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1 – Dados da Instituição ofertante

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado
Polo EMBRAPII IFSULDEMINAS AGROINDÚSTRIA DO CAFÉ

CNPJ 10.648.539/0003-77

Razão Social
Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Endereço Rodovia Machado/Paraguaçu km 10

Cidade/UF/CEP Machado / MG / 37.750-000

Responsável pelo curso e e-mail de contato
Sônia Regina Alvim Negreti 
poloembrapii@ifsuldeminas.edu.br

Site da Instituição www.ifsuldeminas.edu.br

2 – Dados gerais do curso

Nome do curso Inovando a Cafeicultura – Startup Makers

Características do curso Formação Inicial

Número de vagas por turma 200

Frequência da oferta Anual – Para iniciantes nos projetos

Carga horária total 8 horas

Data Dia 16/04

Turno e horário das aulas
Das 08h00 às 12h00
Das 14h00 às 18h00

Local das aulas Centro de Excelência do Café

3 –  Apresentação e Justificativa

Diante  das  inúmeras  demandas  da  sociedade,  as  instituições  de  ensino  têm  sido

chamadas  a  assumir  uma  postura  mais  responsiva  sobre  os  resultados  de  suas  ações,

especialmente no desenvolvimento de soluções para os problemas do cotidiano (ANDERSON;

HERRIOT;  HODGKINSON,  2001;  VAN  AKEN,  2005;  THORN;  SOO,  2006;  SCHWARTZMAN,

2008; MCTI, 2016).

Neste contexto, a inovação tem sido amplamente reconhecida como o mecanismo pelo

qual  o  desempenho  econômico  pode  ser  melhorado,  transformado  e  o  progresso  social

alcançado.  A  inovação  representa  uma  estratégia  chave  não  apenas  para  aumentar  a

produtividade  e  a  competitividade  de  um  país,  mas  também  impulsionar  a  sustentabilidade

ambiental e aumentar a inclusão social (GREEN; AGARWAL; LOGUE, 2015). 



Segundo Borges (2016),  para  superar  os desafios  de fomento  à inovação no Brasil  é

preciso que o país desenvolva um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação de forma

equilibrada. 

O desenvolvimento de forma equilibrada do trinômio CT&I pode favorecer o alinhamento

das pesquisas acadêmicas com os processos de geração de patentes, startups, transferência de

tecnologias, geração de empregos e renda, etc., colocando o Brasil em melhores condições de

competir no cenário internacional (BORGES, 2016).

Com o propósito de estimular o surgimento de novas tecnologias e inovações, nos últimos

anos os incentivos à criação de novas startups e a adoção ao movimento maker têm ganhado

cada vez mais espaços na sociedade e nas instituições de ensino (HALVERSON; SHERIDAN,

2014). Tais ações têm incentivado a criação de uma cultura orientada para o “faça você mesmo

(do it yourself)” ou “faça com os outros (do it with others)”, estimulando a formação de equipes

com interesses  similares,  capazes  de  compartilhar  ideias  sobre  problemas  da  sociedade  em

busca  de  novos  conhecimentos  e  soluções  inovadores  (HALVERSON;  SHERIDAN,  2014;

GAVASSA et al., 2016).

Entende-se  por  startup  uma  empresa  jovem  com  um  modelo  de  negócios  inovador,

repetível e escalável, capaz de oferecer soluções a alguma demanda não atendida da sociedade

(BICUDO, 2016; BORELLI, 2018). O surgimento de novas startups tem se mostrado importante

pelo poder transformador da inovação na vida das pessoas. Além disso, as startups desenvolvem

um  papel  importante  ao  substituir  processos  engessados  e  revolucionar  o  mundo  como

conhecemos hoje (BICUDO, 2016). 

Segundo Borelli (2018), o surgimento de startups começa com uma ideia inovadora, capaz

de trazer soluções para algum problema ou dor de determinado público-alvo. Neste contexto, o

desenvolvimento de projetos em espaços “makers” pode contribuir para o surgimento de novas

startups,  ao  favorecer  uma  abordagem  de  ensino  orientada  para  a  resolução  de  problemas,

estimulando a colaboração de múltiplas competências na busca por soluções de temas complexos

e transdisciplinares (GAVASSA et al., 2016).

Conforme explícito no manifesto do movimento maker, o ato de fazer algo talvez seja a

maior característica dos humanos. Nós precisamos fazer, criar e expressar sobre nós mesmos

para sentirmos completos, e um espaço maker permite que diferentes pessoas se juntem para

fazer coisas. 

A  melhor  esperança  para  melhorar  o  mundo  somos  nós,  e  nós  somos  os  únicos

responsáveis  por  fazer  um  futuro  melhor  (HATCH,  2014).  Aos  poucos,  essa  cultura  de

aprendizagem  vem  se  disseminando  na  sociedade,  motivando  diferentes  especialistas  em

educação mediada por tecnologias a se dedicarem a conhecer melhor suas premissas e verificar

como as mesmas podem auxiliar e enriquecer os processos de aprendizagem nos ambientes de

educação formal (GAVASSA et al.,  2016). Aprendizagem através da criação leva-nos a refletir

onde  e  como  a  aprendizagem  acontece,  ampliando  os  modelos  atuais  ao  criar  novas



oportunidades práticas para entender os processos de aprendizagem e inovação. Assim, trazer o

movimento maker para o âmbito educacional pode transformar a maneira como entendemos “o

que conta” como aprendizado, como aprendiz e como ambiente de aprendizado (HALVERSON;

SHERIDAN,  2014)

Segundo  Neves  (2017),  atuar  em  um  espaço  “maker”,  vai  muito  além  de  fazer  algo

com as mãos, é uma postura de vida, um jeito diferente de olhar o mundo e se conectar com

ele através de um posicionamento mais autônomo, ágil  e inovador. Isto vai além de mudança

de cultura, pois afeta diretamente a forma como as equipes gerenciam e desenvolvem projetos

por meio de trocas colaborativas e reflexivas sobre as experiências práticas (GAVASSA et al.,

2016; NEVES, 2017). Um espaço maker representa um espaço de trabalho colaborativo dentro de

uma escola, com objetivos de proporcionar um ambiente de criatividade, educação e colaboração.

Estes espaços possuem uma variedade de equipamentos, incluindo impressoras 3D, cortadores

a laser, ferros de solda, componentes eletrônicos facilmente adaptáveis com sensores de baixo

custo, além de softwares de modelagem 3D e design (EYCHENNE, 2017; NEVES, 2017).  O

universo  maker  (ferramentas,  práticas,  métodos  e  seus  espaços)  representa  uma  importante

plataforma de  inovação  e  oferece  muitas  oportunidades  para  tornar  a  vida  mais  fácil  para  o

surgimento de novas startups. Dentre estas oportunidades, destaca-se o acesso a uma série de

ferramentas e máquinas capazes de estimular a criatividade e otimizar a prototipação de produtos

(EYCHENNE, 2017). Em resumo, a plataforma científica da proposta se baseia em abordagens

pedagógicas já conhecidas, como construtivismo e construcionismo, partindo da premissa que os

alunos podem aprender melhor construindo coisas. Neste sentido, faz-se necessário estimular a

cultura  do  movimento  maker  nos  processos  de  ensino-aprendizagem  para  o  surgimento  de

projetos  orientados  para  a  solução  prática  de  problemas  da  sociedade.

Tais  ações  podem  se  converter  em  novas  tecnologias  capazes  de  gerar  startups,

contribuindo  para  o  surgimento  de  inovações,  além  de  colaborar  para  a  promoção  do

desenvolvimento local.

O Polo EMBRAPII   IFSULDEMINAS,  com o olhar voltado para o desenvolvimento de

tecnologias que aprimorem o trabalho que envolve o setor cafeeiro, oferece uma oportunidade de

capacitação  para  os  discentes  interessados  em  buscar  a  inovação  por  meio  da  criação  de

Startups  e,  em  parceria  com  empresas  interessadas,  desenvolverem  novas  tecnologias  na

Agroindústria do Café.

4 – Objetivos do curso

São objetivos deste curso:

- Promover a integração entre os envolvidos por meio do desenvolvimento de projetos inovadores,

com uso da cultura maker, partindo dos principais problemas enfrentados pelos cafeicultores na

região do Sul de Minas.



-   Conhecer   os  problemas  enfrentados  pelos  cafeicultores  na  região  do  Sul  de  Minas,

apresentados pelas cooperativas agropecuárias da região.

-   Desenvolver  habilidades  de  trabalho  em grupo,  comunicação  oral  e  escrita,  resolução  de

problemas, pensamento crítico, respeito às diferenças e possibilitar a iniciação científica na busca

de  soluções inovadoras.

- Estimular a formação de equipes a desenvolver projetos na área da cafeicultura buscando a

inovação.

5 – Público-alvo

Discentes, docentes,  técnicos  administrativos  e  profissionais  da  cafeicultura  interessados  em

desenvolver atividades na pesquisa da Agroindústria do Café.

6 – Perfil profissional e áreas de atuação

Pesquisadores capazes de fazer uso de novas metodologias, de forma criativa, favorecendo o

desenvolvimento  de  projetos  inovadores,  com  uso  da  cultura  maker,  partindo  dos  principais

problemas enfrentados pelos cafeicultores na região do Sul de Minas.

7 – Pré-requisito e mecanismo de acesso a capacitação

Estar ligado a pesquisa na Agroindústria do Café ou interesse em ingressar neste grupo.

8 – Programação

Programação:

Horário Ação Coordenação
8h Credenciamento Equipe Polo EMBRAPII
8h30 Café Equipe Polo EMBRAPII
9h Palestra de abertura: Polo EMBRAPII Leandro Carlos Paiva
10h Palestra do pesquisador Polo EMBRAPII Mosar Faria Botelho
10h45 Palestra empresário Campotech Osmar Aleixo Rodrigues 

Filho
11h30 Palestra discente pesquisador Polo EMBRAPII Nicolas Araújo
12h15 Espaço para discussão Equipe Polo EMBRAPII
12h45 Intervalo para almoço Campus Machado
14h Roda  de  Conversa  com  Cooperativas:  problemas  na

cafeicultura
Equipe Polo EMBRAPII, 
COOPAMA, COOXUPÉ, 
CACOTREL, COOPFAM
e COOMAP

15h30 Apresentação  do   programa  “Avança  Café”
(UFLA/EMBRAPA):  criação  de  Startups  para  a
cafeicultura.

Renan Campos 
(coordenador do 
Inovahub)

16h15 Workshop de Ideação e Modelagem de Negócios 
(Inovahub/Avança Café e Coordenação de Pesquisa 

Renan Campos / Pedro 
Luiz Costa Carvalho



Campus Machado)
18h Encerramento Equipe Polo EMBRAPII

9 – Avaliação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação  será  feita  no  decorrer  das  atividades  mediante  a  interação  do  grupo  frente  as

proposições. Formação de grupos para o desenvolvimento de possíveis projetos de pesquisa.

10 – Palestrantes

– Representante do Polo EMBRAPII: Leandro Paiva

– Pesquisador do Polo EMBRAPII: Mosar Faria Botelho

– Empresário parceiro Polo EMBRAPII: Osmar Aleixo Filho

– Discente pesquisador Polo EMBRAPII: Nikolas Araújo

– Roda de Conversa: Representantes das cooperativas:

            Coopama: José Pinehiro Lourenço e Daivid Rodrigues Soares

            Cooxupé: Mário Ferraz 

            Coopfam: Daniel Penha da Silva e Luiz Avelino da Silva

            Coomap: Rogério Araujo Pereira

            Cocatrel: Carolina Veloso

– Coordenador do Inovahub -  UFLA: Renan Campos

– Coordenação de Pesquisa Campus Machado - Pedro Luiz Costa Carvalho
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