
Política de Inovação

14 ª. Reunião
Grupo de Trabalho

12 de dezembro de 2017



- Lei 10.973 (2004) e Lei 13.243 (2016):

“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; OK – Resolução Consu 138/2017 – Norma PAPS
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; OK – Falta passar Consu
VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica; EM DISCUSSÃO PARA NORMATIZAR
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.”

“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.

Nova Lei de Inovação Tecnológica –
maior segurança jurídica



1. Visita ao campus de São José dos Campus e Parque 
Tecnológico: Paulo e Pollyana (24/11)

2. Sessão sobre empresas nascentes e estímulo ao 
empreendedorismo no I Congresso de Pós Doc da 
Unifesp: Renan/Autaza; Andreia/GermanHealthCare
e Scheila/Plateinnove

3. Novo vice-diretor do NIT: prof. Emerson
4. Avanços da Comitê PAPs
5. Centro de Inovação em São José: prof. Tiago

INFORMES



- Institucionalização NIT na Unifesp => Agência de 
Inovação Unifesp (PI + TT + empreendedorismo)

a) Tânia: CNPJ próprio
b) Prof. Danilo: decreto de regulamentação do Novo 

Marco Legal de C&T&I (lei 13.243/2016)

PAUTA DA REUNIÃO



Institucionalização do NIT

• NIT era vinculado à reitoria
• Hoje é vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

e Pesquisa
• Regimento (Resolução Consu 134/2017) 

aprovado com 4 assessorias mas equipe atual 
reduzida (2 servidores em atuação)

• Dificuldades:
– Equipe
– Orçamento
– Atuação mais transversal - além de gestão da 

Propriedade Intelectual



Encaminhamentos

1. Incubadora Tecnológica da Unifesp (ITESP) numa 
etapa “virtual” em 2018 e etapa residente com 
parcerias em 2019

2. Agência de Inovação Unifesp com orçamento 
garantido, vinculada ao vice-reitor e capaz de 
garantir transversalidade com atendimento aos 
pesquisadores de graduação, pós graduação, 
extensão em caráter matricial

3. Próxima reunião: março/2018


