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RESUMO 

 

Em uma economia global extremamente competitiva e com a difusão das 
informações sendo quase de forma instantânea, as universidades públicas e 
institutos federais estão cada vez mais se preocupando em estabelecer uma 
aproximação com o mercado, visando parcerias para que a ciência desenvolvida em 
seu interior, de alguma forma possa resultar em benefícios para a sociedade, 
ocorrendo um processo seguro de transferência de tecnologia, garantindo os direitos 
do pesquisador em sua Propriedade Intelectual - PI. Este trabalho tem a abordagem 
contextualizando envolvendo os núcleos, pesquisando como se organizaram em 
suas melhores práticas para fazerem a gestão da Propriedade Intelectual 
entendendo a relevância do núcleo em assumir um papel protagonista na 
intermediação entre o pesquisador, o governo, o mercado e a sociedade. Visando 
essa melhor compreensão sobre a gestão e os métodos adotados pelos NITs, o 
trabalho traz um referencial teórico que aborda conceitos e definições sobre 
inovação tecnológica, núcleos de inovação tecnológica, empreendedorismo 
inovador, gestão e métodos adotados. A metodologia utilizada para realização deste 
trabalho consiste em realizar a verificação das boas práticas adotadas pelos centros 
de inovação tecnológica, sendo escolhido para amostra 9 (nove) NITs em diferentes 
estágios de maturidade, ligados às instituições de ensino público em níveis federal e 
estadual. Assim sendo, foram realizadas visitas técnicas in loco nos núcleos e 
entrevistas com os colaboradores que exercem um grau de atuação de forma 
responsável, dinâmica e diária, com a intenção de verificar e entender o seu 
funcionamento de gestão e processos. A condução da entrevista se deu através de 
um roteiro de perguntas previamente estabelecidos na fase de planejamento das 
visitas, sendo necessário a presença do pesquisador para a coleta e análise dos 
dados por utilizar juntamente a técnica de observação. Após visitas, elaborou-se 
relatórios individuais das instituições e tabela resumida sendo estabelecida as 
melhores práticas encontradas. Na sequência realizou-se um recorte na amostra, 
utilizando o IFPR para estudo de caso, contendo este, 21 (vinte e uma) unidades de 
caso, sendo aplicado um benchmarking das melhores práticas encontradas entre 
todos os NITs. Em seguida elaborou-se um questionário com 18 (dezoito) perguntas 
pertinentes a gestão, metodologia e boas práticas a serem desenvolvidas por um 
NIT, sendo enviado um questionário aos 21 (vinte e um) NITs do IFPR. Dentre as 
principais conclusões da pesquisa, destaca-se que os institutos federais, devido a 
concepção de sua criação, fica inviável atender a integralidade das disposições 
estabelecidas na Lei de Inovação, havendo a necessidade de maiores estudos para 
distinção das políticas de inovação entre universidades públicas e institutos federais. 
Uma das contribuições relevantes que a pesquisa traz, é a proposição de um 
manual de boas práticas para os NITs, ou sugestão de melhorias na Instrução 
Interna de Procedimentos – IIP nº 05/2017, que trata sobre os procedimentos do NIT 
no âmbito do IFPR. 
 

Palavras-chave: Transferência de Tecnologia. Gestão. NIT. Universidade. Inovação. 
 
 
  



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

In a highly competitive global economy and with the dissemination of the information 
being almost instantly, the public universities and federal institutes are increasingly 
focusing on establishing an approximation with the market, seeking partnerships for 
Science developed in your interior, somehow can result in benefits to society, 
occurring a safe process of technology transfer, ensuring human rights researcher in 
your Property Intellectual-PI. This work has the context approach involving the NITs, 
researching how to get organized in their best practices to make the management of 
intellectual property, understanding the relevance of the NIT in assuming a role 
protagonist in brokering between the researcher, the Government, the market and 
society. Targeting this better understanding of the management and the methods 
adopted by NITs, the work brings a theoretical framework which deals with concepts 
and definitions of technological innovation, technological innovation centers, 
innovative entrepreneurship, management and methods adopted. The methodology 
used for this study, is to perform the verification of good practices adopted by centers 
of technological innovation, being chosen to sample 9 (nine) NITs at different stages 
of maturity, and linked to public education institutions at levels federal and state. 
Therefore, technical visits were carried out in loco in NITs and interviews with 
employees who exercise a degree of acting responsibly, daily and dynamic, with the 
intention of verifying and understand your operation and management processes. 
The conduct of the interview through a script of questions previously established in 
the planning phase of the visits, being necessary the presence of the researcher for 
the collection and analysis of data for use along the observation technique. After 
visits, has drawn up individual reports and a summary table institutions being 
established best practices found. Following a cut in the sample, using the IFPR for a 
case study, containing this 21 (twenty-one) case units, being applied a benchmarking 
of best practices found among all the NITs. Then was drew up a questionnaire with 
18 (eighteen) questions pertaining to management, methodology and good practices 
to be developed by a NIT, was sent a questionnaire to 21 (twenty-one) NITs of IFPR. 
One of the main conclusions of the research highlights that the federal institutions, 
due to the design of your creation is impossible meet the completeness of the 
provisions laid down in the law of Innovation, the need for larger studies to distinction 
of policies of innovation between universities and federal institutes. A relevant 
contributions that brings research, is the proposition of a manual of good practices for 
the NITs, or suggestions for improvements in internal Procedures Statement-IIP n° 
05/2017, about the procedures of the NIT under the IFPR. 
 

Keywords: Technology Transfer. Management. NIT. University. Innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

As primeiras interações entre universidade e mercado sugiram nas últimas 

quatro décadas, iniciando de forma muito tímida e, praticamente, como um fator 

isolado nos laboratórios das universidades. Inexistia nessa época, na maioria dos 

casos, maturidade para realizar essa interface de forma institucionalizada. 

Esse período da história foi marcado por um cenário de muita resistência 

entre grande parte dos pesquisadores, uma vez que a ciência desenvolvida nas 

universidades é considerada de propriedade exclusiva da academia e de serventia 

para a continuidade e avanço do próprio conhecimento. As universidades, 

tradicionalmente, possuem papel relevante nos sistemas nacionais e locais de 

inovação, atuando como formadoras de recursos humanos qualificados e produtoras 

de conhecimentos científicos, importantes para o desenvolvimento tecnológico. 

Tendo a percepção de que sua missão pode ser mais abrangente que a produção e 

a disseminação do conhecimento, as universidades, a partir da década de 1980, 

exerceram um papel mais proativo nos sistemas de inovação - SI, ampliando sua 

visão e procurando estabelecer formas para atender às demandas da sociedade 

sem comprometer os valores acadêmicos. 

Destarte, parcerias entre instituições público-privadas em Pesquisa e 

Desenvolvimento - P&D têm sido incentivadas e fortalecidas, uma vez que a 

cooperação entre esses atores, em uma perspectiva sistêmica da inovação, torna-se 

relevante para a competitividade do mercado. A intensificação do estímulo à 

cooperação com o mercado tem provocado expressivas transformações estruturais 

nas universidades, institutos federais e institutos de tecnologia. 

Em 2004, após longos períodos de debates sobre a Transferência de 

Tecnologia – TT e Inovação, foram estabelecidas políticas de incentivo à inovação 

através da Lei Federal nº 10.973, sendo atualizada e complementada, no ano de 

2016, pela Lei Federal nº 13.243. Esta norma regulamenta as instituições que 

desenvolvem ciência e tecnologia para criação de Núcleos de Inovação Tecnológica 

– NITs, sendo estes, órgãos ou departamentos internos das instituições que 

desenvolvem pesquisa e tecnologia, responsáveis por fazerem a intermediação 
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entre o pesquisador, a instituição e o mercado. Neste contexto, esses iniciaram o 

processo da gestão de todo o conhecimento produzido dentro das instituições, com 

a finalidade de transferir o conhecimento produzido e tecnologia desenvolvida para o 

mercado resultando em benefícios para a sociedade. 

A universidade tem árduas tarefas: criar fontes de novas percepções e 

tecnologias; estabelecer relações entre empresas e governo; gerar áreas de 

atuação; conduzir os processos de mudança. Compete a quem exerce o comando e 

detém o poder, entre outras funções, promover o desenvolvimento econômico e 

social através de novas estruturas organizacionais, bem como, planos políticos com 

metas e objetivos voltados para inovação e conhecimento. É atribuição das 

empresas: desenvolver produtos e serviços inovadores; promover a interação com 

os centros de transferência de tecnologia da comunidade científica; guiar os 

processos de mudança (PEREIRA NETO; GALINDO; CRUZ, 2004). 

 

FIGURA 1 - CICLO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

FONTE: Michel Godet (2000), adaptado pelo autor. 

  

 O ciclo que envolve a ciência, a tecnologia e a inovação, pode ser ilustrado 

por meio da Árvore do Conhecimento, Figura 1, que está segmentada em 3 (três) 

partes, mostrando as etapas inter-relacionadas ciência, tecnologia e inovação. As 
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universidades e institutos federais estão inseridos na base de todo o ciclo.  A 

exemplo da árvore, projetada na ilustração acima, todo o processo em que há 

possibilidade de resultar em inovação é necessário estar consolidado em bases 

fortes para que sustente toda a cadeia e gere bons frutos à sociedade. 

 Considerando a necessidade do fortalecimento do ciclo que envolve a ciência, 

a tecnologia e a inovação, bem como o papel estratégico dos institutos federais - 

enquanto instituição promotora de educação profissional de tecnológica com grande 

capilaridade no território brasileiro -, serão apresentados, na sequência, os objetivos 

a serem alcançados a partir do desenvolvimento deste trabalho.    

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Levantar e avaliar os métodos e processos adotados por alguns núcleos de 

inovação tecnológica de instituições públicas que desenvolvem pesquisa, ciência e 

tecnologia, resultando na proposição de melhorias nos processos administrativos e 

de gestão utilizados pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do 

Paraná. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são: 

 

 Identificar os métodos e processos adotados pelos atores participantes na 

gestão e manutenção dos núcleos de inovação tecnológica, 

independentemente do estágio de crescimento que se encontrem; 

 Verificar a competência e o comprometimento dos atores envolvidos na 

gestão do núcleo, visando que este obtenha resultados eficientes e eficazes; 

 Descrever os métodos e processos encontrados em cada um dos centros de 

transferência tecnológica, resultando em tabelas ou gráficos; 
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 Analisar e comparar os métodos e processos dos núcleos da amostra 

escolhida com os Núcleos de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do 

Paraná; 

 Sintetizar os dados comparativos e identificar se os resultados alcançados 

pelas instituições podem ser atribuídos inteiramente à sua forma de gestão 

dos núcleos de inovação tecnológica ou teria outro(s) fator(es) de relevância; 

 Validar uma nova proposta junto aos Coordenadores dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Paraná, sugerindo melhorias à 

gestão e processos dos NITs. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, existe uma parcela significativa de NITs que, mesmo dentro de 

uma mesma instituição, ainda não interagem abertamente com os setores onde se 

desenvolvem ciência e tecnologia. Esta ausência de conectividade sugere uma séria 

limitação institucional, visto que o NIT deve ser o agente intermediador entre as 

universidades e o mercado. Esse, deve primar pelas garantias e direitos dos atores 

envolvidos no processo científico, em todas as etapas, igualmente, possibilitar uma 

parceria e transferência de tecnologia de forma segura para as partes. 

Em cumprimento à Lei nº 10.973/2004, os institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia, também estão incluídos nas políticas nacionais de inovação, 

tendo a necessidade de institucionalização de seus NITs. Contudo, a legislação não 

é explicita sobre a forma de gestão desses núcleos de transferência tecnológica e de 

condução dos seus processos. Portanto, cada instituição assume a responsabilidade 

de organizar o seu NIT de acordo com a sua demanda e necessidade. Quando 

ocorre alguma nova solicitação que este departamento não tenha experiência, em 

geral, solicita auxílio de outras instituições melhores estruturadas e que passaram 

por tal experiência. 

 A inserção dos institutos federais no ciclo ciência, tecnologia e inovação, 

aponta para a necessidade de estruturação dos centros de transferência tecnológica 

por meio da incorporação de eficientes metodologias no estreitamento das relações: 

pesquisadores e setor produtivo; condução de processos ligados à gestão da 

inovação e fomento ao empreendedorismo. Tal necessidade implica numa demanda 
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por trabalhos que apresentem alternativas para essa estruturação, contexto em que 

se insere a presente dissertação. 

 

1.4 MOTIVAÇÃO 

 

Em 2008, mais precisamente em dezembro, a Lei nº 11.892 deu origem à 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e aos 38 (trinta e oito) 

institutos federais hoje existentes no país. Além de estarem especializados na oferta 

gratuita de cursos de educação superior e profissional, os institutos federais também 

têm a missão de promover a realização de pesquisa científica, inovação e 

empreendedorismo, tendo como ênfase aspectos regionais. Com a Lei em vigor - no 

Estado do Paraná - a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná – 

ET/UFPR foi transformada no Instituto Federal do Paraná - IFPR, que hoje possui 

autonomia administrativa e pedagógica. O IFPR é administrado por 1 (uma) reitoria 

que conta com 5 (cinco) pró-reitorias e 25 (vinte e cinco) campi espalhados pelo 

estado do Paraná. A Figura 2 mostra a distribuição dos centros de transferência 

tecnológica nas unidades do IFPR, sendo que as cidades onde estão pintadas de 

verde denotam a presença de um NIT. O âmbito do Instituto Federal do Paraná, a 

cidade de Curitiba é contemplada com a presença de 2 (dois) NITs: 1 (uma) unidade 

no campus com a finalidade de atender à demanda acadêmica e, também, acolher a 

sociedade, e outra na reitoria com o compromisso de criar políticas de inovação, 

incentivar, assessorar e apoiar os demais em suas necessidades. 

 

FIGURA 2 – CIDADES ONDE ENCONTRAM-SE OS NITs DO IFPR 
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FONTE: Instituto Federal do Paraná (2017). 

 

Desde a sua criação o Instituto Federal do Paraná – IFPR, assim como os 

demais institutos, teve a obrigatoriedade de constituir e institucionalizar seus 

Núcleos de Inovação Tecnológica, por isso, foram nomeados, desde 2012, 

coordenadores de NITs em cada um dos 21 (vinte e um) campi. 

O IFPR, instituição recém-criada, formado por uma estrutura multicampi 

espalhada em todo estado do Paraná e, tendo a incumbência de atender às 

demandas e necessidades específicas da comunidade local, não havia, naquele 

momento, condições de estruturar um espaço físico para os NITs. Com isso, nos 

campi onde já se desenvolviam atividades de pesquisa, principalmente em função 

do contato de servidores com outras instituições, o núcleo apresentou tímido 

avanço, enquanto que nos campi onde a atividade de pesquisa ainda era incipiente, 

este departamento ficou praticamente estagnado. 

Diante das dificuldades que caracterizam uma autarquia em fase de 

implantação as quais, com efeito, se manifestaram na constituição e funcionamento 

dos NITs, este trabalho tem como motivação o atendimento de necessidades do 

IFPR relacionadas ao funcionamento destes núcleos, uma vez que, em março de 

2016, no início dos estudos do mestrado profissional pelo autor, não havia 

documento oficial de regulamentação de seus procedimentos. Na prática, já existia a 

figura do NIT atuando individualmente nos campi com o apoio e coordenação da 

Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação - PROEPI, a qual atua até hoje como 

vetor das políticas de pesquisa e inovação no âmbito do IFPR. Durante o período de 

desenvolvimento deste trabalho, no ano de 2017, foram publicados por meio da 

PROEPI 2 (dois) documentos balizadores, construídos a partir de resoluções, 

portarias e editais publicados entre 2009 e 2015. A publicação desses 2 (dois) 

documentos, listados a seguir, manifesta a preocupação e o interesse da instituição 

em regulamentar o funcionamento dos NITs, a saber: 

 

I.)   Resolução nº 6 de 23/1/17, onde dispõe sobre a criação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica;  
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II.)  Instrução Interna de Procedimentos – IIP nº 05 de 27/3/17 (Anexo A), tendo 

abordagem sobre os procedimentos do NIT para fomentar e explorar a inovação 

e proteger a propriedade intelectual gerada. 

 

No cotidiano dos campi do IFPR, um dos principais atores do NIT é o seu 

coordenador, tendo este a responsabilidade sobre a gestão total do núcleo. Esta 

função, também tem a incumbência de verificar o que está sendo desenvolvido 

pertinente aos trabalhos voltados à pesquisa e inovação, em qual etapa encontra-se 

este desenvolvimento e fazer a gestão dos processos para o registro de patentes 

e/ou marcas, com a garantia dos direitos. Cabe ainda ao coordenador de NIT um 

acompanhamento em relação ao desfecho do processo, preferencialmente, 

relacionado a transferência de tecnologia através de parcerias, trazendo benefícios 

para a comunidade, resultando todo este processo em uma inovação.  

Diante do modelo de constituição dos NITs do IFPR, não há metodologia 

única entre as unidades, o que dificulta para uma gestão estratégica e até mesmo a 

uniformidade das informações. Tendo em vista os resultados obtidos pelos NITs do 

IFPR em seu contexto inserido, observou-se a oportunidade para este estudo de 

caso, considerando dificuldades vivenciadas pelos NITs do IFPR. No Gráfico 1 são 

apresentados os resultados alusivos aos números de patentes que os NITs atuantes 

no Estado do Paraná têm em depósito no INPI. Estes números representam uma 

sucessão histórica de todas as instituições e, também, são fatores de motivação 

para o desenvolvimento do presente trabalho. Ao se observar a posição do IFPR, 

mesmo levando em consideração que os NITs têm outras funções mais 

abrangentes, o Instituto Federal do Paraná não tem somente a função de gerar 

banco de patentes e, portanto, exerce outros papéis que apresentam resultados à 

sociedade. 
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GRÁFICO 1 - CATÁLOGO DE PATENTES NO ESTADO DO PARANÁ 

 

FONTE: NITPAR (2017), adaptações do autor. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No segundo capítulo, será apresentada a fundamentação teórica, definindo-

se os conceitos como: ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, que são 

de extrema importância para compreensão nesta dissertação. 

No terceiro capítulo, serão elencados os materiais e métodos empregados 

para realização do trabalho de campo, como por exemplo, o protocolo de pesquisa, 

o roteiro de entrevista e os resultados obtidos nas visitas técnicas. 

No quarto capítulo, serão realizadas as análises dos resultados encontrados, 

os quais aparecem sistematizados em uma tabela contendo as melhores práticas 

para administração eficiente de um NIT, servindo como instrumento para a 

realização da pesquisa de campo no âmbito dos 21 (vinte e um) NITs presentes nas 

unidades do IFPR. 

No quinto capítulo, serão apresentadas as conclusões da pesquisa sobre a 

amostra escolhida e o recorte realizado, sendo escolhido o IFPR para estudo de 

caso. 

Finaliza-se esta pesquisa com o capítulo das perspectivas de trabalhos 

futuros, abordando temas que foram surgindo no decorrer da pesquisa, mantendo-se 

porém a atenção no planejamento previamente delineado para a pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão abordados os princípios teóricos relacionados à: 

ciência, tecnologia, inovação, transferência de tecnologia, empreendedorismo e NIT. 

Tais princípios basilares estarão presentes ao longo desta dissertação. 

 

2.1 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Durante o desenvolvimento intelectual do ser humano para o avanço da 

ciência, a inovação sempre esteve presente, mas não com a percepção moderna e 

sistêmica do Século XXI. Entre alguns marcos relacionados à inovação, neste 

capítulo tem-se como um marco inicial a Revolução Industrial, levando em 

consideração a segunda fase, no período de 1860 à 1900, estágio em que, ao 

contrário da primeira fase, quando a Inglaterra foi acentuada como um país 

industrializado, nesta, os países como Alemanha, França, Rússia e Itália foram 

expandindo e consolidando indústrias no emprego do aço, energia elétrica, 

combustíveis derivados do petróleo, invenção do motor a explosão, da locomotiva a 

vapor e de produtos químicos. 

Em meio a esta competitividade em pleno desenvolvimento mundial, Joseph 

Alois Schumpeter, estudioso e conhecedor do mercado financeiro, em 1911 

escreveu um livro com o título “A Teoria do Desenvolvimento Econômico”, no qual o 

escritor afirma que a ciência não pode dispensar a teoria. Esta é capaz de nos 

instrumentalizar, e, assim, possibilitar a análise das questões empíricas. 

De acordo com Schumpeter existem parâmetros que originam as inovações, 

quem as produz e como são inseridas no mercado, descartando a hipótese de que 

elas são provenientes dos desejos e necessidades dos consumidores, embora 

esses sejam primordiais para os novos avanços. Todavia, os atores citados são 

passivos em relação à pesquisa, desenvolvimento de novos produtos e processos, 

como descreve: 

  

As inovações no sistema econômico não aparecem, via de regra, de tal 
maneira que primeiramente as novas necessidades surgem 
espontaneamente nos consumidores e então o aparato produtivo se 
modifica sob sua pressão. Não negamos a presença desse nexo. 
Entretanto, é o produtor que, igualmente, inicia a mudança econômica, e os 
consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, 



25 

 

 
 

ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou 
outro daquelas que tinham o hábito de usar. Portanto, apesar de ser 
permissível, e até mesmo necessário, considerar as necessidades dos 
consumidores como uma força independente e, de fato, fundamental na 
teoria do fluxo circular, devemos tomar uma atitude diferente quando 
analisamos a mudança. (Schumpeter, 1961, p. 48). 

 

Com isso, afirma-se que as mudanças acontecem no setor produtivo na 

maneira distinta de combinar materiais e forças para produzir necessidades de 

novos produtos para a vida do indivíduo. As novas combinações, que Schumpeter já 

visualizava no início do Século XX, foram denominadas inovações, referindo-se a: 

 

1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os 
consumidores ainda não estejam familiarizados – ou de uma nova qualidade 
de um bem. 2) Introdução de um novo método de produção, ou seja, um 
método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio 
da indústria de transformação, que, de modo algum, precisa ser baseado 
numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também em nova 
maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um 
novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da 
indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, 
quer esse mercado tenha existido antes ou não. 4) Conquista de uma nova 
fonte de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez 
independentemente do fato de que essa fonte já existia ou teve que ser 
criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, 
como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela 
trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio (Schumpeter 
1961, p. 48-49). 

 

Passado mais de uma centena de anos, é imprescindível não pensar em 

crescimento mundial, ou de uma nação, sem que a inovação esteja presente. As 

empresas para se tornarem competitivas e terem seus produtos mais atrativos, 

investem em novas tecnologias, entre os diversos segmentos, a indústria 

automobilística brasileira é um exemplo claro, pois no segundo semestre de cada 

ano, já existe a oferta de outro automóvel para o ano subsequente, acompanhado de 

nova tecnologia e designer inovador. 

Independentemente do porte da empresa, seja ela uma prestadora de 

serviços, um comércio ou uma indústria, haverá a necessidade constante para o 

desenvolvimento de novas estruturas tecnológicas, em suas áreas de competência. 

Caso isso não ocorra, esta empresa torna-se vulnerável em sua competitividade, 

destacando pelo menos dois aspectos:  

 

I.) seu produto ficar estagnado ao ponto de não ser mais atrativo;  
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II.) outras empresas absorverem a sua fatia de mercado. 

O desenvolvimento de novas tecnologias gera competitividade entre as 

empresas e a inovação tem uma grande parcela relacionada ao desenvolvimento e 

crescimento regional, pois a inovação é importante para a abertura de novas 

oportunidades de negócios, e, também, na implementação de novas formas para 

atender os negócios que já estão consolidados (BESSANT, 2009). 

A palavra ciência na língua portuguesa significa aprender ou conhecer e seu 

conceito provém do latim “Scientia”, isto posto, em diversos eventos, congressos e 

palestras os estudiosos apontam que a ciência é um atributo desenvolvido no 

ambiente acadêmico. Contínuo e vivo, o conhecimento busca sempre entender o 

mundo, a natureza e como funcionam as coisas no universo. De certa forma, o saber 

está sempre atualizado, pois o próximo ponto de partida é o último que o encerra. A 

ciência de base, traz uma reflexão voltada ao estudo de teorias, não se preocupando 

com suas aplicações práticas, mas com o aprendizado e o legado do conhecimento. 

Em continuidade encontra-se a ciência aplicada, descrita como o 

conhecimento que, após adquirir o domínio científico de base e resguardada uma 

certa margem de segurança, são aplicados em diversos testes para comprovação 

prática das hipóteses levantadas anteriormente, tendo esta, uma propensão em 

concentrar-se em um ambiente acadêmico. As empresas da iniciativa privada não 

investem poucos recursos nessa fase da ciência, pois o risco é muito alto e o retorno 

está mais voltado ao conhecimento e não pode ser mensurado financeiramente, 

assim sendo, a maior fatia de investimento para a ciência de base é oriundo de 

recursos públicos. 

O desenvolvimento tecnológico em um período pré-histórico, teve o seu 

reconhecimento sem o conhecimento científico, como temos os exemplos da 

descoberta do fogo e da roda. Em pleno século XXI, com tantos avanços científicos 

e tecnológicos, as combinações entre a ciência e a tecnologia se tornaram 

praticamente indissociáveis, sendo que a segunda é a aplicação prática da primeira, 

já comprovada em favor da humanidade, e, nesta fase, obtém maior facilidade e 

interesse em realizar parcerias com as indústrias e demais empresas do setor 

privado, sendo bem menor o grau de risco para o retorno do investimento que na 

fase anterior. Além de o retorno ser também voltado ao conhecimento prático, é 

possível prever os percentuais de retorno financeiro, um exemplo prático desta fase 
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do desenvolvimento tecnológico é o da indústria farmacêutica, onde há um 

investimento expressivo nos laboratórios para o desenvolvimento de uma nova 

tecnologia, estimando-se o público que irá atingir e consequentemente o retorno 

financeiro esperado. 

A inovação é a capacidade de condução da tecnologia em benefícios úteis 

para a sociedade, não por ser somente de uma perspectiva de descoberta ou 

ciência, mas convicto de que os benefícios alavancarão o progresso e a geração de 

riquezas (FILHO, 2012, p. 37). Por sua vez, a inovação tecnológica só acontece 

quando o mercado adota a ideia e a torna acessível à sociedade trazendo de 

alguma forma benefícios. Com isso, todo o conhecimento adquirido pelos cientistas 

e pesquisadores é necessário ser convertido em tecnologia e inovação, gerando 

riquezas, desenvolvimento e bem-estar para a sociedade no local onde esteja 

inserida, para (BAGNATO, 2012 p. 20-21) na fase de inovação: 

 
As civilizações crescem de forma mais significativa ao redor de locais 
geradores de conhecimento, como podemos ver as cidades dos países do 
hemisfério norte. Este é, também, o caso do Brasil, onde as cidades que 
têm universidades e institutos de pesquisa passaram a ser pólos de atração 
econômica e a experimentar maior desenvolvimento. E as cidades que não 
têm esses pólos do conhecimento estão tentando implantá-los, via criação 
de faculdades, criação e atração de empresas. Isso tudo porque a inovação 
tecnológica, que é a transformação do conhecimento em bens e serviços 
úteis às pessoas e organizações, está na primeira linha da agenda de 
desenvolvimento de qualquer sociedade moderna. Então, se por um lado é 
importante que os governantes e as lideranças tenham essa consciência, e 
tentem instalar esses pólos de atração, por outro lado é necessário que os 
cientistas, professores, pesquisadores e empresários também estejam 
conscientes do quanto é importante a tarefa de converter conhecimento em 
bens e serviços para a sociedade. 

 

Nesta citação, identificamos as responsabilidades e os papéis desenvolvidos 

pelas universidades, institutos de ciência e também as empresas, sendo que na fase 

da ciência, encontra-se um ambiente propício à geração de ideias e busca de 

fundamentação e embasamento teórico e sua aplicação, passando posteriormente 

para a fase da tecnologia, onde já pode ser iniciado um primeiro estágio de trabalho 

em conjunto com as empresas, visando criar um protótipo do produto ou serviço 

dessa tecnologia. Na segunda fase da tecnologia basicamente a universidade sai de 

cena, assumindo a empresa o papel protagonista para o desenvolvimento do 

produto em série, colocando em escala de produção. Tais produtos, serão 
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disponibilizados ao mercado, visando atender uma demanda específica, gerando 

benefícios para a sociedade e concretizando a efetiva inovação. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 

Com o propósito de que o conhecimento tecnológico não seja somente de 

cunho acadêmico e fique restrito aos pesquisadores e seus laboratórios, há a 

necessidade de incentivos através de políticas públicas, tendo a finalidade de que as 

universidades entendam a importância da Transferência de Tecnologia - TT, sendo 

esta, uma fase em que a universidade já não tem muitas condições físicas e 

financeiras. Não é sua função das Universidades e Institutos Federais a criação de 

produtos, uma vez que a atividade fim, é o ensino, pesquisa, ciência de base e 

aplicada. Conforme será demonstrado na Figura 3, a transferência é entendida como 

o conjunto de etapas, iniciando na ciência aplicada sendo realizados os testes em 

laboratórios ou desenvolvendo um protótipo, despertando formas de apresentar ao 

mercado a utilidade desta invenção. “São 2 (duas), as condições mínimas para que 

ocorra uma efetiva transferência de tecnologia: o transferidor precisa estar disposto 

a transferir e o receptor precisa ter condições de absorver o conhecimento 

transferido” (TAKAHASHI, 2007). 

 

FIGURA 3 - IMPORTÂNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A transferência de tecnologia nem sempre ocorre de forma contundente, 

muitas vezes acontece de forma inesperada, sendo desenvolvido um grau de 

confiança constante entre as universidades, institutos federais e mercado. Existem 
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canais dentre os quais se podem iniciar uma transferência. Somente após a 

absorção do conhecimento e o seu domínio pelo receptor o processo de 

transferência de tecnologia se completa, envolvendo a definição de mecanismos, os 

quais serão apresentados na Tabela 1: 

 

TABELA 1 - CANAIS FORMAIS DE TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

 

Fonte:  DIAS, A. A.; PORTO, G. S. RAC, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, art. 1, pp. 263-284, Maio/Jun 
 (2013). 

 
 

2.3 INOVAÇÃO 

 

Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico - OCDE, através do Manual de OSLO (1997), uma inovação ocorre 

quando da implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
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significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas. 

Neste sentido, pode ser estreitamente categorizada em virtude da 

implementação de diferente tipos, por exemplo: novidades de produto e de 

processo. O requisito mínimo para se definir uma atualização é que o produto, o 

processo, o método de marketing ou organizacional sejam novos (ou 

significativamente melhorados) para a empresa. Isso inclui produtos, processos e 

métodos que as empresas são as pioneiras a desenvolver e aqueles que foram 

adotados de outras empresas ou organizações. 

As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam guiar, à 

implementação de novidades. Algumas atividades de inovação são em si 

inovadoras, outras não são atividades novas, mas são necessárias para a 

implementação de inovações. As atividades de inovação também inserem a 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que não está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento de uma novidade específica. Um aspecto geral de uma inovação é 

que ela deve ter sido realizada. Um produto novo ou melhorado é implementado 

quando introduzido no mercado. Novos processos, métodos de marketing e métodos 

organizacionais são formados quando são, efetivamente, utilizados nas operações 

das empresas. 

Em um contexto primitivo, mas que ainda se faz valer na sua essência, 

Schumpeter (1961) categorizou a inovação em 5 (cinco) tipos de desenvolvimento: 

 

I.) De um produto novo ou de uma tecnologia nova para um produto já existente; 

II.) De uma nova maneira de produção, no sentido de método, ou ainda de uma 

logística comercial; 

III.) De um mercado novo; 

IV.) De matérias prima ou fontes de produção novas ou de produtos semi-

industrializados; 

V.) De uma estratégia de organização nova para a industrial tais como a 

fragmentação ou incentivo a uma posição de monopólio. 
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 No decorrer das décadas, os conceitos sobre inovação foram tendo uma 

maior abrangência, pois a dinâmica em um contexto e ambiente de inovação ocorre 

de forma acelerada. 

 

2.4 INOVAÇÃO NO BRASIL 

 

Na América Latina, especialmente no Brasil, a maior parte da pesquisa é 

desenvolvida nas universidades públicas e institutos de pesquisa, tendo vínculos 

fracos com o setor produtivo e a sociedade em geral. Nesse sentido, muitos países 

estão criando legislação pertinente e programas de inovação para melhorar e 

ampliar a relação da universidade com a sociedade, principalmente com o setor 

produtivo (SCHWARTZMAN, 2008).  

Em países desenvolvidos, como exemplo os Estados Unidos, a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico ocorrem especialmente nas empresas privadas e 

institutos de pesquisa governamentais em parceria com as universidades de 

pesquisa, tendo como função formar e qualificar pesquisadores para trabalhar com 

pesquisa científica.  

Segundo Schwartzman (2008, p. 21), “é necessário um ambiente 

institucional adequado para estimular e consolidar a inovação baseada em ciência”. 

Viotti (2008) destaca que as políticas de desenvolvimento, no Brasil, desde a 

Segunda Guerra Mundial, podem ser divididas em 3 (três) períodos que mostram a 

evolução das políticas de ciência, tecnologia e inovação, sendo enfatizado o 

desenvolvimento tecnológico do setor produtivo e, consequentemente, do país, 

como pode ser observado: 

 

I.) Em busca do desenvolvimento via crescimento (1950 – 1980): período marcado 

pelo processo de industrialização por substituição de importações, pelo forte 

crescimento econômico e consequentes crises macroeconômica e fiscal, que 

comprometeram a implementação de políticas de desenvolvimento ou de 

Ciência e Tecnologia (C&T) adequadas às condições estruturais da economia 

brasileira; 

II.) Em busca do desenvolvimento via eficiência (1980-2000): período caracterizado 

pela busca da eficiência através da abertura do mercado brasileiro aos produtos 
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estrangeiros, como a forma de assegurar o desenvolvimento do país. A ideia 

geral era de que a intervenção do Estado através de políticas públicas 

prejudicava o processo de desenvolvimento. Entretanto, a pressão competitiva 

acentuada pela abertura de mercado e aos investimentos estrangeiros, assim 

como o fortalecimento da propriedade intelectual, não foi capaz de gerar uma 

dinâmica na inovação das empresas. Nesse contexto, o novo governo iniciado 

em 2002, propunha políticas de desenvolvimento voltadas à inclusão social em 

detrimento da ênfase em competitividade e eficiência; 

III.) Em busca do desenvolvimento via inovação (2002- atual): esta é a fase onde as 

políticas públicas retomaram a responsabilidade do desenvolvimento nacional, 

porém os mecanismos de mercado permanecem como instrumentos para o 

desenvolvimento. 

 

O período é marcado pela posição de destaque que a inovação tem recebido 

nas políticas de ciência e tecnologia, o que pode estar direcionando para um período 

de busca do desenvolvimento via inovação, mas essa possibilidade ainda não está 

claramente configurada (VIOTTI, 2008). A política atual de ciência, tecnologia e 

inovação (C,T&I) se desenvolve através de diversos programas de incentivo que 

almejam atingir objetivos como: 

 

I.) a formação de recursos humanos qualificados para pesquisa, manutenção da 

infraestrutura de pesquisa pública e para a geração de conhecimento científico, 

necessários para a inovação tecnológica e para o desenvolvimento social;  

II.) o fortalecimento da interação entre os diversos atores do sistema nacional de 

inovação, criando programas e instrumentos que visam estimular o 

relacionamento entre eles, especialmente entre público e privado, assim como, 

facilitar o investimento das empresas em inovação;  

III.) a descentralização das atividades de produção e uso do conhecimento, 

desenvolvimento regional e local nas políticas de C,T&I, através de programas 

de promoção de sistemas locais de inovação, arranjos produtivos locais, 

incorporação de conhecimento local, atendimento às especificidades e 

aproveitamento de oportunidades regionais e locais. 
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Mais precisamente a partir do ano de 2015, surgiu uma forte corrente 

apontando e militando para um maior investimento em políticas públicas, educação e 

ciência, tendo a convicção que a aplicação de recursos e esforços nessas áreas é o 

cerne para o desenvolvimento do Brasil. 

 

2.5 EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 

Ao abordar o empreendedorismo inovador, a compreensão não se estende 

somente ao âmbito comercial, voltado ao empreendedorismo empresarial, isto é, o 

interesse está canalizado ao entendimento das características, habilidades e 

motivação, presentes em um empreendedor, sendo estas, de extrema relevância 

para um quadro de colaboradores que desenvolvem suas atividades em um NIT. 

Para Souza (2012), o uso da expressão “empreendedorismo” tem crescido, 

paulatinamente, nos últimos anos e, por não haver um conceito unívoco sobre o que 

possa significar, convém buscar seu sentido etimológico e, a partir daí, buscar 

também seu significado histórico, político e social. A palavra “empreender” vem do 

latim imprehendere, que significa prender nas mãos, assumir, fazer. Daí derivam as 

palavras “empreendedor” e “empreendedorismo”, dentre outras. A primeira, com o 

sufixo “or”, designa o agente, indivíduo que, no caso, empreende. Ou seja, 

empreendedor é aquele que assume a realização de uma determinada tarefa e, na 

sociedade capitalista, passou a designar um tipo de empresário, de quem se pode 

dizer que possui iniciativa e criatividade para correr os riscos de iniciar e efetivar 

uma determinada atividade produtiva. Já a palavra empreendedorismo, tendo o 

sufixo “ismo”, diz respeito a uma doutrina, escola ou teoria. Sendo assim, trata-se do 

princípio, doutrina ou teoria característica da ação de pessoas que possuem 

iniciativa de começar algo potencialmente arriscado.  

Alguns estudiosos sobre o tema, argumentam que “a educação 

empreendedora deve começar na mais tenra idade, porque diz respeito à cultura, 

que tem o poder de induzir ou de inibir a capacidade empreendedora” (DOLABELA, 

2003, p. 15). 

Para Dornelas (2001), O empreendedor é aquele que faz as coisas 

acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura organizada. É importante 

salientar que para ser empreendedor não é necessário ser empresário. E o contrário 
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também deve ser ressaltado: nem todo empresário pode ser considerado um 

empreendedor. (DORNELAS, 2007). 

Um fator que tem colocado a questão do empreendedorismo como prioritário 

nas discussões acadêmicas e econômicas é o estudo realizado em vários países, 

comprovando a influência da cultura empreendedora no processo de 

desenvolvimento econômico de uma sociedade. Tais estudos demonstram que, 

quanto maior a parcela de uma população com características empreendedoras, 

maiores são as chances daquela nação ou sociedade se desenvolver e gerar 

riquezas. Neste sentido, a sociedade e, principalmente, os educadores devem se 

alertar para este dever e se perguntar se estão formando empreendedores ou 

apenas profissionais que desempenharão bem o seu papel de funcionário e 

colaborador. (FRANZINI et al., 2006). 

Neste contexto, a motivação é um atributo desejável e que deve ser 

estimulado, pois o indivíduo pode ter o potencial para criar e articular novos 

processos para velhos problemas, mas se não estiver motivado, não vai sequer 

tentar fazer algo mais elaborado e original. 

 

TABELA 2 - CARACTERÍSTICA DO INDIVÍDUO EMPREENDEDOR E CRIATIVO 

 

FONTE: Lopes (2010), adaptado pelo autor. 
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É desejável que todos os colaboradores e gestores do NIT, desenvolvam a 

capacidade de negociação e intermediação entre a universidade e o mercado, para 

o mundo dos negócios ser original não é suficiente, além de ideias criativas, eles 

devem de algum modo influenciar na comercialização dos produtos oferecidos ao 

mercado. 

Existem diversas formas de propiciar a aproximação entre as universidades 

e o mercado. A Tabela 2 apresentou 5 (cinco) características de um indivíduo 

empreendedor, desejáveis que os colaboradores de NIT desenvolvam, caso ainda 

não as possuam. Levando em consideração que, um ambiente onde há um clima 

organizacional favorável, torna-se o aprendizado é mais produtivo.   

 

2.6 NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A estruturação dos NITs no Brasil, alavancou-se através da Lei nº 10.973/04, 

conhecida como Lei de Inovação, que tornou obrigatório às instituições que 

desenvolvem C,T&I disponham do seu próprio NIT, podendo também existir 

compartilhamento entre 2 (duas) ou mais instituições. Anteriormente a Lei, a criação 

de um departamento responsável pela gestão da inovação tecnológica era facultada 

à instituição, ficando, até então, a intermediação junto ao setor produtivo sob a 

responsabilidade do próprio pesquisador. Com a publicação da referida Lei, todas as 

Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT, precisaram se adequar e estruturar seus 

NITs em cumprimento ao Art. 17 do Decreto nº 5.563/05, que a regulamenta 

transcrito a seguir: 

 
Art. 17 – A ICT deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio 
ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de 
inovação. Parágrafo único. São competências mínimas do Núcleo de 
Inovação Tecnológica: I zelar pela manutenção da política institucional de 
estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas 
de transferência de tecnologia; II avaliar e classificar os resultados 
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das 
disposições da Lei nº 10.973, de 2004; III avaliar solicitação de inventor 
independente para adoção de invenção na forma do art. 23 deste Decreto; 
IV opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 
desenvolvidas na instituição; V opinar quanto à conveniência de divulgação 
das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; 
e VI acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos 
de propriedade intelectual da instituição. (BRASIL, 2005)  

 



36 

 

 
 

Segundo Torkomian (2009), muitas universidades já contavam com um NIT, 

mesmo antes da Lei da Inovação. Os departamentos para transferência tecnológica 

tinham diferentes denominações: escritório de transferência de tecnologia, agência 

de inovação, entre outras nomenclaturas, todavia com o mesmo objetivo. Essas 

instituições, com desafios similares e desejo de solucionar e compartilhar suas 

dificuldades, resolveram concentrar seus esforços na criação de um Fórum dos 

Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC 1. 

A Lei nº 13.243/16, conhecida como “Marco Legal da Inovação”, define os 

núcleos de inovação tecnológica sendo uma “estrutura instituída por 1 (uma) ou mais 

Instituições Científicas e Tecnológicas e de Inovações (ICTs), com ou sem 

personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política 

institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta 

Lei”, considerando algumas mudanças na norma com avanços em diversos pontos 

na promoção de um ambiente regulatório mais seguro e estimulante para a inovação 

no Brasil. Entre eles, destacam-se:  

 

I.) a formalização das ICTs privadas (entidades privadas sem fins lucrativos) como 

objeto da lei; 

II.) a ampliação do papel dos centros, incluindo a possibilidade de que fundações de 

apoio possam ser NITs de ICTs; 

III.) a diminuição de alguns dos entraves para a importação de insumos para 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); 

IV.) a formalização das bolsas de estímulo à atividade inovativa, entre outros. 

 

 É opcional aos NITs definirem se terão personalidade jurídica privativa, 

porém, para que tenham autonomia, é desejável que possuam sua personalidade 

jurídica própria, isto é, não esteja submetido às regras e dependência administrativa 

e financeira de outra instituição, e sim, através dos seus serviços prestados para 

diversas instituições/clientes, obtenha a própria receita. Este não é o modelo de NIT 

                                            

1
 Associação civil de direito privado sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de representação 

dos responsáveis nas universidades e institutos de pesquisa e instituições gestoras de inovação e 
pessoas físicas, pelo gerenciamento das políticas de inovação e das atividades relacionadas à 
propriedade intelectual e à transferência de tecnologia, incluindo-se, neste conceito, os núcleos de 
inovação tecnológica (NITs), agências, escritórios e congêneres. 
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desenvolvido em grande parte das universidades públicas e institutos federais, pois 

habitualmente este faz parte de um departamento inserido em uma instituição.  

 A Figura 4 representa a interação que o NIT deve exercer sobre as partes 

envolvidas e, também, esclarece e justifica a autonomia que espera-se do NIT, em 

virtude da sua interação e mediação ser constante entre a comunidade acadêmica, o 

governo, o mercado e retorno a sociedade em forma geral. 

 

FIGURA 4 - NIT COMO AGENTE INTERMEDIADOR 

 

FONTE: O autor (2018). 

  

  Consoante a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC2, um resumo dos principais pontos 

modificados pelo “Marco Legal da Inovação”, são: dispensa da obrigatoriedade de 

licitação, regras simplificadas e redução de impostos, permite que professores das 

universidades públicas exerçam atividade remunerada de pesquisa também no setor 

privado separadamente de sua carga horária, permissão para que universidades e 

institutos de pesquisa compartilhem o uso de seus laboratórios e equipes com 

empresas, permissão para que a União financie e até participe de forma minoritária 

do capital social de empresas de forma a fomentar inovações, permissão para as 

                                            

2
 Associação que representa os interesses das incubadoras de empresas, parques tecnológicos e 

empreendimentos inovadores no Brasil. Ela atua por meio da promoção de atividades de capacitação, 
articulação de políticas públicas e geração e disseminação de conhecimentos. 
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ICTs atuarem no exterior e, da mesma forma para que os NITs operem como 

fundações de apoio. 

A Figura 5, demonstra a abrangência do NIT e as etapas por onde é de 

responsabilidade total das universidades e institutos federais, representando o limite 

de atuação compartilhada com o mercado, esclarecendo o ciclo para renovação da 

ciência e busca de novas tecnologias que visam atender o mercado em uma nova 

tecnologia. 

 

FIGURA 5 - ABRANGÊNCIA DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

2.7 GESTÃO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

De acordo com Toledo (2009), a gestão do NIT deve continuamente ser 

monitorada e otimizada via desenvolvimento de relações institucionais, 

procedimentos, sistemas e estrutura e gestão de pessoas. Tal justificativa se dá, 

visto que esses departamentos atuam em um ambiente marcado por constante 

transformação, que demanda agilidade, flexibilidade e melhoria contínua. 

Segundo Lotufo (2009), os NITs podem ser caracterizados em 3 (três) perfis 

de acordo com suas atividades ou vocação institucional:  

 

I.) o legal - entende-se que sua principal função é a de regulação e formalização e 

é fortemente influenciado pelo departamento jurídico da ICT, responsável por 

dizer se é possível ou não depositar patente e, assim como, definir a 
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possibilidade de formalizar um convênio com empresa mediante cláusulas 

definidas. Seus profissionais são advogados e especialistas em propriedade 

intelectual; 

II.) o administrativo – observa a atuação do NIT como um processo administrativo 

de aprovações e encaminhamentos para concretizar as assinaturas dos 

convênios e contratos referentes à interação ICT–Empresa; 

III.) o voltado aos negócios - visa o desenvolvimento de negócios a partir dos 

resultados científicos estabelecidos dentro das universidades, seus profissionais 

entendem da dinâmica da inovação, conhecem o mercado, sabem dos desafios 

para a formação e o crescimento de empresas baseado em conhecimento. 

 

 A caracterização dos centros nesses 3 (três) eixos é didática e, na prática, 

cada NIT normalmente assume uma forma de atuação híbrida. Cada vez mais as 

ICTs estão procurando adequar seus NITs de forma a se enquadrarem no modelo 

de desenvolvimento de negócios. (LOTUFO, 2009). 

Assumpção et al (2010), afirma a importância do NIT em definir claramente 

seu papel, ou seu perfil de atuação, para determinar suas relações com os outros 

atores do sistema de inovação. Assim, é possível planejar o orçamento necessário, 

a possibilidade de retorno de investimentos e o prazo para alcançar os objetivos. 

Segundo Santos (2009), a literatura de países desenvolvidos mostra que 

dados quantitativos como licenças realizadas, volume de royalties recebidos, 

número de patentes, volume de pesquisa conjunta são os principais indicadores 

para a formulação de estratégias de gestão de NIT. Entretanto, a falta de modelos 

de gestão de inovação tecnológica e pessoal qualificado para os NITs são alguns 

dos principais problemas apontados pelos gestores de inovação tecnológica. Assim 

sendo, uma maneira de solucionar ou amenizar esta deficiência é a troca de 

experiências e casos bem-sucedidos entre os gestores. 

Para Grier (1996), os conceitos de efetividade e eficiência, utilizados pelos 

setores empresariais, foram traduzidos para as instituições que interagem com 

empresas, e, propiciou a aplicação dos princípios de boas práticas em suas 

atividades diárias com a finalidade de reforçar e aperfeiçoar suas capacidades. 

Um modelo efetivo de boas práticas considera 2 (dois) tipos de variáveis: 
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I.) as externas, relacionadas ao ambiente no qual o NIT não tem controle, onde 

estão os agentes dos processos de transferência de tecnologia (legislações, 

cultura organizacional e ambientes universitário e industrial) e sua relação com o 

mercado; 

II.) as variáveis internas que sãos fatores organizacionais que incluem a direção, 

gestão (organizacional, financeira e de projeto) e o desenvolvimento de 

negócios.  

 

Assumpção et al (2010) corrobora com esse pensamento, porém acredita 

que existem 3 (três) variáveis distintas a serem analisadas, quais sejam:  

I.) Macroambiente, que é contexto no qual o NIT está inserido; 

II.) Ambiente Tarefa, o entorno e os agentes com quem o NIT interage; 

III.) Ambiente Interno, fatores organizacionais.  

 Nesse sentido, Kotler e Keller (2006) afirmam que a análise do ambiente 

externo ou macroambiente deve considerar as condições político legais, 

econômicas, socioculturais, ecológicas e tecnológicas. 

Por consequência, para estabelecer boas práticas para o NIT no âmbito 

brasileiro, deve-se analisar a legislação referente à inovação vigente, como a Lei da 

Inovação, citada anteriormente, onde dispõe sobre a obrigatoriedade da existência 

dos NITs. Além disso, a tendência nacional em relação ao tema e os programas de 

incentivo e a criação de redes de inovação desde o Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, de abrangência nacional até as redes regionais e locais de 

inovação são também aspectos relevantes. 

Waissbluth e Solleiro (1989) realizaram um estudo na América Latina, no 

Centro de Innovación Tecnológica da Universidade Nacional Autônoma do México, 

sendo analisados 65 (sessenta e cinco) projetos de interação entre a universidade e 

a empresa, apontando 9 (nove) fatores importantes para o sucesso na gestão de 

NIT, em ordem de prioridade:  

 

1) a gestão tecnológica induz a mudanças favoráveis;  

2) a clara demanda de mercado;  

3) a alta competência do pesquisador;  

4) a alta motivação do pesquisador na vinculação;  
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5) a disposição do empresário ao risco;  

6) a estratégia bem realizada de negociação;  

7) o financiamento governamental de risco;  

8) a implicação do pesquisador no empreendimento industrial; e 

9) a autopromoção do pesquisador. 

 

Segundo Assumpção et al (2010), as principais ações do NIT quanto ao 

relacionamento universidade-empresa são: 

I.) Estruturais: Elaboração de contratos; Acompanhamento contábil de acordos já 

fechados; Gestão da propriedade intelectual compartilhada; Políticas de 

confidencialidades; Captação de recursos para fomento de projetos realizados 

em parceria; e 

II.) Comerciais: identificação de potenciais parceiros; Gestão do relacionamento 

com os parceiros; Políticas de relações públicas do NIT (imagem, 

posicionamento, representatividade); Técnicas de negociação e estruturação 

de negócios. 

 

Outrossim, é essencial que o NIT compreenda profundamente o contexto 

dos pesquisadores de sua universidade, atendendo às demandas por eles geradas, 

porque o apoio dos pesquisadores é imprescindível ao NIT para ter acesso a 

diversas informações referentes às tecnologias, tanto para avaliar as estratégias de 

proteção do conhecimento gerado, quanto para dar seguimento ao processo de 

transferência em si. (ASSUMPÇÃO et al, 2010). 

Complementando estes pressupostos, Toledo (2009) apresenta 3 (três) 

fatores-chave para a gestão de um NIT: comunicação, gestão de pessoas e 

transferência de tecnologia. A interatividade é importante na gestão deste 

departamento, pois oportuniza o conhecimento relativo ao apoio prestado e sobre 

conceitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Outra habilidade 

crucial é a capacidade do gestor em sua expressão oral e escrita, uma vez que   

deve ser capaz de dar palestra, fazer boa explanação, conduzir uma reunião, 

preparar textos técnicos, relatórios e mensagens claras e simples (LOTUFO, 2009). 

Um dos principais questionamentos pelos gestores e profissionais dos NITs, 

refere-se a gestão de pessoas, pois no início seria suficiente 1 (um) profissional  
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capacitado interagir com os inventores das instituições, fazendo o encaminhamento 

e acompanhamento das solicitações de depósitos de patentes; e, com o apoio do 

inventor ou criador, atender empresas, envolvendo-se juntamente na negociação e 

efetivação do contrato com uma empresa que esteja interessada no licenciamento 

de tecnologias de propriedade da ICT a que pertence. Além disso, o profissional do 

NIT deve ser capaz de reconhecer e lidar com conflitos para conseguir o sucesso 

nos resultados; harmonizar expectativas e prestar serviços tendo os clientes e seus 

interesses diversos como foco da sua atividade. 

Segundo Toledo (2009), existem 2 (dois) tipos de estruturas para 

transferência de tecnologia: o tipo do-berço-ao-túmulo (cradle-to-grave) e o tipo 

compra-e-venda (Buyersand-Sellers). O primeiro tipo, comumente utilizado nos EUA 

e Europa, o processo é todo feito por 1 (um) agente que, normalmente, é o gerente 

de projetos ou de negócios. Neste caso, o agente atua em todas as atividades desde 

a comunicação da invenção até a transferência de tecnologia e recebimento dos 

royalties. A vantagem é que o mesmo profissional cria um vínculo maior com ICT e 

pesquisador aumentando o nível de confiança de ambos no NIT. No tipo compra-e-

venda o processo é feito de forma separada e há a necessidade de 2 (dois) perfis 

distintos de profissional: o jurídico, responsável pela proteção da propriedade 

intelectual; e o marketing, responsável pela comercialização da tecnologia. A 

vantagem é que o profissional não precisa ter capacidades tão amplas quanto no 

tipo anterior, porém podem ocorrer falhas na comunicação quando as atividades se 

tornarem mais complexas (TOLEDO, 2009). 

Pode-se observar que apesar de ser uma atividade recente os relatos de 

boas práticas já compõem um conjunto de opções básicas para a gestão de um 

departamento para transferência tecnológica. A avaliação dos ambientes interno e 

externo é essencial, pois esse tipo de gestão é peculiar e não há como estabelecer 

um modelo fixo e padronizado de administração. Isso porque o NIT interage com 

uma grande diversidade de agentes no processo de inovação, e, bem como, as 

realidades de cada ICT dependem de vários fatores como: localização onde atua, 

maturidade da atividade de pesquisa dentro da instituição, legislação vigente e da 

própria gestão institucional na universidade em que esteja inserido. Portanto, as 

boas práticas são importantes para traçar diretrizes para a gestão da inovação e, ao 

mesmo tempo, permitem que a gestão esteja sempre se atualizando, em constante 
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aprimoramento. Assim, mesmo não tendo pressupostos gerenciais, a gestão da 

inovação vem acontecendo e gradativamente desenvolvendo elementos que 

poderão ser usados para compor modelos de gestão para os NITs. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1 MATERIAIS DE APOIO 

 

 Para realização da pesquisa, houve a necessidade de deslocamento até as 

universidades e institutos federais selecionados na amostra para este trabalho. 

Foram utilizados os seguintes materiais de apoio para realização da pesquisa: 

 

1) Informações sobre os NITs disponíveis no site das instituições; 

2) Documentos Institucionais, Relatórios gerenciais e seus Indicadores; 

3) Ferramenta Google Forms para elaboração dos questionários contendo as 

proposições de melhorias para os processos nos 21 (vinte e um) NITs do IFPR; 

4) Protocolo de Visita Técnica, com roteiro estruturado para entrevista de Campo; 

 

3.2 MÉTODO 

 

Para execução do método de pesquisa desenvolvido, houve a necessidade 

da divisão do trabalho em 2 (duas) etapas:  

a.) Escolha dos NITs para realização das visitas técnica com a finalidade de 

conhecer a estrutura física da instituição, perceber o clima organizacional, observar 

e vivenciar as melhores práticas adotadas pelo departamento; 

b.) Após a realização das visitas técnica, realizou-se um “recorte”3 dentre a mostra, 

no qual foram separadas as unidades do IFPR para estudo de caso.  

  

 A escolha para estudo de caso serem as unidades do IFPR, considerou-se 

em um contexto onde o pesquisador pertence ao quadro de servidores da 

instituição, tendo o conhecimento prévio sobre a realidade dos NITs, neste sentido, 

tais fatores sevem de contribuição com a agilidade das etapas de pesquisa e acesso 

a documentos institucionais. Dentro de uma perspectiva em que o pesquisador 

permanecerá isento de qualquer fator que possa de alguma forma contaminar a 

pesquisa.   

                                            

3 Utilizou-se esta nomenclatura para expressar que dentre a amostra que foram visitadas, a pesquisa 

foi realizada nos NITs do IFPR. As demais instituições serviram como observação e benchmarking 
para o pesquisador. 
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 A Figura 6, apresenta um fluxograma sobre os procedimentos empregados, 

assegurando que os métodos utilizados no estudo fossem padronizados, resultando 

consequentemente em maior confiabilidade nos dados coletados para análise bem 

como os objetivos da pesquisa. 

  

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

FONTE: O autor (2018).  
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3.2.1 ESCOLHA DOS NITs PARA OBSERVAÇÃO 

 

No período de planejamento para realização das visitas técnicas foram 

estabelecidos alguns NITs, conforme demonstra a Tabela 3. Assim, tendo em vista 

não ser possível contemplar todos os estados do Brasil, priorizou-se pelo critério de 

seleção da seguinte forma: 

 

a.) Primou-se em conter na amostra NITs da Região Sul do país;  

b.) Foram selecionados outros dois centros, nos quais são tidos como case de 

sucesso no Brasil, sendo o primeiro a Agência de Inovação da Universidade 

Estadual de Campinas – INOVA / UNICAMP e o outro a Coordenação Técnica 

de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais – CTIT / 

UFMG. 

 

TABELA 3 - ESCOLHA DA AMOSTRA PARA VISITA TÉCNICA E ENTREVISTA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Uma vez já preestabelecida a amostra, sucedeu na realização do contato 

com os representantes, no sentido de verificar a possibilidade em participação desta 
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pesquisa e, em caso afirmativo, solicitou-se um prévio agendamento objetivando 

uma visita técnica, tendo as seguintes pretensões:  

a.) Maior aproximação do pesquisador com a amostra;  

b.) Realizar uma entrevista com os atores e representantes através de um roteiro de 

perguntas semiestruturadas pelo pesquisador, visando conduzir e padronizar as 

entrevistas;  

c.) Utilização da técnica de observação nas entrevistas, tendo a pretensão de 

perceber os processos e metodologia realizada; 

d.) Ter acesso a documentos institucionais, relatórios de gestão e indicadores de 

relevância para a pesquisa; 

e.) Conhecer e vivenciar a realidade entre NITs distintos que, na sua essência, 

tenham o mesmo objetivo voltado ao empreendedorismo inovador, transferência de 

tecnologia e intermediação entre a universidade e o mercado. 

 

3.2.2 RECORTE SOBRE OS NITs DO IFPR 

 

Após as visitas in loco, realizou-se um “recorte” sobre os NITs da amostra, 

sendo selecionado o IFPR para pesquisa através de questionário estruturado 

(Apêndice A), através da ferramenta Google Forms, constando perguntas 

pertinentes às melhores práticas encontradas em outras instituições e sua opinião 

sobre a aplicação destas em seu contexto local. 

A escolha do recorte ser o IFPR surgiu pelas seguintes razões:  

a.) Ser uma instituição pública voltada à educação, ciência e tecnologia;  

b.) Suas unidades serem relativamente jovens com menos de 10 (dez) anos de 

existência;  

c.) O pesquisador é um servidor da instituição e observou a oportunidade de 

pesquisa com a finalidade colaborativa. 

d.) As unidades do IFPR serem comparadas entre os resultados de outras 

instituições, levando em consideração somente o número de patentes depositadas. 
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3.2.3 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

Para as atividades de pesquisa de campo, foi elaborado um documento 

denominado “protocolo de pesquisa”, tendo a finalidade de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa e manter o foco do pesquisador na realização da coleta 

de dados.  

 Utilizou-se para elaboração do documento um arcabouço de informações: 

 Objetivos contidos no projeto inicial de pesquisa; 

 Coleta de informações sobre diversas instituições que realizam a 

transferência de tecnologia para o mercado, dentre elas, as escolhidas 

para visita in loco; 

 Troca de experiência com outros pesquisadores com maior experiência; 

 Reuniões com o orientador para definição da melhor estratégia; 

 Leitura em artigos e livros que tratam sobre metodologia científica e estudo 

de caso; 

 Visando manter um padrão das perguntas a serem realizadas durante as 

entrevistas, necessitou de um período de reflexão para determinar qual seria o 

conteúdo necessário extrair de cada instituição para que fosse possível utilizar tal 

experiência durante o período da pesquisa. As perguntas são visando a condução 

da entrevista, não tendo a intensão em ser de forma direta, utilizando de sutileza 

tendo a percepção de uma conversa informal e descontraída. Outro importância 

nessa etapa foi a definição de um tempo de entrevista, normalmente os 

entrevistados são os gestores do NIT, envolvidos intensamente com todas as 

atividades pertinentes, não tendo um período muito longo para atenção à um 

pesquisador externo. 

 Em se tratando de instituições com grau de maturidade e estruturas muito 

distintas, esta ferramenta serviu de apoio para nivelar as instituições em caráter das 

informações obtidas para a pesquisa, obrigando o pesquisador a fazer as mesmas 

perguntas, mesmo que parecendo não serem relevantes. Desta maneira foi possível 

não haver de certa forma uma discriminação entre os NITs que apresentavam 

melhores estruturas e políticas consolidadas daqueles que ainda não tiveram a 

mesmo oportunidade. 
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 É importante salientar que o fato da visita técnica estar sendo conduzida por 

um protocolo de pesquisa, oportunizou também o pesquisador a utilização da 

técnica de observação durante as entrevistas. 

 A “definição dos termos”, utilizado na parte inferior deste documento, foi 

elaborado pelo pesquisador, tendo como utilidade no momento das entrevistar como 

forma de reafirmar alguns dos conceitos.  
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TABELA 4 - PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 

FONTE: O autor (2018). 

A Tabela 4, apresentada anteriormente, exibe o protocolo de pesquisa no 

qual foi utilizado desde a fase de planejamento para as visitas-técnicas até a fase de 

fechamento dos relatórios, possibilitando confiabilidade, segurança e lucidez em 

todo o processo. 
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Para Yin (2015), o protocolo é uma ferramenta importante, pois mantém o 

pesquisador dentro do seu alvo sobre o tópico do estudo de caso. Em segundo 

lugar, a preparação do protocolo permite ao pesquisador antecipar e evitar diversos 

problemas, incluindo a maneira em que os relatórios do estudo de caso devem ser 

contemplados, significando a necessidade de identificação do público antes mesmo 

da condução da entrevista. Este pensamento precoce na preparação do protocolo 

colabora com os descompassos no decorrer da pesquisa. 

 

3.2.4 VISITAS TÉCNICA E ENTREVISTAS AOS NITs 

 

As visitas técnicas e entrevistas foram realizadas pessoalmente pelo 

pesquisador. Foi solicitada, antecipadamente, permissão para gravação dos áudios 

visando posterior transcrição das informações, bem como, garantido pelo 

pesquisador que a finalidade única da gravação seria a utilização no trabalho de 

dissertação e transcrição para relatórios, sendo aceito por unanimidade e autorizado 

pelos entrevistados. 

A pesquisa de campo ocorreu em 2 (dois) momentos distintos: 

primeiramente a entrevista com o responsável pela gestão e processos do NIT e, um 

segundo momento o pesquisador foi apresentado para toda a equipe, sendo 

explanado o que cada um tinha de competência e responsabilidades a cumprir. 

Ressaltando que no segundo momento não estava mais tendo gravação de áudio, o 

que permitia as pessoas se expressarem com maior liberdade. Somente foi possível 

realizar entrevista reunindo toda a equipe do NIT, em uma mesma oportunidade, no 

Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG.  

O fato das entrevistas serem gravadas permitiu a adoção da técnica de 

observação, visando o auxílio para a coleta e análise dos dados posteriormente. 

Para Gil (2010), a observação é reconhecida enquanto técnica de pesquisa, sendo a 

escolhida para as entrevistas deste trabalho a “observação sistemática”, pois se 

adequa melhor aos estudos de caso descritivos. Ao decidir por esta modalidade, o 

pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade, organização ou grupo são 

significativos para o alcance dos objetivos pretendidos. Assim, ele se torna capaz de 

elaborar um plano de observação para orientar a coleta, análise e interpretação dos 

dados. 
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Neste período foi possível obter acesso a alguns documentos pertinentes à 

gestão, como relatórios de resultados, folders e outros formulários diversos nos 

quais os processos eram padronizados. Um número significativo de NITs têm seus 

processos e formulários com fácil acesso e de ampla divulgação em páginas na 

internet. Outros, o acesso aos formulários tornou-se mais restrito, por estarem como 

anexos em suas resoluções, instruções internas ou normativas. 

Para encerramento das atividades pertinentes à visita técnica e entrevistas, 

o pesquisador solicitou uma sessão de fotos para registrar momento com toda a 

Equipe do NIT, quando oportuno e permitido. 

 

3.2.4.1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR 

 

Ocorreu a visita técnica à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação – 

PROEPI, subsequentemente uma entrevista com a Coordenadora de Políticas de 

Inovação, denominada “Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT” para fins deste 

trabalho. É oportuno relatar que no IFPR cada uma de suas unidades dispõe de 1 

(um) NIT e, destaco que, na estrutura da reitoria, são realizadas as políticas de 

inovação. Nos campi, encontram-se as unidades em que desenvolvem ciência e 

tecnologia para possível transferência. 

A entrevista aconteceu uma sala reservada, sendo conduzida por temas 

pertinentes ao NIT na seguinte amplitude: constituição e história, estrutura, 

visibilidade, gestão, áreas de atuação, processos, documentos e formulários, 

relevância para a instituição, significância para o pesquisador, abrangência com o 

mercado e resultados obtidos.  

A constituição e história transcorreram de um processo de 

amadurecimento, iniciado no ano de 2012, momento em que foi nomeado em cada 

campi, mediante portaria, 1 (um) coordenador de NIT. Assim, a PROEPI iniciou 

atividades inserindo o ciclo inicial de capacitação dos líderes de núcleos via 

workshops com temas pertinentes à inovação e patentes, intentando disseminar a 

cultura, essencialmente, voltada ao empreendedorismo inovador em seus 

respectivos campi. No entanto, a efetivação dos núcleos aconteceu, efetivamente, 

entre os anos de 2015 e 2016. Em 2017 foram estabelecidas medidas para 

oficialização dos NITs. A normalização adveio da Resolução nº 6 de 23/1/17 e 
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dispõe sobre a criação, organização, implementação e, também, acerca do 

funcionamento dos centros no âmbito do IFPR. 

A estrutura é definida de forma descentralizada. Na reitoria encontra-se a 

Coordenação de Políticas de Inovação que poderíamos chamar de “NIT CENTRAL”. 

Inseridos nos campi estão os núcleos que realizam a operacionalização de acordo 

com a demanda do campus. As políticas de inovação, consultoria e assessoria aos 

20 (vinte) NITs, localizados nos campi que estão distribuídos no estado do Paraná, 

são de responsabilidade do núcleo da reitoria. 

Quanto à visibilidade, dentro da instituição estes departamentos 

apresentam caráter predominantemente científico. A PROEPI trabalha no 

fortalecimento de uma cultura tecnológica e, para tanto, efetua investimentos 

assegurando assim a aquisição de livros direcionados à área tecnológica e de 

inovação e, também, a realização de editais de tecnologia e inovação. Para 

submissão da proposta do edital, o participante, necessariamente, precisaria de um 

parecer do NIT, forçando dessa maneira os usuários a utilizarem os serviços 

prestados. 

A gestão de transferência tecnológica no campus é de responsabilidade do 

coordenador, que possui, entre outras, a atribuição de formar a equipe de 

colaboradores. O gestor, além das atribuições específicas, atua na carreira de 

docente e, portanto, é inevitável a sua participação na distribuição de aulas e 

atribuições com outros departamentos. Existe a possibilidade desse gestor pertencer 

a carreira de técnico administrativo, desenvolvendo simultaneamente suas 

atividades em outros departamentos da instituição. Estes servidores não trabalham 

exclusivamente no NIT, assim, consequentemente, destinam parte da sua carga 

horária ao atendimento das demandas e necessidades pontuais. A concepção do 

modelo de gestão do núcleo de transferência tecnológica, teve grande parcela de 

contribuição em experiências observadas em outras instituições, destacando os 

NITs do IFSC, IFC e IFES, sendo adaptado às necessidades específicas do IFPR. 

As áreas de atuação estão substancialmente direcionadas ao treinamento 

contínuo de coordenadores. Contudo, nesta fase ampliou-se a capacitação visando 

atender os demais interessados: pesquisadores, técnicos administrativos e 

estudantes. Em 2017, o NIT da reitoria atuou fortemente com a unidade situada no 

campus Paranaguá, envolvendo um trabalho conjunto para a tramitação de 
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processos para registro de patentes, aspirando à reformulação da estrutura contida 

na instituição. 

A coordenação de inovação relata que os processos, documentos e 

formulários são realizados em local reservado nos campi para os NITs e menciona 

ser notório que os coordenadores necessitam agregar outros servidores para 

formação de uma equipe de trabalho. A Instrução Interna de Procedimentos – IIP nº 

05 de 27/3/17, dispõe sobre os procedimentos dos NITs. Quanto aos formulários 

para tramitação dos processos, cada um encontra-se no respectivo documento que 

promove a ação. 

A relevância do NIT GERAL para a Instituição é evidente e, repleta de 

significância no sentido de desenvolver políticas de inovação e, para tanto, pleiteia - 

através da reitoria - angariar recursos financeiros para implementação. Os NITs dos 

campi são captadores de demanda e propiciam a aproximação entre pesquisador, 

estudante e sociedade. A abrangência com o mercado e suas parcerias, 

demonstrada timidamente, está encontrando êxito através da persistência contínua 

no trabalho. Existem 3 (três) solicitações para convênios de cooperação, sendo 2 

(duas) no campus Medianeira e 1 (uma) no campus Cascavel, que objetivam 

participar no desenvolvimento de produtos, compartilhamento de laboratórios e 

equipamentos, assim culminando na troca de experiências.  

Os resultados obtidos pelo NIT em termos de números e mensuração 

tendo um impacto positivo maior para a comunidade interna. As repercussões na 

comunidade interna são os incentivos para o desenvolvimento de projetos de cunho 

tecnológico através das chamadas públicas. No que diz respeito às patentes, em 

2017 foi realizado o primeiro depósito junto ao INPI. 

 

3.2.4.2 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC 

 

Aconteceu na sede da reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, 

a visita técnica no Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSC, este, parte integrante 

da Pró-Reitoria de Pesquisa, sendo recebido pelo coordenador do NIT Reitoria. 

A entrevista foi realizada em uma sala reservada e conduzida por temas 

pertinentes na seguinte amplitude: constituição e história, estrutura, visibilidade, 

gestão, áreas de atuação, processos, documentos e formulários, relevância para a 
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instituição, importância ao pesquisador, abrangência com o mercado e resultados 

obtidos.  

A constituição e história do NIT surgiram no segundo semestre do ano de 

2007 e envolveram a capacitação de professores interessados em atuar no projeto 

de implantação. Em 2008, o grupo já instituído para implantação, passou por outras 

capacitações, resultando na formulação do regimento interno do NIT (Resolução nº 

030/2008/CD), aprovado pelo Conselho Superior em dezembro do mesmo ano. 

A estrutura é estabelecida de forma descentralizada. Na reitoria está 

localizado o Núcleo de Inovação Tecnológica e nos campi estão os coordenadores 

de pesquisa e inovação. Estes realizam a operacionalização de acordo com a 

demanda do campus. Tal departamento estabelecido na reitoria é responsável pelas 

políticas de inovação, consultoria, assessoria e realização de parcerias aos 22 (vinte 

e dois) campi espalhados no Estado de Santa Catarina. 

No que se refere à visibilidade do NIT perante a comunidade, a diretoria de 

comunicação do IFSC contribui com a dinâmica de marketing, sendo o objetivo atual 

a divulgação na área de ensino voltada ao estudante. O departamento não tem a 

prática de realizar divulgação acirrada de todo o trabalho realizado, visto que não 

possui um canal próprio para difusão. Sua apresentação está direcionada para um 

órgão da instituição que fomenta pesquisa e inovação. 

A gestão se submete à Pró-Reitoria de Ensino, compondo suas políticas em 

ações voltadas ao empreendedorismo, tecnologia e inovação. Os servidores atuam 

de forma exclusiva e em tempo integral, não tendo a necessidade de desenvolver 

atividades em outros departamentos. Nos 22 (vinte e dois) campi existe um 

coordenador por núcleo. Este é responsável pelo levantamento da demanda local, 

com a finalidade de repassar, quando necessário, ao NIT central que está localizado 

na reitoria. Os colaboradores dos campi que desenvolvem tão função, necessitam 

desenvolverem atividades pertinentes à docência ou administração em outros 

departamentos. A meta da coordenação está direcionada ao planejamento 

estratégico e ao mapeamento dos processos, visto que houve um crescimento 

significativo oriundo da crescente demanda. 

Quanto às áreas de atuação, desenvolvem-se fortemente atividades 

voltadas à disseminação da cultura incentivadora ao empreendedorismo inovador, 

trazendo iniciativas que propiciam ambientes que estimulem ao estudante refletir de 
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forma dinâmica. O coordenador esclarece que não é prioridade do IFSC a 

operacionalização no que tange à propriedade intelectual, pois o IFSC licita empresa 

especializada para esta finalidade. O líder compreende que o papel de atuação está 

na viabilização de relacionamento com setor produtivo e na transferência de 

tecnologia e parcerias com o mercado, sendo este o protagonista da verdadeira 

inovação. Outras atuações do NIT são: Edital do Inventor – avaliar o potencial de 

proteção de propriedade intelectual de criações tecnológicas de servidores e o 

SEPEI – Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC. 

Os processos, documentos e formulários estão contidos e mapeados por 

Instruções Normativas/Leis e disponíveis na página eletrônica do IFSC. O fluxo de 

processos no NIT do IFSC define-se pelos seguintes instrumentos internos : 

Resolução nº 030/2008/CD - Criação do Núcleo de Inovação Tecnológica, 

Resolução CEPE/IFSC nº 086 de 13/7/11 - Regulamenta as atividades de pesquisa 

e o Programa de Bolsas de Pesquisa, Resolução CONSUP/IFSC nº 23 de 3/8/12 - 

Regulamenta as relações entre o IF-SC e as fundações de apoio credenciadas junto 

ao MEC e ao MCTI, Resolução CONSUP/IFSC nº 48 de 24/10/16 - Regulamenta a 

prestação de serviços à comunidade externa e Instrução Normativa nº 03/2016 - 

Dispõe sobre o fluxo de processos de parcerias. Quando existe procura pelo 

mercado para realização de cooperações e necessite de algum pesquisador 

específico, é efetuada esta busca através da ferramenta da plataforma Stela 

Experta4. 

A relevância do NIT GERAL diverge de opiniões dentro da instituição, 

existindo duas correntes: a primeira acredita na inovação e integração da 

universidade com o mercado para o avanço tecnológico e desenvolvimento do país. 

Normalmente estes são os servidores que apoiam as políticas de transferência de 

tecnologia para o mercado. A segunda não acredita nessa parceria, com isso todo o 

conhecimento tende a ficar somente com a academia e, portanto, não realizará a 

desejada transferência de tecnologia. Pelo fato do núcleo ser um departamento com 

                                            

4
 A plataforma tem como objetivo ofertar às IES brasileiras serviços de apoio estratégico nas áreas de 

gestão de ensino, pesquisa, extensão e inovação. A ferramenta integra automaticamente os dados 
dos currículos Lattes de professores, pesquisadores, alunos e colaboradores da instituição de modo a 
apoiar a implementação de políticas de gestão, além de possibilitar a contextualização desses dados 
de acordo com a nomenclatura utilizada pela própria instituição. 
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característica empreendedora, outros setores da reitoria também procuram o NIT 

para esclarecer dúvidas e observar a expertise existente. 

A abrangência com o mercado e suas parcerias não têm despendido 

esforços na captura de parceiros. Atualmente o mercado quando necessita de algum 

tipo de parceria vem de encontro ao NIT do IFSC. Outra forma que ocorre, é quando 

o professor pesquisador tem conhecimento da demanda do mercado e estabelece o 

contato. Os processos de parcerias entre o IFSC, respeitando os prazos, têm um 

fluxo ágil, visto a existência de bom relacionamento entre o núcleo e a procuradoria. 

A instrumentalização correta dos processos obedecendo à legislação pertinente, 

pautada de um plano de trabalho para execução das atividades é construída em 

conjunto: núcleo-pesquisador-fundação de apoio. 

Os resultados obtidos pelo NIT do IFSC são plausíveis, pois além do 

avanço considerável sobre a cultura tecnológica e de inovação, têm 19 (dezenove) 

depósitos de patentes junto ao INPI.  

 

3.2.4.3 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - IFMG 

 

Ocorreu a visita técnica no Núcleo de Inovação Tecnológica, localizado na 

sede da Reitoria do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, objetivando a 

realização de entrevista com a equipe. 

O diálogo aconteceu na sala do núcleo. Foi possível vislumbrar que todas as 

mesas e servidores trabalham em um conceito aberto de espaço, isso facilitou a 

participação integral grupo. O NIT do IFMG conta, atualmente, com uma equipe 

multidisciplinar de aproximadamente 5 (cinco) pessoas. Foram abordados temas 

pertinentes ao departamento na seguinte amplitude: constituição e história, 

estrutura, visibilidade, gestão, áreas de atuação, processos, documentos e 

formulários, relevância para a Instituição, importância para o pesquisador, 

abrangência com o mercado e resultados obtidos.  

A constituição e história do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMG 

iniciaram em 2009, em cumprimento à Lei nº 10.973/2004, com a finalidade de 

gerenciamento da política de inovação do instituto. Sua atividade principal é 

intermediar a proteção da propriedade intelectual desenvolvida na instituição e 

facilitar o licenciamento de tecnologia para empresas interessadas. 
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A estrutura é estabelecida de forma descentralizada. Na reitoria está 

localizada a Coordenação de Políticas de Inovação, que poderíamos chamar de “NIT 

GERAL” e nos campus estão introduzidos os núcleos. Estes, por sua vez, fazem 

toda a operacionalização de acordo com a demanda dos campi. O “NIT GERAL” é 

responsável pelas políticas de inovação, consultoria e assessoria aos 17 (dezessete) 

campi espalhados no estado de Minas Gerais. Em virtude dos IFs possuírem 

característica de base técnica e tecnológica, em 2015, houve uma política de 

expansão para a tecnologia e inovação, motivada pela Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, visando a implantação de projeto piloto no 

desenvolvimento de 5 (cinco) Polos de Inovação5, sendo o IFMG um dos 

selecionados. Este NIT também faz a gestão deste Polo de Inovação que, por 

questões de estratégias de gestão do IFSC, encontra-se sediado no campus 

Formiga. 

Quanto à visibilidade o núcleo encontra-se em um parâmetro razoável, pois 

tem difundido o empreendedorismo inovador através cursos, workshops, seminários 

e feiras. No contexto merece destaque a Feira de Negócios Inovação e Tecnologia – 

FENITEC. 

A gestão do NIT é baseada, principalmente, na Lei nº 13.243/2016, 

conhecida como o “Marco Legal da Inovação” e, também, na experiência do 

coordenador do núcleo dentro da reitoria, bem como nos modelos do CEFET/MG e 

da UFMG. 

As áreas de atuação dos NITs basicamente têm sido através de editais de 

inovação, workshops, cursos, palestras, seminários, olimpíadas e feiras de inovação 

e, recentemente, teve 1 (uma) solicitação de patente. Os departamentos de 

inovação estão iniciando o processo de implantação de startups e Spin Off. Os 

projetos com maior relevância tecnológica e de inovação são nas respectivas áreas: 

alimentos, agronomia, engenharia mecânica, engenharia de produção e zootecnia. 

Não existe uma ação mais específica entre a instituição e o mercado. 

                                            

5
 Os Polos de Inovação têm o objetivo de promover o aumento da competitividade e da produtividade 

da economia nacional, por meio do desenvolvimento da pesquisa aplicada e da qualificação de 
recursos humanos para ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Os Polos de 
Inovação atuam áreas de competência específica, tendo como foco o potencial econômico da região 
ou de determinado setor da economia. 
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Os processos, documentos e formulários são realizados por demanda e 

também pelos editais de pesquisa. É oportuno relatar que há acompanhamento dos 

projetos aprovados e verificação da existência de tecnologia e Inovação. Foi 

desenvolvida a página eletrônica institucional do IFMG, esta possui uma aba 

destinada ao NIT, mas constam apenas esclarecimentos do conceito e, também, 

indica quanto à necessidade de procurar o núcleo bem como, nada é relatado sobre 

os processos e formulários. 

 A instituição reconhece a relevância do NIT no contexto Tecnológico e de 

Inovação. O núcleo tem feito esforços para melhorar a cultura da propriedade 

intelectual nos campi. Muitas vezes o pesquisador não conseguir enxergar que a 

pesquisa pode se transformar em tecnologia ou inovação, por isso acaba não 

procurando o NIT. O grande problema tem sido a cultura de inovação. Nos últimos 2 

(dois) anos, o departamento tem se concentrado em ações que estão melhorando 

sua visibilidade. 

A abrangência com o mercado e suas parcerias necessidade de 

melhorias, pois ainda tem somente a parceria com a FIAT devido ao Polo de 

Inovação no campus Formiga. 

Os resultados obtidos pelo NIT, além do trabalho de disseminação da 

cultura empreendedora, tecnológica e de inovação, são: registro de 22 (vinte e dois) 

softwares, 3 (três) concessões de marcas e 8 (oito) pedidos de patentes junto ao 

INPI. 

 

3.2.4.4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG 

 

Realizou-se a visita técnica na Coordenadoria de Transferência e Inovação 

Tecnológica – CTIT, na sede da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, denominada “Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT” para fins deste 

trabalho. Em um primeiro momento foi realizada a entrevista com a coordenadora 

geral deste departamento. 

A entrevista ocorreu em uma das salas, sendo de uso exclusivo da 

coordenação. O NIT é departamentalizado e ocupa um andar da sede da reitoria. 

Atualmente conta com uma equipe multidisciplinar de aproximadamente 40 

(quarenta pessoas). Para a entrevista, foram abordados temas pertinentes ao NIT na 
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seguinte amplitude: constituição e história, estrutura, visibilidade, gestão, áreas de 

atuação, processos, documentos e formulários, relevância para a Instituição, 

significância para o pesquisador, abrangência com o mercado e resultados obtidos.  

A constituição e história da Coordenadoria de Transferência e Inovação 

Tecnológica – CTIT originaram-se em 1997 e estão ligadas à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e atua em direção ao favorecimento e fortalecimento do Sistema Nacional 

de Inovação. Os esforços realizados para que as pesquisas desenvolvidas na UFMG 

alcancem a sociedade em forma de novos produtos, processos e serviços e 

perpassam longas ações, envolvendo sempre o compromisso e responsabilidade da 

universidade com a inovação. A educação empreendedora é temática relevante por 

meio dos vários projetos e eventos promovidos, bem como o incentivo às startups e 

spin offs através da incubadora INOVA UFMG. Desta forma, acreditamos que a CTIT 

tem o papel de contribuir não apenas para a gestão dos ativos de Propriedade 

Intelectual da UFMG, mas também para o fortalecimento da inovação e seus 

impactos no país. 

A estrutura é estabelecida de forma centralizada. Atua basicamente em 3 

(três) eixos: a) proteção da propriedade intelectual, b) parcerias e transferência de 

tecnologias e c) empreendedorismo e incubação de empresas. Os 3 (três) eixos 

trabalham em uma dinâmica compartilhada com o todo e não departamentalizada. O 

núcleo é responsável pela Incubadora da UFMG que é denominada INOVA UFMG 

com 16 (dezesseis) anos de existência e abriga projetos na área ambiental e de 

tecnologia da informação. Dentre os diversos departamentos do NIT, um se destaca: 

o de comunicação. Este tem o marketing que realiza eficiente divulgação para o 

público interno e externo e mantém o site do núcleo sempre atualizado e com 

novidades. 

Quanto à visibilidade, encontra-se em um parâmetro de grande destaque 

dentro da instituição por ter excelência nos serviços prestados ao pesquisador, zelo 

pelo nome da instituição, uma rede de contato muito grande com o mercado e 

agilidade nos processos de transferência de tecnologia entre a universidade e o 

mercado. 

A gestão do NIT é baseada na legislação brasileira e, principalmente, na 

sua experiência. Conforme a necessidade o núcleo se reinventa, mas algumas 

referências de modelo são: Tel Aviv University em Israel, Massachusetts Institute of 
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Technology – MIT nos EUA, University of California - Berkeley nos EUA e University 

of Cambridge no Reino Unido. 

O NIT da UFMG trabalha com orçamento próprio e tem uma receita de 

aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) sendo 18% através dos 

Royalties recebidos pelo mercado e 82% oriundos de recursos que a reitoria reserva 

para as políticas de inovação proveniente do orçamento federal. O valor citado não 

faz parte da folha de pagamento dos servidores públicos, ficando a cargo da UFMG. 

As áreas de atuação do núcleo estão direcionadas ao pedido e gestão de 

patente, assessoramento para empresas juniores, parcerias com agentes de 

fomento e o mercado, gestão do parque tecnológico e, também, na parte de 

Empreendedorismos, fazendo a gestão da Incubadora e prestando serviços de 

consultoria ao mercado. 

Os processos, documentos e formulários são realizados por demanda. O 

departamento não tem condições de visitar e verificar o que está acontecendo nos 

laboratórios, porém já existe dentro da instituição uma cultura bem definida sobre 

tecnologia, inovação e o seu papel. 

Em 2017 foi criado no site a Vitrine Tecnológica. Este colocará ao mercado 

as patentes que a UFMG tem para oferecer, para tanta utilizará linguagem de fácil 

compreensão redigida por uma jornalista e, juntamente, com esta chamada para 

divulgação das patentes, haverá um vídeo demonstrativo pertinente ao assunto de 

aproximadamente 15 (quinze) segundos. 

O NIT realizou o levantamento das atividades realizadas em seus setores, 

mapeamento os processos desenvolvidos. Em caso de eventual ausência de algum 

colaborador, outro não terá dificuldade de executar das atividades. Atualmente tem 1 

(um) colaborar com experiência na área de normas que desenvolve sua atividade 

voltada à atualização da normativas e às boas práticas. 

Para a UFMG, o NIT é um departamento de grande relevância à instituição 

em termos de gestão da transferência de tecnologia e Inovação. Para chamar a 

atenção da comunidade acadêmica, o departamento faz divulgação dos casos de 

sucesso entre a universidade e o mercado e, juntamente com o resultado obtido 

entre esta parceria (inovação), mostra os benefícios que trouxe à sociedade. 

Salienta a coordenadora que os pesquisadores da UFMG já têm a consciência da 

necessidade de primeiramente realizar a proteção intelectual para posteriormente 
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fazer a divulgação. Em contrapartida, o núcleo também atua no papel de facilitador e 

na agilidade dos processos para proteção, visto que o professor também possui a 

carência de publicações e o NIT sendo ágil acaba criando a fidelização da 

comunidade acadêmica em estar primeiramente protegendo para depois tornar 

público seu artigo. 

Os outros 2 (dois) eixos: parcerias, transferência de tecnologia e 

empreendedorismo não deixam de ser abundantemente diferentes no quesito 

comunicação e marketing, mas tem uma especificidade. Em aproximadamente 70% 

desses casos, isso acontece através da demanda do mercado ou o próprio 

pesquisador, já têm conhecimento da necessidade de qual público deve atender à 

pesquisa, assim como onde entra o centro para fazer a intermediação. Em 2017, 

iniciou-se dentro do departamento a denominada “transferência catalisada”, que 

consiste em uma força tarefa de focar em um público alvo e somar os esforços 

visando transmitir a tecnologia identificada. 

O NIT da UFMG atingiu um patamar baseado na tradição em excelência, 

bons relacionamentos na conexão pesquisador e mercado e, também o uso de 

ferramentas existentes. Assim, sem fazer muitos esforços, surgirá demanda em 

busca de parcerias com a universidade. Não existe espaço para acomodação dentro 

deste departamento, assim sendo a prospecção junto ao mercado é constante, 

enfatiza a coordenadora. 

A abrangência com o mercado e suas parcerias é de total abertura e 

marcada por ser um forte diferencial entre os demais NITs situados no Estado de 

Minas Gerais. Tem conseguido executar o papel de agente interlocutor entre 

universidade-empresas, com 59 (cinquenta e nove) empresas incubadas e 

convênios com 100 (cem) empresas internas e externas. 

Os resultados obtidos pelo núcleo compreendem: 59 (cinquenta e nove) 

empresas incubadas, 93 (noventa e três) licenciamentos nacionais e internacionais, 

100 (cem) convênios com empresas nacionais e internacionais, 925 (novecentos e 

vinte e cinco) pedidos de patente em âmbito nacional e 1.472 (mil quatrocentos 

setenta e dois) proteções intelectuais nacionais e internacionais. 

Entretanto, o NIT conta com um produto desenvolvido pelos profissionais de 

TI, denominado pelos criadores por Plataforma SOMOS. Esta foi desenvolvida para 

facilitar o mapeamento das competências da UFMG com o objetivo de incrementar a 
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interação da universidade em áreas de pesquisa científica e tecnológica com 

instituições públicas e privadas. Através do artefato é possível identificar os 

pesquisadores, especialidades peculiares dos observadores e produção científica, 

além de fornecer informações sobre unidades, departamentos, ativos de propriedade 

intelectual, infraestrutura instalada nos laboratórios, dentre outras informações. As 

competências podem ser encontradas de maneira simples e organizadas, de acordo 

com a área de interesse do usuário. 

 

3.2.4.5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ- UNIOESTE 

 

Sucedeu a visita técnica no Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT 

estabelecida na sede da reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE através de uma entrevista com a equipe. 

O diálogo transcorreu na sala do núcleo. Foi extremamente fácil avistar que 

todas as mesas e servidores trabalham em um conceito aberto de espaço. Isso 

contribuiu para a participação de toda a equipe. Este departamento atualmente 

conta com uma equipe multidisciplinar de 1 (um) servidor, 1 (um) estagiário, 3 (três) 

bolsistas e 1 (um) conselho técnico-científico composto por 6 (seis) pessoas sendo: 

1 (um) representante da reitoria e 1 (um) representante de cada campus. Foram 

abordados temas pertinentes na seguinte amplitude: constituição e história, 

estrutura, visibilidade, gestão, áreas de atuação, processos, documentos e 

formulários, relevância para a Instituição, importância ao pesquisador, abrangência 

com o mercado e resultados obtidos.  

A constituição e história do Núcleo de Inovação Tecnológica foram 

marcadas pelo início de suas atividades no ano de 1992 e, atualmente, é um órgão 

suplementar na estrutura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e, 

fisicamente, localizado no campus de Cascavel. Nesse contexto, está atuando como 

um agente catalisador do desenvolvimento tecnológico e industrial da microrregião 

do extremo oeste paranaense, através da transferência de tecnologia entre 

universidades e empresas, bem como busca proporcionar e garantir a capacitação 

de recursos humanos de qualidade. O NIT tem definido como as suas principais 

finalidades: criar, pesquisar e desenvolver novas tecnologias; intermediar a 
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transferência de tecnologia; promover genericamente a cooperação técnico-científica 

entre a UNIOESTE e a comunidade; efetuar assessoria em programas de 

informatização; desenvolver softwares e sistemas de Informações e, através dos 

Programas de capacitação de recursos humanos e desenvolvimento tecnológico, 

promover e participar de programas para esses objetivos. 

A estrutura é estabelecida de forma centralizada na sede da Reitoria. Além 

disso, existe 1 (um) representante em cada campi. Estas estruturas estão sediadas 

nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido 

Rondon e Toledo. Em termos organizacionais o NIT, com sede na reitoria, é 

composto por 1 (um) Conselho Técnico-Científico, 1 (uma) Coordenadoria Geral e 4 

(quatro) divisões, assim distribuídas: Divisão de Projetos tecnológicos - DPT, Divisão 

de Propriedade Intelectual - DPI, Divisão de Incubadora de Empresas - DIE e 

Divisão de Informação Tecnológica - DIT. O Conselho Técnico Científico é composto 

por 1 (um) membro de cada campus e 1 (um) da reitoria, sendo que estes membros 

não atendem a demanda do núcleo nos campi. O vínculo pesquisador - mercado é 

todo intermediado entre o NIT ligado à reitoria. 

Quanto à visibilidade, em um primeiro momento o NIT foi criado pensando 

em fazer proteção ao que está sendo produzido pelo pesquisador da UNIOESTE. De 

modo geral, a maioria dos pesquisadores envolvidos com a área de tecnologia e 

inovação entende a prioridade deste departamento, promovendo maior interação 

entre os demais departamentos e colegiados dos diversos cursos da UNIOESTE, 

bem como das linhas de pesquisas, grupos de pesquisadores e núcleos de 

pesquisa, conforme as áreas prioritárias estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Desenvolvem projetos no núcleo 

não apenas professores-pesquisadores, mas também acadêmicos e pesquisadores-

colaboradores externos. Perante a comunidade externa ainda não é marcada pela 

representatividade como sendo um órgão facilitador entre a universidade e o 

mercado, tendo somente a perceptibilidade da UNIOESTE como um todo.  

A gestão do núcleo tem se baseado, principalmente, na Lei Federal nº 

13.243/2016, conhecida como “Marco Legal da Inovação”, Lei Estadual nº 

17.314/2012 que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica em ambiente produtivo no Estado do Paraná e no Decreto nº 

7.359/2013 bem como nas resoluções internas da UNIOESTE, dentre as principais: 
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Resolução nº 192/1996 que aprova o Regulamento de Prestação de Serviços e 

Resolução nº 003/2007 que ratifica o Regulamento Geral do NIT. 

As áreas de atuação do departamento basicamente se faz através de 

editais de inovação, workshop, cursos, palestras e seminários. A maioria das ações 

do NIT é estabelecida através da demanda dos campi. 

Os processos, documentos e formulários são realizados por demanda. O 

departamento não possui condições de visitar e verificar o que está acontecendo 

nos campi. O núcleo de transferência tecnológica entende a necessidade de fazer 

um mapeamento dos processos realizados. Portanto, caso alguns dos 

colaboradores não esteja presente outro não terá dificuldades em executar os 

procedimentos. Na internet foi criada a página do NIT, no site da UNIOESTE, bem 

como alguns manuais de rotinas de procedimentos juntamente com os formulários 

para instrumentalizar os processos. 

 A instituição reconhece a relevância do NIT, para o contexto tecnológico e 

de inovação, porém com o corte de recursos financeiro nos anos de 2016 e 2017, 

houve a necessidade, por parte da UNIOESTE, de reduzir os investimentos e o 

quadro técnico do núcleo para manter as atividades de ensino e a estrutura 

administrativa. 

A abrangência com o mercado e suas parcerias tem sido de forma 

constante. As empresas têm procurado o departamento para desenvolver parcerias 

e transferência de tecnologia, como exemplo as empresas: Vet Science, 

Nutraceuticos Ltda., Pernambuco Biosolos e Biogás Motores Estacionários. 
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FIGURA 7 - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA UNIOESTE 

 

FONTE: Núcleo de inovação tecnológica da UNIOESTE (2017). 

 

Os resultados obtidos pelo NIT da UNIOESTE são que no período de 2004 

a dezembro de 2017 foram produzidos 123 (cento e vinte e três) produtos 

tecnológicos. Destes, 43 (quarenta e três) são patentes, sendo que 2 (duas) são 

patentes internacionais, e 3 (três) já possuem carta patente; 23 (vinte e três) são 

registros de softwares, dos quais 22 (vinte e dois) já tiveram a concessão do 

registro; 25 (vinte e cinco) transferências de tecnologias, estabelecidas com 

empresas da cidade de Toledo/PR e Recife/PE; 2 (dois) contratos de fornecimento 

de tecnologia e 4 (quatro) registros de marca, conforme exemplificado na Figura 7. 

 

3.2.4.6 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 

 

Realizou-se a visita técnica na Agência de Inovação da Universidade 

Federal do Paraná - UFPR, na sede da Fundação de Apoio da Universidade Federal 

do Paraná – FUNPAR, denominada “Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT” para 

fins deste trabalho. Primeiramente, foi realizada uma entrevista com o coordenador 

de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. A entrevista ocorreu na sala 

reservada para reuniões do núcleo. É interessante relatar que ao observar os 

demais departamentos do centro constatei que os servidores trabalham em um 

conceito aberto de espaço. O NIT da UFPR atualmente conta com uma equipe 
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multidisciplinar de 9 (nove) colaboradores. Foram abordados temas pertinentes na 

seguinte amplitude: constituição e história, estrutura, visibilidade, gestão, áreas de 

atuação, processos, documentos e formulários, relevância para a Instituição, 

importância para o pesquisador, abrangência com o mercado e resultados obtidos. 

Quanto à constituição e história do NIT da UFPR é possível afirmar que, 

em um primeiro momento, o departamento era seguimentado por áreas e grupo 

distintos. Os pesquisados com interesse nas áreas de empreendedorismo, 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia ficavam responsáveis por 

estimular e desenvolver tais ações. Somente em 2008, através da Resolução nº 

16/08-COPLAD, ocorreu a organização da Agência de Inovação Tecnológica da 

UFPR, sendo esta, posteriormente, atuante em 3 (três) coordenações: 

Empreendedorismo e Incubadoras, Propriedade Intelectual e de Transferência de 

Tecnologia. A agência foi criada para atender os seguintes objetivos: 

 Zelar pela política de inovação tecnológica da UFPR para estar em 

consonância com a legislação em vigor; 

 Valorizar a pesquisa aplicada e que resulta em inovação tecnológica capaz de 

agregar valor econômico e melhoria da qualidade de vida da sociedade; 

 Articular parcerias estratégicas entre a UFPR e os setores empresariais, 

governamentais e não governamentais para atuar em projetos cooperativos 

de desenvolvimento científico-tecnológico; 

 Estimular o processo de pré-incubação e incubação de empresas inovadoras 

de base tecnológica no âmbito da Universidade; 

 Difundir a cultura de proteção da propriedade intelectual na Universidade para 

estimular o registro, o licenciamento e a comercialização dos ativos 

intangíveis; 

 Disseminar a cultura empreendedora para toda a comunidade universitária. 

 

A estrutura é estabelecida de forma centralizada, porém, existe projeto 

para implantação de filiais. O NIT da UFPR está divido por coordenações, sendo 

elas: Empreendedorismo e Incubação de Empresas, Propriedade Intelectual e de 

Transferência de Tecnologia, também recebe o apoio do Comitê Assessor de 

Inovação. 
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Quanto à visibilidade, em um primeiro momento o NIT da UFPR estava 

praticamente imperceptível, porém, desde o segundo semestre de 2011 está sendo 

realizado um trabalho massificado de divulgação dos serviços ofertados, tendo um 

foco na maior demanda existente, que eram as patentes. Mediante esta estratégia, a 

comunidade começou a ter assimilação do departamento somente como um 

escritório de patentes. As pessoas no geral ainda não entendem o conceito real de 

inovação, a complexidade desta cadeia, bem como não captaram que fazer algo 

novo é somente uma partícula neste contexto. 

A gestão do NIT tem se baseado principalmente pela Legislação Federal nº 

10.973/2004, conhecida como “Lei da Inovação” e Lei nº 13.243/2016, conhecida 

como o “Marco Legal da Inovação” juntamente com a Resolução Interna da UFPR nº 

16/08-COPLAD, que instituiu a Agência de Inovação Tecnológica da UFPR – 

AGITEC, igualmente nas boas práticas desenvolvidas por outros núcleos. 

Atualmente a equipe é composta por 9 (nove) pessoas: 2 (dois) estagiários, 3 (três) 

professores e 4 (quatro) técnicos administrativos. 

As áreas de atuação do NIT da UFPR, basicamente, têm sido através de 

Editais de incentivo à inovação, workshop, cursos, palestras e seminários. A maioria 

das ações do NIT é estabelecida mediante demanda. Em 2017 foram promovidos os 

seguintes eventos: Start It Up – Sebrae UFPR - 2ª Edição: Como transformar sua 

ideia em um negócio inovador, Oficina de Recuperação de Informações Patentárias, 

Oficina de Educação Empreendedora para professores, Inova Session – Como as 

grandes empresas inovam?, 2ª Edição da Oficina de Inovação “Recuperação de 

Informações Patentárias”, “Design Innovation: A Nova Roupa do Imperador”, Start It 

Up – Litoral, Start It Up – Curitiba. 

Os processos, documentos e formulários são realizados via demanda. O 

NIT não possui condições de visitar e verificar o que está acontecendo nos campi. 

Ele não faz a busca de anterioridade, esta tarefa é feita pelo próprio pesquisador 

através do conhecimento técnico sobre a pesquisa. Existe um convênio com o INPI 

no qual antes de iniciar o trâmite de processo é expedido um relatório de opinião 

preliminar, que consiste em uma análise prévia sobre o pedido. Caso o pesquisador 

não concorde com o resultado do relatório, o mesmo deverá justificar e fazer uma 

defesa argumentativa. O departamento está readequando o seu processo para 

propriedade intelectual em que será anexada a defesa do pesquisador ao relatório 
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de opinião preliminar e encaminhado ao Comitê Assessor de PI para expedir seu 

parecer. Existe a necessidade de uma equipe maior e de fazer um mapeamento dos 

processos no qual cada um dos departamentos deve realizar. Caso alguns dos seus 

colaboradores não puderem estar presentes, outro não teria dificuldades em estar 

executando as tarefas. Foi criada uma página eletrônica do NIT no site da UFPR, 

ademais foram inseridos alguns formulários pertinentes a cada uma das 

coordenações, permitindo qualquer usuário ter acesso para tramitação de 

processos. Através da aba “oportunidades”, aparece os produtos ofertados. 

A instituição reconhece a relevância do NIT para o contexto tecnológico e 

de inovação, também discerne que além de ser um agente facilitador na 

transferência de tecnologia e inovação, a UFPR se beneficiará de forma natural com 

parte da captação de recursos financeiros sobre os serviços prestados. Enfatiza o 

coordenador que o departamento está ponderado para ser um agente facilitador e 

trazer benefícios econômicos com foco na sociedade e no mercado. A captação de 

recursos financeiros para atividades desenvolvidas no NIT deve vir através da 

Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná - FUNPAR, coordenação de 

pesquisa, entre outros agentes de fomento a inovação. 

 A abrangência com o mercado e suas parcerias tem sido de forma 

constante. As parcerias em que as empresas aportam investimento nos projetos têm 

sido realizadas pelos institutos: FUNPAR e pela Fundação de Pesquisas Florestais 

do Paraná - FUPEF. O departamento também é responsável pela Incubadora de 

Empresas da UFPR, sendo que a empresa incubada recebe assistência com 

diversos serviços de apoio, dentre eles: cursos, palestras, workshops, consultorias 

especializadas sobre gestão empresarial e organização de ações. Outro serviço 

ofertado pelo departamento é a Aceleradora de Ideias: consiste em ajudar a 

comunidade universitária a consolidar suas ideias e estabelecer seus negócios no 

mercado de forma sustentável e competitiva por meio de oficinas e da aceleração de 

negócios de base tecnológica. 

Os resultados obtidos pelo NIT da UFPR são que no período de 2000 à 

dezembro de 2017 foram produzidos 480 (quatrocentos e oitenta) patentes 

depositadas, 15 (quinze) patentes concedidas, 20 (vinte) desenhos 

industriais/pedidos, 31 (trinta e um) programas de computador registrados, 18 

(dezoito) marcas, 9 (nove) PCT’s – Patent Cooperation Treaty, 6 (seis) cultivares, 20 
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(vinte) contratos de licenciamento, 41 (quarenta e um) contratos de co-titularidade, 

10 (dez) outros contratos, 1 (uma) empresa incubada atualmente e 8 (oito) empresas 

graduadas. 

 

3.2.4.7 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS 

 

Foi realizada visita técnica à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico - 

SEDETEC, localizada na sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS, denominada “Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT” para fins deste 

trabalho. Primeiramente, ocorreu uma entrevista com a coordenadora de 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia. 

O diálogo aconteceu na sala reservada, porém, sendo possível avistar os 

demais departamentos em um conceito aberto de espaço. Atualmente o 

departamento conta com uma equipe multidisciplinar de 20 (vinte) colaboradores. 

Foram abordados temas pertinentes ao NIT na seguinte amplitude: constituição e 

história, estrutura, visibilidade, gestão, áreas de atuação, processos, documentos e 

formulários, relevância para a Instituição, importância ao pesquisador, abrangência 

com o mercado e resultados obtidos. 

A constituição e história do NIT da UFRGS foram promovidas, em 1997, 

através da criação do Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia. A 

finalidade primordial era a organização dos projetos que a universidade tinha com o 

mercado, sendo que no ano 2000 através da Portaria nº 3542/2000 foi denominada 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da UFRGS. Assim, passou a englobar 

outras funções como a incubadora e a área de empreendedorismo. O departamento 

sempre buscou promover a interação da universidade com a sociedade, estimular e 

apoiar as atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, atuando nas 

seguintes áreas: propriedade intelectual, transferência de tecnologia, envolvendo a 

interação da universidade com empresas e instituições públicas, convênios e 

contratos de extensão, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, apoio e incentivo 

ao empreendedorismo inovador e, também, a gestão de bolsas de iniciação 

tecnológica. 
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FIGURA 8 - ORGANOGRAMA DA UFRGS 

 

FONTE: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2017). 

 

A estrutura é estabelecida de forma centralizada com sede localizada na 

cidade de Porto Alegre/RS, mas existe um projeto para implantação de agentes de 

inovação em cada uma das unidades, visto a estrutura da universidade ser muito 

grande como mostra acima a Figura 8. 

Em termos de estrutura administrativa, o NIT é composto pelos seguintes 

departamentos: administrativo e financeiro, programa de empreendedorismo, 

comunicação, bolsas, propriedade intelectual, interação acadêmica/jurídico, projetos 

e interação universidade empresa. 

Quanto à visibilidade, passou por vários momentos desafiadores. Saliento 

que nos dias atuais algumas pessoas não sabem a representatividade do 

departamento para a instituição. A comunicação faz parte de suas políticas, 

inclusive, adotado estratégias pontuais como a de fazer palestras de propriedade 

intelectual em cursos de áreas que normalmente geram tecnologia. Existe um bom 

diálogo entre o NIT e os pesquisadores, com isso alguns pesquisadores solicitam 

palestras específicas sobre empreendedorismo, transferência de tecnologia, 

inovação, entre outras, sendo que no final de cada palestra é abordado o campo de 
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atuação do departamento de transferência de tecnologia em um panorama geral. A 

Financiadora de Estudos e Projetos oportunizou um incentivo à pesquisa através do 

CT-INFRA6. Por entendimento da gestão da universidade naquele contexto, a 

administração desses projetos deveria estar com o NIT, o que também alavancou 

bem mais sua visibilidade, por se tratar de grandes projetos. A UFRGS ter sido 

contemplada em 7 (sete) desses. Acrescentou em sua equipe 1 (um) bolsista na 

área de relações públicas que foi muito importante por determinado período. 

Estratégias para promoção e divulgação das atividades desenvolvidas. 

A gestão do NIT tem se baseado, essencialmente, na Lei Federal nº 

10.973/2004, conhecida como “Lei da Inovação” e Lei nº 13.243/2016, conhecida 

como o “Marco Legal da Inovação” bem como nas boas práticas desenvolvidas por 

outras instituições. Atualmente a equipe é composta por 20 (vinte) colaboradores 

sendo: 13 (treze) servidores e 7 (sete) bolsistas. O departamento coordenou a Rede 

Gaúcha de Propriedade Intelectual – RGPI e a presidência do Conselho Municipal 

de Ciência e Tecnologia - COMCET (gestão 2014-2016). 

As áreas de atuação do NIT da UFRGS têm sido através de Editais de 

incentivo à inovação, workshop, cursos, palestras e seminários. A maioria das ações 

é estabelecida através de demanda. Em 2017 foram promovidos os seguintes 

eventos: 3 (três) workshops voltados às carreiras do futuro e o mundo das startups, 

com público de 300 (trezentos) participantes, no âmbito do edital SEBRAE de 

Educação Empreendedora junto com o Parque Zenit, Escola de Engenharia e 

Núcleo de Empreendedorismo. Fez parte da coordenação da 1ª Edição da disciplina 

“Introdução ao Empreendedorismo e Inovação” da UFRGS, capacitando 250 

(duzentos e cinquenta) alunos de graduação em mais de 15 (quinze) cursos. 

Realizou o evento “Conexões que Inspiram”, em parceria com a PUC/RS, 

apresentando cases de empresas incubadas das 2 (duas) instituições. Ampliou a 

participação de bolsistas para a área de prospecção tecnológica e avaliação de 

patentes, com criação de um novo serviço chamado “vitrine tecnológica”. 

                                            

6 
O fundo de investimento CT-INFRA foi criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no 

ano de 2001 com o objetivo de melhorar sua infraestrutura possibilitando a aquisição de 
equipamentos e serviços e, com isso, possibilitar o avanço das pesquisas realizadas na universidade 
pública, através da criação de novos laboratórios multiusuários e modernização dos já existentes, 
proporcionando aos alunos e docentes a oportunidade de contribuir para a inovação científica e 
tecnológica do país. 
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Os processos, documentos e formulários são realizados por demanda. O 

NIT não possui condições em estar visitar e verificar o que está acontecendo nos 

campi ou outras unidades que desenvolvam ciência e tecnologia. Existe todo 

mapeamento estruturado da política de inovação, somente estão aguardando a 

publicação do Decreto Federal que regulamenta do Marco Legal da Inovação. 

Atualmente todos os processos são com base em legislações, decretos, 

regulamentações e práticas realizadas por outras instituições.  Foi criada internet a 

página do NIT no site da UFRGS, bem como foram inseridos alguns vídeos de 

divulgação, legislação pertinente a cada uma das áreas de atuação especificando o 

responsável por cada área e seu contato. Na aba do site “comunidade 

UFRGS/interações acadêmicas”, existe um roteiro com os respectivos formulários e 

anexos. A redação das patentes é realizada por escritório especializado para esta 

finalidade. A gestão dos processos de patentes, marcas, entre outros, é realizada 

através de um software licenciado denominado APOL. 

 A instituição reconhece a relevância do NIT para o contexto tecnológico e 

de inovação, igualmente compreende a necessidade de a missão promover a 

inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico sustentado, 

facilitando as relações e a cooperação entre a universidade, a sociedade e o 

governo. 

 A abrangência com o mercado e suas parcerias tem sido de forma 

constante. São inúmeras parcerias com o mercado, apoiadores, organizações, 

associações, órgãos governamentais e agências de fomento. O NIT atualmente não 

faz a gestão da Rede de Incubadoras Tecnológicas da UFRGS – REINTEC na qual 

integram 5 (cinco) incubadoras, sendo elas: Incubadora Empresarial do Centro de 

Biotecnologia (IE-CBiot), Centro de Empreendimentos do Instituto de Informática 

(CEI), Incubadora Tecnológica Empresarial de Alimentos e Cadeias Agroindustriais 

(ITACA), Incubadora Tecnológica Héstia, Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares (ITCP). Devido a expansão, as incubadoras por uma questão pontual, são 

geridas por esse departamento. 

Os resultados obtidos pelo NIT da UFRGS no ano de 2016 são: 24 (vinte e 

quatro) contratos de cursos de especialização, 87 (oitenta e sete) contratos de 

prestação de serviço e extensão, 12 (doze) contratos de pesquisa, 89 (oitenta e 

nove) acordos e protocolos em geral e 77 (setenta e sete) convênios e termos de 
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cooperação. Estas interações representaram uma captação de mais de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) pela UFRGS. Totalizou 30 (trinta) 

pedidos de patentes depositados, além dos pedidos de registro de 9 (nove) 

programas de computador, 8 (oito) marcas e 8 (oito) desenhos industriais efetivados 

no ano. Foi realizada a Maratona de Empreendedorismo, com a capacitação de 40 

(quarenta) participantes e o desenvolvimento de 18 (dezoito) projetos de startups. 

 

3.2.4.8 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

 

Sucedeu a visita técnica na Secretaria de Inovação da UFSC - SINOVA, na 

sede da Universidade Federal de Santa Cataria – UFSC, denominada “Núcleo de 

Inovação Tecnológica – NIT” para fins deste trabalho. Foi realizada uma entrevista 

com 2 (dois) representantes que atuam na área de propriedade intelectual e gestão 

de processos. 

A interlocução ocorreu na sala reservada para reuniões do núcleo. Foi 

possível vislumbrar que nos demais departamentos os servidores trabalham em um 

conceito aberto de espaço. O NIT da UFSC atualmente conta com uma equipe 

multidisciplinar de 13 (treze) colaboradores. Foram abordados temas pertinentes na 

seguinte amplitude: constituição e história, estrutura, visibilidade, gestão, áreas de 

atuação, processos, documentos e formulários, relevância para a Instituição, 

significância para o pesquisador, abrangência com o mercado e resultados obtidos. 

Atualmente a UFSC conta com 5 (cinco) campi distribuídos no Estado de Santa 

Catarina: campus Araranguá, campus Blumenau, campus Curitibanos, campus 

Florianópolis e campus Joinville. 

O início de 2009 foi marcado pela constituição e história do NIT da UFSC. 

Este está inserido na Pró-Reitoria de Pesquisa. Em meados de 2016, mais 

precisamente no mês de maio, por questões políticas, de incentivo à inovação, bem 

como pelo aumento da demanda da instituição, o centro do local em que estava 

introduzido e passou a ser denominada “Secretaria de Inovação da UFSC”. O 

departamento conserva os seguintes objetivos: promover a inovação aberta e a 

cultura do empreendedorismo, criar sinergia com diferentes segmentos da 

sociedade e setor produtivo, identificar e criar oportunidades para projetos 

cooperados, exercer a gestão da Incubadora de EBT e do Parque C&T que serão 
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implantados, atuar de forma integrada e transversal com as ações de ensino, 

pesquisa e extensão, gerenciar questões relativas à propriedade e à gestão dos 

direitos sobre a criação e propriedade intelectual. Antes de 2009 as políticas de 

inovação eram definidas entre os pesquisadores e de forma departamentalizada e 

individualista. 

A estrutura é estabelecida de forma centralizada com sede na cidade de 

Florianópolis/SC. Sendo organizado em forma de secretaria, tendo orçamento 

próprio. Não existem agentes do NIT nos campi da UFSC. Em termos de estrutura 

administrativa, é composto por 13 (treze) colaboradores distribuídos nas seguintes 

áreas: secretário executivo, diretor de inovação, recepcionista, apoio administrativo, 

propriedade intelectual e gestão de processos, desenvolvimento de parcerias e 

transferência de tecnologia, empreendedorismo, parques e incubadoras e, também, 

conta com o apoio de 1 (um) bolsista. 

Quanto à visibilidade o NIT da UFSC está diariamente avançando em 

busca de melhorias. No momento estão promovendo visitas nos câmpus para 

divulgar mais seu trabalho. Os pesquisadores, atuantes como parceiros, têm 

percebido melhoras na desburocratização do departamento. A UFSC conta com 

uma equipe de 5 (cinco) procuradores. Isto colabora para que os processos 

enviados pelo núcleo tramitem em um período entre 2 (dois) a 3 (três) dias para ter 

um retorno com o parecer da procuradoria. Nos últimos 2 (dois) anos o 

departamento desligou-se da Pró-Reitoria de Pesquisa e passou a ter independência 

e com autonomia equivalente. Os colaboradores estão trabalhando em busca de 

identificar e consolidar novas estratégias e mostrar para seus atores a maior 

dimensão que foi alcançada. Além disto, junto com esses fatores, foram iniciadas as 

adaptações necessárias para atender as bases legais previstas através do “Marco 

Legal da Inovação”. O NIT tem dificuldade em estar realizando vários eventos 

durante o ano por falta de um maior quadro de pessoas na equipe. Para minimizar 

esta lacuna, trabalha em parceria com os eventos realizados pelos campi, parcerias 

em trabalhos científicos com os alunos de mestrado do PROFNIT7 e, também, 

através dos grupos de pesquisa existente dentro da UFSC. 

                                            

7
 Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 

Inovação. Stricto Sensu, dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuar nas 
competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e nos Ambientes Promotores de 
Inovação. 
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A gestão do NIT tem se baseado principalmente pela Legislação Federal nº 

10.973/2004, conhecida como “Lei da Inovação” e, pela Lei nº 13.243/2016, 

conhecida como o “Marco Legal da Inovação”. Ademais, respalda competências 

existentes na equipe multidisciplinar entre seus colaboradores. Por questões de 

mudança de gestão, em 2017, foram nomeados novos gestores para os cargos de 

secretário e diretor de inovação que, também, estão se adaptando à equipe, e 

acrescentando com suas contribuições, bem como prosseguindo com o trabalho que 

foi realizado até o momento. O orçamento para incentivo a inovação é composto 

através das políticas de gestão destina para este fim e quando há alguma parceria é 

realizada via Fundação de Apoio. Nos últimos anos a instituição tem adotado a 

política de antecipação de Royalties, tendo em vista ser um adiantamento, a 

instituição não tem a necessidade de aguardar que a inovação seja implementada, 

com isso os valores recebidos antecipadamente são muito inferiores. 

As áreas de atuação do NIT estão em fase de reestruturação total e, 

atualmente, estão constantemente trabalhando a questão de empreendedorismo 

com os diversos grupos de pesquisa inseridos na instituição, firmando também 

parceria com um grupo já consolidado na questão do empreendedorismo dentro da 

universidade. 

Os processos, documentos e formulários são realizados por demanda.   

O departamento não possui condições de visitar e verificar o que acontece nos 

campi ou outras unidades que desenvolvam ciência e tecnologia. Existe uma rotina 

padrão realizada pelos colaboradores, porém o mapeamento estruturado dos seus 

processos não estão descritos em forma de normativa de procedimentos. O 

gerenciamento dos processos e relatórios com indicadores para gestão ainda é 

realizado através de planilhas eletrônicas do Microsoft Excel. Relata o diretor de 

inovação que o departamento ainda tem uma função cartorial e isso não tem como 

ser negligenciado. Salienta ainda, que quanto mais informatizado melhor, sendo que 

seus processos estão bem definidos e consolidados para não ficar na subjetividade 

de interpretação do usuário. O entrevistado relatou que um prazo não cumprido é 

uma perda muito grande para a universidade e sociedade. Existe na página 

eletrônica do NIT, no site da UFSC, inseridos os formulários específicos de cada 

uma das coordenações visando a tramitação e instrumentalização dos processos, 

bem como o modelo de parecer e minutas de contratos e termo de sessão. 
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A instituição reconhece a relevância do NIT para o contexto tecnológico e 

de inovação. Tendo a a missão de promover a inovação e o empreendedorismo por 

meio de parcerias e interações com diferentes atores; criar condições para que o 

saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, produzido na universidade, assim 

possibilitando que seja revertido em prol da sociedade. 

 A abrangência com o mercado e suas parcerias tem sido de forma 

constante, tendo em vista o reconhecimento que a UFSC tem no estado de Santa 

Catarina. Normalmente a demanda é proveniente do mercado ou o pesquisador já 

traz a pesquisa para uma demanda específica. Conta também com a parceria de 4 

(quatro) fundações de apoio e uma fundação para pesquisa e desenvolvimento. O 

núcleo atualmente está estruturando uma incubadora que está em fase de 

acabamento estrutural da construção. 

Os resultados obtidos pelo NIT da UFSC, atualizados até setembro de 

2016, são: 156 (cento e cinquenta e seis) pedidos de patente depositados, 8 (oito) 

patentes concedidas, 27 (vinte e sete) patentes inscritas no PCT, 27 (vinte e sete) 

pedidos de registros de marcas, 10 (dez) registros de marcas concedidos, 97 

(noventa e sete) pedidos registros de programas de computador, 50 (cinquenta) 

registros de programas de computador concedidos, 6 (seis) pedidos de registros de 

desenhos industriais, 4 (quatro) registros de desenhos industriais concedidos e 4 

(quatro) proteções para cultivares. 

3.2.4.9 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

 

Ocorreu a visita técnica à Agência de Inovação Inova Unicamp - INOVA, na 

sede da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, denominada “Núcleo de 

Inovação Tecnológica – NIT” para fins deste trabalho. Em um primeiro momento foi 

realizada uma entrevista com a jornalista e coordenadora de projeto da Inova. 

A entrevista ocorreu na sala reservada para reuniões do núcleo. 

Primeiramente o pesquisador participou de uma apresentação institucional e 

posteriormente foi aberto para que pudesse conduzir as demais perguntas faltantes 

na apresentação. O NIT da UNICAMP atualmente conta com uma equipe 

multidisciplinar de 39 (trinta e nove) colaboradores diretos e mais 2 (dois) docentes 

assessores. Foram abordados temas pertinentes ao departamento na seguinte 

amplitude: constituição e história, estrutura, visibilidade, gestão, áreas de atuação, 
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processos, documentos e formulários, relevância para a instituição, importância ao 

pesquisador, abrangência com o mercado e resultados obtidos.  

A constituição e história do NIT da UNICAMP são anteriores à Lei de 

Inovação nº 10.973/2004, iniciando em 1984 com a criação de uma Comissão 

Permanente de Propriedade Intelectual. Em 1990 oficializou-se como um “Escritório 

de Transferência de Tecnologia”. Em 1998 foi alterada sua denominação para 

Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos. Em 2003 a Resolução GR-051/2003 

de 23/7/03, criou a Agência de Inovação Unicamp – INOVA com os seguintes 

objetivos: 

 

 Estimular parcerias com empresas e órgãos públicos, dar apoio técnico na 

preparação de projetos cooperativos e em acordos entre a Universidade e seus 

parceiros e atuar na divulgação e difusão do conhecimento gerado na 

Unicamp; 

 Estabelecer parcerias estratégicas, orientadas para o médio e longo prazo, 

com empresas e entidades públicas e privadas intensivas em inovação e 

conhecimento; 

 Estimular a ação conjunta da Unicamp com entidades públicas e privadas na 

área de formação de recursos humanos, nas suas diversas modalidades, 

fortalecendo os laços da Universidade com seus parceiros; 

 Coordenar as ações da Unicamp e atuar em conjunto com órgãos municipais, 

estaduais e nacionais, com o objetivo de desenvolver e implantar o Parque 

Tecnológico de Campinas; 

 Apoiar e estimular novas empresas de base tecnológica e aprimorar o papel da 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológicas da Unicamp, e 

 Implementar a política de propriedade intelectual da Unicamp, aprovada pelos 

órgãos superiores, apoiando o registro, licenciamento e comercialização de 

resultados de pesquisas e difusão de conhecimento gerado na universidade. 

 

 Sua estrutura é definida de forma centralizada e está sediada na cidade de 

Campinas/SP. O núcleo está dividido conforme demonstrado na Figura 9: 
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FIGURA 9 - ORGANOGRAMA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UNICAMP 

 

FONTE: Agência de Inovação INOVA/UNICAMP (2017). 

 

Quanto à visibilidade, é referência tanto para a comunidade interna quanto 

para de outras instituições de ciência e tecnologia. É respeitado por estar dentro de 

uma universidade e, principalmente, pelo esforço dispendido que possibilitou sua 

consolidação. É perceptível que com anos de referência é acentuada a preocupação 

em estar transferindo tecnologia para o mercado e, também, em gerar benefícios à 

sociedade. 

A gestão do NIT é embasada, essencialmente, na Lei Federal nº 

10.973/2004, intitulada como “Lei da Inovação” e Lei nº 13.243/2016, denominada 

como “Marco Legal da Inovação”, juntamente com a Resolução Interna GR-

051/2003 da UNICAMP, que institui a Agência de Inovação da Unicamp - INOVA. 

Atualmente a equipe é composto por 41 (quarenta e um) colaboradores: 39 (trinta e 

nove) pessoas contratadas pela Fundação Unicamp, sob regime CLT, e mais 2 

(dois) assessores docentes da UNICAMP. 

As áreas de atuação do NIT da UNICAMP atuam propiciando: registro de 

software, pedido e gestão de patente, gestão de um curso de especialização em 
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propriedade intelectual, parcerias com agentes de fomento e o mercado, gestão do 

parque tecnológico e gestão de um conselho para Startups, assessoramento para 

empresas-filhas e gerenciamento da Incubadora da Unicamp – INCAMP. Na parte 

de empreendedorismo o núcleo trabalha amplamente com a comunidade externa e 

com ex-alunos da UNICAMP, destacando os seguintes eventos: 

 

 O Desafio Unicamp consiste em uma competição de modelos de negócios a 

partir de tecnologias desenvolvidas na Unicamp. Com números expressivos, a 

iniciativa está na sétima edição e capacitou 1.709 (mil setecentos e nove) 

pessoas na metodologia de Business Model Canvas (BMC), advindas de 11 

(onze) estados brasileiros, além de movimentar uma rede de 120 (cento e 

vinte) mentores com ampla experiência em empreendedorismo e inovação 

tecnológica, podendo qualquer pessoa (equipe) se inscrever para participar. 

 O Programa Inova Jovem é uma competição de empreendedorismo destinada 

a alunos de colégios técnicos e ensino médio regular de instituições de ensino 

de todo o Brasil. Na edição 2017 contou com 428 (quatrocentos e vinte e oito) 

estudantes inscritos no workshop de inovação, 109 (cento e nove) equipes na 

competição de 45 (quarenta e cinco) municípios brasileiros diferentes. 

 Inova Campinas é um evento de ação conjunta entre a Fundação Fórum 

Campinas Inovadora (FFCi), a Agência de Inovação Inova Unicamp e a 

Prefeitura Municipal de Campinas, bem como com apoio de diversos atores do 

ecossistema local de inovação. É considerado o maior evento de tecnologia e 

inovação da região de Campinas (em 2017 foi realizada a 4ª Edição). 

 O Encontro Unicamp Ventures é o evento anual que tem o objetivo de integrar 

a comunidade de ex-alunos empreendedores e fortalecer a rede de 

empresários e empresas nascidas da Unicamp, além de reaproximá-los da 

universidade. Em 2016, 180 (cento e oitenta) pessoas participaram do encontro 

entre alunos, empreendedores, representantes de empresas e investidores. 
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FIGURA 10 - EMPRESAS-FILHAS DA UNICAMP 

 

FONTE: Agência de Inovação INOVA/UNICAMP (2017). 

 

Com relação aos processos, documentos e formulários, utiliza-se de um 

software próprio desenvolvido para atender as necessidades através de controles e 

ferramentas de gestão. Não há manuais de procedimentos internos de cada 

departamento, porém cada colaborador sabe dos processos e atividades realizados 

pelo outro, assim na troca de colaboradores não ocorrerão consequências maiores 

na inserção de um novo colaborador. Existe na página de internet do NIT, inserida 

no site da UNICAMP, um sistema de comunicação de invenção, formulário e um 

manual de orientação, o mesmo procedimento acontece para o registro de software. 

 A instituição reconhece a relevância do NIT, pois a UNICAMP é pioneira 

em termos nacionais na questão de inovação, transferência de tecnologia e 

parcerias com o mercado, conforme demonstra seus resultados. 

Quanto à abrangência com o mercado e suas parcerias é visivelmente de 

extrema importância, pois através do NIT da UNICAMP a geração de benefícios 

socioeconômicos para a região através de empresas filhas é materializada, 

conforme demonstram as Figuras 10 e 11. 
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FIGURA 11 - EMPREGOS GERADOS E FATURAMENTO DA INOVA 

 

FONTE: Agência de Inovação INOVA/UNICAMP (2017). 

 

Os resultados obtidos pelo NIT da UNICAMP, com base no ano de 2016, 

são: 1.042 (mil e quarenta e duas) patentes vigentes, 80 (oitenta) depósitos no INPI, 

7 (sete) depósitos no exterior, 31 (trinta e um) pedidos de Parcerias e Contratos de 

Transferências – PCT, 144 (cento e quarenta e quatro) comunicações de invenções , 

31 (trinta e uma) patentes concedidas, 87 (oitenta e sete) licenças vigentes, 23 (vinte 

e três) licenças assinadas, 133 (cento e trinta e três) patentes licenciadas, 26 (vinte 

e seis) Convênios de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e um ganho econômico de 

R$ 660.423,00 (seiscentos e sessenta mil e quatrocentos e vinte e três reais) no ano 

de 2016. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 INDICADORES DAS INSTITUIÇÕES E DOS NITs 

 

Mediante o levantamento dos dados obtidos em cada uma das instituições 

visitadas, bem como seus relatórios de gestão, compilou-se uma tabela contendo as 

informações sobre os números e indicadores das instituições e os resultados obtidos 

em seus respectivos NITs, bem como o número de colaboradores e respectivos 
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alunos, conforme Tabela 5. A compilação desta foi de extrema importância para a 

análise da pesquisa por se tornar uma ferramenta de fácil acesso e comparações 

entre as instituições. 

 

TABELA 5 - RESUMO E INDICADORES DAS INSTITUIÇÕES DA AMOSTRA 

 

FONTE: O autor (2018), dados fornecidos pelas instituições. 
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Não foi possível obter a informações sobre o desmembramento sobre o total 

de Marcar Depositadas e Concedidas, somente que a soma total entre elas, 

encontra-se junto com o total de patentes (1.073). 

 

4.2 MELHORES PRÁTICAS ADOTADAS ENTRE OS NITs 

 

Após as visitas técnicas realizou-se um mapeamento sobre as melhores 

práticas encontradas entre as instituições para a gestão diária e objetiva de um NIT. 

 

TABELA 6 - MELHORES PRÁTICAS ENTRE OS NITs DA AMOSTRA 

 

FONTE: O autor (2018). 
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 Através da observação foi possível algumas características no qual o 

pesquisador julgou necessários para uma boa gestão do NIT, na sequência, realizou 

a tabulação destas características, realizando uma classificação (SIM / NÃO) do que 

cada uma das instituições possuía. No quesito “proatividade do NIT”, “boa transição 

entre a administração” e “parceria com o Mercado”, algumas receberão a 

classificação “MÉDIA”, representando que a instituição de alguma forma tem 

avançado e não sendo possível afirmar que tenha, ou não, em sua plenitude (Tabela 

6). 

 

4.2 ANÁLISE SOBRE OS NITs DA AMOSTRA ESCOLHIDA 

 

4.2.1 NIT DO IFSC 

 

É um NIT que surgiu com a criação dos institutos federais em 2008. 

Considera-se de porte médio, não obstante com ótima experiência. É proveniente do 

Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET e conta com uma equipe de 

profissionais adequadamente treinados 

Com exceção do NIT situado na Reitoria, os demais servidores que atuam 

neste departamento localizado nos campi têm carga horária parcial e com horários 

flexíveis destinados às atividades voltadas ao NIT. Isto torna mais lento o potencial 

de avanço dentro da própria instituição, igualmente influencia significativamente o 

fator motivacional inerente de cada servidor atuante no processo. 

É apropriado revisar a estratégia, mapear e melhorar seus processos 

desenvolvidos. 

 

4.2.1.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT do IFSC está em fase de crescimento e maturidade, desempenhando 

atividades voltadas à cultura empreendedora, tecnologia e inovação na instituição. 

Apresentação uma excelente estrutura física com 1 (uma) sala somente para as 

suas atividades dentro da Pró-Reitoria de Ensino e conta com 5 (cinco) servidores 

para executar atividades. Quanto aos seus processos, existe uma página do núcleo 

localizada no site da instituição que relata toda a história, objetivos e atribuições e 
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formulários disponíveis. Na página apresenta ainda mais 2 (dois) links alusivos à 

legislação e vitrine tecnológica dos pedidos de patentes disponíveis para o mercado. 

O pesquisador teve a percepção de que há, por parte desse instituto federal, 

mercado receptor a inovação e pesquisadores com credibilidade no 

desenvolvimento da ciência e, também, adequado relacionamento interpessoal com 

agilidade na tramitação dos processos internos de parcerias entre o mercado e o 

IFSC. 

 

4.2.1.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Além da Instrução Normativa nº 03/2016 que trata sobre o fluxo de 

processos de parcerias no IFSC foi desenvolvido no site do NIT um caminho de 

comunicação (link) em que estão inseridos os formulários para preenchimento, são 

estes: 

 

a.) Pesquisa - Plano de Trabalho/Projeto Básico: Deverá ser preenchido para a 

formalização e registro de projetos de pesquisa institucionais de fluxo contínuo e de 

projetos de pesquisa interinstitucionais. 

b.) Prestação de Serviço - Plano de Trabalho/Projeto Básico: Deverá ser preenchido 

para a formalização e registro de prestação de serviços à comunidade externa. 

c.) Formulário de Solicitação para Registro de Programa de Computador. 

d.) Termo de sigilo e confidencialidade (versão aluno). 

e.) Termo de sigilo e confidencialidade (versão servidor). 

f.) Formulário de Autorização para Atividade ou Colaboração Esporádica por 

Docentes em Regime de Dedicação Exclusiva. 

 

4.2.2 NIT DO IFMG 

 

É iniciante de pequeno porte, com pouca experiência, mas que vem 

desenvolvendo habilidades no decorrer da sua caminhada. Apesar das dificuldades, 

conseguiram formar a equipe multidisciplinar. Até o momento está obtendo 

resultados significativos, se comparados com a estrutura que possui:   registro de 20 

(vinte e dois) softwares, 3 (três) concessões de marcas e 8 (oito) pedidos de patente 
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junto ao INPI. Este NIT se destaca entre os outros institutos federais visitados, visto 

que obteve investimento extra do governo federal para implantação de projeto piloto 

para 1 (um) polo de inovação. 

 

4.2.2.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT do IFMG dedica seus esforços na implantação da cultura 

empreendedora, tecnológica e de inovação.  

 

4.2.2.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Não foi apresentado nenhum procedimento interno regulamentado e nem 

apontado na entrevista, somente foi comentado que a base dos procedimentos está 

referenciada nas seguintes instituições: CEFET/MG e UFMG. Existe na internet um 

espaço para a comunicação (página), porém não são claros os processos de cada 

serviço prestado pelo NIT, porém auxilia os interessados a procurarem o 

departamento. 

 

4.2.3 NIT DA UFMG 

 

No contexto brasileiro, é um NIT com uma caminhada de mais de 2 (duas) 

décadas. O departamento é de grande porte e possui uma vasta experiência, mas 

que está aprendendo e se inovando diariamente. Através dos desafios que surgem 

busca ser facilitador entre universidade-pesquisador-mercado. Apesar de todas as 

adversidades, contexto legal, assim como ausência de incentivos para inovar é 

possível visualizar que, através da dedicação, conseguiram formar uma equipe 

multidisciplinar e estão obtendo resultados surpreendentes em sua dinâmica. 

 

4.2.3.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT da UFMG tem uma ótima estrutura física e está consolidado tanto na 

instituição quanto no mercado onde está inserido. A equipe é interdisciplinar: cada 

integrante exerce um papel definido e possui orçamento próprio. 
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4.2.3.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Os processos dentro do NIT estão efetivamente definidos e 

departamentalizado. Através da internet foi criado um meio de comunicação (página) 

com a sociedade em que consta a aba “inventor”, onde estão inseridos os 

procedimentos e formulários para o pesquisador que tem interesse em fazer a 

proteção intelectual, bem como documentos para registro de marca e termos de 

sigilo. Na aba também existe um local que contém aproximadamente 20 (vinte) 

perguntas mais frequentes realizadas contendo as respostas. Além disso, dispõe de 

outra aba “contato”, citando todos os departamentos, a pessoa responsável 

constando a forma de contato e, ao final da página o telefone e e-mail de interesse 

geral para maiores esclarecimentos. 

 

4.2.4 NIT DA UNIOESTE 

 

É um NIT inserido no interior do estado do Paraná com mais de duas 

décadas, sempre inserido no contexto universidade-mercado. Em relação à amostra 

escolhida, considera-se de médio porte, com boa experiência e que vem 

aprendendo bastante pela sua caminhada. Apesar das dificuldades financeiras e 

falta de da necessidade de um maior corpo técnico, no ano de 2017 obteve ótimos 

resultados: 43 (quarenta e três) patentes nacionais, 2 (duas) patentes internacionais, 

2 (dois) Know How de produtos tecnológicos, 23 (vinte e três) registros de software e 

4 (quatro) registros de marca. 

 

4.2.4.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT da UNIOESTE dentre os visitados pela amostra, apresenta uma 

estrutura em busca de uma consolidação tanto na instituição quanto no mercado 

onde está inserido. Participam da equipe 5 (cinco) pessoas e o Conselho Técnico-

Científico. Atualmente deixa a impressão de que está tentando sobreviver por 2 

(dois) motivos principais: a) falta de um maior corpo técnico qualificado; b) cortes de 
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recursos públicos financeiros. Contudo, por ser um departamento consolidado na 

instituição, apresenta uma adequada estrutura física e experiência técnica. 

4.2.4.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Não foi apresentado nenhum procedimento interno regulamentado e nem 

apontado na entrevista, porém existe um meio de comunicação entre o núcleo e a 

comunidade (página), via internet, localizada no site da UNIOESTE, onde é possível 

acessar alguns manuais de rotinas de procedimentos juntamente com os formulários 

para instrumentalizar seus processos e divulgar seus serviços. 

 

4.2.5 NIT DA UFPR 

 

É um NIT com apenas 9 (nove) anos de existência, porém está introduzido 

em um contexto de uma instituição centenário que desenvolve ciência. Seus atores 

são qualificados e com experiência. Em uma avaliação dentro da amostra escolhida, 

considera-se de médio porte, mas com grande potencial de avanço em curto 

prazo, devido a sua ótima experiência e aprendizado com a demanda que lhe foi 

proposta. Apesar das dificuldades financeiras e falta de um maio corpo técnico, 

obteve no ano de 2016 ótimos resultados: 480 (quatrocentos e oitenta) patentes 

depositadas, 15 (quinze) patentes concedidas, 20 (vinte) desenhos 

industriais/pedidos, 31 (trinta e um) programas de computador registrados, 18 

(dezoito) marcas, 9 (nove) PCT’s – Patent Cooperation Treaty, 6 (seis) cultivares, 20 

(vinte) contratos de licenciamento, 41 (quarenta e um) contratos de co-titularidade, 

10 (dez) outros contratos, 1 (uma) empresa incubada atualmente e 8 (oito) empresas 

graduadas. 

 

4.2.5.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT da UFPR, dentre os visitados pela amostra, apresenta uma estrutura 

já um tanto consolidada até por estar em uma universidade federal com anos de 

experiência no desenvolvimento de pesquisa, porém, como sua formalização é 

recente em vista da instituição, os atores do departamento estão trabalhando para 

atender todas as demandas e expectativas dos pesquisadores.  A equipe é formada 
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por 9 (nove) colaboradores. Atualmente deixa a impressão de que está em 

constante crescimento e com muita disposição para expansão. 

 

4.2.5.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Quanto aos processos, não foi apresentado nenhum procedimento interno 

regulamentado e nem apontado na entrevista, porém tem entendimento que é 

necessário fazer um mapeamento do que é executado em cada coordenação 

visando a normatização. No site da UFPR existe um canal de comunicação do 

núcleo (página) em que relata cada uma das coordenações e disponibiliza 

formulários específicos para tramitação e instrumentalização dos procedimento que 

o usuário necessitar. 

 

4.2.6 NIT DA UFRGS 

 

É um NIT influente e está inserido na UFRGS desde 1997. Em meados do 

ano 2000 intensificou seu processo de consolidação no contexto de uma instituição 

centenária. Seus atores são qualificados e com experiência. Em uma avaliação 

dentro da amostra escolhida, considera-se um departamento que está ultrapassando 

a barreira de médio para grande porte, devido a sua experiência e aprendizado 

com a demanda cotidiana que lhe foi proposta. O núcleo apresenta ótimos 

resultados até o momento: 385 (trezentos e oitenta e cinco) patentes depositadas, 

recebendo de Royalties e Cultivares pouco mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) e entre contratos e convênios aproximadamente R$ 97.600.000,00 (noventa e 

sete milhões e seiscentos mil reais). Trabalha com o empreendedorismo inovador e 

tem 257 (duzentos e cinquenta e sete) projetos de negócios, 350 (trezentos e 

cinquenta) empresários juniores, 25 (vinte e cinco) empresas juniores além de 

investir parte dos recursos em bolsas de iniciação tecnológica. 

 

4.2.6.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT da UFRGS, dentre os visitados pela amostra, apresenta uma estrutura 

consolidada e com bastante relacionamento entre pesquisador-universidade-
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sociedade. Possui uma equipe pluridisciplinar contando com 20 (vinte) 

colaboradores, dentre eles 7 (sete) são bolsistas e atuam para atender as 

necessidades de uma instituição que tem anos de trajetória. A impressão evidente é 

a de que esse departamento está em constante crescimento e com muita disposição 

para ampliar seu ambiente de atuação. 

 

4.2.6.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Quanto aos Processos, não foi apresentado nenhum procedimento interno 

regulamentado, porém a entrevistada comentou que está escrita toda a política de 

inovação da UFRGS e aguarda regulamentação do “Marco Legal da Inovação”. Tem 

entendimento que é necessário fazer um mapeamento dos processos executados 

em cada coordenação e normalizar. Existe na um espaço de comunicação com o 

NIT na página eletrônica, onde cada uma das coordenações utiliza tal ferramenta 

para disponibilizar formulários específicos de tramitação e instrumentalização dos 

processos. 

 

4.2.7 NIT DA UFSC 

 

O NIT da UFSC está em um ambiente de reestruturação visto seu 

desligamento da Pró-Reitoria de Ensino para formação de uma Secretaria de 

Inovação. Está englobado no contexto de uma instituição com pouco mais de 5 

(cinco) décadas. Seus atores são qualificados e com experiência, porém muito 

atarefados em cumprir prazos com os processos de propriedade intelectual. Na 

avaliação realizada, dentro da amostra escolhida, é considerado um departamento 

de médio porte, mas com grande potencial de avanço em curto espaço de 

tempo, devido a sua ótima experiência e aprendizado com a demanda que lhe foi 

concedida. Obteve - até o mês de setembro/2016 - os seguintes resultados: 

propriedade intelectual 156 (cento e cinquenta e seis) pedidos de patente 

depositados, 8 (oito) patentes concedidas, 27 (vinte e sete) patentes inscritas na 

Parceria e Contrato de Transferência - PCT, 27 (vinte e sete) pedidos registros de 

marcas, 10 (dez) registros de marcas concedidos, 97 (noventa e sete) pedidos de 

registros de programas de computador, 50 (cinquenta) registros de programas de 
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computador concedidos, 6 (seis) pedidos registros de desenhos industriais, 4 

(quatro) registros de desenhos industriais concedidos e 4 (quatro) proteções para 

cultivares. 

 

4.2.7.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT da UFSC, dentre os visitados pela amostra, apresenta uma   

extraordinária estrutura física com um espaço central próprio e boa localização. A 

equipe é formada por 13 (treze) colaboradores, porém deixou a percepção de que, 

não há uma meta clara para expansão e crescimento, tendo o núcleo como um 

agente propiciador; aliás o crescimento obtido pelo departamento é fruto de 

expansão da própria universidade. É possível pressupor que tal avanço, esteja 

proporcionando a demanda para o depósito de patentes, assim, embora o núcleo 

utilize a estrutura da instituição, seu desempenho no momento não propicia 

condições de expandir ou realizar outras ações além das evidenciadas. 

 

4.2.7.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Quanto aos processos do NIT, não foi apresentado nenhum procedimento 

interno regulamentado, porém os entrevistados comentaram que a rotina dos 

procedimentos está perdurável entre os departamentos. Tem entendimento de que é 

necessário fazer um mapeamento dos processos executados em cada coordenação 

e normatizar. A comunicação com o departamento é também disponibilizada através 

de página eletrônica, localizada no site da UFSC: local em que cada uma das 

coordenações tem os formulários específicos para tramitação e instrumentalização 

dos processos, bem como o modelo de parecer e minutas de contratos e termo de 

sessão. 

 

4.2.8 NIT DA UNICAMP 

 

Estabelecido desde a década de 80 é um núcleo pioneiro entre as demais 

instituições que desenvolvem ciência e busca parcerias com o mercado, inseridas no 

contexto regional. Em uma avaliação dentro da amostra escolhida é considerado um 
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NIT de grande porte e com energia e apoio da universidade para expansão 

devido a sua experiência e aprendizado com a demanda que lhe foi proposta. 

Apesar do desafio para angariar investimentos nacionais para inovação, a INOVA 

conta com os recursos de incentivo do estado de São Paulo para essa finalidade. A 

instituição está frequentemente conquistando lugar de destaque a nível nacional 

entre as demais organizações que produzem ciência, tecnologia. O departamento 

realiza a transferência para o mercado, resultando em inovação e, 

consequentemente, trazendo benefícios para a sociedade. 

 

4.2.8.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

O NIT da UNICAMP, dentre os visitados pela amostra, apresenta uma 

estrutura muito bem consolidada até por estar em uma universidade estadual de 

elevado conceito área de inovação, transferência de tecnologia e parcerias com o 

mercado. Conta com uma equipe multidisciplinar de 41 (quarenta e um) 

colaboradores. Atualmente deixa a impressão de ser um departamento que está em 

constante crescimento e sempre com a preocupação em atingir suas metas e 

atender o mercado. Um fato interessante é que todos os seus colaboradores diretos 

são contratados pela Fundação Unicamp, isto é, são regidos pela CLT. 

 

4.2.8.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Quanto aos processos do NIT, existe um software próprio desenvolvido para 

atender necessidades peculiares através de controles e ferramentas de gestão. Não 

há manuais de procedimentos internos de cada departamento, porém cada 

colaborador sabe dos processos e atividades realizados pelo outro, com isso, em 

uma possível substituição não há consequências para o departamento. Existe na 

página eletrônica, no site da UNICAMP, que disponibiliza aos interessados o acesso 

ao sistema de comunicação de invenção, formulários e manual de orientação. O 

mesmo procedimento acontece para o registro de software. A aba “contato” divide os 

departamentos e seus respectivos telefones e endereços eletrônicos. 
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4.3 ANÁLISE SOBRE O RECORTE DA AMOSTRA 

 

4.3.1 NITs DO IFPR 

 

São 21 (vinte e um) NITs iniciantes de porte bem pequeno, com reduzida 

experiência e alguns profissionais adequadamente treinados que possuem 

propriedade sobre o assunto, tendo a necessidade de expansão da equipe. 

Com exceção do NIT localizado na sede da Reitoria, os demais servidores 

dos departamentos que estão nos campi, têm carga horária parcial e com horários 

flexíveis destinados as atividades peculiares, o que torna mais lento o potencial de 

avanço dentro da própria instituição, não sendo motivador para os servidores que 

atuam no processo. 

 

4.3.1.1 OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

Os NITs do IFPR são iniciantes e trabalham em um ambiente de 

desenvolvimento científico, fator que não propicia o estabelecimento de uma cultura 

em tecnologia e inovação. 

Em março de 2017 ocorreu oficialmente a regulamentação dos núcleos 

através de instrução interna de procedimentos. Apesar disto, a percepção é de que 

no cotidiano sua aplicabilidade ficou um tanto na inércia, pois esses departamentos 

não se encontram em uma fase de maturidade e volume de atividades para se 

adaptarem ao contido nesse instrumento. 

 

4.3.1.2 PROCESSOS DO NIT - DOCUMENTOS E/OU FORMULÁRIOS 

 

Na Instrução Interna de Procedimentos - IIP nº 05 de 24/03/2017 e anexos 

que regulamenta os processos, disponível no site geral do IFPR, não existe uma 
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página própria para o NIT visando o auxílio e orientação aos diversos usuários. Esta 

possibilidade é definida a critério de cada campi. 

Elaborou-se um questionário para aplicação nos 21 (vinte e um) núcleos do 

IFPR que estão distribuídos em 20 (vinte) campi e mais o NIT central estabelecido 

na reitoria, contendo perguntas pertinentes as melhores práticas observadas e 

adotadas pelos núcleos das instituições que foram visitadas. Para esta inquirição, 

foram considerados somente os NITs dos campi e reitoria, não sendo contemplados 

os campi avançados, pois estes ainda não foram emancipados, não possuindo sede 

e orçamento próprios. Para a análise dos resultados, foi obtido um retorno de 86% 

sobre os questionários enviados, representando a participação de 18 (dezoito) 

núcleos, significando uma representatividade expressiva para a amostra da 

pesquisa, atribuindo maior confiabilidade para análise. 

 Quanto ao comprometimento, foi perguntado sobre a sua função, sendo que 

89% dos entrevistados são coordenadores, nomeados via portaria, o que auxilia no 

comprometimento, visto que, sendo um documento oficial delegando 

responsabilidades, conforme demonstra o Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 - FUNÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Os projetos de inovação acontecem nos campi através da ampla interação 

entre docentes e estudantes. Foi indagado qual a carreira que ocupa no IFPR, a 

grande maioria dos entrevistados são docentes e apenas um campus e a reitoria são 

técnicos administrativos de educação, conforme Gráfico 3. É oportuno salientar que 
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a maior interação entre coordenadores do departamento, estudantes e sociedade 

normalmente ocorre nos campi. 

GRÁFICO 3 - CARREIRA QUE O RESPONDENTE OCUPA NO IFPR 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Tendo o propósito de entender sobre a maturidade, conhecimento e 

ambientalização dentro do núcleo, foi questionado sobre o tempo/período que 

desenvolve as atividades dentro do núcleo: 45% dos respondentes desenvolvem 

atividades no período de 1 (um) ano ou menos tempo e 33% realizam atividades 

entre 1 (um) e 2 (dois) anos, dificultando assim a continuidade do processo de 

disseminação de uma cultura de inovação e empreendedorismo no local. De acordo 

com o Gráfico 4, observou-se que até o presente, nenhum dos coordenadores de 

NIT está desde a sua criação. 

 

GRÁFICO 4 - TEMPO QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NO IFPR 

 

FONTE: O autor (2018). 
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Com o objetivo de compreender a existência de uma equipe de 

colaboradores designados para desenvolvimento das atividades peculiares, foi 

perguntado sobre o número de integrantes que realizam tais atividades no local, 

sendo que somente 2 (dois) campi já têm uma equipe formada para atuar no 

departamento e metade dos entrevistados responderam que apenas a pessoa do 

coordenador para atender toda a demanda, sendo demonstrado através do Gráfico 

5. O gestor além das atividades pertinentes ao departamento, atua em conjunto com 

outras atividades de docência ou administrativas, fatores que dificultam a criação de 

um ambiente em que há interação entre pesquisadores, NIT, estudantes e 

sociedade. 

 

GRÁFICO 5 - NÚMERO DE COLABORADORES NO NIT 

 

LEGENDA:    1 - Somente o Coordenador do NIT; 
2 - 01 e 02 pessoas e mais o Coordenador; 
3 - 03 e 04 pessoas e mais o Coordenador; 
4 - 05 e 06 pessoas e mais o Coordenador; 
5 - Já foi estabelecido uma equipe de apoio ao NIT que agrega mais de 08 

pessoas. 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Relativo a estrutura física para atendimento ao público externo e aos 

pesquisadores, foi perguntado sobre a existência de um local próprio destinado ao 

departamento: 5 (cinco) núcleos afirmaram que não há um local próprio, os demais, 

conseguem de alguma forma obter tal privacidade e apenas 3 (três) NITs 

responderam ser realidade diária um local específico e adequado destinado ao 

recebimento dos usuários, ilustrado pelo Gráfico 6. É perceptível que de alguma 

forma o IFPR se preocupa com a adaptação para criar uma estrutura ao núcleo. 
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GRÁFICO 6 - ESPAÇO FÍSICO RESERVADO AO NIT 

 

 
LEGENDA: 1 - O atendimento é realizado na Sala dos Professores; 
  2 - O atendimento é realizado em qualquer Sala de Aula que esteja desocupada; 
  3 - Não existe um local específico para atendimento; 
  4 - O atendimento é realizado em local próprio, adequado e destinado ao NIT; 
  5 - O atendimento é realizado em local compartilhado, mas com espaço para o NIT. 

FONTE: O autor (2018). 

 

A atualização e reciclagem dos conhecimentos em inovação, 

empreendedorismo, transferência de tecnologia e propriedade intelectual para a 

maioria dos respondentes é realizada via cursos e palestras ministradas pelo próprio 

IFPR, aumentando assim a responsabilidade da reitoria no investimento em políticas 

para capacitação dos NITs nos campi (Gráfico 7): 

 

GRÁFICO 7 - RECICLAGEM DOS COLABORADORES DO NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 A fim de entender sobre o interesse e uma possível proposição para os 

projetos que estão protocolados no Comitê de Pesquisa – COPE, com conteúdo e 
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característica direcionados para inovação, sejam avaliados também pelo NIT, foi 

realizado um questionamento sobre o assunto. Desta inquirição, detectou-se que 

aproximadamente 70% dos departamentos concordam com esta possibilidade, 

sendo demonstrado através do Gráfico 8. Os dados refletem que estes 

departamentos do IFPR estão interessados em angariar projetos de cunho 

tecnológico, que possam ser transferidos para o mercado. 

 

GRÁFICO 8 - PROJETO DE INOVAÇÃO NO COPE DIRECIONADOS AO NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 Visando realizar a proteção da propriedade intelectual antes de se tornar 

pública, foi inquirido aos respondentes sobre a necessidade de que todos os 

trabalhos ou artigos de cunho tecnológico e/ou de inovação, desenvolvidos no 

Instituto Federal do Paraná, sejam avaliados pelo NIT antes de sua publicação e, no 

caso de ser passível de proteção, o pesquisador precisará aguardar a tramitação, 

garantindo-lhe a reserva do direito de pontuação para sua progressão na carreira 

profissional. Assim sendo, na amostra consta que aproximadamente a metade dos 

núcleos concordam com essa possibilidade, sendo que somente 3 (três) discordam 

(Gráfico 9). Isto demonstra o interesse em proteger a propriedade intelectual 

desenvolvida e, também, ter a preocupação com progressão de carreira do 

pesquisador, pois a publicação deste conhecimento em um artigo tem uma 

relevância imediata na carreira profissional dos observadores, porém, por diversos 

fatores, seria algo inviável realizar. 
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GRÁFICO 9 - PROJETOS TRAMITAREM PELO NIT ANTES DA PUBLICAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Objetivando melhorias na gestão e nos processos realizados pelo NIT, para 

que não haja retrabalho ou perda de trabalho, foi questionado sobre a necessidade 

de realizar o mapeamento de processos padronizado e descritivo no qual permita 

que, em caso de troca dos atores, não haja comprometimento na eficiência do 

processo. Somente 1 (um) núcleo discorda dessa possibilidade, como pode ser 

visualizado através do Gráfico 10. Entende ser de interesse da gestão manter o 

processo organizado de forma que todo o trabalho produzido contribua para a 

eficiência e continuidade. 

 

GRÁFICO 10 - MAPEAMENTO DE PROCESSOS DO NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Por se tratar de um núcleo que atua de forma descentralizada, mas dentro 

de uma mesma política de inovação, foi proposto aos respondentes que avaliassem 
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de 1,0 (um) a 10,0 (dez) sobre a comunicação e a troca de experiências entre os 

NITs: 11 (onze) respondentes avaliaram com nota inferior a 6,0 (seis), considerado 

como um Conceito “D” – Insuficiente, 3 (três) avaliaram com nota entre 6,0 (seis) a 

7,5 (sete e meio), considerado um Conceito “C” – Suficiente, 4 (quatro) avaliaram 

com nota entre 7,5 (sete e meio) a 9,0 (nove), considerado um Conceito “B” - Bom. 

Observou-se que não houve avaliação com nota superior a 9,0 (nove) neste quesito, 

conforme mostram os Gráficos 11 e 12. Estes conceitos expressam a necessidade 

de maior interlocução e a criação de novos mecanismos para a comunicação de 

forma mais participativa. 

 

GRÁFICO 11 - RELACIONAMENTO ENTRE OS NITs (NOTA) 

 

FONTE: O autor (2018). 

   
GRÁFICO 12 - RELACIONAMENTO ENTRE OS NITs (CONCEITO) 

 

FONTE: O autor (2018). 
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Com relação ao horário de atendimento do núcleo foi questionado se 

acreditam que para a existência de maior visibilidade, compromisso e consolidação 

entre todos os NITs dentro da instituição, há necessidade de padronização de pelo 

menos dos períodos, manhã ou tarde, visando o atendimento em horário comercial, 

bem como oportunizando a interlocução entre os usuários internos e externos 

(mercado e academia). Através do Gráfico 13 é possível visualizar como as opiniões 

permaneceram quase equilibradas. Este fato ocorreu devido ao compromisso em 

firmar um horário fixo de atendimento e poder coincidir com os expedientes em que 

o coordenador estaria presente em sala de aula para suas atividades como docente. 

 

GRÁFICO 13 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Neste mesmo sentido, foi perguntada a opinião sobre o coordenador de NIT 

reservar no seu plano de trabalho um período (integral ou parcial) para cumprimento 

exclusivo nas atividades pertinentes, garantindo assim a constante presença de 

alguém para atender as necessidades diárias. O resultado da inquirição foi que 

quase 70% concordam com essa possibilidade, o que ratifica ser necessária a 

formação de uma equipe técnica para tornar possível a proposta do questionamento 

(Gráfico 14). 
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GRÁFICO 14 - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO COORDENADOR DE NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Visando compreender a necessidade relativa à experiência para quem se 

habilitar em assumir a função para coordenação do núcleo, foi inquirida a opinião 

sobre a necessidade de o coordenador possuir experiência comprovada na área de 

propriedade intelectual e inovação ou ser necessário ao menos ter realizado o curso 

geral de propriedade intelectual, ministrado pelo INPI.  Metade dos respondentes 

concorda com esta possibilidade (Gráfico 15), o que comprova ser necessário o 

conhecimento prévio para exercer a atividade de gestão. 

 

GRÁFICO 15 - EXPERIÊNCIATÉCNICA PARA A GESTÃO DO NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Em se tratando que um núcleo de inovação possa ser utilizado por diversos 

usuários internos e externos, foi perguntada a opinião sobre a viabilidade de criação 

do site próprio, para auxiliar na divulgação de eventos, cursos, exposição dos 
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produtos e serviços a oferecer ao mercado, disponibilização da legislação, 

formulários e processos para o pesquisador e os demais usuários. A grande maioria 

dos entrevistados concordam com esta opinião (Gráfico 16), demonstrando o 

entendimento sobre a necessidade do NIT se tornar mais evidente dentro da 

instituição através da disponibilização de seus serviços e disseminação de 

informações. 

 

GRÁFICO 16 - PÁGINA NA INTERNET PARA O NIT 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Para um melhor gerenciamento e agilidade nas informações na tomada de 

decisão, foi questionado se acredita ser necessário o auxílio de uma ferramenta de 

gestão apropriada e adequada. O resultado foi expressivo: 77% afirmaram que sim, 

pois entendem ser uma ferramenta de gestão e que facilitaria o gerenciamento dos 

processos, acompanhamento, comunicação e padronização (Gráfico 17). 

Ratificando que além do mapeamento de processos os gestores possuem a 

preocupação em ter esta ferramenta de gestão visa manter a continuidade nos 

processos em caso de substituição dos gestores, sendo este fato constante nas 

instituições públicas. 
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GRÁFICO 17 - FERRAMENTA DE GESTÃO PARA O NIT (SOFTWARE) 

 

LEGENDA: 1  -   Sim, pois uma ferramenta de gestão facilitaria os processos e 
 acompanhamento gerencial; 
2  -  Sim, pois uma ferramenta de gestão facilitaria a comunicação e 
padronização  com os demais NITs; 
3  -  Não vejo necessidade, pois com o SIPAC e Planilhas Eletrônicas é bem 
 possível fazer o gerenciamento do NIT; 
4  -   Não vejo necessidade, visto os NITs serem ainda jovens e cada um trabalha 
 individualmente; 
5  - Não tenho opinião formada, mas neste momento seria uma atividade 
 desnecessária. 

FONTE: O autor (2018). 

 

Os NITs do IFPR estão trabalhando na disseminação de uma cultura de 

tecnologia e inovação e, também, visam o fortalecimento do grupo e a troca de 

experiências, assim sendo quais das alternativas você entende por mais viável?  Foi 

realizada a pergunta aos respondentes: 72% entendem que cada campus deve ter 

seu núcleo para manter o foco no atendimento das necessidades locais (Gráfico 18), 

sendo este o modelo adotado no IFPR e vinha funcionando na prática até o ano de 

2016, porém a Instrução Interna de Procedimento IIP nº 05/2017, faz distinção entre 

os núcleos estabelecidos nos campi e o situado na sede da Reitoria, evidenciando 

que os núcleos estabelecidos nos campi estão subordinados. 
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GRÁFICO 18 - UNIFICAÇÃO DOS NITs 

 

 
LEGENDA: 1 - Cada NIT em um câmpus, pois assim mantem o foco dentro das necessidades locais; 

2 - Ter somente quatro NITs (Norte, Sul, Leste e Oeste), fortalecendo a região e a troca 
de experiências entre os coordenadores do NIT; 

3 - Ter somente um NIT, com uma equipe multidisciplinar para suporte aos Câmpus; 
4 - Ter somente um NIT, com o apoio de um Comitê/Conselho de assessoramento para 

suporte ao NIT e aos Câmpus. 

FONTE: O autor (2018). 

 

Verificando os 18 (dezoito) núcleos que participaram da pesquisa, tornou-se 

viável para estudos futuros realizar um mapeamento para formação dos NITs por 

áreas de conhecimento. Com estas informações, há inúmeras possibilidades para o 

desenho de cenários para atuação do departamento e a proposição de melhorias. 

 

4.4 ANÁLISE GERAL SOBRE OS NITs 

 

Dentre os NITs, realizou-se uma análise entre universidades federais, 

estaduais e institutos federais, de acordo com a propriedade intelectual existente e 

reconhecida dentro das instituições. Através do estudo demonstra-se que as 

universidades federais estão fortalecendo suas concepções de inovação e 

transferência de tecnologia, destacando-se a UFMG pela sua tradição em manter 

fortes vínculos entre a sociedade e o mercado, além de manter uma política de 

inovação consolidada dentro da universidade. 

As universidades estaduais trabalham dentro de uma perspectiva 

orçamentária que depende dos recursos estaduais. Por força constitucional o ensino 

médio e técnico é de responsabilidade do Estado, desta maneira os investimentos 

para inovação acabam não sendo prioritários, destacando-se no contexto da 
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amostra a UNICAMP em que o governo do estado de São Paulo aplica a política de 

incentivo à inovação, sendo esse, o polo da economia nacional, concentrando as 

sedes das grandes indústrias e comércios em nível nacional e multinacionais. 

Os institutos federais de educação, ciência e tecnológica tiveram sua criação 

no final do ano de 2008, através da Lei Federal nº 11.892. Esta também traz 

características próprias e estabelece a forma de distribuição das vagas (Gráfico 19), 

sendo possível identificar como uma instituição onde 80% do seu público está 

voltado ao Ensino restando, quando é possível, uma fatia de 20% para a instituição 

ampliar o seu foco para a ciência aplicada e tecnologias. 

 

GRÁFICO 19 - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA OS IFs 

 

FONTE: IFPR, sendo adaptado pelo autor (2018). 

 

Neste sentido, os IFs estão em um estágio muito primário no quesito patente 

quando comparado com as universidades e ICTs, conforme relatado nos Gráficos 20 

e 21. Nestes constam que o IFPR reconhece somente um depósito de patente. Vale 

ressaltar que o número de patentes depositadas não é fator preponderante para 

mensuração da eficiência dos núcleos, portanto devem ser considerados outros, 

como: empreendedorismo inovador, parcerias com o mercado, transferência de 

tecnologias, incentivos para uma cultura inovadora. 
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GRÁFICO 20 - RANKING DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA AMOSTRA 

 

FONTE: O autor (2018), dados fornecidos pelas instituições. 

  
GRÁFICO 21 - RANKING (2017) EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

FONTE: O autor (2018), dados fornecidos pelas instituições. 

  

 

4.5 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA NITs 

  

 Após as análises da pesquisa, observações das práticas adotadas nas 

instituições visitadas, este subcapítulo é o produto da pesquisa no qual servirá de 

contribuição para as instituições públicas ou privadas, interessadas na criação de 
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um departamento para parcerias e transferência de tecnologias para o mercado. 

 A proposição é que cada instituição, respeitando suas peculiaridades, crie um 

manual de boas práticas para os seus NITs, segmentado em pelo menos 03 (três) 

divisões: Constituição, Processos e Boas Práticas.  

 Em se tratando de uma instituição que este departamento já exista, esta 

proposição servirá de contribuição para regulamentação e melhorias nos 

procedimentos internos. 

 

4.5.1 DA CONSTITUIÇÃO 

  

 CONSTITUIÇÃO DE UM NIT – INICIATIVA PÚBLICA 

 Para constituição de um NIT, considerando este como um departamento em 

uma instituição pública, os interessados deverão verificar os seguintes passos: 

PRIMEIRO – Quanto ao Interesse da Administração 

a) Levar ao conhecimento da Administração da instituição pública argumentar 

consistentes que mostrem a necessidade de implantação do NIT; 

b) O Conselho Superior ou órgão deliberativo é quem decide sobre a criação 

deste NIT dentro de uma instituição pública, deverá ser votado entre seus 

conselheiros. 

c) Existe a possibilidade do NIT estar vinculado a uma Fundação ou Associação 

de apoio que a instituição pública possa ter, se for possível este caso, 

facilitará todo o processo burocrático para recebimento de recursos, 

incentivos para inovação e parcerias com a iniciativa privada.  

d) Verificar qual a melhor alternativa acima para criação do NIT, levando em 

consideração uma instituição pública, em caso de dúvidas, consultar o 

contador da instituição ou a procuradoria. 

e) Caso tenha a necessidade de constituir uma Fundação ou Associação para 

que possa trabalhar junto com o NIT, deve-se observar os passos do item 1.2. 

  

 CONSTITUIÇÃO DE UM NIT – INICIATIVA PRIVADA 

 Para constituição de um NIT, como pessoa jurídica de iniciativa privada, com 

ou sem fins de lucros, os interessados deverão verificar os seguintes passos: 
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 PRIMEIRO – Quanto a Localização para sede. 

a) Verificar uma boa localização onde tenha interesse em instalar a sede para o 

NIT, ficar atento ao fácil acesso e comodidade aos usuários; 

b) Se o imóvel for locado, antes de oficializar a proposta de locação, solicitar ao 

proprietário do imóvel a indicação fiscal do imóvel para verificar a situação 

junto a prefeitura municipal; 

c) De posse da indicação fiscal, verificar junto a Secretaria de Urbanismo do 

Município, se existem restrições para desenvolver as atividades do NIT no 

imóvel de interesse, isso se faz através da solicitação de uma Consulta 

Comercial. 

d) Após protocolada a Consulta Comercial, deverá aguardar o prazo de retorno 

e retirar a consulta contendo o resultado da pesquisa, nesta consulta irá 

mencionar todos os critérios para as atividades solicitas, órgãos necessários 

serem ouvidos para emissão de Laudos (Ex. Laudo dos Bombeiro) e 

restrições (Ex. Placa de Publicidade). 

e) Se o resultado obtido da Consulta Comercial não for satisfatório, isto é, não 

for permitido o desenvolvimento das atividades no imóvel escolhido, deverá 

iniciar nova busca de localidade e iniciar toda esta fase até achar um imóvel 

que lhe atenda. 

 

 SEGUNDO – Quanto registro como Pessoa Jurídica 

a) O registro como pessoa jurídica deverá ser realizado no Cartório de Registro 

de Títulos e Documentos ou conforme as atividades que pretende 

desenvolver, é possível verificar a possibilidade de fazer o registro na Junta 

Comercial do Estado, em caso de dúvidas, solicitar o auxílio de um contador 

ou diretamente nos órgãos; 

b) Através da convocação de uma assembleia, definir como se dará a 

constituição desta pessoa jurídica, razão social, sua diretoria, seus 

associados, capital social e forma de integralização, dessa pessoa jurídica; 

c) Após ter alguns nomes ou razão social nesta mesma assembleia, é 

necessário solicitar no Cartório ou Junta Comercial uma Busca de Nome, este 

serviço irá identificar quais dos nomes escolhidos estão disponíveis, esta 

busca é realizada em um âmbito Estadual. 
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d) Nesta fase, já é possível iniciar a elaboração do Contrato Social ou Estatuto 

Social da Pessoa Jurídica, caso não tenha conhecimento técnico para 

elaboração, procure o auxílio de um contador; 

 

 TERCEIRO – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

a) Uma vez tendo o número de registro no Contrato Social, é possível obter o 

CNPJ deste NIT, em alguns Estados este serviço é sincronizado com a Junta 

Comercial do Estado, verifique junto a este órgão. 

b) Caso não esteja sincronizado este serviço, verifique os procedimentos e baixe 

um software disponível no site da Receita Federal no endereço: 

www.receita.fazenda.gov.br 

 

 QUARTO – Cadastro no Município (Alvará) 

a) Uma vez tendo o Contrato Social registrado e o cartão do CNPJ, é possível 

obter o Alvará de Funcionamento deste NIT, em alguns Município este serviço 

também é sincronizado, sendo que no ato do processo para o CNPJ é 

possível solicitar junto o Alvará de Funcionamento, verifique no Setor de 

Alvará do seu Município quais procedimentos estão sendo adotados. 

 

4.5.2 PROCESSOS PARA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

DEFINIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, divide a Propriedade 

Intelectual nos seguintes parâmetros: 

 

MARCA 

Para ter exclusividade sobre o nome de um serviço ou produto, ou ainda um 

logotipo que o identifique, se faz necessário registrar uma marca. 

A marca registrada garante ao titular o direito de uso exclusivo no território 

nacional no ramo de atividade econômica pelo período de dez anos, a partir da data 

da concessão. O registro pode ser prorrogado por sucessivos períodos de dez anos. 

A marca pode ser: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Nominativa: é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de 

letras e números. 

Figurativa: constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou 

figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos 

como hebraico, cirílico, árabe e outros. 

Mista: combina imagem e palavra. 

Tridimensional: pode ser considerada marca tridimensional a forma de um 

produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes. 

 

PATENTE 

No caso de invenção de uma nova tecnologia, seja para produto ou processo, 

pode buscar o direito a uma patente. A patente também vale para melhorias no uso 

ou fabricação de objetos de uso prático, como utensílios e ferramentas. Ela pode ser 

uma Patente de Invenção (PI) ou Patente de Modelo de Utilidade (MU). 

 

DESENHO INDUSTRIAL 

O registro de desenho industrial (DI) protege aspectos ornamentais de um 

objeto. Poderá solicitar este registro se tiver criado, por exemplo, um novo formato 

de relógio, brinquedo, veículo, mobiliário ou até uma estampa têxtil. Porém, o 

registro não se aplica à função de um objeto, nem a uma marca. 

 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

A Indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a origem de produtos ou 

serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada 

característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. No Brasil, 

ela tem duas modalidades: Denominação de Origem (DO) e Indicação de 

Procedência (IP). 

As indicações geográficas são conhecidas há muito tempo em países com 

grande tradição na produção de vinhos e produtos alimentícios, como França, 

Portugal e Itália. 

No Brasil, o termo indicações geográficas foi introduzido por ocasião da 

promulgação da Lei da Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio de 1996 – 

LPI/96. 
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A LPI/96 considera indicação geográfica a indicação de procedência e a 

denominação de origem, dando ao INPI a competência para estabelecer as 

condições de registro das indicações geográficas no Brasil. 

A indicação de procedência refere-se ao nome do local que se tornou 

conhecido por produzir, extrair ou fabricar determinado produto ou prestar 

determinado serviço. 

A denominação de origem refere-se ao nome do local, que passou a designar 

produtos ou serviços, cujas qualidades ou características podem ser atribuídas a sua 

origem geográfica. 

 

PROGRAMA DE COMPUTADOR 

Para o caso de desenvolvimento de um programa de computador ou sua 

versão mais atualizada, é possível solicitar o registro ao INPI por meio do sistema 

eletrônico e-RPC. O registro garante maior segurança jurídica ao detentor, caso haja 

demanda judicial para comprovar a autoria ou titularidade do programa.  

 

TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO 

Topografias de circuito integrado são imagens relacionadas, construídas ou 

codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração 

tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Em outras 

palavras, é o desenho de um chip.  

 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

É possível averbar no INPI contratos que envolvam licenciamento de direitos 

de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais e marcas), fornecimento de 

tecnologia, serviços de assistência técnica e franquia. 

Os contratos para Transferência de Tecnologia podem ser firmados para as 

seguintes parcerias: 

 Licença de Uso de Marca (UM); 

 Cessão de Marca (CM); 

 Licença para Exploração de Patentes (EP); 

 Cessão de Patente (CP); 

 Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI); 
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 Cessão de Desenho Industrial (CDI); 

 Licença Compulsória de Patente; 

 Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI); 

 Cessão de Topografia de Circuito Integrado (CTCI); 

 Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado; 

 Fornecimento de Tecnologia (FT); 

 Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT). 

 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PRESTADOS PELO NIT – PROCESSOS 

Na fase de descoberta de uma invenção, a forma usual de proteção é manter 

em SIGILO, que obrigatoriamente deve ser adotada durante o processo de criação 

da invenção, com possibilidade de ser estendida às fases de ciência, tecnologia e 

em alguns casos até a fase de e inovação ao longo do processo. 

A não utilização do sigilo durante as etapas de criação aumenta o risco de a 

invenção ser indevidamente copiada e explorada por terceiros, o que praticamente 

só é dificultado pelo grau de complexidade técnica envolvida na criação do invento. 

Outro meio de proteção à invenção é a PATENTE, funcionando de forma 

inversa à ao SIGILO: o proprietário / titular da invenção divulga publicamente e em 

detalhes o que foi inventado, em troca de uma proteção concedida pelo Estado para 

que ninguém possa explorar a invenção sem o seu acordo, durante um determinado 

período de tempo. 

Todos os envolvidos no processo de invenção, nas suas diferentes fases, 

devem estar atentos à POLÍTICA DE SIGILO adotada pela instituição onde exercem 

suas atividades e/ou foi desenvolvido o processo de criação. A existência de regras 

claras e conhecidas são indispensável à preservação dos interesses das partes 

envolvidas. 

Uma boa prática a ser adotada pelo NIT, consiste na adoção de algumas 

etapas para execução do processo de depósito de pedido de patente junto ao INPI: 

 

a.) DESCOBERTA DA INVENÇÃO 

 Na realização de uma invenção, o inventor deve procurar o NIT da sua 

instituição para apresentar o invento e obter orientação sobre a melhor forma 

de proteger sua criação. 
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 O inventor é convidado a realizar um cadastro elaborado pelo NIT, com as 

informações disponíveis sobre a invenção, servindo também as para dar 

abertura ao processo, pois já é de conhecimento a existência de uma 

invenção dentro da instituição. 

 A partir da descrição registrada no cadastro, o inventor e o NIT fazem uma 

verificação preliminar das condições de obtenção de uma PATENTE do 

invento. 

 A consulta aos bancos de patente públicos são gratuitos, e estão disponíveis 

no endereço eletrônico do INPI, sendo também uma excelente ferramenta 

para a avaliação preliminar tanto da novidade da invenção quanto ao 

conhecimento do estado da arte do campo onde se insere. 

 O NIT presta assessoria gratuita sobre como executar uma busca prévia de 

anterioridades ou implementar medidas de sigilo, bastando o inventor solicitar 

este serviço. 

 

b.) OFICIALIZAÇÃO PARA REGISTRO 

 Concluída com êxito a etapa anterior, o cadastro é completado pelo inventor e 

pelo NIT, com ênfase específica na descrição detalhada do invento, que será 

utilizada na etapa seguinte durante a busca de anterioridades e elaboração 

do relatório descritivo.  

 Aqui também são examinadas as questões de ordem institucional relevantes 

ao invento (vínculos de terceiros, co-titularidade, participação em 

licenciamento, entre outros) e feitas as anotações, reconhecimento e 

complementações no cadastro. 

 Quando há a participação de outras empresas ou instituições na invenção, é 

importante nessa fase estar tudo documentado através de contratos onde 

constem os direitos e responsabilidades das partes envolvidas. 

 

c.) AVALIAÇÃO E TRÂMITES 

 Nessa etapa o NIT, com o auxílio do inventor, procede à avaliação 

mercadológica inicial da invenção, indicando os resultados encontrados na 

análise e a sua opinião sobre a conveniência ou não do pedido de patente 

para este invento. 
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 Após a análise é finalizado o preenchimento do cadastro, o processo é 

encaminhado para realização da busca de anterioridades especializada,  

 Se o relatório de busca de anterioridades não apresenta restrições ao 

patenteamento da invenção, o NIT já está habilitado a elaborar o relatório 

descritivo, cuja versão final deverá contar com a aprovação do inventor. 

 O depósito de uma patente tem por objetivo maior a proteção dos interesses 

relativos ao valor econômico vislumbrado para o invento. É esperado que 

todos os NITs do país aumentem progressivamente sua atuação no sentido 

de promoverem a prática do patenteamento de invenções que efetivamente 

possam se tornar uma inovação. 

 Tal empreendimento só se concretizará mediante a participação ativa de 

todos os atores envolvidos: inventor, NIT, procuradoria e administração da 

instituição em geral. 

 

d.) PEDIDO DE PROTEÇÃO 

 Finalizado e aprovado o relatório descritivo, o NIT toma as providências 

cabíveis para dar entrada no pedido de depósito de patente no INPI. 

 A partir do recebimento do protocolo do depósito, o NIT passa a fazer o 

acompanhamento do processo junto ao INPI, o que inclui o pagamento dos 

valores cobrados pelo INPI para manutenção do pedido de depósito. 

 Os recursos financeiros necessários à elaboração de um pedido de patentes 

devem ser criteriosamente levados em conta na condução do processo do 

processo aqui descrito.  

 

e.) ESCRITÓRIO DE PATENTES - TERCEIRIZAÇÃO 

 Caso a sua instituição não tenha um quadro de servidores especializado para 

esta função, existe a possibilidade de terceirização para um escritório de 

redação de patentes. A instituição pública deverá licitar este fornecedor de 

serviços no qual poderá lhe atender de forma pontual para um serviço 

específico ou realizar todo o processo até ser protocolado junto ao INPI. 

 Atualmente os serviços de um escritório de patentes para realização de busca 

de anterioridades e elaboração do relatório descritivo custam em média em 

torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a 
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manutenção de uma patente junto ao INPI apresenta um custo anual em 

torno de R$ 500,00, que serão pagos enquanto o processo estiver tramitando 

no INPI. 

 

 Conforme a Lei nº 9.279/96, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 

(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da 

data de depósito, sendo que o prazo de vigência da patente não será inferior a 10 

(dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo 

de utilidade, a contar da data de concessão. 

 

4.5.3 BOAS PRÁTICAS PARA GESTÃO DE NIT 

  

 Neste capítulo serão abordados algumas sugestões de boas práticas para a 

gestão de um NIT. Esta descrição não é uma obrigatoriedade e nem uma afirmação 

de que a implantação rígida farão o NIT um caso de sucesso. É necessário avaliar o 

contexto onde cada NIT esteja inserido, mas de modo geral tem soado de bom tom 

a utilização dessas práticas. Para a elaboração das boas práticas, foram 

considerados os casos entre nove NITs de instituições públicas, em diferentes 

estágios de crescimento e contexto cultura. 

 

a.) DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO COORDENADOR DO NIT 

 Na fase inicial de implantação e consolidação de um NIT, muitas vezes o 

coordenador de NIT é uma figura que foi colocada para atender uma exigência legal, 

em outros este coordenador atende diversas demandas na instituição, onde acabam 

não entendendo a o quão importante é sua dedicação de um tempo especial e 

exclusivo ao NIT. 

 Quanto a personalidade deste coordenador, é desejável que tenha uma 

postura proativa e com interesse sobre temas sobre Transferência de Tecnologia, 

Inovação, Empreendedorismo Inovador e Proteção da Propriedade Intelectual, se 

atualizando através de cursos e leituras, bem como seja uma pessoa de trânsito 

entre os pesquisadores e administração da instituição. 

 O coordenador deverá ter uma característica de empreendedor, pois espera-

se que este não fique somente dentro da instituição, mas vá também de encontro ao 
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mercado, tendo a intenção de perceber as necessidades e expectativas da 

comunidade externa, sendo assim um intermediador entre a universidade e 

parcerias com o mercado, fazendo com que ocorra a verdadeira interação entre 

ciência, tecnologia e inovação. Caso este coordenador não seja um empreendedor 

nato, esta característica é possível de ser desenvolvida.  

 

b.) LOCAL FIXO E EXCLUSIVO PARA O NIT 

 O NIT deverá ter uma local reservado para suas atividades e atendimento ao 

público interno e externo. Não há possibilidade de conversar com um inventor sobre 

sigilo sem que haja um local fechado e reservado para esta finalidade, ou até 

mesmo conversar sobre parcerias com uma empresa que esteja disposta a estreitar 

as relações com a instituição. A administração da instituição deverá entender esta 

necessidade e providenciar um local adequado, se não for possível no momento, 

mas que seja colocado em um projeto de curto prazo. 

 

c.) HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 O NIT deverá dispor de um horário de atendimento fixo e que contemple 

também o público externo, pois este normalmente irá buscar orientações e parcerias 

em horário comercial. 

 

d.) PROATIVIDADE DO NIT 

 Independente do estágio de maturidade que esteja o NIT, sempre será 

esperado uma característica proativa em constante contato com os pesquisadores, 

laboratórios e atento as necessidades do mercado. 

 

e.) DEPARTAMENTALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

 Conforme o grau de crescimento do NIT, se faz necessário a 

departamentalização das atividade e consequentemente o aumento da equipe, esta 

coesão é uma das chaves importantes para o sucesso do NIT. 

 

f.) MAPEAMENTO DOS PROCESSOS 

 Conforme o crescimento do NIT e suas rotinas, é necessário fazer um 

Mapeamento dos Processos executados por cada departamento, e se possível 
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montar um fluxograma, pois na troca de algum membro da equipe facilitará o 

processo de transição e consequentemente a continuidade das atividades, evitando 

o retrabalho. 

 

g.) TRANSIÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 É necessário que o NIT desenvolva um bom relacionamento entre a 

administração da instituição e a procuradoria, pois para atender a iniciativa privada 

requer agilidade nos processos. Precisamos entender que passa a ser uma 

incoerência falar de inovação enquanto um processo do NIT pode demorar meses 

para tramitar, o mercado não entende esta postura. 

 

h.) COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 Juntamente com a Gestão de Pessoas, uma excelente Comunicação e um 

bom Marketing se faz quase que uma obrigatoriedade para um NIT, pois a 

comunidade interna precisa saber e ter clareza em como proteger a invenção ou 

tecnologia antes de transferia ao mercado. Em contrapartida, o mercado também 

precisa ter acesso ao que a comunidade acadêmica tem para oferecer, formando 

assim uma parceria onde todos ganham. 

 

i.) PARCERIAS COM O MERCADO 

 O NIT deve entender que o Mercado também é um de seus “clientes”, 

portanto deverá ter um bom relacionamento e procurar atender as suas 

necessidades de forma harmoniosa. Com este entendimento, terá maior facilidade 

em desenvolver parcerias, que possam também, contribuir com investimentos em 

ciência e tecnologia. 

 

j.) SITE PRÓPRIO 

 Este item está bem ligado a Comunicação e Marketing, é uma ferramenta que 

trará grandes benefícios, se mantida de forma organizada e de fácil acesso. É 

possível, ser organizado de forma que o NIT tenha um destaque especial de 

chamada no site da própria instituição. Nele será possível postar informações uteis 

aos diversos usuários internos e externos, divulgar produtos e serviços, bem como 

atualiza-los sobre as mudanças legais. 



120 

 

 
 

 

 

k.) SOFTWARE DE GESTÃO 

 Importante ferramenta para a administração e gestão dos processos de um 

NIT, caso ainda esteja na fase de implantação ou recém formado, procure um 

fornecedor para ir se inteirando sobre as funcionalidades desta ferramenta, se for 

possível a aquisição, será de grande valia, pois nele será possível ter informações 

atualizadas em momento instantâneo. 

 

l.) CONTROLE 

 Mantenha todo o trabalho administrativo do NIT sob um controle rigoroso e 

atualizado, se ainda não foi possível a aquisição de uma ferramenta de gestão, 

mantenha o controle através de Planilhas Eletrônicas e Softwares livres. Este 

controle, será necessário para identificação das novas tecnologias que estão sendo 

desenvolvidas na instituição, e também, nos possíveis profissionais que estão aptos 

a atenderem determinadas necessidades do mercado. 

 

m.) VITRINE TECNOLÓGICA 

 Ferramenta que deve ser construída em conjunto entre o NIT e o Inventor, 

pois como o próprio nome enfatiza, deve ser uma vitrine de invenções, mostrando as 

suas aplicações para o mercado e os benefícios para a sociedade. 

 

n.) CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO  

 É importante a preocupação com a consolidação das políticas de Inovação, 

em especial nos NITs em que fazem parte de uma instituição pública onde a maioria 

dos gestores são de cargos políticos, pois o entendimento e as prioridades sobre 

inovação podem sofrer variações repentinas em uma possível troca de gestão. Com 

esta consolidação, o NIT tenderá a ser menos vulnerável ante as mudanças.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Dentro da proposta de trabalho delimitada pelos objetivos específicos da 

pesquisa, conclui-se que não existe um modelo de gestão específica para NITs, não 

obstante as instituições foram se adaptando de acordo com o crescimento e 

necessidade apresentada em cada momento, criando desta forma o seu próprio 

estilo de gerenciamento e observando as experiências de outras instituições que 

estão em estágios mais avançados ou já vivenciaram aquela experiência.  

 Entende ser necessário a gestão de cada núcleo ter sua característica 

peculiar. Devido à estrutura, ao público alvo e ausência de regulamentação em seu 

funcionamento, a pesquisa mostrou que em sua trajetória os departamentos foram 

adotando práticas de comando conforme necessidades particulares. Entre as 

melhores práticas acentuo: liderança, gestão de pessoas, comunicação e marketing. 

Estas são fatores primordiais para que o núcleo tenha um ambiente favorável para 

seus diversos usuários. 

 Análises e comparações entre os NITs das instituições escolhidas e os 

inseridos no IFPR, apontaram para o fato de que não há possibilidade de 

comparações entre os núcleos dos institutos federais e os pertencentes às outras 

ICTs ou universidades. A legislação que dispõe sobre a criação dos núcleos nas 

ICTs e universidades é a mesma que engloba os institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia. Todavia, na concepção da Lei nº 11.892/2008, que dispõe 

sobre a criação dos IFs, está presente a obrigatoriedade para estes destinarem suas 

vagas em 50% para os cursos técnicos, isto é, prepara o estudante para o mercado 

instantaneamente, 20% aos cursos voltados às licenciaturas e 30% para os cursos 

quem envolvam as engenharias, tecnologias, pós-graduação entre outros e de 

acordo com a demanda no local onde esta unidade esteja inserida. Estas diferenças 

vinculadas às modalidades de ensino oferecidas pelos institutos federais têm como 

consequência a execução de uma carga horária maior voltada ao ensino e 

aprendizagem, enquanto que as atividades de pesquisa acabam ficando com carga 

horária extremamente reduzida para o desenvolvimento de pesquisa e 

desenvolvimento. Assim, não tornando os IFs instituições que gerem ambientes 

atrativos para experiências tecnológicas que possam resultar em parcerias com o 

mercado, havendo possíveis transferências de tecnologias com relevante impacto.  
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 Os profissionais inseridos no contexto destas instituições exteriorizam seus 

trabalhos, quando possível, em uma perspectiva de mostrar ao estudante formas 

para o desenvolvimento de tecnologias, bem como o preparando para 

aprimoramento do conhecimento no âmbito acadêmico da universidade. Destarte, 

conclui-se que existe a necessidade de maior estudo e revisão na legislação de 

inovação em que apresente uma distinção clara sobre os papeis dos institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia e das universidades federais.  
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6. PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Durante o desenvolvimento das atividades de pesquisa, algumas questões 

associadas à temática se manifestaram, porém não foi possível o aprofundamento, 

uma vez que as atenções estiveram voltadas às questões delimitadas no início da 

etapa de planejamento para a pesquisa. Considerando o fator descrito, sugerem-se 

como proposições e trabalhos futuros as seguintes abordagens: 

a) Pesquisas que envolvam estudos de caso sobre os NITs dos IFs de outras 

regiões do Brasil, aspirando identificar a situação em que se encontram e, se 

possível, proposição de melhorias; 

b) Estudos sobre o desempenho dos Polos de Inovação na Rede dos IFs, 

implantados em 2015, tendo como projeto piloto a implantação nos Institutos 

Federais da Bahia (IFBA), Ceará (IFCE), Espírito Santo (IFES), Fluminense 

(IFFluminense) e de Minas Gerais (IFMG). 

c) Proposição, junto ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF, da criação de um 

Fórum de Inovação, pautando principalmente a revisão das políticas de 

inovação dentro das concepções dos IFs, que provavelmente resultará na 

redação em um documento final para apresentação ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário Google Forms enviado aos NITs do IFPR 

 

1.) Qual a sua função no NIT: 

(     )  Coordenador, sendo nomeado por portaria; 
(     )  Membro da Equipe do NIT; 
(     )  Bolsista; 
(     )  Colaborador Externo Voluntário; 
(     )  Não tenho função específica, mas colaboro eventualmente; 
 

2.) Qual a sua carreira no IFPR: 

(     )  Docente; 
(     )  Técnico Administrativo em Educação – TAE; 
(     )  Outros. 
 

3.) Há quanto tempo você desenvolve atividades de trabalho no NIT: 

(     )  01 ano ou menos; 
(     )  Entre 01 e 02 anos; 
(     )  Entre 02 e 03 anos; 
(     )  Entre 03 e 04 anos; 
(     )  Estou no NIT desde o Início em que foi instituído no IFPR. 
 

4.) Quantas pessoas trabalham juntamente com o Coordenador do NIT: 

(     )  Somente o Coordenador do NIT; 
(     )  01 e 02 pessoas e mais o Coordenador; 
(     )  03 e 04 pessoas e mais o Coordenador; 
(     )  05 e 06 pessoas e mais o Coordenador; 
(     )  Já foi estabelecido uma equipe de apoio ao NIT que agrega mais de 08 

pessoas. 
 

5.) Quanto ao local reservado para atendimento do NIT aos diversos usuários, 

identifique a opção que melhor se expressa a realidade: 

(     )  O atendimento é realizado na Sala dos Professores; 
(     )  O atendimento é realizado em qualquer Sala de Aula que esteja desocupada; 
(     )  Não existe um local específico para atendimento 
(     )  O atendimento é realizado em local próprio, adequado e destinado ao NIT; 
(     )  O atendimento é realizado em local compartilhado mas tem um espaço 

destinado ao NIT; 
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6.) Nos últimos 3 anos, qual a forma que o Coordenador do NIT (ou equipe) tem 

estabelecido para manter-se atualizado: 

(     )  Encontro Anual do FORTEC, ANPEI e também ANPROTEC; 
(     )  Cursos e Palestras pelo próprio IFPR; 
(     )  Cursos EAD do INPI; 
(     )  Tenho trabalhado com o conhecimento adquirido nos últimos anos; 
(     )  Leitura de Revistas e Artigos especializados na área. 
 

7.) Com relação aos projetos que são registrados no Comitê de Pesquisa e 

Extensão – COPE e tenham possibilidade em ser de caráter Tecnológico e 

Inovação, sejam também direcionados ao NIT para que também possa ser 

avaliados. 

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 

 

8.) Qual a sua opinião sobre todos os trabalhos ou artigos de cunho 

Tecnológico e/ou de Inovação, desenvolvidos no IFPR, antes de sua 

publicação devam ser avaliados pelo NIT, em caso de ser passível de proteção, 

o pesquisador precisará aguardar a tramitação, mas lhe será reservado o 

direito de pontuação para sua progressão na carreira profissional. 

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 

 

9.) Qual a sua opinião sobre o NIT ter um mapeamento de processos 

padronizado e descritivo no qual permita que em caso de troca dos atores, não 

haja perda ou retrabalho para a equipe do NIT.    

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 

 

10.) Por se tratar de uma mesma instituição contendo diversos NITs para 

atender a demanda local, em que grau você avalia a comunicação e a troca de 

experiências entre os NITs. 

Marque de 1 a 10, sendo 1 para a menor nota e 10 para a maior nota: 

NOTA 1,0     [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]      NOTA 10,0 
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11.) Você acredita que para uma maior visibilidade, compromisso e 

consolidação entre todos os NITs dentro da instituição, há necessidade em 

padronizar pelo menos dos períodos (manhã ou tarde) para atendimento em 

horário comercial, oportunizando assim a interlocução entre os usuários 

internos e externos (mercado e academia). 

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 

 

 

12.) O coordenador de NIT deverá reservar no seu plano de trabalho um 

período (integral / parcial) para cumprimento exclusivo nas atividades 

pertinentes ao NIT, garantindo assim que sempre tenha a presença de alguém 

para atender as necessidades diárias. 

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 

 

 

13.) Qual a sua opinião sobre a função de coordenador do NIT, em ter 

experiência comprovada na área de Propriedade Intelectual e Inovação ou ser 

necessário minimamente ter realizado o Curso Geral de Propriedade 

Intelectual, ministrado pelo INPI. 

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 

 

 

14.) Qual a sua opinião sobre o NIT ter um site próprio, servindo de auxílio para 

divulgação de eventos, cursos, exposição dos produtos e serviços a oferecer 

para o mercado, legislação, formulários e processos que possam auxiliar o 

pesquisador e os demais usuários. 

Marque de 1 a 5, sendo 1 para concordo plenamente e 5 para discordo plenamente: 

Concordo Plenamente  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]   Discordo Plenamente 
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15.) Você acredita que para melhor gerenciamento e unificação dos 

procedimentos realizados pelo NIT, ser necessário o auxílio de uma ferramenta 

de Gestão apropriada e adequada aos NITs (software)? 

(     )  Sim, pois uma ferramenta de gestão facilitaria os processos e 
acompanhamento gerencial; 

(     )  Sim, pois uma ferramenta de gestão facilitaria a comunicação e padronização 
com os demais NITs; 

(     )  Não vejo necessidade, pois com o SIPAC e Planilhas Eletrônicas é bem 
possível fazer o gerenciamento do NIT; 

(     ) Não vejo necessidade, visto os NITs serem ainda jovens e cada um trabalha 
individualmente; 

(     ) Não tenho opinião formada, mas neste momento seria uma atividade 
desnecessária. 

 

 

16.) Tendo em vista que os NITs do IFPR são ainda jovens e vem trabalhando 

na disseminação de uma cultura de Tecnologia e Inovação, e também visando 

o fortalecimento do grupo e a troca de experiências, quais das alternativas 

você entende por mais viável: 

(     ) Cada NIT em um câmpus, pois assim mantem o foco dentro das 
necessidades locais; 

(     ) Ter somente quatro NITs (Norte, Sul, Leste e Oeste), fortalecendo a região e 
a troca de experiências entre os coordenadores do NIT; 

(     ) Ter somente quatro NITs sendo formado pelas suas áreas de afinidades 
(mecânica, física, alimentos, TI, etc...) 

(     ) Ter somente um NIT, com uma equipe multidisciplinar para suporte aos 
Campi; 

(     ) Ter somente um NIT, com o apoio de um Comitê/Conselho de 
assessoramento para suporte ao NIT e aos Campi. 

 

 

17.) Mencione quais são os cursos/áreas de conhecimento da unidade em que 

você trabalha, que tenha um potencial tecnológico e/ou de inovação em que 

traz ou possa trazer uma demanda de serviços para o NIT?  (exemplo: 

mecânica, física, farmácia, TI, outros.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18.) Por se tratar de uma instituição que tem em cada unidade um NIT para 

atender a demanda local, selecione abaixo a unidade que este NIT pertence:   

(Esta pergunta é somente para fins de um possível estudo na formação dos NIT sendo contemplados 
de acordo com suas afinidades. Seria muito importante para a pesquisa poder já estudar a formação 
de um arranjo entre os NITs.) 

(     ) Câmpus Assis Chateaubriand 
(     ) Câmpus Astorga 
(     ) Câmpus Barracão 
(     )  Câmpus Campo Largo 
(     ) Câmpus Capanema 
(     ) Câmpus Cascavel 
(     ) Câmpus Colombo 
(     )  Câmpus Coronel Vivida 
(     ) Câmpus Curitiba 
(     ) Câmpus Foz do Iguaçu 
(     )  Câmpus Goioerê 
(     ) Câmpus Irati 
(     )  Câmpus Ivaiporã 
(     )  Câmpus Jacarezinho 
(     )  Câmpus Jaguariaíva 
(     )  Câmpus Londrina 
(     )  Câmpus Palmas 
(     )  Câmpus Paranaguá 
(     )  Câmpus Paranavaí 
(     ) Câmpus Pinhais 
(     ) Câmpus Pitanga 
(     )  Câmpus Quedas do Iguaçu 
(     )  Câmpus Telêmaco Borba 
(     )  Câmpus Umuarama 
(     ) Câmpus União da Vitória 
(     ) Reitoria 
(     )  Prefiro não identificar qual câmpus pertence o NIT, mesmo sabendo que é 

uma pergunta confidencial e de utilidade exclusiva para a pesquisa. 
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ANEXO A – Instrução Interna de Procedimentos – IIP nº 05/2017 
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