
GT POLÍTICA DE INOVAÇÃO – CENTROS MULTIUSUÁRIOS

MINUTA DE RESOLUÇÃO 

- Interação da UNIFESP com o setor produtivo público e privado -

Reunião do Grupo de Trabalho – 17/08/2017



Regulação da interação da Unifesp com o setor produtivo

- Fundamentação –

• Alinhamento com a política nacional de ciência, tecnologia e inovação: Lei nº

13.243/2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e a inovação, nos termos da

Emenda Constitucional nº 85/2015.

• Vinculação com as atividades de ensino, pesquisa e extensão (Art. 2º do

Estatuto da Unifesp).

• Conexão no plano estratégico da Universidade: o desenvolvimento científico, à

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e a inovação por meio do ensino,

pesquisa ou extensão, conforme previsto no PDI Unifesp 2016-2020.

(DI 4. Meta 9; DI 5. Metas 1, 4 e 7. DI 6. Metas 1 e 5)



Objeto da Resolução

Dispõe sobre as diretrizes para interações da Universidade Federal de São Paulo –

Unifesp com o setor produtivo público ou privado nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. 
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Questões atualizadas na minuta 

1. Especificação dos itens do Projeto Acadêmico

2. Gestão administrativa e financeira - formato da contratação UNIFESP – FAP/UNIFESP 

(vinculação do contrato ao Projeto Acadêmico e a Resolução)

3. Artigo específico sobre prestação de contas pela FAP/UNIFESP a UNIFESP

4. Ressarcimento da UNIFESP (planilha de ressarcimento aprovada na Câmara Técnica)

5. Inclusão de “considerando” com base legal para a prestação de serviço/obtenção de 

renda em benefício da UNIFESP (Art. 40, §3º c/c Art. 41, IV do Estatuto; e Art. 16, III, da 

Lei nº 8.957/94). 

6. Composição do preço do serviço (manutenção dos equipamentos, o ressarcimento a 

infraestrutura da UNIFESP, o ressarcimento da FAP/UNIFESP, e os investimentos em 

benefício da Universidade) 

7. Normas complementares e casos omissos serão tratados pelas áreas competentes 



Próximos passos 

1. Fluxo acadêmico e fluxo administrativo: Manual - NIT 

2. Definição de parâmetros para valores da remuneração de docentes e técnicos (em 

paralelo ao GT) 

3. Apresentação do modelo na Reunião da Reitora e Vice-Reitor com Pró-Reitores

4. Fechamento das minutas a partir das contribuições dos Pró-Reitores e autuação do 

processo para encaminhamento a Procuradoria

5. Agenda CONSU




