma instituição equiparada às universidades
federais. Porém, além de educação superior e pós-graduação, oferece cursos técnicos profissionalizantes de
nível médio, inclusive na Educação de Jovens e Adultos,
e cursos rápidos de qualificação profissional. Todos são
gratuitos, com opções presenciais e a distância.
O IF Goiano foi criado em 2008 juntamente com outros 37
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e atende atualmente 12 mil estudantes em 12 campi no estado.
A instituição é destaque entre os institutos federais
na área de pesquisa e pós-graduação, com cursos de
especialização e programas de mestrado e doutorado.
O IF Goiano apresenta ainda alto número de projetos
aprovados em agências de fomento e em parceria com
a iniciativa privada.

UNIDADES
Campus Posse
Região Nordeste

Campus Campos Belos
Região Nordeste

Reitoria (Goiânia)
Região Central
Campus Trindade
Região Central
Campus Ceres
Região Central
(Vale de
São Patrício)

GO

DF
Campus Avançado
Cristalina
Região Leste

Campus Avançado
Catalão
Região Sudeste
Campus Avançado
Ipameri
Região Sudeste

Campus Iporá
Região Oeste
Campus Rio Verde
Região Sudoeste
Polo de Inovação
(Rio Verde)
Região Sudoeste

Campus Morrinhos
Região Sul

Em Atividade

Campus Urutaí
Região Sudeste
(Região da Estrada de Ferro)
Campus Avançado
Hidrolândia
Região Central

Campus Avançado
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O POLO EMBRAPII
O Polo Embrapii do IF Goiano reúne pesquisadores que
atuam na área de Tecnologias Agroindustriais. Seu objetivo é realizar pesquisa aplicada à solução de problemas
reais enfrentados pelas empresas do setor, gerando
soluções inovadoras.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Tecnologias agroindustriais


Tecnologias para manejo agrícola



Tecnologias para processamento
e armazenamento de grãos

NOSSAS COMPETÊNCIAS
 Tecnologias de sementes
 Secagem e armazenamento de grãos
 Controle biológico
 Fitopatologia e nematologia
 Entomologia agrícola e toxicologia de
inseticidas
 Manejo de plantas daninhas
 Tecnologias de aplicação de defensivos
 Melhoramento genético, biotecnologia,
fisiologia e nutrição de plantas
 Automação de sistemas de irrigação
 Sistemas de aquisição de dados e
modelagem
 Processamento digital de imagens e
prototipagem de algoritmos
 Sensoriamento remoto e sensores para
agricultura de precisão
 Uso de drones na agricultura

PROJETOS DA EQUIPE
Controle de qualidade na
amostragem de grãos
Avaliação de procedimentos e equipamentos utilizados para amostragem,
homogeneização e diluição de amostras
de grãos em unidades armazenadoras.

Automação de sistemas de irrigação
Desenvolvimento de software para
manejo de irrigação por gotejamento.

Modelo de previsão de risco de doença
Desenvolvimento de modelo de previsão
de risco de mofo-branco na soja, a partir
de parâmetros agroclimáticos.

Uso de raio-x no controle de qualidade
de semente
Análise da relação entre tamanho e velocidade de
deterioração da semente de algodão; e entre os
espaços vazios no interior da semente e a formação da plântula. Pesquisa utilizou radiografias e
software de análise de imagens.

Resistência a inseticidas
Identificação de mecanismos de resistência de percevejos a inseticidas e avaliação
de impacto na produção agrícola, com
objetivo de gerar recomendações mais
assertivas.

Sensores embarcados em drones
Desenvolvimento de método e parâmetros
para encontrar doenças e pragas na lavoura, por meio de imagens aéreas realizadas
por sensores embarcados em drones.

Mapeamento de plantas daninhas
Levantamento de níveis de infestação e
identificação de plantas daninhas em áreas
produtoras de grãos por imagens aéreas, para
gerar mapas de índice de valor de importância
de espécies, a fim de propor taxas variáveis
de aplicação de herbicidas.

Controle biológico
Otimização de método de multiplicação
massal de microrganismos para controle biológico.

LABORATÓRIOS
 Sementes
 Pós-colheita de produtos vegetais
 Ecofisiologia e produtividade vegetal
 Cultura de tecidos vegetais
 Fitopatologia e Nematologia
 Plantas daninhas
 Entomologia
 Análise de solo e de tecido vegetal
 Drones e VANTs na agricultura
 Irrigação e hidráulica
 Automação, Simulação e Controle
 Energias Renováveis e Instalações Elétricas

EMBRAPII
O que é Embrapii?
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial é uma organização
social financiada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações. Sua missão é contribuir para o desenvolvimento da inovação na indústria brasileira e, para isso, a Embrapii
atua em cooperação com instituições de pesquisa tecnológica selecionadas em parceria com empresas do setor industrial.

VANTAGENS
 Menor risco e custo, uma vez que o investimento é compartilhado
Recursos Financeiros
 FINEP, BNDES, fundos e bancos
regionais de desenvolvimento
 Fundações de amparo à pesquisa

Recursos financeiros
não-reembolsáveis

 Leis de incentivo à inovação

1/3
Embrapii

1/3
Empresa
demandante

1/3
Polo
Embrapii

Recursos Financeiros e/ou econômicos
 Laboratórios

Equipamentos

 Pesquisadores

Bolsas

 Desenvolvimento focado na demanda da empresa
 Parceria com instituição de reconhecida competência em PD&I
 Recursos Embrapii disponibilizados quando contrato é assinado
 Agilidade nos contratos
 Embrapii não possui participação na propriedade intelectual

COMO FUNCIONA?
O Polo Embrapii se reúne com representantes da empresa para
apresentar suas competências e conhecer demandas de PD&I.

1
A equipe do Polo apresenta uma proposta de solução tecnológica para a empresa.

2
Em conjunto, Polo Embrapii e empresa definem um plano de
trabalho para desenvolver a tecnologia, contendo prazo, custos e
propriedade intelectual.

3
O Polo apresenta minuta de contrato à empresa. Empresa e Polo
alinham e negociam as cláusulas e, por fim, assinam o contrato.
Os recursos da Embrapii já ficam disponíveis para custeio do
projeto assim que o contrato é assinado.

4
O projeto é executado pelo Polo Embrapii com acompanhamento
da empresa demandante, que aprova as entregas.

5
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
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Rodovia Sul Goiana, km 1 – Rio Verde - GO – CEP 75.901-970
+55 (64) 992 112 003
+55 (64) 992 850 946
polo.inovacao@ifgoiano.edu.br
www.ifgoiano.edu.br/polodeinovacao

