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Resumo
O Trabalho versa sobre a identificação e proposição de alternativas para
estruturação de um sistema de gestão da inovação do IFES, conforme previsto no
art. 15-A, da lei nº 10.973/2004. Muito se comenta acerca da alteração na Lei de
Inovação Tecnológica, efetuada pela lei nº 13.243/2016, que prevê a faculdade
das ICTs criarem seu NIT com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos.
A modalidade de pesquisa do estudo de caso foi utilizada no trabalho. Inicialmente
foram revistas as principais posições teóricas e legislativas sobre a inovação
tecnológica na Constituição Federal de 1988 e demais normas. Em seguida foi
realizada a análise do desenvolvimento histórico da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, do IFES e da AGIFES, bem como de suas
particularidades enquanto ICT. Posteriormente foi levantada a viabilidade da
criação de uma personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos para a
AGIFES, aferindo sua potencialidade de autoadministração e existência física de
recursos materiais e humanos, aliada a uma cultura inovadora. Na sequência é
feita uma análise dos correlatos organizacionais da inovação, com a sugestão de
se inovar organizacionalmente através da implantação e execução de ações com
vista a formar, desenvolver e disseminar a cultura da inovação pelas Pró-Reitorias
de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFES, instalação de uma unidade gestora
executora para a AGIFES, fortalecimento institucional das relações com sua
Fundação de Apoio, e implantação e execução de ações para especializar a
Procuradoria Federal junto ao IFES. As conclusões tentam uma avaliação da
AGIFES como organização inovadora, considerações são feitas sobre a
complexidade de se criar uma personalidade jurídica para a AGIFES e alternativas
são levantadas em prol da estruturação da política de inovação do IFES.
Palavras-chave: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Sistema de
Inovação. Unidade Gestora. Fundação de Apoio. Estruturação. Alternativas.
Procuradoria Federal.

Alternatives for structuring an innovation
management system of the Federal Institute
of Education, Science and Technology of
Espírito Santo - IFES - AGIFES case study
Bruno Feres Bichara Peixoto
Federal Institute of Education, Science and Technology of Espírito Santo
bruno.peixoto@ifes.edu.br
Abstract
The paper deals with the identification and proposition of alternatives for structuring
an innovation management system of IFES, as foreseen in art. 15-A of Law
10.973/2004. Much is said about the change in the Law of Technological
Innovation, made by Law 13.243/2016, which provides for the ability of ICTs to
create their NIT with their own legal personality, not for profit. The research
modality of the case study was used in the work. Initially, the main theoretical and
legislative positions on technological innovation in the Federal Constitution of 1988
and other norms were revised. Then, the analysis of the historical development of
the Federal Network of Professional, Scientific and Technological Education, of the
IFES and the AGIFES, as well as its particularities as ICT was carried out.
Subsequently, the viability of creating a non-profit private legal personality for
AGIFES was assessed, assessing its potential for self-administration and the
physical existence of material and human resources, coupled with an innovative
culture. Following is an analysis of the organizational correlates of innovation, with
the suggestion to innovate organizationally through the implementation and
execution of actions to form, develop and disseminate the culture of innovation by
the Teaching, Research and Extension Departments of IFES , installation of an
executive management unit for AGIFES, institutional strengthening of relations with
its Support Foundation, and implementation and execution of actions to specialize
the Federal Prosecutor's Office with IFES. The conclusions attempt an evaluation
of AGIFES as an innovative organization, considerations are made about the
complexity of creating a legal personality for AGIFES and alternatives are raised in
favor of structuring the innovation policy of IFES.
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