
 

 

 

 

 

Conselho da Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação em Inteligência 

Artificial aprova Consórcios de Basic Funding 
 

O Conselho da RIIA aprovou, na terceira reunião ocorrida em 03 de setembro de 2021, 
as duas propostas de consórcio Basic Funding apresentadas ao Comitê Técnico de 
Capacitação da Rede. As propostas foram submetidas às áreas-foco previamente aprovadas 
pelo Conselho: “Deep Learning” e “Visão Computacional, Processamento de Imagem e 
Linguagem Natural”. 

Basic Funding é a nova modalidade de fomento da EMBRAPII que destina recursos 
não-reembolsáveis ao cofinanciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
cujo escopo encontre-se entre os níveis de maturidade tecnológica (TRLs) 2 e 4 e seja 
desenvolvido por consórcios que envolvam, ao menos, duas Unidades EMBRAPII, duas 
empresas e uma startup. 

O projeto contemplado na área-foco de Deep Learning é intitulado “Transformers4All: 
Um Framework baseado em Transformers para Domínios Diversos” e tem como objetivo 
estudar e implementar arquitetura de transformers para problemas nas áreas de Visão 
Computacional, Séries Temporais, Sistemas de Recomendação e de Processamento de 
Linguagem Natural para a língua Portuguesa no Brasil. O consórcio contará com a 
participação de 5 Unidades EMBRAPII da RIIA: SENAI CIMATEC, CEEI/UFCG, Polo 
EMBRAPII do IFSC, Eldorado e EDGE UFAL; 2 empresas: HP Brasil e Foxconn e 2 startups: 
NEORON e NeuralMind e receberá R$ 1 milhão em recursos de Basic Funding EMBRAPII, 
além de 50% disso em aportes empresariais, totalizando R$ 1.500.00,00 para o investimento.  

O projeto contemplado na área-foco “Visão Computacional/NPL” é intitulado 
“Plataforma de desenvolvimento de few-shot learning para visão computacional e 
processamento de linguagem natural (FEWSHOT)” e tem como objetivo desenvolver uma 
plataforma de software para few-shot learning a fim de viabilizar o uso de técnicas de 
aprendizado com poucos exemplos para inspeção visual automática e processamento de 
linguagem natural. O consórcio será composto por 4 Unidades EMBRAPII da RIIA: Instituto 
Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, Fundação CERTI, Lactec e CPQD; 2 
empresas: Rudolph e Ativa Soluções e 2 startups: VetPix e Caren e receberá R$ 1 milhão em 
recursos de Basic Funding EMBRAPII, além de 10% do valor destinado pela EMBRAPII em 
aportes empresariais, totalizando R$ 1.100.00,00 para o investimento. 

A nova modalidade de fomento EMBRAPII visa apoiar projetos de P&D em etapas 
pré-competitivas, com foco no desenvolvimento de tecnologias disruptivas, intensivas em 
conhecimento e de maior risco, estimulando a participação de instituições de pesquisa e 
empresas brasileiras em consórcios para desenvolvimento de novas rotas tecnológicas na 
fronteira do conhecimento. 

 

 


