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Nota Geral1 

Este arquivo deve ser usado como modelo para elaborar e apresentar o Plano de Ação 
(PA) a ser submetido à Chamada Pública para credenciamento de Unidades 
EMBRAPII. 

O Plano de Ação deve ser limitado obrigatoriamente a 30 páginas, no formato A4, fonte 
Times New Roman, letra 12 e espaçamento simples, respeitando a formatação prévia do 
modelo e, entregue em extensão .pdf. No Plano de Ação as solicitações de informações 
apresentadas na forma <informação solicitada> devem ser substituídas pela informação 
pertinente e formatada conforme demais conteúdos deste modelo. 

Após leitura e entendimento das instruções para elaboração de cada tópico do PA, 
remova as referidas instruções. 

Sua elaboração e preenchimento deve obedecer rigorosamente às instruções aqui 
contidas, além daquelas estabelecidas na Chamada e nos documentos referidos no 
processo, cuja inobservância implicará na desqualificação da candidata ao pleito. 

O Plano de Ação deverá ser limitado obrigatoriamente a 30 páginas (contadas a 
partir da seção 2 - Área de competência proposta), as propostas que descumprirem 
essa formatação serão automaticamente desclassificadas. 

                                                           
1 Não remover estas instruções após elaborar do Plano de Ação. 
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Declaração de Concordância Institucional 

Na qualidade de responsável legal pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS, em 01 de junho de 2017 
declaro, em nome do Campus Machado, Candidato na área de competência 
Agroindústria do Café, integral concordância com o presente Plano de Ação, bem como 
com as regras do Manual de Operação da EMBRAPII versão 5.0 e com as condições 
descritas no documento da Chamada Pública EMBRAPII 01/2017. 

 

Atenciosamente, 
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Marcelo Bregagnoli 
    Reitor do IFSULDEMINAS 

DOU nº 154/2014 - Seção 2 - Pág. 2 
Decretos de 12 de agosto de 2014 
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1 Informações cadastrais 

Denominação da Instituição proponente 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS                                 
CNPJ da instituição proponente Nº 10.648.539/0001-05 

Denominação da Unidade candidata IFSULDEMINAS - Campus Machado 

Denominação da instituição gestora 
                     (financeira) 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de 
Machado - FADEMA 

 

Área de competência Agroindústria do Café 

Sublinha 1 (1) Indústria de torra e moagem do café 

Sublinha 2 (2) Indústria de máquinas e implementos 
 

Código da Proposta EMBRAPII C 1114 

Natureza jurídica da proponente ( x ) Pública (    ) Privada sem fins lucrativos 
 

Dados da Instituição proponente 

Endereço, Nº 
Avenida Vicente Simões, 1111 - 
Bairro Nova Pouso Alegre  

Cidade - UF:    Pouso Alegre - MG 

Complemento - CEP:  37.550-000 

Responsável legal pela instituição proponente 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Marcelo Bregagnoli 666.113.426-72 Reitor 
marcelo.bregagnoli 

@ifsuldeminas.edu.br 
(35) 3449-6196 

 

Dados da Unidade Candidata - onde estará instalada a Unidade EMBRAPII 

Endereço, Nº 
Rodovia Machado/Paraguaçu, km 
03 S/N - Bairro Santo Antônio Cidade - UF:      Machado - MG 

Complemento - CEP:  37.750-000 

Responsável Unidade Candidata 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Carlos Henrique 
Rodrigues Reinato 

030.232.006-70 
Diretor 
Geral 

carlos.reinato 
@ifsuldeminas.edu.br 

(35) 3295-9700 
 

Dados da Gestora Financeira   

Endereço, Nº 
Rodovia Machado/Paraguaçu, km 
03 S/N - Bairro Santo Antônio 

Cidade - UF:      Machado - MG 

Complemento - CEP:                        37.750-000 

Responsável pela gestora financeira 

Nome  CPF  Cargo  E-mail / Tel. 

Luciano Olinto Alves 
 

882.915.616-72 
 

Diretor 
Presidente 

luciano.alves@ 
ifsuldeminas.edu.br 

(35) 3295 9727 
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2 Área de competência proposta  (2 páginas) 
 
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, 

engloba a Reitoria e oito Campi, dentre eles o Campus Machado, unidade candidata ao 
credenciamento. Este Campus está localizado em região responsável por 
aproximadamente 48,5 % da produção de café de Minas Gerais, o sul do estado. Este 
tem potencial inovador na pesquisa em cafeicultura, na qual detém reconhecida tradição 
e competência tecnológica, oferecendo cursos de Agropecuária, Informática, Alimentos,  
Administração, Especialização e Tecnologia em Cafeicultura, Cafeicultura Empresarial, 
Sistemas de Informação, Agronomia, e Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, com linha de pesquisa em qualidade na indústria, dentre outros cursos. 

O IFSULDEMINAS - Campus Machado, propõe com este Plano de Ação um 
projeto de criação do Polo de Inovação com potencial de desenvolvimento de Inovações 
Tecnológicas aplicadas na área de competência da Agroindústria do café. Este será 
implementado no prazo de três anos mostrando seu formato inovador, seu 
funcionamento, importância para o agronegócio café, parcerias e considerando aspectos 
como o risco envolvido, desafio tecnológico e o potencial de aplicação da tecnologia.  
 O Campus Machado, por meio dos Editais de Inovação do CNPq e dos Editais 
de Inovação do NIT, produz tecnologias de soluções para o cafeicultor e para a indústria 
do café.      
 Na sublinha Indústria de torra e moagem de café os docentes/pesquisadores 
do Campus desenvolveram: 
- "Torrador modular para cafés especiais Speciatto" - Carmomaq Ltda. Capacidade de 1 
kg de café cru , provido de sistema de acompanhamento de torra de cafés que podem ser 
transferidas para outro torradores, otimizando a Indústria de cafés especiais. PI a 
depositar. 
 Na sublinha Indústria de máquinas e implementos o Campus mostra sua 
experiência com os seguintes projetos: 
- "Descascador de Drupas sem Água"- Empresa: Pinhal Máquinas (Cândido, Bortoni & 
Tito Ltda: http://www.pinhalmaquinas.com/home.html). A invenção refere-se a um 
descascador prático e eficiente no descascamento do café e outras drupas nos diferentes 
estágios de maturação, como café cereja, verde, verdolengo, verde cana, boia, passa, 
dentre outras drupas, constituída por uma estrutura de chapa metálica, ferro, alumínio 
ou demais tipos de ligas metálicas. Não utiliza água evitando assim efluentes tóxicos ao 
ambiente. PI já depositada. 
- "Desenvolvimento de uma podadora mecanizada com mecanismo controlador de 
distância de corte para o café" - Empresa: Asus Implementos 
(http://www.asusimplementos.com.br/empresa/). Acoplada na parte dianteira do trator 
esta aumenta a eficiência operacional durante a poda do cafeeiro, melhora a qualidade e 
o rendimento da poda e realiza cortes nos ramos laterais com mesmo comprimento, 
proporcionando a homogeneização na produtividade do talhão. Possui um mecanismo 
que espalha os restos culturais nas entrelinhas da lavoura. Isto permitirá acoplar na parte 
traseira do trator outro implemento, a trincha para triturar estes ramos. A poda é 
realizada de maneira uniforme independente dos movimentos do trator e da declividade 
do terreno, devido ao mecanismo de controle de distância que será instalado no 
equipamento, mantendo sempre a mesma distância da barra de corte ao pé de café, 
uniformizando a poda lateral. PI a depositar.  
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- "Aperfeiçoamento do processo de secagem do secador de leito fixo" - Empresa: 
Secador Maciesk Ltda (http://www.secadormacieski.com.br/). O invento torna o 
processo de secagem mais dinâmico para pequenos produtores, economiza energia e 
mão de obra, proporciona secagem de diferentes produtos (grãos) com o mesmo 
secador, sem necessidade de revolvimento dos grãos, melhor controle de temperatura e 
de padronização de secagem e possibilidade de secar lotes produzidos em diferentes 
dias no mesmo secador, sem pré-lavagem. PI a depositar.  
-"Calador de Bag" - Empresa: Martins & Gomes Ltda  
(http://www.empresascnpj.com/s/empresa/rubensmar-campos-gomes-epp-nome-
fantasia-martins-gomes-fabricacao-de-maquinas/22317693000183). Aperfeiçoamento 
da bolsa de ar no coletor de amostras para granel em big bag's. O diferencial 
competitivo é a ergonomia e o design do produto garantindo melhor distribuição da 
força do operador ao manusear o equipamento, além de proporcionar a coleta de 
amostras mais representativas do produto, conferindo maior confiabilidade na 
comercialização dos grãos. O novo coletor (sonda) de amostras a granel possui a 
inovação do sistema de fechamento dos alimentadores. PI a depositar. 
- "Desenvolvimento de Abanador de café portátil" - Ventbras S.A. Possui sistema de 
acionamento por manivelas ou bateria que de forma prática, e, sem ocupar muito 
espaço, faz a limpeza do café na lavoura deixando-o pronto para o sistema de 
processamento.  
 A Instituição possui também na área de inovação os registros dos Softwares 
como: "WEB SASC- Sistema de avaliação da sustentabilidade em cafeeiros", o 
"SYSWAB- System for water balance", que gerencia estações meteorológicas fazendo 
análises de dados climáticos e o "SIACSAPP- System image analysis of cells structures 
- app", utilizado para cálculos de medidas de contorno e de área de estruturas 
histológicas vegetais, dentre outros registros. 
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3 Instituição proponente  (2 páginas) 
 
 IFSULDEMINAS - No ano de 2008, no Sul de Minas, as Escolas Agrotécnicas 
Federais de Inconfidentes, Machado e Muzambinho, foram unificadas, surgindo assim, 
o atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. O 
IFSULDEMINAS hoje possui campi também em Poços de Caldas, Pouso Alegre, 
Passos, Carmo de Minas e Três Corações, além de núcleos avançados e 44 polos de rede 
em diversas cidades da região. A Reitoria, sediada estrategicamente em Pouso Alegre, 
interliga toda a estrutura administrativa e educacional dos campi. A atuação no Sul de 
Minas abrange 178 municípios e 3,5 milhões de beneficiados. 
 Formação de recursos humanos - A Instituição oferece cursos técnicos, 
subsequentes, especialização técnica, Proeja, graduação, de tecnologia, licenciatura, 
especialização, pós-graduação Lato e Stricto sensu e cursos EaD. Com tradição na 
formação técnica e tecnológica na área de ciências agrárias, atua no campo do ensino, 
da pesquisa, da extensão e da cultura. Desde 2009, o total de alunos passou de 6.611 
para mais 20.000 estudantes. São 49 cursos técnicos presenciais, 19 cursos técnicos 
EaD, 37 cursos de graduação, 20 especializações (Lato sensu) e 1 mestrado profissional 
(Stricto sensu). A instituição também oferece cursos de Formação Inicial Continuada  -
FIC e Pronatec. Totalizando 1.081 servidores, entre docentes e técnicos administrativos.  
 Pesquisa básica e pesquisa aplicada - A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PPPI) planeja e desenvolve a execução das políticas de pesquisa 
e inovação. Para o incentivo e o apoio às ações que envolvam a pesquisa básica e 
aplicada, são lançados anualmente: editais de fluxo contínuo que possibilitam custeio 
aos servidores para participarem de eventos científicos nacionais e internacionais,  
editais de apoio à comunicação científica, edital pró-equipamentos, editais que 
subsidiam à pesquisa no mestrado, a preservação de recursos hídricos e incentivo ao 
desenvolvimento de inovação tecnológica, fornecendo recursos de capital, custeio e  
bolsas de iniciação científica. A PPPI distribui, anualmente, através de editais, 60 bolsas 
da FAPEMIG e 44 bolsas do CNPq. Organiza e disponibiliza o Curso de Redação 
Científica aos servidores e estudantes. Mantém o periódico Agrogeoambiental, desde 
2009, com 4 edições anuais, com publicação de artigos científicos por pesquisadores 
nacionais e internacionais, além do periódico Eixos Tech, desde 2014. O Comitê de 
Ética em Uso de Animais, desde 2014, possibilita avaliação de projetos, validando a 
publicação de trabalhos. O Comitê de Ética em Pesquisa está em implementação. A 
Jornada Científica possibilita a apresentação dos trabalhos desenvolvidos na região, 
desde 2009. Em 2016 publicou 520 trabalhos em seus anais e recebeu mais de 1000 
participantes. A Olimpíada Brasileira de Agropecuária reúne estudantes de todo o país. 
Em 2016 teve a participação de 637 equipes oriundas de 25 estados brasileiros. 
 Serviços tecnológicos e certificações - O IFSULDEMINAS, possui uma 
Incubadora de Empresas - INCETEC, desde 2007. Dentre os objetivos da Incubadora 
estão graduar empresas, contribuindo para a geração de emprego e renda no município, 
impactos tecnológicos e científicos inserindo o IFSULDEMINAS no contexto do 
Arranjo Produtivo de Base Tecnológica; desenvolver novos produtos e serviços 
inovadores, depositando patentes de produtos, processos, serviços e registrando marcas 
e softwares advindos das empresas incubadas, pré-incubadas e dos projetos de pesquisa 
lotados na incubadora; atrair novos empreendedores, dando-lhes todo o apoio necessário 
à elaboração de um plano de negócio sólido e viável, promovendo a cultura do 
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empreendedorismo e parceria para os serviços de terceirização das empresas locais; 
implementar estratégias de desenvolvimento empresarial; apoiar a elaboração dos 
planos de negócio; estruturar o crescimento do programa de incubação e pré-incubação. 
Por meio dessa incubadora a Instituição oferece serviços tecnológicos e certificações. 
 Prioridade Institucional x Unidade EMBRAPII - A missão Institucional, 
explicitada no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI é: "Promover a excelência 

na oferta da educação profissional e tecnológica, em todos os níveis, formando 

cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, articulando ensino, pesquisa e 

extensão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Sul de Minas Gerais”. 
Portanto, a criação de uma Unidade EMBRAPII no IFSULDEMINAS, se enquadra 
perfeitamente no seu papel Institucional, pois possibilita a oferta do ensino, o 
desenvolvimento da pesquisa, interligada com a extensão, vinculados à execução de 
projetos em parcerias com as empresas, trazendo o mercado de trabalho para dentro da 
Instituição, oportunizando assim a formação de profissionais especializados em áreas do 
conhecimento ligadas à Agroindústria do Café, possibilitando a geração de emprego e 
renda e disponibilizando novas tecnologias, atendendo às demandas do Sul de Minas. 
 Estratégia de ação de médio e longo prazos, voltada para o desenvolvimento 
de P,D&I sob demanda de empresas industriais - A área de credenciamento da 
Unidade Candidata, Agroindústria do café, apresenta inúmeras possibilidades de 
crescimento em P,D&I, principalmente na região Sul de Minas, reconhecida pela 
excelente qualidade do café, sendo considerado o melhor café do país em muitos 
Concursos de Qualidade. O segmento de cafés especiais, com crescimento anual de 
15%, é um mercado aberto para o incremento de P,D&I, são cerca de 2 a 3 produtos 
novos sendo lançados por ano, possibilitando investimento em máquinas para a fase de 
pós colheita, secagem e indústria de café torrado e moído, fortalecendo a sublinha de 
Máquinas e Implementos e também a de Torra e Moagem. O número de 
microtorrefações no Brasil é crescente (64% das indústrias em MG) e é uma área que 
demanda tecnologia. Indústrias do café têm prioridades de produção de embalagens e 
novos desenvolvimentos para o armazenamento de cafés especiais e equipamentos para 
torra. Temos pesquisadores/docentes que já trabalham em convênio com empresas 
fornecendo cursos e treinamentos para seus funcionários na área de qualidade de café o 
que possibilita um grande contato e possibilidade de inúmeras parcerias.  A estratégia de 
ação será também a atuação no mercado de pequenas máquinas de café espresso, ideais 
para  residências, além das máquinas para embalar e encapsular café. A indústria de 
torra e moagem de café da Unidade Candidata, além de sua cafeteria, também abre 
portas para a visita e interação das empresas com a instituição. A área ambiental, 
também muito enfatizada no IFSULDEMINAS, que ocupou o 5º lugar (Brasil) no 
Ranking Internacional – UI GreenMetric World University Ranking (2016), será 
também uma área de atuação estrategicamente tratada pelo Polo EMBRAPII. Esta é 
demandada para a utilização de materiais recicláveis em embalagens e a criação de 
cápsulas reutilizáveis. A demanda de empresas industriais voltadas para a validação de 
produtos é crescente e será também foco do Polo, reforçando a sublinha Indústria de 
Insumos. O IFSULDEMINAS possui vários Convênios de Cooperação Técnica com 
empresas e cooperativas da região, dentre eles está o convênio com a Cooperativa 
Regional de Cafeicultores - COOXUPÉ. Esta  atende cerca de 12.000 cooperados, em 
uma área de atuação de mais de 200 municípios. É extremamente requisitada por mais 
de 60 empresas que trabalham novas tecnologias para o agronegócio e que querem 
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oferecer seus produtos para os cooperados, muitos destes necessitando ser validados. 
Estas empresas poderão vir a trabalhar com o IFSULDEMINAS no Polo de Inovação.  

4 Unidade candidata2    (3 páginas) 
 
Desde 1997, o Campus Machado, Unidade Candidata, aprimora os segmentos 

temáticos do café, da agroindústria e do meio ambiente como alternativas de 
desenvolvimento sustentável para a região e capacitação dos técnicos. O Campus tem 
seu potencial inovador na formação de pessoal e na pesquisa em cafeicultura, na qual 
detém reconhecida tradição e competência tecnológica. Aproveitando a história de 60 
anos da oferta de cursos de ciências agrárias com o curso de Técnico em Agropecuária, 
o Campus investiu no bacharelado de Agronomia e no curso superior de Tecnologia em 
Cafeicultura. Oferta ainda a especialização Lato sensu em Cafeicultura Empresarial. 
Teve uma melhora visível na qualidade de ensino nas áreas de cafeicultura, 
agroindústria e qualidade de café, proporcionando um contato direto dos alunos com o 
agronegócio cafeeiro. A Instituição oferece aos alunos a oportunidade de acompanhar 
toda a cadeia produtiva do café, desde a formação das mudas até a comercialização final 
do produto na cooperativa dos alunos, passando pela produção, colheita, secagem, 
rebenefício e torrefação.  

Em  2009, em complemento a cadeia cafeeira da Instituição, foram instalados 
os laboratórios de qualidade a exemplo o Núcleo de Qualidade do Café de Machado que 
possui: sala de classificação, nas normas do Ministério da Agricultura; sala de 
armazenamento de amostras; salas de torra e moagem; salas de preparo de amostras; 
salas de análise sensorial e sala de preparo de novos produtos a base de café. O Núcleo 
de Qualidade do Café capacitou até o ano de 2016: 222 alunos com aulas de 
Industrialização do Café e aulas de Classificação e Degustação do Café; a capacitação 
de 142 alunos e produtores em Cursos de Noções de Barismo e preparo de cafés, a 
instrução dos professores e funcionários da instituição para as técnicas básicas de 
produção de café espresso; a instrução dos alunos dos cursos de: técnico em alimentos, 
técnico em agropecuária com aulas referentes ao segmento de café espresso; a 
promoção de um curso de preparo de Novos Produtos a Base de Café; a reciclagem de 
210 fiscais agropecuários do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA e extensionistas 
da EMATER - MG na área de Classificação e Degustação de Café. 
 Em 2010 foi construída uma Cafeteria Escola com o que há de mais moderno em 
equipamentos de cafeterias e preparo de cafés para dar suporte aos alunos em 
capacitações em preparo de cafés, atendimento ao consumidor, capacitação de Baristas 
e desenvolvimento de pesquisas na área de novos produtos a base de café. 
 Visando atender a demanda regional por soluções tecnológicas sustentáveis o 
IFSULDEMINAS oferta o curso de Mestrado Profissional Stricto sensu em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, sediado no Campus Machado, com duas linhas de pesquisa:  
Gestão da Qualidade na Cadeia Produtiva de Alimentos, Inovação e Desenvolvimento 
de Produtos Alimentícios. 

O IFSULDEMINAS vem prestando serviços tecnológicos relativos a vários 
projetos de pesquisa com o apoio dos editais do “Programa Institucional de Incentivo ao 
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica”, que objetiva integrar as competências 
institucionais induzindo o processo de inovação, atendendo entre outras necessidades, a 

                                                           
2 Baseado na definição de Unidade EMBRAPII trazida pela Chamada. 
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do agronegócio café. No último ano, tivemos sete (7) empresas parceiras: Cândido 
Bortoni & Tito Ltda, Martins & Gomes Fabricação de Máquinas, Asus Implementos, 
Biotran Assessoria e Consultoria Veterinária, Sítio Gabriela – Inconfidentes/MG 
(Produtor Rural), Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé/MG - 
COOXUPÉ, Magalhães & Associados, Internacional – Belo Horizonte/MG, e duas (2) 
empresas em negociação: Mestria Automação Industrial - Belo Horizonte/MG e 
Agência de Desenvolvimento da Prefeitura de Botelhos/MG.  

Possuímos (2) duas certificações referentes às marcas requeridas, seis (6) 
certificações de programas de computador, emitidas pelo INPI, e um (1) contrato de 
licenciamento, que já gera royalties para Instituição.  

Abaixo citamos alguns projetos que se destacam, daqueles listados na pré 
proposta enviada à Chamada EMBRAPII, já executados pelo Campus Machado e que 
fundamentam a experiência em P,D&I da Unidade Candidata. 

 Na sublinha Indústria de torra e moagem de café o Campus mostra sua 
experiência com o seguinte projeto:  "Torrador modular para cafés especiais Speciatto" - 
Carmomaq Ltda A empresa investiu neste projeto recursos na ordem de R$ 20.000,00. 
O equipamento, já disponível no mercado para a venda, ainda sem o pacote tecnológico 
desenvolvido, já comercializou 06 unidades, gerando recursos para empresa na ordem 
de R$ 282.000,00. Com o pacote tecnológico desenvolvido a empresa espera receber 
20% a mais no valor final do produto. A estratégia utilizada para a combinação de 
fontes de financiamento foi o aporte de R$ 25.000,00, originários de Edital do CNPq, 
além de R$ 9.600,00 de recursos de bolsa de iniciação científica (PIBIC). 
 Na sublinha Indústria de máquinas e implementos o Campus mostra sua 
experiência com o seguinte projeto:  "Descascador de Drupas sem Água", 
comercializado pela empresa: Pinhal Máquinas (Cândido, Bortoni & Tito Ltda). A 
empresa investiu neste projeto recursos na ordem de R$ 20.000,00. O equipamento, já 
disponível no mercado há dois anos, desde de sua patente depositada, já comercializou 
12 unidades, gerando recursos para empresa na ordem de R$ 540.000,00 e royalties para 
a Instituição na ordem de R$ 6.000,00. A estratégia utilizada para a combinação de 
fontes de financiamento foi o aporte de R$ 30.000,00 originários de Edital do CNPq, 
além de R$ 9.600,00 de recursos de bolsa de iniciação científica (PIBIC). 
 Também na sublinha Indústria de máquinas e implementos o Campus 
desenvolveu o seguinte projeto: Desenvolvimento de uma podadora mecanizada com 
mecanismo controlador de distância de corte para o café" - Empresa: Asus 
Implementos. O valor total orçado neste projeto foi de R$ 25.000,00, sendo que a 
empresa investiu neste projeto recursos na ordem de R$ 6.500,00, a Unidade Candidata 
investiu cerca de R$ 8.900,00.  Foram utilizados R$ 9.600,00 de recursos de bolsa de 
iniciação científica (PIBIC). Será depositado o pedido de patente. 
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4.1    Equipe proponente1    (3 páginas) 1-Limitado em 6 sumulas curriculares de acordo com instruções 

 
Leandro Carlos Paiva: Coordenador da Unidade / Pesquisador Polo EMBRAPII 

 Graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras - UFLA (1999), 
mestrado em Agronomia (Fitotecnia) pela UFLA (2001) e Doutorado em Agronomia 
(Fitotecnia) pela UFLA (2006). Atualmente é professor do IFSULDEMINAS - Campus 
Machado. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Fisiologia Vegetal, 
Indústria e Qualidade do Café, Q-Grader pelo CQI, Mestre em Torra e Barista Master. 
Atuando principalmente nos seguintes temas: Qualidade de café, Análise Sensorial, 
Café espresso, Café, Fisiologia do cafeeiro e Barismo.  
 
Vanderson Rabelo de Paula: Coordenação Gestão / Pesquisador Polo EMBRAPII 
 Formado em Engenharia Agrícola, com Mestrado e Doutorado em mecanização 
agrícola. Teve experiência profissional como engenheiro de testes em Empresa Privada, 
CNH Latin America. No Campus Machado - IFSULDEMINAS, conduz pesquisas no 
controle de plantas daninhas, utilização de biodiesel e tratores de pequeno porte na 
cafeicultura. Trabalha também na área de eficiência energética de roçadoras portáteis,  
desenvolvimento de um abanador portátil para a cafeicultura e pesquisas relacionadas 
ao uso da eletricidade como fonte de potência na área de mecanização agrícola. 
 
Wellington Marota Barbosa: Coordenação de PI / Pesquisador Polo EMBRAPII
 Graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (1997) e 
doutorado em Fitotecnia (Produção Vegetal) pela mesma universidade (2003). Foi 
bolsista de Desenvolvimento da EMBRAPA Café no período de 2003 a 2005. 
Atualmente é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do IFSULDEMINAS - 
Campus Machado, MG. Tem experiência na área de cafeicultura e biotecnologia do 
cafeeiro. Foi Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSULDEMINAS no 
período de 2010 a 2015. Possui formação avançada na área de Propriedade Intelectual 
pelo INPI, Redação de Patentes e Contratos de Transferência de Tecnologia. 
 
Ivan Franco Caixeta: Coordenação de RH / Pesquisador Polo EMBRAPII
 Graduação em Agronomia pela UFLA em 1976, Mestrado: Agronomia– 
Fitotecnia,1981 e doutorado em agronomia (Fitotecnia) em 2013, também pela UFLA. 
Professor de cafeicultura por 30 anos na Fundação Educacional de Machado.  Professor 
EBTT do IFSULDEMINAS – Campus Machado – MG, desde 2005. Com experiência 
na área de produção, certificação orgânica, pesquisa e inovação de equipamentos para 
melhoria da qualidade de cafés, processamento pós colheita, e consultoria agronômica 
internacional. Atua em projetos de inovação tecnológica e patente de secador estático de 
leito fixo visando qualidade física e sensorial do grão para industrialização. 
 
Carlos H. Reinato: Coord. Prospecção Negócios/Pesquisador Polo EMBRAPII 
 Graduação em Engenharia Agrícola pela UFLA (2000), mestrado em Ciência 
dos Alimentos, área de concentração de Engenharia de Alimentos (2002) e doutorado 
em Ciências dos Alimentos também pela UFLA (2006). Atuou como Coordenador de 
Produção do IFSULDEMINAS, Diretor de Ensino e atualmente exerce a função de 
Diretor Geral do Campus Machado. Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, 
ênfase em Pré-Processamento de Produtos Agrícolas, atuando principalmente nos 
seguintes temas: café, glp, secagem, lenha, projetos agroindustriais e qualidade. 
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André Delly Veiga:  - Coordenação de Divulgação / Pesquisador Polo EMBRAPII
 Possui graduação em Agronomia pela UFLA (2003), Mestrado (2005) e 
Doutorado (2008) em Agronomia (Fitotecnia) também pela UFLA. É professor efetivo 
do IFSULDEMINAS - Campus Machado e Coordenador Geral de Pesquisa e Pós - 
Graduação. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Produção e 
Tecnologia de Sementes. Orienta estudantes de nível médio e de graduação. 
 
 Demais pesquisadores do Campus Machado, de áreas correlatas aos Projetos do 
Polo EMBRAPII, que poderão trabalhar com as empresas, seus respectivos endereços 
eletrônicos (e-mail) e links do Currículo Lattes, estão listados abaixo. 

Pesquisador Área E-mail Lattes 

Aline Manke Nachtigall Alimentos 
aline.manke@ifsuldeminas.edu.br 

  

André Luiz Neves Administração 
andre.neves@ifsuldeminas.edu.br 

  

Ariane Borges de Figueiredo Meio Ambiente 
ariane.borges@ifsuldeminas.edu.br 

  

Brigida Monteiro Vilas Boas Alimentos 
brigida.monteiro@ifsuldeminas.edu.br 

  

Cleber Ávila Barbosa Administração 
cleber.barbosa@ifsuldeminas.edu.br 

  

Cloves Gomes de Carvalho Filho Biologia 
cloves.filho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Cristina Carvalho de Almeida Computação 
cristina.almeida@ifsuldeminas.edu.br 

  

Dalilla Carvalho Rezende Agronomia 
dalilla.rezende@ifsuldeminas.edu.br 

  

Daniela Augusta Guimarães Dias Computação 
daniela.dias@ifsuldeminas.edu.br 

  

Dayanny Carvalho Lopes Alves Administração 
dayanny.lopes@ifsuldeminas.edu.br 

  

Dulcimara Carvalho Nannetti Agronomia 
dulcimara.nannetti@ifsuldeminas.edu.br 

  

Edson Rubens da Silva Leite Física 
edson.leite@ifsuldeminas.edu.br 

  

Emerson Assis de Carvalho Computação 
emerson.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Fábio dos Santos Corsini Computação 
fabio.corsini@ifsuldeminas.edu.br 

  

Fábio Junior Alves Computação 
fabio.alves@ifsuldeminas.edu.br 

  

Geveraldo Maciel Química 
geveraldo.maciel@ifsuldeminas.edu.br 

  

Hagar C. C. Corsini Maciel Computação 
hagar.maciel@ifsuldeminas.edu.br 

  

José Antônio Dias Garcia Biologia 
jose.garcia@ifsuldeminas.edu.br 
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Pesquisador Área E-mail Lattes 

Julio Cesar de Carvalho Alimentos 
julio.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Kátia Alves Campos 
Matemática -

Estatística 
katia.campos@ifsuldeminas.edu.br 

  

Karla Palmieri Tavares Biologia 
karla.tavares@ifsuldeminas.edu.br 

  

Kellen Cristina Masaro Carvalho Química 
kellen.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Leda Gonçalves Fernandes Agronomia 
leda.fernandes@ifsuldeminas.edu.br 

  

Letícia Gomes de Morais Amaral Alimentos 
leticia.amaral@ifsuldeminas.edu.br 

  

Leonardo Rubim Reis Eng. Agrícola 
leonardo.reis@ifsuldeminas.edu.br 

  

Lúcia Helena da Silva Administração 
luciahelena.silva@ifsuldeminas.edu.br 

  

Luciano Pereira Carvalho Computação 
luciano.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Luis Eduardo Sarto Química 
luis.sarto@ifsuldeminas.edu.br 

  

Luiz Célio Souza Rocha Administração 
luiz.souza@ifsuldeminas.edu.br 

  

Luis Gonzaga de Araújo Eng. Agrícola 
luis.araujo@ifsuldeminas.edu.br 

  

Matheus Eloy Franco Computação 
matheus.franco@ifsuldeminas.edu.br 

  

Patricia de O. Alvim Veiga Agricultura 
patricia.veiga@ifsuldeminas.edu.br 

  

Paulize Honorato Ramos Química 
paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br 

  

Pedro Luis Costa Carvalho Administração 
pedro.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Roberto Luiz de Azevedo Física 
roberto.azevedo@ifsuldeminas.edu.br 

  

Saul Jorge Pinto de Carvalho Agronomia 
saul.carvalho@ifsuldeminas.edu.br 

  

Sérgio Pedini Agronomia 
sergio.pedini@ifsuldeminas.edu.br 

  

Silvana da Silva Agronomia 
silvana.dasilva@ifsuldeminas.edu.br 

  

Sue Éllen Ester Queiroz Biologia 
sue.queiroz@ifsuldeminas.edu.br 

  

Walnir Gomes Ferreira Junior Biologia 
walnir.ferreira@ifsuldeminas.edu.br 
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4.2  Infraestrutura de pesquisa   (3 páginas) 
 
 Diferencial da infraestrutura para subsidiar o desenvolvimento de P,D&I 
para empresas industriais na área de competência proposta para credenciamento 
 Destacamos a seguir a infraestrutura relacionada à Cafeicultura, que subsidiará o 
desenvolvimento dos projetos do Polo de Inovação da Agroindústria de Café, com as 
empresas parceiras, na Unidade Candidata, Campus Machado. 
 
- Centro de Excelência em Cafeicultura 
Anfiteatro: com capacidade para 280 pessoas será equipado com sistema de som, vídeo 
e rede de internet. Possui ainda sala de imprensa e camarim, banheiro exclusivo e área 
para reunião com acesso próprio. 
Salas de Aula: duas salas com capacidade para 30 pessoas sentadas, cadeiras 
universitárias,  mesa de palestrante, Datashow, wi-fi, tela retrátil e quadro branco. 
Secretaria: possui impressoras computadores e internet. 
Refeitório: capacidade para 500 pessoas possui fogão industrial, refrigerador, 
bebedouro, máquina de suco, freezer, forno a gás industrial, equipamentos de cozinha. 
Mini – Hotel: capacidade para 60 pessoas, camas, armários, tv, sofá e sistema de wi-fi. 
Laboratórios- Área: 110,0 m2. Capacidade: 40 alunos. Recursos disponíveis: fogões 
industriais (2), torrador Carmomaq (1), moinho para café (1), balança (1), jogo de 
peneiras para granulometria (1), mesa oficial de classificação (1), máquina de Café 
espresso de 2 grupos (2), mesa para prova de café com tampo de alumínio (3), 
cuspideira alumínio (8). 
 
- Centro de Validação Tecnológica 

Unidade de validação de produtos para cafeicultura, a Fazenda São Sebastião, é 
composta por uma propriedade rural, localizada entre os municípios de Guaxupé e 
Guaranésia. A propriedade possui área de 80 hectares, divididas em: 23 ha de mata 
nativa,  20 hectares de pastagem, 10 ha de café e 01 terreiro para seca de café.  Esta área 
será utilizada para ser uma extensão do Polo de Inovação Agroindustrial do Café, 
funcionando como um Centro de Validação de Tecnologias em Cafeicultura. Este 
Centro foi montado a partir da necessidade da Instituição e das empresas parceiras de ter 
um local onde pudessem testar suas novas tecnologias aplicadas ao campo, antes de 
serem levadas ao produtor/consumidor ou que fossem testadas comparativamente as 
demais inovações tecnológicas de forma a validar sua superioridade perante as demais, 
conquistando novos consumidores. Esta área de teste possui toda infraestrutura 
necessária para a implantação dos projetos do Polo na validação de máquinas e 
implementos, além da parceria da Cooperativa Cooxupé que pretende validar outros 
equipamentos e insumos da área da cafeicultura. 
 
- Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT / Escritórios Locais de Inovação 
Tecnológica e Transferência de Tecnologia - ELITTs 
 O NIT atua em conjunto com a Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e 
Inovação, em uma sala de 56 m2, com linha telefônica, computadores, notebooks, 
impressora e acesso à internet wireless. Para apoio técnico ao NIT são disponibilizados 
uma servidora efetiva do IFSULDEMINAS, Coordenadora do NIT, além de um 
estagiário. É disponibilizada pelo IFSULDEMINAS, em todos os Campi, a 
infraestrutura física compatível com as necessidades de funcionamento da coordenação 
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dos Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologia – ELITT. No 
Campus Machado, Unidade Candidata, tem-se a equipe que trabalha com Inovação que 
compõe o ELITT, o Coordenador e o Assessor de Inovação e Empreendedorismo. O 
IFSULDEMINAS disponibiliza ainda veículos nos Campi e na Reitoria e disponibiliza 
o pagamento de combustível para que os membros do NIT/ELITT possam realizar 
deslocamentos para eventuais reuniões e/ou visitas às empresas do setor privado lotadas 
na área de atuação do Instituto. 
 
- Outros laboratórios e equipamentos relevantes para o Polo de Inovação 
EMBRAPII: 

 Laboratório de Análises Físicas e Sensoriais- Área: 28,0 m2. Capacidade: 20 
alunos. Recursos disponíveis: mesa para prova de café com tampo de alumínio (3) 
cuspideira alumínio (6), mesa retangular para análise e materiais de apoio ao preparo 
das amostras (2), Torres de aquecimento de água (4), Sistema de filtragem de água (1).  
 Laboratório de Análises Químicas- Colorímetro Diferencial de Varredura 
DSC (1), Espectrofotômetro por Infravermelho com acessórios de reflectância difusa, 
ATR de diamante e transmitância (1),  Espectrofotômetro UV/VIS (1), Absorção 
Atômica Fast Sequence multielementar (1),  HPLC com detector DAD (1), 
Cromatógrafo gasoso com detector FID (1), Cromatógrafo liquido com sistema de 
espectrometria de massa (1). 
 Laboratório de Análises de Solos e Tecido Vegetal- Espectrofotômetro de 
Absorção Atômica (1), Espectrofômetro Molecular(1), Destilador de Nitrogênio (1), 
Estufa de Circulação Forçada de Ar (1), Forno Mufla (1), Mesa Agitadora Orbital (1), 
Ponte de Titulação(1), Ventilador de Coluna (1). 
  Laboratório de Fisiologia Vegetal, Biotecnologia e Cultura de Tecidos 
Vegetais - Medidor de Clorofila Portátil (1), Medidor de área foliar Portátil (1), Sistema 
de Iluminação LED (10), Biorreator de Imersão Temporária por Bolhas (1),  Biorreator 
de Imersão Temporária Ralm com Sistema de Iluminação LED (2), Duas Câmeras de 
Germinação (BOD) com fotoperíodo (1), Sensor do Potencial hídrico da Planta – ICT 
(1), Microscópio Trinocular Leica DM500 com sistema de fotodocumentação (1), Duas 
Bancadas de Fluxo Laminar pa100 (PACHANE) (1). 
  Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto- Vant 
Quadricoptero (1), Termômetro de infravermelho de alta resolução (1), GPS de 
navegação (6), Estação Sistema Global de Posicionamento (1), GPS (2), Teodolito de 
mira direta (1), Teodolito de nivelação (1), Nível ótico (1). 
  Laboratório de Classificação de Café- Área: 60,0 m2. Capacidade: 20 alunos. 
Equipamentos: bancada individual com iluminação para a classificação (10) conjunto 
com peneiras para a classificação de amostras (5) mesa oficial de classificação (1) box 
de luz ultravioleta para análise de injúrias (1) determinador portátil de umidade (3). 
 Laboratório de Torra e Moagem- Área: 25,0 m2. Capacidade: 20 alunos. 
Recursos disponíveis: torrador probatino com ciclonador de películas (2) torrador Rod-
Bel com sugador de películas (1) torrador Pinhalense com ciclonador de películas (1) 
moinho (3) balança (1) jogo de peneiras para granulometria (1). 
  Núcleo de Pós Colheita- máquina beneficiadora de café (1), máquina de 
classificadora de grãos de café (1), mesa dessimétrica para café (1), classificadora 
eletrônica (1), lavador e separador de café (1), descascador de café/separador de verdes 
(1), desmucilador de fluxo ascendente (1), 3 secadores rotativos, 6 tulhas com 
capacidade de 480 sacas de café beneficiados e 4.000 m2 de terreiro para secagem. 
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  Laboratório de Automação- Kits Arduino (placa + cabo e fonte), 12 
microcomputadores Raspberry PI 3, Sensores diversos como Umidade, Luminosidade, 
Gases, Temperatura, Distância, Placas de expansão para WIFI, ZigBee, Ethernet, Relê, 
4 Kits de robótica educativa Lego Mindstorms NTX 2. 
  Industrialização do Café- Indústria de café implantada aos moldes de empresas 
de torrefação, possui: balanças de sacarias (1), torradores de café industriais (3), silos 
para armazenamento de café torrado (4), moedores industriais de café (2), 
empacotadoras para café torrado e moído e em grãos (1). 
          Laboratórios de Informática 5 (cinco)- Três laboratórios de 31 máquinas cada, 
um laboratório com 40 máquinas e outro com 20 máquinas, link de Internet de 8 MB 
sendo 1 MB para cada laboratório, Access Point, Internet Wireless.  
 Cafeteria Escola- Área: 43,5 m2. Capacidade: 20 alunos. Recursos disponíveis: 
máquina de café expresso super automática (4), máquina de café coado (2) blender, (4) 
máquina de Café espresso de 2 grupos (2) moinhos para café Malhkoinig (2) moinho 
para café La Cimbale (2) frigobar (1) seladora de Pedal, cooktop (1), air pots (10), 
máquina de café expresso profissional 1 grupo (2), moinho profissional (2), máquina de 
gelo (1), lava louça (1). 
  
 Manutenção e melhoria da infraestrutura de P,D&I 
 Para manutenção, atualização e eventualmente aumento da disponibilidade de 
infraestrutura de P,D&I na área proposta no credenciamento, definimos a estratégia de 
gestão, garantindo a perenidade da Unidade Candidata. 
 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PPPI, se compromete a 
manter os Editais de Aquisição de Equipamentos Técnico Científicos para Pesquisa e 

Inovação, Pró-Equipamentos, que são lançados anualmente desde 2013. Lançado no 
ano anterior como Edital 13/2016 disponibilizou o valor de R$ 423.872,00 e este ano 
determinado como Edital 21/2017 disponibilizou o valor de R$ 235.000,00, apoiando as 
propostas que atendem à necessidade de investimento em equipamentos a serem 
compartilhados no desenvolvimento de pesquisas na Instituição, que possuam relação 
com Arranjos Produtivos Locais, com a Sociedade e com a área de Inovação 
Tecnológica, afim de promover a melhoria da estrutura de pesquisa científica e 
tecnológica nos Campi do IFSULDEMINAS. 
 Na mesma linha de apoio à pesquisa e à inovação o Edital do Programa 

Institucional de Incentivo ao Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, seleciona 
propostas de Inovação Tecnológica - projetos de pesquisa aplicada, elaborados com 
foco na solução de problemas reais, com natureza institucional, industrial ou 
comunitária; Inovação para o processo educacional, aplicação das Tecnologias de 
Informação e Comunicação e Inovação Social, processos, produtos e serviços que 
considerem políticas públicas voltadas a demandas vinculadas ao desenvolvimento de 
soluções para as camadas da população mais necessitada, disponibilizando R$85.000,00 
no Edital 22/ 2017 e R$76.800,00 no Edital 12/2016. 
 Participação de Editais de fomento externo como exemplo o FINEP/ 
PROINFRA no qual o IFSULDEMINAS aprovou recurso de R$ 780.767,00 para a 
compra de equipamentos para a Instituição. 
 Renovação do contrato com o Sistema FINANCIAR, realizado anualmente, 
disponibilizando mais de 2.000 editais para captação de fomento externo, possuindo 474 
servidores cadastrados. 
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4.3    Mecanismos de gestão e coordenação     (4 páginas) 
 
 Estrutura de gestão do Polo de Inovação - Concepção 
           O Polo de Inovação Agroindustrial do Café, será denominado com a sigla 
INOAGRO-CAFÉ no escopo desse Plano de Ação. É um setor vinculado a Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFSULDEMINAS com a finalidade de 
prospectar projetos de Inovação Tecnológica no agronegócio café, aproveitando-se 
fundamentalmente, mas não exclusivamente, das competências localizadas nos 
Institutos Federais no âmbito Brasil para a inovação tecnológica dentro do parque 
agroindustrial cafeeiro.  
 Arquitetura do Polo de Inovação - Uma Plataforma de Negócios 
 A concepção do Polo de Inovação Agroindustrial do Café pode ser 
compreendida através do conceito de Plataforma de Negócios. Essencialmente, uma 
plataforma de negócios oferece um local ou um ambiente propício para o surgimento de 
inovações, sejam elas de natureza tecnológica ou de negócios. Isto ocorre, pois a 
plataforma de negócios promove intensas interações entre distintas competências 
oriundas de diferentes parceiros desta plataforma, interações estas que não seriam 
possíveis de ocorrer sem o estímulo proporcionado pela plataforma (Figura 1).  

 

 

Figura 1: A arquitetura do Polo de Inovação  como Plataforma de Negócios. 
 
 Através do estímulo às interações, novas combinações de competência podem 
ocorrer, resultando no acréscimo de conhecimentos que poderão se materializar em 
inovações tecnológicas ou mesmo em novas oportunidades de negócios. Estas, por sua 
vez, podem alavancar todo o negócio do café, levando o agronegócio cafeeiro à sua 
excelência.  A Figura 2, apresenta o modelo sugerido para a Plataforma de Negócios no 
Polo de Inovação Agroindustrial do Café. A Plataforma de Negócios representa uma 
estrutura de um agente central que articula outras peças complementares, visando à 
criação conjunta de valor em um espaço específico de co-criação.  
 A compreensão deste modelo parte de sua base: a cadeia Agronegócio Café. 
Neste setor o Polo é estratégico, criando um ambiente de interação com o objetivo de 
possibilitar uma cultura de inovação para o setor cafeeiro. Busca-se a articulação de 
atores complementares para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Estes atores, 
também vistos como módulos, são construídos pela iniciativa de competências com 
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perfil empreendedor, juntamente com a anuência da instituição de referência. Da junção 
destes módulos, são criados projetos multidisciplinares com a participação de diferentes 
segmentos, sobretudo, do elo acadêmico, com a tendência de se buscar uma maior 
participação dos demais elos deste sistema. 
 

 

Figura 2:  Plataforma de Negócios no Polo de Inovação Agroindustrial do Café. 

A comunicação é o elemento vital que faz rodar toda esta engrenagem, tendo 
como complemento a coordenação em rede e a construção conjunta de valor. Desta 
mistura, as tecnologias geradas têm o diferencial de participar de uma vitrine que 
aproxima Instituição - Empresa - Governo, favorecendo a formação de novas parcerias 
e, como consequência, negócios. Utilizando de uma base de comunicação e 
coordenação articuladas, estas tecnologias teriam o potencial ampliado para 
constituírem futuras plataformas de negócios. O resultado de todo este sistema seria o 
fortalecimento do próprio sistema Agronegócio Café, adicionado de um novo 
ingrediente: a inovação. 

 
 Mecanismos Gerais de Coordenação - Aspectos Administrativos 
 Forma jurídica: O Polo de Inovação Agroindustrial do Café constitui-se em um 
órgão vinculado à Pró- Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação. 
 Estrutura organizacional: O Polo deverá ter uma estrutura bastante reduzida. 
Seu papel será promover a coordenação / integração entre as diversas organizações / 
instituições do agronegócio café (Figura 3). Diante disso, propõe-se que o Polo possua a 
seguinte estrutura organizacional nesta primeira fase:  
 

- Conselho Superior é representado pelas instituições que têm participação 
efetiva no Polo, será responsável por homologar decisões estratégicas, tais como os 
rumos da inovação tecnológica para o Polo de Inovação Agroindustrial do Café.  
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- Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação – PPPI e Núcleo de 
Inovação Tecnológica - NIT coordena as ações de pesquisa e inovação do Polo e 
assessora o trabalho do Comitê Gestor. 

 
        - Comitê Gestor assessora a administração geral, exercida pelo Coordenador de 
Unidade. Tem caráter consultivo e deliberativo. Sua composição, com representantes de 
diversos segmentos, viabiliza a democratização na tomada das decisões. Delibera sobre 
normas, projetos, diretrizes, aprovando ou não a sua execução. 
 

- Coordenador da Unidade responsável pela gestão do Polo, administração e 
alocação dos recursos captados e/ou da instituição. Acompanha projetos e promove  
ações de integração (reuniões, seminários e outros). Supervisionará e dará suporte à 
implantação e condução dos diferentes projetos em execução. Estabelece um ambiente 
de colaboração entre as instituições parceiras, coordena e supervisiona a equipe de 
trabalho, presta contas aos agentes financiadores dos recursos alocados e captados. 

 
-  Coordenação de Planejamento e Negócios este coordenador acompanha a 

execução do Plano de Negócios estabelecido no início de cada projeto juntamente com a 
empresa.  

 
 - Coordenação de Prospecção de Projetos este coordenador deve buscar 
oportunidades de negócio junto às empresas, promovendo parcerias, oportunidades e 
capacitações junto a elas. 
 
 - Coordenação de Gestão será o responsável pela direção dos projetos. 
Posteriormente, serão definidos gerentes para cada um dos projetos que serão 
executados pelo Polo. Autoriza despesas, aloca áreas, laboratórios e equipamentos para 
execução dos projetos, firma contratos com terceiros, contrata serviços de consultoria e 
assessoria e representa o Polo nas ocasiões que se fizerem necessárias. 
 
 - Coordenação de Propriedade Industrial será o responsável por coordenar 
todo o processo de busca e redação de patentes, mantendo atualizado todos os projetos e 
royalties de patentes gerados para a Instituição.  
 
 - Coordenação de Recursos Humanos ficará ao encargo de prospectar alunos 
de diversas modalidades de ensino, para as diferentes necessidades dos projetos, 
garantindo que os mesmos atuem de forma produtiva, além de proporcionar cursos de 
formação em P, D & I. 
 
 - Coordenação de Marketing será o responsável por cuidar de toda a parte de 
comunicação interna e externa do Polo. Planeja e executa ações de comunicação para os 
públicos interno e externo, elabora, propõe e acompanha o plano de marketing dos 
produtos de inovação obtidos além de colaborar com todos os projetos em prospecção. 
 
 - Coordenação de Finanças ajuda a elaborar o planejamento de custos dos 
projetos, presta contas das finanças do Polo ao Coordenador de Unidade, auxilia na 
compra de equipamentos, insumos, contratação de serviços de terceiros e gerencia os 
royalties do Polo. 
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 - Gerentes dos Projetos serão os responsáveis diretos pelos projetos. Garantem 
o bom andamento dos mesmos, o levantamento e publicações dos resultados, a 
execução orçamentária dos projetos e demais ações correlacionadas. Ao Gerente caberá 
o direito aos royalties determinados pelo projeto, segundo a política de inovação da 
Instituição. 
 

 
 
Figura 3: Organograma do Polo de Inovação Agroindustrial do Café.  

 
 
 O fluxo de trabalhos do Polo de Inovação se inicia pelo contato do cliente com o 
Polo, seja ele por meio da Coordenação de Prospecção de Projetos ou por contato direto 
com o pesquisador, o futuro Gerente de Projetos. O Coordenador da Unidade 
juntamente com o Coordenador de Gestão, Coordenador de RH e Fundação de Apoio 
estudam a forma de condução viável para o projeto. Este será avaliado quanto à sua 
aplicabilidade, quanto à necessidade de informações adicionais e se é exequível do 
ponto de vista financeiro. Caso seja necessário serão adotadas medidas para sua 
adequação. É elaborado o Plano de Negócios. O projeto será encaminhado para a 
execução pela Coordenação de Gestão e pelo Gerente de Projetos. Bolsistas serão 
designados para auxiliar na condução do trabalho. Quando este estiver finalizado a 
Coordenação de Marketing o apresenta. Segundo às necessidades da Empresa, a 
validação dos resultados e a sua divulgação, a apresentação poderá ser na forma 
de papers científicos ou em eventos. Toda a redação e registro de patentes serão de 
responsabilidade da Coordenação de Propriedade Intelectual. 
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4.4    Gestão da inovação e propriedade intelectual      (2 páginas) 
 
Gestão de projetos de inovação e da propriedade intelectual 
 Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT - O Polo de Inovação Agroindustrial do 
Café, terá como apoio à gestão de suas tecnologias, a estrutura do Núcleo de Inovação 
Tecnológica – NIT e Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologia - 
ELITT. O NIT (Lei de Inovação nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, Decreto no 

5.563, de 11 de outubro de 2005) foi criado e regulamentado pela Resolução 75/2010  
do IFSULDEMINAS. Foi incorporado na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação - PPPI, onde são executados todos os procedimentos internos para garantir a 
proteção dos produtos e/ou processos gerados no Instituto. Gerenciado por 
uma Coordenação Geral mantém representações locais em cada Campus, na forma de 
Escritório Local de Inovação e Transferência de Tecnologia – ELITT, criados e 
regulamentados pela Resolução 7/2015 do IFSULDEMINAS. Ao coordenador de cada 
Campus, ELITT, cabe o trabalho de prospectar projetos, internos e externos ao Campus, 
com potencial inovador. O IFSULDEMINAS disponibiliza parte da carga horária de 22 
servidores para atividades relacionadas ao NIT. Essa equipe têm disponibilidade de no 
mínimo 10 horas semanais para o desenvolvimento dessas atividades.  
 Royalties - Resolução 075/2010 do IFSULDEMINAS - A aplicação dos 
recursos auferidos (royalties) está descrita dentro da Resolução 075/2010 do 
IFSULDEMINAS que dispõe sobre a criação do NIT. O artigo 16 descreve: 
Art. 16º: "Os rendimentos auferidos da exploração econômica de inventos e criações e 
de transferência de tecnologia, sob a forma de cessão de direitos, royalties, lucros de 
exploração direta ou indireta, participação regulada por contratos, convênios, ajustes e 
instrumentos congêneres, a qualquer título, obedecerão às seguintes proporções: 
I– é assegurada ao inventor, criador, ou melhorista, a participação de 1/3 (um terço) nos 
ganhos econômicos acima referidos;  
II– 2/3 (dois terços) pertencerão ao IFSULDEMINAS, assim distribuídos: 
a) 50% será destinado à melhoria da estrutura física e manutenção das atividades da 
PPPI, especialmente em apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica e ações do 
NIT, incluindo despesas com taxas, emolumentos, registro de patentes, licenciamento e 
gastos conexos; 
b) 50% será destinado a melhoria da estrutura física e manutenção de atividades, 
exclusivamente de pesquisa, do Campus onde a criação foi desenvolvida. 
Parágrafo único: A repartição e a fruição do aproveitamento econômico deverão ser 
estabelecidas em contratos específicos, ou em outros ajustes formais congêneres, 
firmados entre o IFSULDEMINAS e as partes interessadas". 

 
Práticas da Unidade Candidata na formulação e na negociação de PI  
 As práticas da Unidade Candidata, Campus Machado, se traduzem na 
experiência obtida por meio de inovações desenvolvidas pelos seus 
docentes/pesquisadores na Instituição em parceria com Empresas. Os Editais de 
Inovação do CNPq e os Editais de Inovação do NIT, dentre outros, auxiliam na 
produção de tecnologias com soluções para o cafeicultor e para a indústria do café. 
 O "Descascador de Drupas sem Água", um equipamento de fácil manuseio e 
voltado para a sustentabilidade, foi desenvolvido pelo pesquisador e docente Prof. Dr. 
Carlos Henrique Rodrigues Reinato, é um exemplo da produção na sublinha 2, Indústria 

de máquinas e implementos. Contratado no ano de 2015, patente depositada, sendo 
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comercializado pela empresa Pinhal Máquinas (Cândido Bortoni & Tito Ltda), gerando 
royalties para a Instituição. O valor total do projeto é de R$ 60.000,00, obtendo o aporte 
financeiro da empresa de R$ 20.000,00, com contrapartida da unidade na ordem de 
R$40.000,00 (R$30.000,00 do CNPq e custeio com bolsistas no valor de R$9.600,00). 
 Juntamente com a Asus Implementos, foi desenvolvido no Campus Machado a 
"Podadora com Mecanismo Controlador de Distância de Corte", que possibilita maior 
qualidade e uniformidade na operação de poda. Este produto teve como responsável 
técnico o professor Dr. Leonardo Rubim Reis, sendo um exemplo da produção na 
Indústria de máquinas e implementos, sublinha 2. Foi desenvolvido nos anos de 2015, 
2016 e 2017. O pedido de patente será depositado no INPI. O projeto tem um valor total 
de R$ 25.000,00, sendo R$ 6.500,00 aportado pela empresa. A unidade teve uma 
contrapartida de R$ 8.900,00, com custeio de bolsistas no valor de R$ 9.600,00. 
 O projeto "Aperfeiçoamento do Processo de Secagem do Secador de Leito 
Fixo", desenvolvido com a empresa Maciesk Ltda, possibilita a secagem de diferentes 
lotes de café provenientes da lavoura sem pré-lavagem. É coordenado pelo professor Dr. 
Ivan Franco Caixeta. Subsidia experiência na sublinha 2, Indústria de máquinas e 

implementos. Se iniciou em abril de 2015 e tem previsão de término no ano de 2020. O 
pedido de patente será depositado no INPI. O valor total do projeto é de R$54.200,00, 
aportado R$ 25.000,00 pela empresa, com contrapartida da unidade de  R$ 10.000,00. O 
custeio das bolsas está sendo da ordem de R$ 19.200,00. 
 A empresa Martins Gomes Ltda é parceira no projeto "Calador de Bag". Este 
projeto permite melhor distribuição da força do operador ao manusear o equipamento. O 
coordenador é o servidor MSc. Luís Adriano Batista que também trabalhou na sublinha 
2, Indústria de máquinas e implementos. A data de contratação foi 02/10/2015 e o 
término em 02/09/2016. O pedido de patente será depositado no INPI. O projeto foi 
orçado em R$ 13.690,00, sendo que o aporte financeiro da empresa foi de R$6.445,00, 
com contrapartida da unidade de R$ 2.445,00. 
 O projeto de "Desenvolvimento de abanador de café portátil", desenvolvido com 
a empresa Ventbras S.A., pelo responsável técnico Prof. Dr. Vanderson Rabelo de 
Paula, tem o objetivo de otimizar a colheita de café. O desenvolvimento deste produto 
subsidia experiência na sublinha 2, Indústria de máquinas e implementos. Tem o 
período de contrato de 02/10/2015 até a data de 02/09/2016. O projeto tem o valor total 
de R$ 60.000,00, com aporte financeiro de R$ 18.000,00 pela empresa. A contrapartida 
da unidade é de R$ 6.000,00 e o custeio com os bolsistas totaliza R$19.200,00. 
 Com o apoio da empresa Carmomaq Ltda, foi desenvolvido o projeto "Torrador 
modular para cafés especiais - Speciatto". Este produto tem a capacidade de torra de 1 
kg de café, otimizando a indústria de cafés especiais. O Prof. Dr. Leandro Carlos Paiva 
é o responsável técnico. Esta produção subsidia a experiência na sublinha 3, Indústria 

de torra e moagem do café. Foi contratado em 17/11/2015 e o término se deu em 
17/01/2017.  Prevê o depósito de patente no INPI. O projeto engloba o valor total de R$ 
45.000,00, com o aporte financeiro da empresa de R$ 20.000,00, com contrapartida da 
unidade de R$ 6.500,00. O custeio das bolsas dos estudantes que apoiaram o projeto 
ficou em R$ 9.600,00 e contou com o aporte financeiro do CNPq de R$ 25.000,00. 
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5 Mercado de P,D&I na área proposta   (4 páginas)   
 
As empresas industriais ou grupos de empresas que se pretende atender 
 O IFSULDEMINAS possui vários Convênios de Cooperação Técnica com 
empresas da região. O convênio com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em 
Guaxupé Ltda-COOXUPÉ, assinado em 2016, com validade de 5 anos, nos permite o 
acesso a mais de 60 empresas industriais, que atuam no setor agrícola, mais 
especificamente com cafeicultura. Esta cooperativa atua na região desde 1932. 
Atualmente possui mais de 12 mil cooperados. A cooperativa recebe café produzido em 
mais de 200 municípios de sua área de ação. Possui projetos como torrefação própria, 
auxílio na produção e comercialização de café, laboratórios para análise do solo, 
geoprocessamento, dentre outros. O convênio com a COOXUPÉ tem por objeto a 
cooperação técnica e científica para realização de pesquisas tecnológicas, formação de 
profissionais e captação de recursos financeiros, visando o desenvolvimento e execução 
conjunta de ações, programas e projetos voltados à cadeia produtiva do café. Esta 
Cooperativa disponibilizou a quantia de R$ 100.000,00 para se efetuar a implantação de 
projetos com empresas diversas na Fazenda São Sebastião, Unidade de Validação do 
Polo.  
 No estado de Minas Gerais existem inúmeras Cooperativas de Café, além da 
citada anteriormente, que já tem ou poderão fazer parceria com o IFSULDEMINAS, 
estas estão relacionadas a seguir, separadas por macroregião: 
 Sul de Minas: COOPAMA (Machado); COOMAP (Paraguaçu); COOPFAM, 
COOCAMINAS (Poço Fundo); CAARG (Lavras); COPACAFE (Perdões); 
COOPERBOM (Bom Sucesso); COOPASSA (Cássia); COPER-RITA (Santa Rita do 
Sapucaí); COPERVASS (São Gonçalo do Sapucaí); COCARIVE (Carmo Minas); 
COCAMINAS (Monte Belo); COOPARAÍSO (São Sebastião); CAPEBE (Boa 
Esperança); COOPERCAM (Campos Gerais); COOPAPI (Ilicínea); COOCAFE 
(Santana da Vargem); COCATREL (Três Pontas); COCCAMIG, MINASUL 
(Varginha); Alto Paranaíba: CAPAL, COOPCAF (Araxá); CARPEC (Carmo 
Paranaíba); COPERMONTE (Monte Carmelo); EXPOCACCER (Patrocínio); 
COOPERDIZES (Perdizes); COOPADAP (São Gotardo); Zona da Mata: COOCAFE 
(Lajinha); COCAMUR (Muriaé); Central: COPACAFE (Belo Horizonte); Rio Doce: 
COPERCAFE (Caratinga); Centro Oeste: COOCANASTRA (São Roque). 
  Inúmeras Empresas de Equipamentos e Insumos para a cafeicultura também 
estão presentes no estado de Minas Gerais. Citamos as principais indústrias e 
distribuidores, muitas já trabalham com o IFSULDEMINAS. Segue relação por 
município: Agrimec Indústria de Implementos (Três Pontas); Agronelli Indústria de 
Insumos Agropecuários (Uberaba); Asa Agrícola (Monte Carmelo); Bayer Cropscience 
(B.Horizonte); Bunge Fertilizantes (Uberaba); Café Brasil Indústria  (Alfenas); DKM 
Indústria/Comércio de Máquinas Agrícolas (B.Horizonte); Eco Insumos Agropecuários 
(Pouso Alegre); Fert Minas Indústria/Comércio Fertilizantes Foliares (Alfenas); 
Fertilizantes Heringer S/A (Três Corações); Fertilizantes Mitsui S/A Indústria/ 
Comércio (Poços de Caldas); Fertipar Sudeste Adubos e Corretivos Agrícolas 
(Varginha); Indústria/Comércio-Máquinas de Café Mangará (Ouro Fino); Industrial 
Atilla Ltda (Manhuaçu); Lavadores Pimenta (Elói Mendes); Plastro do Brasil S/A 
(Uberlândia); Santa Clara de Assis (Botelhos); Sul Mineira Comércio de Sacarias 
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(Varginha); TDI Máquinas Agrícolas Indústria/Comércio (Araguari); VN Máquinas 
Indústria/Comércio (Varginha); Yara Indústria/Comércio (Três Pontas). 
A relevância da área de competência para a indústria   
 A relevância da área da Agroindústria do Café, com suas sublinhas de atuação 
Indústria de Máquinas e Equipamentos e Indústria de Torra e Moagem, para a indústria 
regional, se baseia em dificuldades existentes no setor pesquisa-indústria. Um dos 
gargalos encontrados está no amadorismo com que algumas empresas torrefadoras são 
geridas. Pesquisas do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária (Fundepag) e do Consórcio Brasileiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Café, demonstram que a grande maioria das firmas é de 
pequeno porte, tem atuação regional e gestão familiar, e possui baixa motivação para 
qualificação gerencial e tecnológica por apresentar alta rotatividade, entrada e saída da 
atividade. A Abic estima uma ociosidade da indústria de 65%, além de estarem 
constantemente sob a pressão das forças de concentração de mercado.  

Há evidências também de que o processo de consolidação e modernização da 
indústria cafeeira tem avançado nos últimos anos nas torrefadoras de médio/grande 
porte, que detém equipamentos de última geração, contrastando com a maioria que 
possui um parque tecnológico de gerações anteriores. É importante salientar também 
que nos casos de P&D nas grandes empresas, estas são conduzidas in house, e os 
resultados destas pesquisas são mantidos como segredo industrial, mesmo porque geram 
vantagens competitivas para as que o detém. Para todo o setor industrial, entretanto, esta 
postura proprietária da tecnologia mantém o setor desatualizado e com pouca força 
competitiva frente aos seus pares internacionais. Outro ponto importante é a ausência de 
uma estrutura industrial para o processo de fabricação de blends do café para a 
torrefação e exportação. O paradigma de “importar para exportar”, aliado às questões 
legais parecem estar sendo os entraves para sua efetivação. Um estudo mais 
aprofundado nestes temas se torna crucial. Portanto, pode-se concluir que ainda há 
grandes espaços para a atuação dos setores pesquisa-indústria, tanto no que se refere à 
modernização gerencial das empresas quanto no desenvolvimento de tecnologias de 
processamento e industrialização. Questões do funcionamento do mercado também são 
temas urgentes de pesquisa neste elo do negócio café, demonstrando a relevância da 
área de competência do Polo do IFSULDEMINAS para a região. 

 
As demandas já diagnosticadas na área de competência do mercado 

De acordo com o Grupo de Estudos e Mercado da Universidade Federal de 
Lavras – GECOM, este mercado passou por grandes modificações nos últimos anos, 
surgindo uma nova classe de empresas torrefadoras, cafeterias e varejo de cafés com 
atributos de qualidade que antes eram exclusividade dos consumidores internacionais. 
Muitas destas empresas são de propriedade de produtores de cafés especiais, que 
acreditaram na revolução da qualidade que tomou conta do mercado nacional. Analisar 
as estratégias de sucesso que levaram estas empresas a conquistar este espaço no 
mercado servirá de importante ferramenta de benchmarking para consolidar o mercado 
de cafés especiais no Brasil. O GECOM entende que é de fundamental importância para 
o agronegócio compreender novas demandas, e as respostas dos consumidores a fatores 
como qualidade, certificações, sustentabilidade e segurança alimentar. Compreendendo 
os desejos dos consumidores se criam novas ferramentas e estratégias de marketing, seja 
no mercado interno como no mercado externo. Para tanto é necessário o crescimento em 
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tecnologias e inovações dentro do âmbito do Agronegócio Brasileiro para acompanhar 
as expectativas deste mercado. 
 
As expectativas de crescimento de investimentos na área de competência e a 
importância para o crescimento futuro das empresas 
 Existem inúmeras oportunidades de crescimento na área de competência do Polo 
de Inovação, dentre elas: aumento dos aportes direcionados à pesquisa, especificamente 
nas áreas da biotecnologia, entre eles o setor cafeeiro; criação de Parques Tecnológicos 
com potenciais para a geração de pesquisas e negócios integrados dos setores 
acadêmicos-empresariais, com ênfase no café; interesse dos setores empresariais do 
setor cafeeiro na aproximação com a pesquisa através de parcerias comerciais; 
possibilidade de construção de uma agenda comum de eventos e disseminação de 
tecnologia cafeeira e interesse governamental no fomento à pesquisa na cafeicultura 
mineira como fonte de agregação de valor ao produto. 
 
As forças e fraquezas da Unidade como provedora de P,D&I para a indústria 
 Os pontos fortes são marcados pela presença de Centros de 
Pesquisas/Universidades localizadas em Minas, com forte tradição e projeção nacional e 
internacional, recursos humanos de alta competência no setor, laboratórios específicos e 
modernos para a condução de pesquisas e ensaios nas áreas da produção (Agronomia), 
industrialização (Engenharia de Alimentos) e negócios (Laboratório de Mercados 
Futuros), presença de fortes órgãos de fomento do setor cafeeiro estadual e federal, 
presença de campos experimentais já consolidados com foco ao desenvolvimento da 
cultura (EPAMIG, PROCAFÉ e demais Instituições de Pesquisas Cafeeiras), frequência 
de eventos e calendário consolidado de transferência de conhecimento, grande enfoque 
de pesquisas na área de mercado/comercialização. 
  Os pontos fracos são apresentados pela desarticulação entre a demanda real no 
campo com as pesquisas realizadas de viés acadêmico, desarticulação entre as pesquisas 
realizadas com fraca sinergia e interação entre os pesquisadores, competição por 
recursos de pesquisa por parte dos pesquisadores, ausência de uma articulação integrada 
com agenda de pesquisas comuns, competição entre órgãos de transferência tecnológica, 
sombreamento nas funções de pesquisa por parte das instituições levando à duplicidade 
de gastos de recursos, crise econômica no país afetando os setores de industrialização e 
comercialização do café, o que acarreta baixa procura por pesquisa e inovação. 
  
Os fornecedores de P,D&I concorrentes na área credenciada e suas sublinhas 
 O Polo de Inovação Agroindustrial do Café do IFSULDEMINAS apresentará 
como concorrente no fornecimento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação uma 
agência que atua em Minas Gerais. Esta é a Agência de Inovação do Café - InovaCafé, 
que é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) e desenvolve estudos, pesquisas e inovações para promover o 
empreendedorismo no setor agroindustrial do café. A Agência tem como objetivo 
contribuir com o desenvolvimento do conhecimento científico e apresentar soluções 
para problemas demandados por órgãos e instituições públicas ou privadas que sejam 
relacionados ao agronegócio do café. Está localizada no Campus Universitário da 
UFLA, na cidade de Lavras/MG e é aberta à participação de discentes, docentes,  
técnicos administrativos e outros servidores públicos que atuem em áreas de 
conhecimento que tenham interfaces com os projetos e ações desenvolvidos no seu 
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âmbito de atuação. Apesar desta Agência apresentar ações de P,D&I na área da 
Cafeicultura ela está distante cerca de 200 km da Unidade Candidata do 
IFSULDEMINAS, Campus Machado. 
 
A estimativa de participação no mercado foco, considerando o alcance efetivo da 
equipe proponente ao mercado - baseado no histórico apresentado 
 Nossos docentes/pesquisadores do Polo de Inovação atuam em toda a cadeia do 
agronegócio café, desde a inovação da indústria de torra e moagem do café, até a 
pesquisa e desenvolvimento de máquinas e implementos. Exemplos desta expertise 
estão citados em outras partes deste projeto. Os projetos desenvolvidos anteriormente 
estimularam a participação de outras empresas, nossas parceiras atuais na participação 
desta Chamada Pública.  
 
A sustentabilidade prevista para a ação EMBRAPII considerando a evolução da 
demanda de P,D&I na área pleiteada no credenciamento 
 A produção de cafés especiais, atualmente com crescimento anual de 15% 
pressiona a evolução da demanda de P,D&I na área pleiteada no credenciamento. A 
consciência ambiental e social continua permeando as ações das indústrias de café 
também necessitando P,D&I. Pelo lado social, os projetos abrangem iniciativas ao 
empreendedorismo, melhorias nas comunidades cafeicultoras e investimentos na 
capacitação dos produtores. Na área ambiental existe a preocupação constante com o 
desenvolvimento de ações que ajudem a minimizar os impactos de matérias recicláveis 
de embalagens e a criação de cápsulas reutilizáveis. Além das questões ambientais e 
sociais, as empresas também estão voltadas para a diversificação de seus artigos, com a 
oferta de novas opções em máquinas e produtos para o mercado consumidor. Além 
disso, investem na criação de máquinas específicas para a qualidade de café na fase de 
pós-colheita, secagem e indústria de café torrado e moído, com artifícios novos que 
promovam a praticidade no ato do preparo do café. Comunicação com seus clientes por 
meio de plataformas interativas na forma de softwares e app's também é uma 
necessidade. Algumas indústrias do café, têm prioridades de produção de embalagens e 
novos desenvolvimentos para o armazenamento de cafés especiais. O mercado de 
pequenas máquinas de café espresso, ideais para  residências,  é  liderado  por  uma 
fabricante italiana, a De’ Longhi, que possui 34% do mercado global e gera mais de 720 
milhões de euros em receitas. Este mercado é incipiente no Brasil mas já mostra 
tendências de crescimento, vide as máquinas de cápsula que já estão em 0,6 % dos lares 
brasileiros representando 850 mil unidades, com um crescimento de vendas de 3,3% ao 
ano. As empresas italianas também estão entre as maiores fabricantes mundiais de 
máquinas para embalar e encapsular café. O mercado de cápsulas cresce 25% ao ano no 
mundo, no mercado de café do Brasil participa com somente 2%, evidenciando a grande 
demanda que ainda pode ser atendida somente para esse segmento, que necessita de 
mais investimentos em máquinas de encapsulamento, máquinas para as monodoses e 
demais equipamentos utilizados na indústria. Assim prevemos sustentabilidade para a 
ação EMBRAPII no mercado agroindustrial do café, considerando a grande evolução da 
demanda de P,D&I na área pleiteada no credenciamento. 
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6 Estratégia de captação de projetos    (3 páginas) 
 
O potencial de geração de conhecimento para o negócio café em Minas Gerais é 

imenso e também desafiador, por contar com instituições fortes e tradicionais de 
pesquisa, de extensão e comercialização, como também por possuírem diferenças 
regionais no que tange aos aspectos sociais, econômicos e tecnológicos. 

 
A região Sul de Minas possui uma infra-estrutura para o desenvolvimento do 

negócio café, em termos de instituições de pesquisa e órgãos relacionados à difusão. 
São instituições de pesquisa e difusão tecnológica da Região Sul de Minas: 
Universidade Federal de Lavras (UFLA); Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais (EPAMIG), com fazendas experimentais em Lavras, Machado, São Sebastião do 
Paraíso e Três Pontas; Fundação Procafé; Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG); Posto Agropecuário de Guaxupé 
(COOXUPÉ). 
 No Sul de Minas Gerais também ocorrem inúmeros eventos de difusão 
tecnológica do café. A participação efetiva destes eventos se traduz em oportunidades e  
estratégia de captação de projetos. A participação em feiras, que existem na região do 
Sul de Minas, e outras nacionais e internacionais,  oportunizam o contato com as 
empresas que se reúnem em stands expondo e negociando os seus produtos e que estão 
abertas à negociação de novos projetos com o Polo de Inovação Agroindustrial do Café. 
 Abaixo estão listados alguns eventos e feiras ligados à área da Cafeicultura: 
 O CONCURSO DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS 
realizado pela SEAPA, através da Emater-MG e a Universidade Federal de Lavras. O 
Concurso Mineiro de Qualidade de Café foi instituído em 2004 com o objetivo de 
promover e valorizar os cafés de Minas Gerais, possibilitando a participação de 
pequenos cafeicultores. Este evento tem periodicidade anual e acontece na cidade de 
Machado, onde está o Campus da Unidade Candidata, que sedia o concurso. 
 A EXPOCAFÉ é considerada a maior feira de tecnologia agrícola voltada para 
o agronegócio café no Brasil e uma das principais difusoras de tecnologias no 
segmento. Criada em 1998, pela Universidade Federal de Lavras, a feira é realizada, 
desde 2010, pela EPAMIG e pelo Governo de Minas Gerais, com o apoio da UFLA, da 
EMATER-MG, da Prefeitura Municipal de Três Pontas, da COCATREL, da UNICOOP 
e do Consórcio Pesquisa Café. Idealizada a partir de projetos financiados pelo 
CNPq/BIOEX-Café. A feira oferece aos produtores e representantes da indústria a 
oportunidade de conhecer e adquirir novidades em máquinas, equipamentos e insumos 
para a cafeicultura. Surge como uma oportunidade para que produtores busquem novas 
tecnologias e conhecimentos fundamentais à sustentabilidade do agronegócio, onde a 
produtividade das lavouras, a melhoria da qualidade do produto e a redução dos custos 
de produção, aliadas à preservação dos recursos naturais são muito importantes. A 
Expocafé tem periodicidade anual e acontece na cidade de Três Pontas, todo mês de 
junho. Durante o evento também são realizados treinamentos e demonstrações em 
campo sobre utilização e funcionamento dos implementos. Em 2017 a EXPOCAFÉ 
completou sua 20ª edição. 
 A FEMAGRI é uma Feira de Máquinas, Implementos e insumos Agrícolas. É 
um dos maiores eventos do agronegócio no Brasil, completando sua 16a edição no ano 
de 2017. Ela ocorre anualmente na cidade de Guaxupé/MG sendo organizada pela 
COOXUPÉ e recebe uma média de 30 mil pessoas durante os três dias de evento. A 
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grande rotatividade de público aliada à grande variedade de ofertas resulta em vendas 
que superam as expectativas todos os anos. Esses números são comemorados pelos 
expositores, que recebem um grande retorno pelo investimento feito nos 3 dias do 
evento. 
 A FENEC é uma Feira de Negócios da Cooperativa Agrária de Machado - 
COOPAMA. É um evento de fomento ao desenvolvimento no campo que já é uma 
tradição na região Sul do estado de Minas Gerais. O evento conta com uma 
megaestrutura, com quase 100 estandes onde as principais empresas do setor podem 
fazer negócios diretos com os produtores rurais, além de apresentar as principais 
novidades na área. A feira oferece condições especiais ao cooperado COOPAMA, que 
pode comprar máquinas e insumos agrícolas através da modalidade Barter, também 
conhecida como troca. A feira ocorre anualmente na cidade de Machado/MG e concluiu 
sua 12º edição no ano de 2016. 
 A SINAGRO é uma Feira Regional do Agronegócio, que em 2017 realizou sua 
7ª edição e também é considerada uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Com 
infraestrutura privilegiada e de fácil acesso, a Feira SINAGRO traz inúmeras vantagens 
para expositores e compradores, como: aproximação de produtores rurais e empresas do 
segmento, e apresentação de novas tecnologias, facilitando acesso ao crédito. Além 
disso, conta com mais de 100 expositores, maquinários e implementos com preços 
diferenciados e promocionais e a presença de instituições financeiras. Durante todos os 
dias de evento, que ocorre na cidade de Passos/MG, o evento recebe um público 
estimado de 20 mil visitantes. 
 A SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ (SIC) é um encontro de 
cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, compradores, fornecedores, 
empresários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores do café. O evento 
acontece na capital do maior Estado produtor de café do Brasil, Belo Horizonte, e 
apresenta diversas ações, a milhares de profissionais do mundo, focadas nas áreas de 
Mercado & Consumo, Conhecimento & Inovação e Negócios & Empreendedorismo. A 
SIC é realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais – FAEMG, 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, pela Café 
Editora e pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da 
Agricultura. O evento ocorre no EXPOMINAS e recebe cerca de 14 mil visitantes 
durante os 3 dias de evento.  
 O CIRCUITO SUL-MINEIRO DE CAFEICULTURA é realizado pela 
UFLA, EMATER-MG, EPAMIG e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e tem o 
objetivo de sistematizar e organizar os encontros na área da cafeicultura na região, 
integrando as instituições públicas, privadas e os cafeicultores na busca de um objetivo 
em comum: melhorar a qualidade do café, aumentar a produtividade, diminuir os custos 
de produção e, por conseqüência, melhorar a renda dos cafeicultores. Este evento 
acontece em cidades-polo da região Sul de Minas Gerais entre os meses de março a 
novembro. 

 
A região da Zona da Mata é a segunda maior região produtora de café do Estado 

de Minas e também apresenta oportunidades para a captação de projetos pelo Polo de 

Inovação Agroindustrial do Café. Também possui infra-estrutura para o 
desenvolvimento do negócio café e instituições ligadas à cafeicultura como: a 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), a EPAMIG e a Emater - MG. Inúmeros eventos 
ocorrem na região, como exemplo: 
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 O SIMPÓSIO SOBRE CAFÉ DAS MONTANHAS DE MANHUAÇU é 
considerado hoje o 3º evento em importância no setor cafeeiro mineiro. O evento tem 
frequência anual e acontece na cidade de Manhuaçu. 

 
Responsável pela terceira maior região produtora de café de Minas Gerais, a 

região do Cerrado, especialmente o Alto Paranaíba, possui uma infra-estrutura 
avançada para o desenvolvimento do negócio café, conforme pode-se verificar. São 
importantes Instituições da região: Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
Universidade de Uberaba (UNIUBE), Fundação de Desenvolvimento do Café do 
Cerrado (FUNDACCER), EPAMIG e Emater-MG.  
 Na região do Cerrado ocorrem também inúmeros eventos, como:  
 O SEMINÁRIO DO CAFÉ DO CERRADO que é realizado pela Associação 
dos Cafeicultores da Região de Patrocínio (Acarpa), com o apoio do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), dentre outras empresas e instituições. 
O evento busca o aperfeiçoamento do setor por meio de palestras, debates e 
apresentações de novas tecnologias em produtos, equipamentos e serviços. O evento 
tem periodicidade anual e acontece na cidade de Patrocínio. 
 A FENICAFÉ congrega a realização simultânea de três dos mais importantes 
eventos da cafeicultura irrigada do país: o Encontro Nacional de Irrigação da 

Cafeicultura no Cerrado, a Feira de Irrigação em Café do Brasil, e o Simpósio 

Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada, que tem a coordenação do Núcleo de 
Cafeicultura Irrigada do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café 
(CBP&D/Café) e da Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA). A união dos 
eventos permite grande diversidade de público e temas envolvendo os avanços e 
desafios da cafeicultura irrigada. É a oportunidade para os cafeicultores e técnicos 
tomarem conhecimento dos resultados das pesquisas e também apontar demandas para 
novos estudos. Por possibilitar um melhor aproveitamento de terras aparentemente 
inaproveitáveis para a agricultura e reduzir os riscos de quebra de safra, a irrigação é a 
tecnologia que tem despertado grande interesse para investimentos. O evento tem 
periodicidade anual e acontece na cidade de Araguari. 
 Outros eventos sem periodicidade definida são: Seminário Internacional - 
qualidade e certificação do café (promovido pela FAEMG, SEBRAE-MG e SENAR), 
Café irrigado – qualidade e sustentabilidade (promovido pela Universidade Illy do Café, 
com apoio do Centro de Inteligência do Café/ Centro de Excelência Café do Cerrado, 
FUNDACCER, Universidade de Uberaba - UNIUBE e EPAMIG) e Encontro com 
Cooperativas do sistema Café do Cerrado (promovido pelo CACCER com apoio do 
SEBRAE-MG) discutem inovações e parcerias. 
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7     Financiamento da ação EMBRAPII  (2 páginas) 
 
 Na prospecção junto às empresas industriais foram solicitadas as suas 
demandas na área de Tecnologias em Agroindústria do Café. De 20 projetos previstos 
com as empresas contatadas, 07 foram formalizados para serem implementados no 
Polo. A relação dos projetos prospectados para esta Chamada Pública dos Polos 
EMBRAPII está citada em tabela anexa a este Plano de Ação. No primeiro trimestre de 
operação o Polo de Inovação Agroindustrial do Café se organizará institucionalmente, 
de maneira a consolidar a equipe de gestão e todo procedimento administrativo e 
financeiro para dar início a sua operação junto à EMBRAPII. Após o credenciamento, 
serão dedicados 3 a 5 meses à formalização dos contratos dos projetos das empresas 
industriais junto à Fundação.  
 A gestão dos recursos financeiros para a realização de projetos em parceria 
com empresas no Polo de Inovação Agroindustrial do Café será realizada pela 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado - FADEMA. Criada 
em fevereiro de 1.999 é sediada no Campus Machado, Unidade Candidata. É uma 
entidade dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos é regida por seu estatuto, 
o qual disciplina sua composição e finalidades. Conta com o reconhecimento de 
utilidade pública municipal, dado pela lei municipal nº 1.251, de 07 de outubro de 
1.999. Título obtido pelo relevante papel desempenhado frente à comunidade da qual 
está inserida. No ano de 2001, foi agraciada com o reconhecimento de utilidade 
pública em âmbito estadual, pelas ações e promoções do desenvolvimento local, 
regional e nacional, nas áreas da saúde, meio ambiente, segurança, assistência social, 
cultura e da pesquisa científica e tecnológica. 

A FADEMA detém o credenciamento de Fundação de Apoio ao 
IFSULDEMINAS, dado pelo Secretário de Educação Superior do Ministério da 
Educação e o Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da portaria conjunta nº 29 de 30 
de Abril de 2015. Dessa forma, assiste, gere, elabora e executa projetos de ensino, 
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico das 
instituições de ensino superior, em específico, aqueles do IFSULDEMINAS. Após ter 
sido credenciada pelo MEC/MCTI a dar apoio às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão ao IFSULDEMINAS, tem contribuído substancialmente e de forma crescente, 
na consecução dos objetivos do IFSULDEMINAS, isto é, na execução de projetos 
voltados para a capacitação, qualificação e extensão dos serviços de educação, ciência e 
tecnologia, na região do Sul de Minas e também em escalas nacional e internacional. 
Verifica-se, portanto, que a FADEMA no exercício financeiro de 2013 executou em 
parceria com o IFSULDEMINAS, contratos que somam R$ 60.581,18 e, em 2014, mais 
R$ 99.657,10, saltando estes valores para R$ 413.599,92 em 2015 e R$576.934,65, em 
execução no exercício de 2016, recursos estes executados em projetos de pesquisa, 
extensão e desenvolvimento institucional.  

Possui uma estrutura organizacional capaz de elaborar, gerir e prestar contas dos 
diversos projetos e não possui nada que a desabone até a presente data, sendo todos seus 
projetos aprovados pelos seus respectivos financiadores. Possui um corpo 
administrativo com a ciência dos direitos e deveres inerentes à administração pública e 
privada, na gestão de projetos, licitação, contratos e convênios, estes projetos, possui 
credenciamento para trabalho junto ao SICONV, se porventura for exigido. 
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8      Resultados esperados com o credenciamento  (2 páginas) 
 

 O credenciamento de uma unidade do IFSULDEMINAS como Polo EMBRAPII 
IF proporcionará uma série de benefícios à Instituição e a Unidade Candidata, Campus 
Machado, além de inúmeros impactos positivos ao agronegócio café, à nível regional e 
nacional, destacados a seguir: 
 
• Os setores de produção, indústria e comercialização têm grande necessidade de 

demandas de inovação tecnológica e é grande o número de indústrias dentro do 
agronegócio café que atuam com baixa tecnologia envolvida. 

 
• As perspectivas para o crescimento de cafés especiais no setor cafeeiro são grandes, 

tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, trazendo para a região 
mais inovações para a produção e industrialização destes cafés. 
 

• A articulação das competências instaladas é fundamental para o desenvolvimento 
sustentável do agronegócio café. 

 
• O estado de Minas Gerais possui competência instalada no agronegócio café por 

meio de diversos setores – indústrias, cooperativas, associações, universidades, 
institutos de pesquisa, dentre outros, o que faz jus a instalação do Polo de Inovação 

Agroindustrial do Café EMBRAPII no estado. 
 

• A região Sul de Minas tem as condições ideais para a instalação de uma entidade 
que atue nessa articulação, como o Polo de Inovação, por concentrar um grande 
número de produtores de café e demais atores da cadeia produtiva, de ensino, de 
pesquisa, empresas e indústrias. 
 

• A oficialização junto a EMBRAPII de um polo no IFSULDEMINAS, Campus 
Machado, reforça os trabalhos de inovação que vêm crescendo a cada ano na Instituição 
e amplia a atuação em pesquisa e extensão, realizadas em parcerias junto a diferentes 
instituições e empresas na região. 
 

• As ações prioritárias do Polo de Inovação Agroindustrial do Café possibilitarão 
projetos estruturantes ligados à promoção de negócios inovadores, alinhamento 
estratégico das atividades empreendidas pelos diversos atores e programas de 
capacitação de recursos humanos. 
 

• O mercado crescente de consumidores de café principalmente o de monodoses tem 
adquirido cada vez mais equipamentos de preparo e o Brasil não possui tecnologia 
nacional desenvolvida na área. 
 

• O crescimento da agregação de valor ao café tem demandado mão de obra 
especializada, a formação de recursos humanos nesta área é de extrema 
importância. 
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 Os principais benefícios da Instalação do Polo de Inovação Agroindustrial do 

Café EMBRAPII serão principalmente nos setores de produção, no que tange a 
necessidade de soluções para cafés especiais, por meio da inovação e testes com 
máquinas e equipamentos para a lavoura, máquinas e equipamentos para torra e 
moagem e inovações também no desenvolvimento e validação de produtos. Desta forma 
o produtor não deve ser lesado por falsas promessas de ganhos com produtos que 
podem ser inovadores mas não são efetivos.  
 
 O Polo de Inovação Agroindustrial do Café EMBRAPII pode atuar em setores 
específicos da indústria afim de trabalhar melhor o mercado de monodoses e de 
preparos de cafés especiais desde seu armazenamento, industrialização e cafeterias, para 
tanto, o trabalho do Polo será também articular competências já instaladas na região.  
 
 A criação do Polo promoverá um ganho substancial ao agronegócio cafeeiro 
regional e nacional, que carece destes projetos estruturantes que agregam os setores. A 
massa crítica de pesquisadores é beneficiada pois tem-se um local de desenvolvimento 
de ideias inovadoras, de contato com diversos setores da produção, industrialização e 
comercialização dentro do agronegócio e ainda um local de aproximação das 
instituições de pesquisa à essa cadeia produtora e industrializadora. Pode-se juntar a 
essa massa crítica de pesquisadores os discentes que futuramente estarão trabalhando 
em um desses setores em específico. 
 


