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Política de Inovação na Unifesp

1ª reunião

22/06/2016

2ª reunião

13/07/2016

3a reunião

08/09/2016

4ª reunião

26/10/2016

5ª reunião

17/11/2016

6ª reunião

06/12/2016

7ª reunião

24/01/2017

8ª reunião

06/04/2017

9ª reunião

24/04/2017

10ª.  reunião 
06/06/2017

11ª. reunião 
27/06/2017

12ª. reunião 
18/07/2017

13ª. reunião 
11/10/2017

Nova Portaria de 
Propriedade Intelectual 

(falta CONSU)

Centros multiusuários



- 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;
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



- INFORME:
Decreto de regulamentação do Novo Marco Legal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016).

- PAUTA:
- Empreendedorismo tecnológico
- Institucionalização NIT

Pauta



Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (2016-2019)



Empreendedorismo tecnológico

https://www.youtube.com/watch?v=uH22PEUJcFM



Empreendedorismo tecnológico

Ranking Universitário Folha
(2017)

Índice de Universidades Empreendedoras
(2017)



Empreendedorismo tecnológico:
diagnóstico

• Não há qualquer iniciativa institucional de 
fomento ao empreendedorismo tecnológico

• UCs isoladadas nos diferentes campi

• Solicitação frequente de alunos de graduação 
e pós-graduação ao NIT junto com 
pesquisadores e inventores da UNIFESP

Por que a UNIFESP não tem uma incubadora 
para empresas de base tecnológica?



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

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

Propriedade Intelectual



Organograma na ProPGq



NITs no Brasil

Fonte: elaboração própria a partir de Formict (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Composição dos recursos humanos em atuação nos NITs entre 2010 e 2014

Renda originária dos NITs brasileiros em atividades de 
transferência de tecnologia, em milhões

de Reais (valores nominais) entre 2010 e 2014



Indicadores FORPLAD

FORPLAD, 2015: 81. Disponível em http://www.forplad.andifes.org.br/cadastro1/textos/indicadores/Indicadores-FORPLAD.pdf

Propriedade 
intelectual

Transferência
De Tecnologia
(Unifesp = 0)

Empreendedorismo
Tecnológico



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 e vínculo capaz de garantir 
transversalidade

3. Próxima reunião: 06 ou 07/dez e retomada 
do GT em março/2018


