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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 - OK

Consulta 

Pública e

Pauta do 

Consu

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 com inventores independentes, 

empresas e outras entidades + ações em andamento na Unifesp 

para convergência das Pró-Reitorias - OK

20 Junho institucionalização e gestão do NIT: discussão

04 Julho institucionalização e gestão do NIT: redação e ações decorrentes 

modelo adotado pelo GT 



Informes
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• Evento “SISGEN na prática”:

DGA-NIT em 18/06/2018

• Reunião alinhamento NIT-

SRI em 18/06: incorporado

na redação da minuta

• Confirmado Evento Marco

Legal e registrado SIEX–

26/06 – 14h (terça)



Pauta
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1. Institucionalização do NIT

2. Pressupostos para definição:

2.1. Escopo da política de inovação

tecnológica da Unifesp

2.2. Escopo de atuação e modelo gestão do

NIT-Unifesp



Política de Inovação das ICTs
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Escopo da política: contexto e motivações
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1. Conceito de inovação é mobilizado em diferentes campos e com

diferentes propósitos

2. Constituição e legislação escolhem um tipo de inovação e a qualifica

(tecnológica), por ser esta a determinante para o desenvolvimento

econômico

3. Política de inovação tecnológica é necessariamente vinculada ao

setor produtivo

4. Nem toda política de fomento ao desenvolvimento produtivo é política

tecnológica

5. Possibilidades de interação entre política de inovação e políticas de

inclusão produtiva, mas instrumentos, agentes e objetivos são muito

diversos



Escopo da política: contexto e motivações 

 Constituição Federal: o papel da pesquisa tecnológica

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa,

a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do

Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e

inovação.

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos

problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e

regional.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,

pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de

extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições

especiais de trabalho.
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Escopo da política: contexto e motivações 

 Constituição Federal: articulação entre setores público e privado

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa,

a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

(...)

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos

humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado,

desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da

produtividade de seu trabalho.

(...)

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a

articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de

governo.
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Escopo da política: contexto e motivações

 Constituição Federal: articulação entre setores público e privado

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)

será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos

quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e

tecnológico e a inovação

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão

concorrentemente sobre suas peculiaridades.
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Escopo da política de inovação tecnológica

 Lei de Inovação (Lei 10.973/04)

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional

do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição

Federal.

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador,

topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e

qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o

surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por

um ou mais criadores;

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social

que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação

de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente

que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;
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Escopo da política 
de inovação 
tecnológica
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Código 

do 

Objetivo

Descrição do Objetivo
UA 

Responsável 

Pelo Objetivo

Código da 

Meta
Descrição da Meta

UA 

Responsável 

Pela Meta

00W0
Apoiar anualmente 7 mil projetos de pesquisa pelas agências 

federais de fomento à ciência, tecnologia e inovação.
FINEP/CNPq

040O
Apoiar 300 projetos de expansão, modernização e manutenção da 

infraestrutura de pesquisa nas instituições científicas e tecnológicas 

(ICT).

FINEP

00WJ
Elevar de 61 para 179 o número anual de tecnologias desenvolvidas 

e aprovadas para transferência de tecnologia nas Unidades de 

Pesquisa do MCTI

DPO

042Y
Disponibilizar para a comunidade científica, empresarial e setor 

produtivo cinco das 13 linhas de luz da nova fonte de Luz Síncrotron 

de 4ª Geração.

DPO

042Z

Promover a difusão de conhecimento científico através da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP elevando o 

número de estudantes participantes de 18 milhões/ano para 24 

milhões/ano.

DPO

0430

Expandir, até 2019, a capacidade do Laboratório de Integração e 

Testes (LIT) para montar, integrar e testar satélites de grande porte e 

o uso do LIT para apoio a pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(P,D&I) da indústria

INPE

0431

Apoiar 4 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas 

estratégicas de tecnologias digitais, incluindo projetos no segmento 

de segurança cibernética, internet das coisas, big data e computação 

em nuvem.

SEPIN

0432 Apoiar projetos de 300 empresas nascentes de tecnologias digitais. SEPIN

0433
Capacitar com êxito, por meio de ensino à distância pela plataforma 

Brasil Mais TI, 100 mil novos alunos para a carreira de tecnologia da 

informação.

SEPIN

0434
Ampliar de 9 para 25 o número de empreendimentos para a 

fabricação de componentes e dispositivos eletrônicos avançados.
SEPIN

019Y
Conceder anualmente 17.000 bolsas-ano de produtividade em 

pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) no país.

CNPq

019Z
Alcançar o número de 22.000 bolsas de mestrado e doutorado 

concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) no país.

CNPq

01A0

Conceder 5.100 bolsas voltadas para a internacionalização do Ensino 

Superior e da ciência, tecnologia e inovação brasileira pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

prioritariamente pelo Programa Ciência sem Fronteiras.

CNPq

01A1
Conceder anualmente 41.000 bolsas-ano de iniciação à pesquisa 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) no país.

CNPq

044D

Apoiar 360 projetos que contribuam para a melhoria da educação 

científica e para a popularização e difusão da ciência, tecnologia e 

inovação no país, distribuídos em todos os estados e no Distrito 

Federal.

SEPED

044E Apoiar 80 projetos de extensão tecnológica. SEPED

044F Apoiar 40 projetos de tecnologias sociais e assistivas. SEPED

04JU
Implantar dois Centros Tecnológicos para pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em soluções de mobilidade urbana e 

logística e educação.

FINEP

044R

Estimular 1.250 empresas a cada ano a realizarem atividades de 

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação via incentivos 

fiscais.

SETEC/FINEP

044S
Fomentar 1,5 milhão de atendimentos de apoio ao desenvolvimento 

tecnológico e à inovação em empresas.
SETEC 

044T
Aumentar de 950 para 1.250 o número de empresas instaladas em 

parques tecnológicos.
SETEC/FINEP

044U
Apoiar 300 projetos que promovam o desenvolvimento tecnológico e 

a inovação nas cadeias produtivas.
SETEC

044V
Lançar 12 editais do Programa Inova Empresa II, com articulação 

entre ministérios e agências, e foco nas prioridades estratégicas 

definidas pelo Governo Federal.

FINEP

044Y
Apoiar, via recursos de crédito ou de participação acionária, 1.000 

micro e pequenas empresas de base tecnológica.
FINEP

04SI
Aumentar de 2.650 para 3.100 as empresas atendidas em 

incubadoras de empresas.
SETEC/FINEP

0453
Apoiar 130 projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas 

estratégicas.
SEPED

0454
Expandir o Sistema de Informação sobre Biodiversidade e Recursos 

Naturais.
SEPED

SEPIN

Promover a formação, capacitação e fixação de 

recursos humanos qualificados voltados à ciência, 

tecnologia e inovação.

DPO

0486

Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação em tecnologias digitais, componentes e 

dispositivos eletrônicos

0497 CNPq 

0400

Fomentar, incluindo ações internacionais, o processo 

de geração e aplicação de novos conhecimentos, 

dando especial atenção ao equilíbrio entre as regiões 

do país.

0403

CNPq/FINEP

1057

Promover políticas e programas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação e disseminar dados e 

informações em áreas estratégicas.

SEPED

1055
Promover políticas e ações colaborativas de ciência, 

tecnologia e inovação para a inclusão social
SEPED

1056
Promover o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação nas empresas e nas cadeias produtivas.
SETEC/FINEP

Disponibilizar pesquisas, produtos e serviços para a 

sociedade por meio das unidades de pesquisa do 

MCTI.

Programas e ações constantes do PPA 2016-2019

O PPA 2016-2019, Desenvolvimento, Produtividade 

e Inclusão Social foi elaborado de maneira 

participativa no âmbito do MCTIC, contando com 

contribuições da Secretarias da Pasta, entidades 

vinculadas, sugestões encaminhadas por outros 

órgãos e cidadãos por meio dos fóruns de 

participação social.

O resultado desse processo ratifica a 

transversalidade e importância do MCTIC, que 

participa em 9 dos 54 Programas de Governo 

constantes no PPA.

Tabela Responsáveis Objetivos e Metas

Disponível em 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/transparencia/Acoes_e_Programas.htm

l (acesso em 18/06/2018).

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/arquivos/Acoes_Programas/Responsaveis-Objetivos-e-Metas_-MCTIC-Planilha-Consolidada-Versao-para-Publicacao-sem-nomes.xlsx
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/transparencia/Acoes_e_Programas.html


Escopo da política de inovação tecnológica

 Lei de Inovação (Lei 10.973/04 atualizada pela Lei 13.243)

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.
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Escopo da política de inovação tecnológica

Decreto 9.283/2018:

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.

§ 4º A política de inovação da ICT estabelecerá os procedimentos para atender ao disposto no art. 82.

Art. 15. A administração pública poderá conceder ao pesquisador público que não esteja em estágio probatório licença sem remuneração para constituir, 

individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

§ 1º A licença a que se refere o caput 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 Na hipótese de a ausência do servidor licenciado acarretar prejuízo às atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na forma 

de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação temporária na forma estabelecida na 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.

Art. 16 O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de 

apoio.

§ 1º A escolha do NIT caberá ao órgão máximo da ICT.

§ 2º Cabe à ICT a denominação a ser adotada para o NIT e a sua posição no organograma institucional.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art15%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art117x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm


Estrutura do NIT

 Lei de Inovação (Lei 10.973/04)

Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação

Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.

§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, entre outras:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento,

inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das

disposições desta Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22;

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de

proteção intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da

instituição.

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade

intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades

previstas nos arts. 6o a 9o;

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
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Estrutura do NIT

 Estatuto e Regimento da Unifesp

Art. 126. O NUPI/NIT, vinculado à Reitoria, terá por finalidade estimular e regulamentar a transferência

de tecnologia da Universidade para o setor produtivo, zelando pela proteção das invenções geradas

no âmbito institucional e por condições adequadas de seu licenciamento aos diferentes agentes

econômicos, além de promover a valoração do desenvolvimento tecnológico e do empreendedorismo

no ambiente acadêmico.

Art. 127. Caberá ao NUPI/NIT:

I – gerir as políticas institucionais de inovação tecnológica e de proteção dos direitos de propriedade

intelectual da Unifesp, nos termos da legislação vigente;

II – promover e opinar para que haja adequada proteção das invenções geradas na Unifesp;

III – orientar na valoração de tecnologia, análise de mercado, meios e exploração e desenvolvimento

de tecnologia, empreendedorismo e incubadoras;

IV – prover suporte técnico adequado para elaboração de convê- nios, de contratos de transferência

de tecnologia e licenciamento com ou sem exclusividade, de termo de confidencialidade, de

transferência

de materiais e know-how e outros documentos que se refiram à propriedade intelectual da Unifesp;

V – auxiliar e intermediar as negociações de transferência de tecnologia e licenciamento,

resguardando os direitos da Unifesp.
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Estrutura do NIT: comparativo

Diagnóstico sobre a atuação atual do 

NIT-Unifesp
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NIT-Unifesp: diagnóstico
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Indicadores NIT-Unifesp: PI, 

comunicados de invenção e 

atendimentos a 

pesquisadores



NIT-Unifesp: diagnóstico

 Déficit de funcionários

 Regimento do NIT prevê 4 funcionários, mas há apenas 2.

 Dificuldade de capacitação de funcionários: trâmites, prazos, entendimento

institucional (ex: curso redação de patentes e interação ICT-empresa da Anpei)

 Gestão administrativa e financeira segue a do restante da Universidade

 Normas de contratação (ex: licitação para escritório de PI)

 Normas de gestão financeira (não há autonomia para gestão embora haja

centro de custo próprio do NIT)

I. Dificuldade de implementação de fluxo e atendimento adequado a

pesquisadores e empresas para MTA e Acordos de Confidencialidade
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NIT-Unifesp: diagnóstico
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Estrutura do NIT: comparativo

Diagnóstico sobre outros NITs no 

Brasil

Fonte: Patrícia Toledo

Gestão de Inovação em Universidades

Doutorado em Política Científica e Tecnológica, IGE, Unicamp, 2015.
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Estrutura do NIT
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Estrutura do NIT
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Estrutura do NIT
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Estrutura do NIT
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Estrutura do NIT
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Diagnóstico de NITs brasileiros: FORMICT
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FORMICT – Formulário para Informações

Sobre a Política de Propriedade Intelectual 

das Instituições Científicas, Tecnológicas 

e de Inovação no Brasil

- Preenchido anualmente pelos NITs

http://formict.mctic.gov.br/



Estrutura dos NITs no Brasil - FORMICT
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Fonte: PARANHOS, J.; CATALDO, B.; ANDRADE, A.C. O papel dos NITs na relação Universidade-Empresa no Brasil: características e desafios, ALTEC, XVII 

Congresso Latino-Americano de Gestão Tecnológica, México, 2017.



Estrutura dos NITs no Brasil
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Fonte: PARANHOS, J.; CATALDO, B.; ANDRADE, A.C. O papel dos NITs na relação Universidade-Empresa no Brasil: características e desafios, ALTEC, XVII 

Congresso Latino-Americano de Gestão Tecnológica, México, 2017.



Estrutura do NIT
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Fonte: PARANHOS, J.; CATALDO, B.; ANDRADE, A.C. O papel dos NITs na relação Universidade-Empresa no Brasil: características e desafios, ALTEC, XVII 

Congresso Latino-Americano de Gestão Tecnológica, México, 2017.



Proposta: tomada de decisão

1. Manter atual quadro

2. Manter atual quadro com status de unidade orçamentária

• NIT seria equiparado a um campus e teria CNPJ

3. Manter atual quadro com gestão financeira e administrativa apoiada pela

FAP-Unifesp

• Possibilidade de superar entraves com gestão administrativa e financeira

• Depende de celebração de contrato específico com FAP-Unifesp

4. NIT se tornar uma Fundação de apoio

• Mesmo processo de criação da FAP-Unifesp

• Mesmas melhoras de gestão administrativa e financeira de uma fundação de

apoio

• Possibilidade de qualificação da entidade como OS e celebração de contrato de

gestão
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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: 06/07 (quarta-feira) – 10h

Pauta: 
• Aprovação minuta com redação do item sobre institucionalização do NIT-Unifesp.
• Ações institucionais para capacitação em PI, TT e empreendedorismo e diagnóstico sobre NIT
• Ações para captação, gestão e aplicação das receitas próprias decorrentes da política de 

Inovação

mailto:nit@unifesp.br

