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Calendário
Dia Mês Atividade do GT Política de Inovação (art. 14 decreto 9.283/2018) CONSU

2017 Extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos – OK Resolucão

138/2017

18 Abril

2018

Rediscussão e Aprovação da Portaria de Propriedade Intelectual - OK Resolução 

para (substituir 

Portaria 

662/2002)

02 Maio Diretrizes/objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional

Consulta 

Pública e

Pauta do 

Consu 11/julho

16 Maio Diretrizes/objetivos de empreendedorismo, de gestão de 

incubadoras e de participação no capital social de empresas e suas 

receitas próprias decorrentes das disposições do decreto

30 Maio Diretrizes/objetivos para orientação das ações institucionais de 

capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da 

inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual e 

participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor 

ou empregado público nas atividades decorrentes das disposições 

deste Decreto

06 Junho Diretrizes/objetivos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, 

empresas e outras entidades + ações em andamento na Unifesp 

para convergência das Pró-Reitorias

20 Junho institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica

04 Julho institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica



Informes

3

• 21/05 (segunda): reunião prévia NIT/CPPD (Profa.

Patrícia)

• 21/05 (segunda): reunião prévia NIT/Propessoas (prof.

Murched)

• 22/05 (terça): evento Marco Legal com secretário MCTIC

no IEA/USP

• 28-30/05: NIT-Unifesp na Conferência Anpei de Inovação



Pauta
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1. Afastamento/licença de servidor para atividades de

ciência, tecnologia e inovação

2. Postergados :

• Diretrizes/objetivos para o estabelecimentos de parcerias

• Ações institucionais para capacitação de recursos

humanos em propriedade intelectual, transferência de

tecnologia e empreendedorismo



Legislação: Lei 8.112/90 x Lei de Inovação

 Lei 8.112/90 - aplicável a qualquer servidor federal

Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante

de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato

de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem

remuneração.

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido

do servidor ou no interesse do serviço.

 Apreciação da Administração é altamente discricionária

 Servidor não precisa demonstrar o interesse particular

 Interrupção a qualquer tempo solicitada por qualquer das partes
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Legislação: Lei 8.112/90 x Lei de Inovação

 Lei Inovação - aplicável a pesquisador público

Art. 2º, VIII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou

militar, ou detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição

funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

 Duas hipóteses de afastamento:

 Licença para colaborar com outra ICT

 Licença para desenvolver atividade empresarial relativa à inovação
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Legislação: Lei 8.112/90 x Lei de Inovação

 Lei Inovação: licença para colaborar com outra ICT

Art. 14. Para a execução do disposto nesta Lei, ao pesquisador público é facultado o afastamento para prestar

colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

observada a conveniência da ICT de origem.

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo pesquisador público, na instituição de destino, devem ser

compatíveis com a natureza do cargo efetivo, cargo militar ou emprego público por ele exercido na instituição

de origem, na forma do regulamento.

§ 2º Durante o período de afastamento de que trata o caput deste artigo, são assegurados ao pesquisador

público o vencimento do cargo efetivo, o soldo do cargo militar ou o salário do emprego público da instituição

de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, bem como progressão

funcional e os benefícios do plano de seguridade social ao qual estiver vinculado.

 Espécie de afastamento para servir a outro órgão ou entidade

 Pesquisador tem que demonstrar projeto de atividades

 ICT de origem tem direito de liberar ou vetar

7



Legislação: Lei 8.112/90 x Lei de Inovação

 Lei Inovação: licença para desenvolver atividade empresarial relativa à inovação

Art. 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que

não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver

atividade empresarial relativa à inovação.

§ 1º A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual

período.

§ 2º Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência

da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei no 8.112, de 1990.

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT integrante da administração direta ou

constituída na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação temporária nos termos da Lei no 8.745, de 9 de

dezembro de 1993, independentemente de autorização específica.

§ 4º A licença de que trata este artigo poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do pesquisador público.

[DECRETO]

 ICT de origem tem direito de liberar ou vetar

 Pesquisador tem de explicar o projeto e sua participação

 Interrupção a qualquer tempo solicitada apenas pelo pesquisador
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Proposta de Redação

Capítulo VII – Do afastamento/licença de pesquisador da Unifesp

Art. 34. Nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.973/04, a Unifesp poderá conceder aos
seus pesquisadores afastamento para prestar colaboração a outra ICT e licença para constituir,
individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade relativa à
inovação.

§ 1º As licenças e afastamentos de que tratam este regulamento não se confundem com a
licença para o trato de assuntos particulares ou quaisquer outras licenças e afastamentos
previstas na legislação, as quais são normatizadas e administradas, no âmbito da Unifesp, pela
CPPD.

§ 2º As licenças e afastamentos de que tratam este regulamento serão apreciadas pela Pró-
Reitoria de Gestão com Pessoas e não fazem parte do âmbito de competência da CPPD.

§ 3º Na apreciação dos pedidos de licença ou afastamento de que tratam este regulamento, a
Unifesp avaliará a conveniência e oportunidade de concessão tendo em vista os objetivos de
sua política de inovação tecnológica e as demandas de atividades de ensino, pesquisa e
extensão da Universidade.
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Proposta de Redação

Capítulo VII – Do afastamento/licença de pesquisador na Unifesp

Art. 35. O afastamento para prestar colaboração a outra ICT deverá ser requerido pelo
pesquisador junto à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, nos termos das normas por ela
editadas relativas ao afastamento para servir a outro órgão ou entidade.
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Proposta de Redação

Capítulo VII – Do afastamento/licença de pesquisador na Unifesp

Art. 36. A licença para constituição, individual ou associadamente, de empresa com a finalidade de desenvolver atividade
relativa à inovação, deverá ser requerido pelo pesquisador junto à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, mediante pedido
que deve demonstrar:

I – que o pesquisador já terminou seu estágio probatório;

II – em linhas, gerais, a atividade empresarial na qual se engajará e a natureza de sua participação na atividade;

III – a pertinência da empresa a ser constituída com atividades de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas na condição 
de pesquisa da Unifesp.

§ 1º A licença a que se refere este artigo é não remunerada e ocorrerá pelo prazo de até três anos consecutivos, renovável
por igual período.

§ 2º Nos termos estabelecidos no § 2º do art. 15 da Lei nº 10.973, de 2004, não se aplica ao pesquisador público que tenha
constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do caput do
art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 3º A Pró-Reitoria de Gestão poderá:

I - solicitar ao NIT que indique um parecerista, dentre os docentes da Unifesp, para avaliar a pertinência do pedido de
licença com as atividades desenvolvidas pelo pesquisador na Unifesp.

II – dar tratamento preferencial aos pedidos de licença que estejam associados à transferência de tecnologia e/ou
licenciamento de tecnologia de titularidade da Unifesp.
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Obrigada!

nit@unifesp.br
• Discussão.
• Aprovação deste item/parte da minuta da política de inovação.

Próxima Reunião GT Política de Inovação: 06/06 (quarta-feira) – 10h

Pauta: 
1. Acordos e Convênios 
2. Atendimento ao inventor independente; 
2. Ações em andamento para convergência
4. Ações institucionais para capacitação em PI, TT e empreendedorismo e 
diagnóstico sobre NITs e FAPs

mailto:nit@unifesp.br

