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Calendário

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

Extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos – OK Resolucão

138/2017

18 Abril

2018

Rediscussão e Aprovação da Portaria de Propriedade Intelectual - OK Resolução PI

Diretrizes/objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional - OK Evento: 27/06

Fechar GT 

Política 

Inovação 

11/julho

Revisão final:

11-31/julho

Agosto:

consulta 

pública e visita 

aos campi

Setembro: 

CONSU

02 Maio

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 - OK

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 - OK

06 Junho Diretrizes/objetivos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias, atendimento a  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 + 

ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e 

propriedade intelectual 

04 Julho institucionalização e gestão do NIT + captação, a gestão e a aplicação 

das receitas próprias decorrentes da política de inovação + gestão de 

processos de inovação.



Informes
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1. Evento NIT – Programa Astro com

pesquisadores em 04/06

2. Apresentação Gabinete/FAP na Congregação da

EPM sobre Resolução 138/2017 em 05/06

3. Apresentação NIT na Câmara de Pós-Graduação

da EPM em 06/06



Pauta/ Agenda
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1. Atendimento a inventores independentes

2. Diretrizes/objetivos para estabelecimento

de parcerias para desenvolvimento de

tecnologias

3. Ações em andamento – convergência das

Pró-Reitorias (participação convidado e

sugestões – 30min)



Fundamentos

“Art. 15- A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a 

organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a 

geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política 

nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional. 

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e 

objetivos:

I - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional;

II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de 

empresas; 

III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; 

IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; 

V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia; 

VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica; 

VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual; 

VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores 

independentes, empresas e outras entidades.

Lei 13.243/2016
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Fundamentos

Art. 14. A ICT pública instituirá a sua política de inovação, que disporá sobre:

I - a organização e a gestão dos processos que orientarão a transferência de tecnologia; e

II - a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de 

ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional.

§ 1º A política a que se refere o caput estabelecerá, além daqueles previstos no art. 15-A da Lei nº 10.973, 

de 2004, as diretrizes e os objetivos para:

I - a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor ou empregado público nas atividades 

decorrentes das disposições deste Decreto;

II - a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias decorrentes das disposições deste Decreto.

III - a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa; e

IV - o atendimento do inventor independente.

§ 2º A concessão de recursos públicos considerará a implementação de políticas de inovação por parte das 

ICT públicas e privadas.

§ 3º A ICT pública publicará em seu sítio eletrônico oficial os documentos, as normas e os relatórios 

relacionados com a sua política de inovação.

CAPÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PARCERIA

Seção I - Do termo de outorga

Art. 34. O termo de outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de 

bônus tecnológico e de subvenção econômica.

Decreto 9.283/2018
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15a


Fundamentos

Seção II - Do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação

Art. 35. O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado 

por ICT com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 

tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de 

recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 10.973, 

de 2004.

§ 1º A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação deverá ser precedida da 

negociação entre os parceiros do plano de trabalho, do qual deverá constar obrigatoriamente...

Do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação

Subseção I - Da celebração do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação

Art. 38. O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado entre os 

órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e as ICT públicas e privadas para execução de 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência de recursos financeiros públicos, 

observado o disposto no art. 9º-A da Lei nº 10.973, de 2004.

Decreto 9.283/2018
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9a


Diagnóstico Institucional



Proposta de Redação

Capítulo VIII – Do atendimento ao Inventor Independente

Art. 38º. É considerado inventor independente a pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, 

cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação". Portanto, 

qualquer um pode ser um inventor independente, desde que a invenção em questão atenda aos 

critérios estabelecidos pelas normas de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e utilidade 

industrial.

§ 1º Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a 

adoção de sua criação por ICT pública, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da 

solicitação e à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, 

incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado.

§ 2o O inventor independente deve encaminhar ao NIT-Unifesp o seu depósito de patente para 

avaliação do interesse institucional.

§ 3º. NIT-Unifesp avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva área de atuação e o 

interesse no seu desenvolvimento mediante os critérios da Comissão Técnico Científica do NIT e 

o seu Regimento.

§ 4º. O NIT-Unifesp informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a 

decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo.



Proposta de Redação

Capítulo VIII – Do atendimento ao Inventor Independente

Art 39º. O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá comprometer-se a
compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada
por ICT pública.

Art. 40º. A Unifesp poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua
criação, entre outras formas, por meio de:

I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;

II - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção;

III - orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas



Proposta de Redação

Capítulo XIX – Das Diretrizes para Parcerias

Art. 41º. O termo de outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de 

auxílios, de bônus tecnológico e de subvenção econômica

Parágrafo único: no caso de celebração de parceria por meio de termo de outorga, a assinatura 

do representante da Unifesp deverá ser delegada ao Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

e à Secretaria de Relações Institucionais, para otimização de processos e garantia de agilidade 

institucional, mediante normas específicas de fluxos institucionais, considerando-se que:

I - a vigência do termo de outorga terá prazo compatível com o objeto da pesquisa;

II - os valores serão compatíveis com a complexidade do projeto de pesquisa e com a 

qualificação dos profissionais;

III - os critérios de seleção privilegiarão a escolha dos melhores projetos, segundo os critérios 

definidos pela concedente; e

IV - o processo seletivo assegurará transparência nos critérios de participação e de seleção.



Proposta de Redação

Art. 42º. O O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico

celebrado entre os órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e as ICT públicas e

privadas para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência

de recursos financeiros públicos, observado o disposto no art. 9º-A da Lei nº 10.973, de 2004.

Parágrafo único: no caso de celebração de parceria por Convênio o fluxo e os procedimentos

serão estabelecidos pela Pró-Reitoria de Administração/Coordenadoria de Convênios de acordo

com o definido na Resolução 103/2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art9a


Proposta de Redação

Capítulo XX - Das Ações de Convergência Institucional na Unifesp

Art. 43º. A Política de Inovação contempla os eixos da dimensão plural definidos pelo

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) Unifesp no que couber na legislação

pertinente na Lei 13.243/2016 e seu respectivo Decreto 9.283/2018.

§ 1º A Política de Inovação deve tentar articular e potencializar iniciativas já existentes

ou em implementação que são preferencialmente coordenadas pelas Pró-Reitorias de

Graduação, Extensão e Cultura, de Pesquisa e Pós-Graduação e seus respectivos

Conselhos.

§ 2º A política de Inovação deve abarcar e integrar ambientes e espaços institucionais já

existentes ou em implantação ou iniciativas de inovação identificadas como integradoras

de ensino, pesquisa e extensão.



Obrigada!

nit@unifesp.br

• Discussão.
• Aprovação deste item/parte da minuta da política de inovação.

Próxima Reunião GT Política de Inovação:
20/06 (quarta-feira) – 10h

Pauta: 
1. Apresentação de possibilidades e modelos NIT-FAP-Universidade
2. Ações institucionais de capacitação de RH para empreendedorismo, 
gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual

mailto:nit@unifesp.br

