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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 

Internet e

Pauta do 

Consu em 

outubro/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 + tecnologias sociais + inovação políticas públicas

22 Ago Minuta final consolidada + vínculo NIT com gestão administrativa FAP-Unifesp



Informes

3

• Conferência ANPEI de

inovação 2018:

impressões e participação

da Unifesp

• II Ciclo de Debates sobre

a Política de Inovação: o

que queremos para a

Unifesp – 30/08 – 13h



Pauta

4

I. Estrutura consolidada da minuta de política de inovação da Unifesp

(vertentes tecnológica, social e política pública)

II. Institucionalização da Agência Unifesp de Inovação: vínculo na

estrutura organizacional

III. Encaminhamentos da Minuta após esta última reunião do GT

Política de Inovação:

a) abertura para consulta na internet – 31/08 a 28/09;

b) encaminhamento do NIT ao Gabinete => Procuradoria =>

Conselho Universitário (outubro/2018)



Obrigada!

nit@unifesp.br

mailto:nit@unifesp.br

