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POLÍTICA DE INOVAÇÃO

A política de inovação da ICT Pública deverá estabelecer diretrizes e 

objetivos:

► Estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou 

nacional;

► De empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social

de empresas;

► Para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;

► Para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;



POLÍTICA DE INOVAÇÃO

A política de inovação da ICT Pública deverá estabelecer diretrizes e 

objetivos:

► De gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

► Para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica.

► Para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade 

intelectual;

► Para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com

inventores independentes, empresas e outras entidades.



POLÍTICA DE INOVAÇÃO

A política de inovação da ICT Pública deverá estabelecer diretrizes e 

objetivos:

► Para a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor ou

empregado público nas atividades decorrentes das disposições do Decreto.

► Para a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias decorrentes das

disposições do Decreto.

► Para a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados decorrentes de

atividades e projetos de pesquisa.

► Para o atendimento do inventor independente.



Estratégicos de atuação institucional 

no ambiente produtivo local, regional 

ou nacional



► Aqui deverão ser estabelecidos os princípios gerais

de atuação da Universidade no ambiente produtivo.

Deve se responder à pergunta: Quais os resultados se

esperam da atuação da Universidade no ambiente

produtivo (Pode-se usar como base os princípios

estabelecidos no parágrafo único do art. 1º da Lei nº

10.973/2004).



De empreendedorismo, de gestão de 

incubadoras e de participação no 

capital social de empresas



► A Universidade pretende apoiar a criação de parques e polos

tecnológicos e incubadoras de empresas? Quais instâncias participarão

do processo de aprovação da criação desses ambientes promotores da

inovação? (NIT; Pró-Reitorias; Reitoria; Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão; Conselho Universitário)

► A Universidade poderá ceder o uso de imóveis para instalação e

consolidação de ambientes promotores da inovação? A Universidade

aceitará contrapartida não financeira ou apenas financeira pelo uso de

imóveis?

► A Universidade apresentará diretrizes para elaboração, pelas

incubadoras de empresas, os parques e polos tecnológicos, de suas

regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em

parceria e para seleção de empresas?



► A Universidade pretende participar da criação e/ou da governança

das entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de

empresas? Em caso positivo, quais serão os mecanismos adotados

para assegurar a segregação das funções de financiamento e de

execução?

► A Universidade pretende participar minoritariamente do capital social

de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos

inovadores? Quais instâncias participarão do processo de aprovação da

participação minoritária do capital social de empresas (NIT; Pró-

Reitorias; Reitoria; Conselho De Ensino, Pesquisa e Extensão;

Conselho Universitário) ?



Para extensão tecnológica e prestação 

de serviços técnicos



Obs.: A Lei define Extensão Tecnológica como: atividade que auxilia no

desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções

tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado.

► A Universidade poderá prestar serviços técnicos especializados

compatíveis com os objetivos da Lei, nas atividades voltadas à inovação

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando,

entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas?

► Em caso positivo, quais os critérios e limites para essa prestação de

serviço? Esses critérios e limites serão estabelecidos na própria Política

de Inovação ou se remeterá essa limitação a uma resolução específica

(que poderá ser modificada anualmente ou definida para cada

departamento da Universidade)?



►A Lei permite que o servidor envolvido na prestação de serviço receba

retribuição pecuniária, diretamente da Universidade ou de instituição de

apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de

adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos

arrecadados no âmbito da atividade contratada. A Universidade

possibilitará esse pagamento? Será necessária a emissão de

regulamento próprio para definição das situações e valores a serem

pagos?



Para compartilhamento e permissão de 

uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e 

capital intelectual



Obs.: A Lei permite à Universidade, mediante contrapartida financeira

ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou

convênio (art. 4º da Lei nº 10.973/2004):

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e

demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação

tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua

atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos,

materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por

ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa,

desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente

em sua atividade-fim nem com ela conflite;

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa,

desenvolvimento e inovação.



► A Universidade possibilitará o compartilhamento e permissão de uso

por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e

capital intelectual?

► A Lei dispõe que deverão ser obedecidas as prioridades, os critérios

e os requisitos aprovados e divulgados pela ICT pública, observadas as

respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades

a empresas e demais organizações interessadas. A Política de Inovação

deverá indicar quais instâncias elaborarão e aprovarão esses critérios e

requisitos e como eles serão divulgados.



► A Lei faculta ao pesquisador público o afastamento para prestar

colaboração a outra ICT. A Universidade permitirá esse afastamento?

Em que hipóteses o afastamento será permitido?

► A Universidade permitirá ao Professor exercer atividade remunerada

de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa e

participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos

previstos na Lei? Em que hipóteses essa atividade será permitida?

► A Universidade permitirá a concessão ao Professor de licença sem

remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver

atividade empresarial relativa à inovação? Em que hipóteses essa

licença será permitida?



De gestão da propriedade intelectual e 

de transferência de tecnologia



► A Universidade poderá celebrar contrato de transferência de

tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de

exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio

de parceria? Esse contrato poderá ser realizado com cláusula de

exclusividade? Sob que condições? Quais instâncias participarão desse

processo para avaliação e celebração do contrato (NIT; Pró-Reitorias;

Reitoria; Conselho De Ensino, Pesquisa e Extensão; Conselho

Universitário) ?

► A Lei dispõe que a Universidade poderá obter o direito de uso ou de

exploração de criação protegida. Em quais condições isso irá ocorrer?



► Em quais casos e condições a Universidade permitirá a cessão de

seus direitos sobre a criação ao criador, para que os exerça em seu

próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante

remuneração?

► A Lei dispõe que é vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer

servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar,

noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo

desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado

conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa

autorização da ICT. Como sé dará essa autorização no âmbito da

Universidade? Quem autorizará? Serão ouvidas outras instâncias como

NIT, Pró-reitorias, etc.?



► A Lei dispõe que é assegurada ao criador participação mínima de 5%

(cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos,

auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de

tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de

exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor

ou autor. A Política de Inovação irá estabelecer um percentual fixo ou

percentuais variáveis? Como se dará a repartição dessa participação

em caso de criação coletiva? Remeterá a definição dos percentuais para

uma resolução específica?



Para institucionalização e gestão do 

Núcleo de Inovação Tecnológica



► O Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade será próprio ou

em associação com outras ICTs?

► O NIT será constituído como órgão interno da Universidade ou terá

personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins

lucrativos? Em caso de ter personalidade jurídica própria, o NIT poderá

se constituir como Fundação de Apoio? Também em caso de ter

personalidade jurídica própria, quais serão as diretrizes de gestão e as

formas de repasse de recursos?

► A Universidade irá delegar a sua representação no âmbito de sua

Política de Inovação ao gestor do NIT? Quais aspectos serão

delegados?



Para orientação das ações 

institucionais de capacitação de 

recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da 

inovação, transferência de tecnologia e 

propriedade intelectual



► A Universidade irá conceder bolsas de estímulo à inovação no

ambiente produtivo, destinadas à formação e à capacitação de recursos

humanos e à agregação de especialistas, em ICTs e em empresas, que

contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento

tecnológico e inovação e para as atividades de extensão tecnológica, de

proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia?

Em caso positivo, a regulamentação dessas bolsas poderá ser remetida

a resolução própria.

► A Lei dispõe que as ICT que contemplem o ensino entre suas

atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do

disposto na Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua

responsabilidade. No caso da Universidade, como se dará essa

associação?



Para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com 

inventores independentes, empresas e 

outras entidades



► A Universidade poderá celebrar acordos de parceria com instituições

públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa

científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto,

serviço ou processo? A regulamentação de como se dará essa

celebração poderá ser remetida para resolução própria.

► A Universidade pagará bolsa de estimulo a inovação a seus

servidores, empregados ou alunos de graduação ou pós-graduação

envolvidos nas atividades previstas nos acordos de parceria firmados? A

regulamentação a bolsa poderá ser remetida para resolução própria.



► No caso de celebração de acordos de parceria, como se dará a

titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da

exploração das criações resultantes da parceria? Será possível a

cessão ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade?

Poderá ser aceita compensação não financeira pela cessão dos direitos

de propriedade ou somente financeira? Tais possibilidade serão

avaliadas caso a caso? Por quem?

► A Universidade poderá conceder recursos para a execução de

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação a outras ICTs ou

diretamente aos pesquisadores a elas vinculados? Como se dará o

trâmite para a concessão desses recursos? Quem aprovará o plano de

trabalho e a prestação de contas?



► A Lei permite que o inventor independente que comprove depósito de

pedido de patente possa solicitar a adoção de sua criação por ICT

pública. Quem decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da

solicitação? Quem irá elaborar o projeto voltado à avaliação da criação

para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e

inserção no mercado?

Obs.: A Política de Inovação deverá prever as formas de apoio ao

inventor independente. Algumas das formas listadas na Lei são:

I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua

invenção;

II - assistência para transformação da invenção em produto ou processo

com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;



III - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto

da invenção;

IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já

constituídas.



Outros pontos a aboradar



► A Política de Inovação deverá prever que serão adotadas medidas,

na elaboração e na execução do orçamento da Universidade, para a

administração e a gestão de sua política de inovação, para permitir o

recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da

aplicação da Lei, para o pagamento das despesas para a proteção da

propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos

eventuais colaboradores.

► Também deverá ser prevista a possibilidade, ou não, de se delegar a

fundação de apoio a gestão e a aplicação das receitas próprias da

Universidade decorrentes da Lei, devendo essas serem aplicadas

exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa,

desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos

institucionais e a gestão da política de inovação.
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