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1. Tramitação portaria de propriedade intelectual: 
processo com minuta atualizada sairá do NIT em 
02/05 para Gabinete para análise procuradoria e 
pauta Conselho Universitário

2. Biodiversidade: comunicado aos campi e demandas 
do SISGEN ao NIT e GT Biodiversidade
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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

Consulta 

Pública e

Pauta do 

Consu 11/julho

16 Maio Diretrizes/objetivos de empreendedorismo, de gestão de 

incubadoras e de participação no capital social de empresas ne 

suas receitas próprias decorrentes das disposições do decreto

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

06 Junho Diretrizes/objetivos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, 

empresas e outras entidades

20 Junho institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica

04 Julho institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica



Histórico – GT Política de Inovação

“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.

“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”.

Lei 13.243 de 11 de janeiro 2016.

“§ 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”.

Decreto 9.283 de 07 de fevereiro de 2018.
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PAUTA

“Diretrizes e objetivos estratégicos 
de atuação institucional no 

ambiente produtivo, local, regional 
ou nacional”

Art 15 - Lei 13.243/2016

Objetivo 1

Indicador 1

Objetivo 2

Indicador 2

Objetivo 3

Indicador 3

UNIFESP

Qual a diretriz?



Construção NIT - Fundamentos

PDI UNIFESP

2016-2010

Eixos para a 
Política de 

Inovação da 
UNIFESP 

METAS 
FORPDI

NIT 2017-2020

INDICADORES

Fórum dos Pró-
Reitores de 

Planejamento 
(2015) 

Indicadores de 
Inovação



1. Contribuição PDI Unifesp 2016-20

• “São 8 eixos que nortearão a política 
de inovação da Unifesp” (pag. 114-
15):
 Promoção da inovação, do empreendedorismo e do 

cooperativismo entre os estudantes;

 Estímulo para a inovação na comunidade acadêmica na 
Unifesp;

 Apoio ativo às atividades de transferência de tecnologia;

 Colaboração Universidade-Setor produtivo;

 Participação estratégica nos esforços de 
desenvolvimento local e regional;

 Inovação em políticas públicas, produtos, processos e 
serviços de atendimento à população;

 Inovação em tecnologias sociais e economia solidária;

 Inovação aberta em plataformas colaborativas e licenças 
alternativas 
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2. Metas NIT no FORPDI



3. Metas de inovação tecnológica 
IES

Escopo de atuação 

do NIT-Unifesp

hoje



Proposta de Redação

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo – Consu/Unifesp, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista deliberações em sessão ordinária XXXXXXXXXXXXX
2018;

e CONSIDERANDO

- o disposto na Lei de Inovação (Lei nº 10.973 de 02 de dezembro 2004, modificada pela Lei nº 13.243,
de 11 de janeiro de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.283 de 7 de fevereiro de 2018;

- ser estratégico para o desenvolvimento econômico e social do país que a UNIFESP promova de
forma institucionalizada a transformação do conhecimento científico e tecnológico em produtos,
processos e serviços que gerem benefícios para a sociedade;

- A necessidade da UNIFESP dispor de um Núcleo de Inovação Tecnológica com a finalidade de gerir
sua política de inovação conforme a legislação vigente, define a Política de Inovação Tecnológica a
seguir.
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Proposta de Redação

Capítulo I - Da Política de Inovação Tecnológica

Art. 1º. A política de inovação tecnológica da UNIFESP será gerida em conformidade com
as disposições desta resolução e da legislação sobre a matéria.

Art. 2º. Haverá na UNIFESP um Conselho de Inovação Tecnológica subordinado ao
Conselho Universitário, responsável pela definição e acompanhamento institucional da
política de inovação tecnológica da Universidade no longo prazo.

Art. 3º. Haverá na UNIFESP um Núcleo de Inovação Tecnológica, a forma da Lei de
Inovação, com a finalidade de gerir a política de inovação tecnológica.
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Proposta de Redação

Capítulo II – Do Conselho de Inovação Tecnológica

Art. 4º. O Conselho de Inovação Tecnológica da UNIFESP será composto pelos seguintes membros:

I - Reitor ou Vice-reitor, como seu presidente;

II – todos os pró-reitores;

III – um representante de cada um dos campi da UNIFESP por meio dos seus diretores acadêmicos

IV – diretor da Fundação de Apoio da UNIFESP

V – Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica da UNIFESP

Art. 5º. O Conselho se reunirá ordinariamente, uma vez a cada ano, e, extraordinariamente, quando
necessário, por convocação de seu presidente.

Art. 6º. Cada membro do Conselho terá direito a um único voto, sendo que o seu Presidente terá direito
apenas ao voto de desempate.

Art. 7º. O Diretor do Núcleo de Inovação da UNIFESP será o Secretário Executivo do Conselho de
Inovação Tecnológica.
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Proposta de Redação

Capítulo III – Da atuação da UNIFESP no ambiente produtivo local, regional e nacional

Art. 8º. A UNIFESP reconhece que é importante desenvolver, institucionalizar e garantir a implantação e a
gestão de processos transversais que garantam a transparência e a colaboração entre Universidade-Setor
produtivo nos esforços de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), que possam resultar em novos
produtos, processos e serviços que gerem benefícios para a sociedade;

Art. 9º. A UNIFESP garante que irá garantir a participação estratégica institucional em esforços de
desenvolvimento local e regional nas políticas de ciência, tecnologia e inovação de forma colaborativa e nos
diferentes fóruns;

Art. 10º. A UNIFESP irá buscar participação estratégica institucional, por meio de arranjos consolidados e
constantes que possam nortear interações de longo prazo com o setor produtivo, como, por exemplo pólos
e parques tecnológicos;

Art. 11º. A UNIFESP adotará como princípio norteador da sua atuação institucional a adoção da inovação
tecnológica em políticas públicas, produtos, processos e serviços de atendimento à população;

Art. 12º. A UNIFESP terá como objetivo a colaboração com o setor produtivo por meio de processos ágeis
que garantam a transparência, segurança jurídica e a velocidade necessária para a celebração de pesquisas
colaborativas com entes privados em seus convênios e acordos de parceria para P&D&I;
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Proposta de Redação

Art. 13º. A UNIFESP terá como objetivo o alinhamento com a estratégia nacional de ciência, tecnologia
e inovação vigente por meio da otimização e integração dos seus processos disponibilizando a entes
externos a informação necessária sobre infraestrutura de pesquisa, capaz de viabilizar novas parcerias,
prestação de serviços e extensão tecnológica.

Art 14º. A UNIFESP irá estimular e apoiar as cooperações estratégicas entre seus pesquisadores,
técnicos e alunos e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), nacionais e internacionais, bem como,
com empresas nacionais e internacionais de todos os portes, por meio de instrumento jurídico
específico, visando o desenvolvimento científico e tecnológico e ao agregar conhecimento e promover
a transferência de tecnologia para o desenvolvimento do processo inovativo no setor produtivo
regional.

Art. 15º. As cooperações estratégicas entre UNIFESP e outras instituições, entidades ou empresas,
nacionais e internacionais estão condicionadas a observância às leis estaduais e nacionais que
amparam a sociobiodiversidade, os recursos agroflorestais e minerais do Estado de São Paulo bem
como legislação federal vigente.

Art. 16º. As cooperações estratégicas entre a UNIFESP e outras instituições, entidades ou empresas,
nacionais e internacionais deverão tratar, obrigatoriamente, da proteção da propriedade intelectual e
da gestão do capital intelectual gerado no Desenvolvimento de suas atividades, em seu instrumento
jurídico específico.
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Proposta de Redação

Art. 17º. A UNIFESP, por intermédio de instrumento jurídico específico, poderão, sem prejuízo de
suas funções primordiais em ensino/pesquisa/extensão:

I – Compartilhar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com
instituições de ciência e tecnologia públicas, empresas nacionais ou pessoas físicas, mediante
contrapartida financeira ou não financeira; em ações voltadas à inovação tecnológica e ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa e pesquisa pré-competitiva;

II - Permitir o uso do seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
bem como, em pesquisa pré- competitiva;

III – Prestar serviços técnicos especializados a instituições públicas e privadas, voltados à pesquisa
científica, tecnológica e à inovação, desde que, comprovem, a observância às leis estaduais e
nacionais que amparam a biodiversidade, bem como outras legislações correlatas;

IV – Celebrar contratos de transferência de tecnologia e licenciamento para outorga de direito de uso
ou de exploração de criação protegida;

V – Celebrar Contratos de Parceria Público-Privado, de Desenvolvimento de projetos de Inovação
Tecnológica e Projetos em regime de parceria com diversos segmentos do setor produtivo voltados à
inovação tecnológica e a otimização de processos.
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Elementos críticos

 Transformação dos membros do GT em um Conselho de Inovação 
Tecnológica (inspiração UFSCAR) subordinado ao Conselho Universitário 
=> acompanhamento política de inovação numa estratégia de longo 
prazo

 Compromisso com a transparência e agilidade para processos com 
setor produtivo (convênios, acordos de parceria e prestação de serviços, 
por exemplo)

 Possibilidade de compartilhamento de infraestrutura com terceiros: 
mencionar os critérios? (UFMG fez Resolução 04/2018)
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Obrigada!

nit@unifesp.br

• Discussão.
• Aprovação deste item/parte INICIAL da minuta da política de 

inovação.

Próxima Reunião GT Política de Inovação: 
16/05 – quarta – 10h
Pauta: diretrizes/objetivos de empreendedorismo, de gestão de 
incubadoras e de participação no capital social de empresas 

mailto:nit@unifesp.br

