
Política de Inovação
15 ª. Reunião

Grupo de Trabalho

18 de abril de 2018



1. Aprovação do Decreto no. 9.283/2018 que 
regulamenta a Lei de Inovação atualizada (Lei 
13.243/2016)

2. Profa. Pollyana visitou U. Porto Inovação em 
fevereiro/2018 por meio de projeto PAPI/Fapesp –
modalidade capacitação - sobre iniciativas para 
estímulo ao empreendedorismo tecnológico

3. Reunião na Reitoria/Gabinete em 12/04 com profa. 
Helena Nader sobre possibilidades do Marco Legal de 
C&T&I

INFORMES



4. Publicação do 

Relatório Anual de 

Atividades do NIT – 2017

Disponível em: 

https://issuu.com/inovacaounifesp/docs/relatorio_nit_201

7_versao_final_abr

5. Histórico do GT 

Política de Inovação

INFORMES

https://issuu.com/inovacaounifesp/docs/relatorio_nit_2017_versao_final_abr


1. Aprovação do Calendário das próximas Reuniões do 
GT Política de Inovação

2. Discussão e aprovação da nova minuta da Resolução 
de Propriedade Intelectual em substituição à 
Portaria 662/2002: histórico e atualização 

PAUTA



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.



Histórico

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 

18/08/2017

13ª. 
reunião 

10/11/2017

14ª reunião
12/12/2017

Obs: Disponível em http://nit.sites.unifesp.br/index.php/pt/politica-de-inovacao (acesso em 16/04/2018).

19/02/2016: Evento na Reitoria sobre novo Marco Legal: NIT + Anpei + SBPC

Propriedade Intelectual
Prestação de serviços técnicos especializados (PAPs)

Empreendedorismo/
institucionalização do NIT

http://nit.sites.unifesp.br/index.php/pt/politica-de-inovacao


NIT

•NIT formula 
proposta inicial 
de redação no 
tema

•Submete aos 
membros do GT 
Política de 
Inovação

GT

•Discussão e 
aprovação da 
minuta por temas

•Construção 
coletiva (tema 
matricial): 
envolve os campi 
e as Pró-
Reitorias

Procuradoria

•Revisão e 
adequação 
jurídica 
institucional

CONSU

•Revisão
•Aprovação e 
implementação 
da Política de 
Inovação

CONSTRUÇÃO COLETIVA DA 
POLÍTICA DE INOVAÇÃO



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 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



Elementos críticos:
a) Maior clareza conceitual para difusão da cultura da propriedade 

intelectual e nova realidade da UNIFESP;
b) Atualização institucional frente à legislação de propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia;
c) Dar maior transparência e legimitimar o esforço dos inventores 

com a definição do destino dos 70% (cláusula 3 item D);
d) Inspiração no benchmarking da norma de outras universidades 

federais como UFMG, UFABC e UFSCar;
e) Responsabilidade da UNIFESP pelas taxas e anuidades diante da 

titularidade institucional (cláusula 12 item B);
f) Possibilidade de abandono de PI (cláusula 14 item B);
g) Possibilidade de cessão aos inventores (cláusula 10 item B);
h) Clareza no escopo territorial da estratégia de proteção da PI da 

Unifesp (cláusula 15 item B).

Resolução de Propriedade 
Intelectual



Obrigada!
nit@unifesp.br

• Discussão.
• Aprovação da versão final para submissão à Procuradoria Federal e 

ao Conselho Universitário.

Resolução de Propriedade 
Intelectual

mailto:nit@unifesp.br

