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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 em 

setembro/18

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 



Pauta

3

I. Estrutura da minuta de política de inovação da Unifesp

II. Institucionalização do NIT-Unifesp

III. Gestão dos recursos da política de inovação da Unifesp

IV. Encaminhamentos da Minuta após esta última reunião

do GT Política de Inovação:

a) abertura consulta pública;

b) visita aos campi;

c) eventos agosto – organização



Histórico última reunião

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,

eventos Fortec, eventos INPI)

 Gestão administrativa e financeira segue fluxo 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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Proposta: tomada de decisão

1. Manter atual formato => não se sustenta no longo prazo: consenso GT

Política no dia 20/06

2. 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

3. 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 => MCTIC se mostrou desfavorável no evento na Unifesp do dia 06/07
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Proposta: tomada de decisão
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Proposta Vantagens Desvantagens Ação

1 NIT dentro da FAP-

Unifesp

Permite contratação de RH 

especializado

Reduz custos de transação entre 

Unifesp e FAP-Unifesp

Maior autonomia administrativa e 

gerencial

Processo exige integração à 

e reconfiguração da FAP;

FAP terá custos de 

adaptação

Mudar estatuto da FAP-

Unifesp

Mudar credenciamento 

junto ao MCTIC

Otimizar estrutura da FAP 

e criar projeto específico 

da política de inovação 

com repasse recursos da 

Reitoria

3 NIT como nova

Fundação de Apoio

Idem 1 Criação de nova fundação 

de apoio requer capacitação 

e profissionalização

Criar FAP específica que 

não seja concorrente da 

FAP-Unifesp, com 

estatuto e credenciamento

4 NIT como nova

Fundação de Apoio 

e qualificada como 

Organização Social (OS)

FAP com contrato específico de

gestão e metas com orçamento 

específico

Procedimento para 

qualificar Fundação de 

Apoio como OS. 

Incerteza sobre perenidade 

de recursos para contrato 

de gestão

Criar FAP específica com 

contrato de gestão, 

orçamento e metas com 

relação com a Unifesp



Obrigada!

nit@unifesp.br

mailto:nit@unifesp.br

