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RESUMO
Nas últimas duas décadas o incentivo a inovação tem pautado as políticas públicas de
ciência e tecnologia no país a ponto de configurar, para a área, o trinômio ciência,
tecnologia e inovação (CT&I). As políticas neste âmbito resultaram na implantação de
mecanismos de financiamento, planos de ação, reconfiguração de estruturas
institucionais e, sobretudo, na criação da Lei nº. 10.973 de 02 de dezembro de 2004,
denominada de Lei de Inovação, visando a segurança jurídica do processo de inovação.
Neste cenário, destacou-se a importância das ICTs no processo de desenvolvimento
baseado na CT&I. Com a reformulação da Lei de Inovação pela Lei nº. 13.243 de 11
de janeiro de 2016, denominada de Marco Legal de CT&I, tornou-se obrigatório às
ICTs públicas instituir política de inovação com diretrizes sobre a organização e a
gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de
inovação. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi analisar a política de
inovação da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), visando identificar
os mecanismos de incentivo a inovação que a instituição dispõe em suas diretrizes
institucionais, considerando a reformulação de tais diretrizes ocorrida recentemente.
Para isso, buscou-se identificar o panorama institucional do tripé ensino, pesquisa e
extensão para compreensão da base de desenvolvimento da inovação na instituição,
para em seguida, elaborar um relatório técnico de análise da política institucional de
inovação. O estudo caracteriza-se em pesquisa aplicada com abordagem qualitativa de
fontes bibliográfica e documental, utilizando-se para sua elaboração uma combinação
dos métodos de análise qualitativa, observação participante e triangulação de dados.
Os resultados do estudo, quanto ao panorama institucional, demonstram uma
universidade bastante jovem, porém consolidada no ensino, pesquisa e extensão, e, em
desenvolvimento no âmbito da inovação, com indicadores ainda inexpressivos, a
despeito do potencial de inovação identificado. No que tange aos mecanismos de
incentivo a inovação, o estudo aponta que com a reformulação da política de inovação,
foram institucionalizados uma série de mecanismos para incentivar e dar segurança
jurídica ao processo de inovação, tais como bolsas, afastamento, exercício de atividade
remunerada pertinente a inovação, participação nos ganhos resultantes da inovação,
compartilhamento de infraestrutura, execução de parcerias estratégicas,
internacionalização visando a inovação, dentre outros. Com isso, permite-se concluir
que a instituição evolui consideravelmente em termos de política institucional de
inovação, o que representa um passo inicial importante. Entretanto, se faz necessário
monitorar e avaliar tal política para garantir a efetividade dos mecanismos
institucionalizados, de forma que a instituição venha alavancar seus indicadores e
consolidar-se também no âmbito da inovação.
Palavras-chave: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação; Lei de
Inovação; Diretrizes.
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ABSTRACT

In the last two decades, the incentive to innovation has guided the public policies of
science and technology in the country to the point of configuring, for the area, the
trinomial science, technology and innovation (CT&I). Policies in this area resulted in
the implementation of financing mechanisms, action plans, reconfiguration of
institutional structures and, above all, in the creation of Law no. 10.973 of december
2, 2004, called the Innovation Law, aiming at the legal security of the innovation
process. In this scenario, the importance of ICTs in the development process based on
CT&I was highlighted. With the reformulation of the Innovation Law by Law no.
13.243 of January 11, 2016, called the CT&I Legal Framework, it became mandatory
for public ICTs to institute an innovation policy with guidelines on the organization
and management of processes that guide the transfer of technology and the generation
of innovation. In this context, the general objective of this study was to analyze the
innovation policy of the State University of Mato Grosso (UNEMAT), aiming to
identify the mechanisms of incentive to innovation that the institution has in its
institutional guidelines, considering the reformulation of such guidelines that occurred
recently. To this end, we sought to identify the institutional landscape of the teaching,
research and extension tripod to understand the basis for the development of
innovation in the institution, and then prepare a technical report for the analysis of the
institutional innovation policy. The study is characterized by applied research with a
qualitative approach from bibliographic and documentary sources, using a
combination of qualitative analysis methods, participant observation and data
triangulation for its elaboration. The results of the study, regarding the institutional
panorama, demonstrate a very young university, but consolidated in teaching, research
and extension, and, under development in the scope of innovation, with indicators still
inexpressive, despite the identified innovation potential. Regarding the mechanisms of
incentive to innovation, the study points out that with the reformulation of the
innovation policy, a series of mechanisms were institutionalized to encourage and give
legal certainty to the innovation process, such as scholarships, removal, exercise of
pertinent paid activity innovation, participation in the gains resulting from innovation,
infrastructure sharing, execution of strategic partnerships, internationalization aiming
at innovation, among others. With this, it is possible to conclude that the institution
evolves considerably in terms of institutional innovation policy, which represents an
important initial step. However, it is necessary to monitor and evaluate this policy to
ensure the effectiveness of the institutionalized mechanisms, so that the institution will
leverage its indicators and also consolidate itself in the scope of innovation.
Keywords: Scientific, Technological and Innovation Institution; Innovation Law;
Guidelines.
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1. Introdução
Este capítulo apresenta a contextualização do problema investigado, a questão
de pesquisa, os objetivos e as justificativas para a realização do estudo, além de
detalhar a estrutura do trabalho.
1.1 Contextualização do problema de pesquisa
As políticas públicas, em regra, refletem as repostas do poder público às
demandas da sociedade. A abordagem deste campo como objeto de estudo, demanda
inicialmente, a compreensão do que é “política pública”. Assim, mesmo não havendo
um consenso estabelecido na literatura, entende-se que a definição mais próxima do
senso comum é a que estabelece política pública como o campo do conhecimento que
busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação, ou analisar essa ação, e quando
necessário, propor mudanças no seu rumo, podendo, portanto, sintetizar em o Estado
em movimento (SOUZA, 2006); (DIAS, 2011). Esses movimentos realizados pelo
Estado visam, sobretudo, o desenvolvimento nas diferentes áreas, entre elas a ciência,
tecnologia e inovação.
O Brasil, desde o final dos anos 90, tem despertado para a necessidade de uma
política pública na área de ciência e tecnologia, articulada com seu processo de
desenvolvimento, com isso, a promoção da inovação foi incluída de maneira explícita
na agenda de discussão das políticas setoriais, modificando, inclusive, a configuração
das políticas da área de ciência e tecnologia, que até então, abordavam exclusivamente
esses dois temas (VIOTTI, 2008). Nesse cenário, há percepções de que nas últimas
duas décadas, a promoção da inovação tem, gradualmente, sido tratada como a
finalidade máxima da política de ciência e tecnologia, alterando, inclusive, sua
identidade (DIAS, 2011). No entanto, a OCDE (2005) indica que as políticas de
inovação, no contexto global, se desenvolveram como um amálgama de políticas de
ciência e tecnologia, dado que, o conhecimento em todas as suas formas desempenha
um papel fundamental no desenvolvimento econômico, compreendendo-se neste
processo, a inovação como um fenômeno complexo e sistêmico.
Como a inovação é a finalidade da política pública objeto do estudo, cabe,
portanto, destacar que o Manual de Oslo define inovação como a “implementação de
um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo,
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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”. Ainda em
termos de definição, considera-se como atividades de inovação as etapas científicas,
tecnológicas,

organizacionais,

financeiras

e

comerciais

que

conduzem

à

implementação da inovação (OCDE, 2005).
Ao analisar o cenário brasileiro, dos últimos anos, pertinente a política setorial
de ciência, tecnologia e inovação, fica evidente um considerável desenvolvimento que
resultou em importantes instrumentos de fortalecimento e incentivo à área. Dentre eles,
destaca-se a Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004), conhecida como Lei de Inovação que
recentemente foi reformulada pela Lei 13.246 (BRASIL, 2016), denominada de Marco
Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, por sua vez, foi regulamentada pelo
Decreto 9.283 (BRASIL, 2018). O aprimoramento produzido pelo Marco Legal à Lei
de Inovação mostra claramente o propósito de garantir efetividade, mediante um
arcabouço regulatório às diversas áreas impactadas na sua execução.
O foco principal destes instrumentos é incentivar e prover mecanismos de
aproximação das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) com as
empresas, flexibilizando essa relação, de modo que o conhecimento científico
produzido possa chegar às empresas e ser aplicado em soluções que impactem no
desenvolvimento econômico e social do país. Nesta perspectiva, Ferreira (2002)
afirma que, ao mesmo tempo em que há uma crescente participação do país na
produção mundial de artigos científicos, registra-se, também, um grande volume de
importação de tecnologia de fronteira, não se conseguindo, aparentemente, traduzir o
esforço de pesquisa científica em criação de inovações necessárias para estimular o
desenvolvimento econômico.
No

Brasil,

historicamente,

a

produção

científica

é

desenvolvida

majoritariamente nas universidades públicas, o que é confirmado pelo relatório
denominado Research in Brazil (CLARIVATE ANALYTICS, 2017), daí a
importância de tais instrumentos legais para operacionalizar a relação das
universidades com as empresas visando a consolidação de uma agenda articulada de
desenvolvimento. Compete, portanto, às universidades a apropriação da política
pública estabelecida e a estruturação de suas políticas institucionais, estabelecendo
internamente as diretrizes que viabilizem a execução prática desses instrumentos.
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No entanto, percebe-se que as universidades ainda encontram dificuldades na
estruturação de políticas institucionais de inovação alinhadas ao contexto da
instituição, visto que há uma tendência de reprodução linear da política macro,
resultando em instrumentos formais, porém, desalinhados da dinâmica institucional, o
que tende a impactar a efetividade desses instrumentos, e consequentemente, da
política pública estabelecida. Nesse sentido, Feres e Cunha Filho (2014) compartilham
da ideia de se considerar o ambiente de pesquisa e inovação no contexto das ICTs,
para que se possa, a partir do marco teórico, identificar as necessidades institucionais,
dado que, a importância prática de uma política vai muito além da tentativa de se
estabelecer, na esfera administrativa, determinados pressupostos legais.
Com a reformulação da Lei de Inovação pelo Marco Legal, foram alteradas e
também incluídas diretrizes importantes às ICTs, na perspectiva de desburocratizar as
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, trazendo à estas instituições a
obrigatoriedade de estruturação das respectivas políticas de inovação de acordo com
as novas regras, representando assim, a oportunidade para discutir e aprimorar o
desenvolvimento das políticas institucionais de inovação das ICTs.
Nesta perspectiva, em 2019, a Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT) reformulou sua política de inovação instituída em 2008, alinhando-se às
diretrizes da Lei de Inovação pós Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Para isso, foi instituída uma Comissão Especial com a missão de elaborar uma
proposta de política de inovação, observando às diretrizes nacional, e sobretudo, o
contexto e as necessidades institucionais atuais. Tal proposta foi analisada e aprovada
pelo Conselho Universitário (CONSUNI), se configurando, portanto, na atual Política
Institucional de Inovação da UNEMAT, estabelecida pela Resolução nº. 43/2019.
A UNEMAT, instituída como universidade em 1993, se configura em uma
instituição multi-campi, com ampla capilaridade no interior do estado. É uma
universidade bastante jovem se comparada às tradicionais universidades do país,
porém, alicerçada em um processo de desenvolvimento e expansão bastante relevante,
com forte atuação nos pilares de ensino, pesquisa e extensão e referência em ações
pioneiras voltadas ao atendimento de demandas específicas de um estado extenso
territorialmente e com grande diversidade econômica, social e cultural.
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Diante deste cenário, o estudo foi desenvolvido em torno do panorama da
política institucional de inovação da UNEMAT frente às disposições da Lei de
Inovação, partindo da seguinte questão norteadora: Quais mecanismos de incentivo a
inovação a UNEMAT dispõe em suas diretrizes institucionais?
1.2 Objetivos da pesquisa
Assim, o objetivo geral foi analisar a política de inovação da Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), considerando a reformulação às diretrizes da Lei
de Inovação. Os objetivos específicos foram os seguintes:
a) Identificar o panorama institucional do tripé ensino, pesquisa e extensão para
compreensão da base de desenvolvimento da inovação na instituição;
b) Elaborar um relatório técnico de análise da política institucional de inovação
considerando as diretrizes instituídas em 2008, a Lei de Inovação pós Marco
Legal e as atuais diretrizes institucionais, pós reformulação.
1.3 Justificativa da pesquisa
A compreensão do contexto institucional no desenvolvimento das políticas
públicas é condição necessária à sua execução e efetividade. Para Wintjes e
Nauwelaers (2008), instrumentos de política dependem dos contextos em que são
inseridos, e isso deve ser lembrado ao se projetar e avaliar estes instrumentos. No
âmbito da política institucional de inovação há que se considerar as diretrizes que de
fato atenda ao contexto e princípios da Universidade, como instituição geradora e
difusora do conhecimento para a sociedade, e importante fomentadora do sistema de
inovação no país, superando assim, a simples imposição legal de se estabelecer tais
instrumentos.
Nesta perspectiva, considera-se o presente estudo relevante e oportuno ao
abordar o campo de estudo das políticas institucionais de inovação das ICTs, que é
recente e ainda pouco investigado, em um momento oportuno, dado que, o Relatório
FORMICT (BRASIL, 2019) aponta que 27,8% das ICTs públicas ainda não dispõem
de política de inovação implementada para nortear as ações ligadas à inovação, à
proteção da propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. E ainda, com a
reformulação da Lei de Inovação pelo Marco Legal, àquelas instituições que possuem
política implementada, estão atualizando estes instrumentos para se alinharem às
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diretrizes da política macro. Com isso, o cenário é favorável à discussão e melhoria
destes instrumentos, para que de fato, possam traduzir as oportunidades e necessidades
institucionais, e resultem em contribuição efetiva à política pública de inovação
estabelecida no país.
Assim, entende-se que o estudo contribui na geração de conhecimento
científico e tecnológico sobre a temática das políticas institucionais de inovação das
ICTs. E no âmbito institucional, contribui com o delineamento do panorama de
desenvolvimento da política de inovação, a partir de uma visão estruturada, abrangente
aos mecanismos indutores, o potencial institucional, os mecanismos de incentivo e as
oportunidades decorrentes, somada a contribuição pessoal da autora em todo o
processo de discussão, construção e aprovação da nova política de inovação da
UNEMAT.
1.4 Estrutura do trabalho
Para melhor compreensão da temática abordada, o estudo encontra-se
estruturado em cinco capítulos, além das referências bibliográficas. Inicialmente, este
capítulo, apresenta a introdução do tema com um panorama geral do problema
estudado, a questão norteadora, os objetivos e a justificativa para realização do estudo.
O capítulo dois traz a fundamentação teórica utilizada para embasamento do assunto.
O capítulo três apresenta os aspectos metodológicos empregados na condução do
estudo. O capítulo quatro é utilizado para apresentação dos resultados. O quinto
capítulo traz as considerações finais, incluindo as conclusões do estudo, apontamento
das limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros.
2. Fundamentação Teórica
Este capítulo apresenta a fundamentação teórica elaborada para subsidiar o
estudo, considerando as ICTs no contexto de desenvolvimento das políticas públicas
de ciência, tecnologia e inovação e suas diretrizes institucionais de incentivo à
inovação.
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2.1 Política pública
No âmbito dos governos, a incorporação da política pública como instrumento
de decisão é produto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia. Neste campo,
não há uma única, nem melhor definição para o termo, embora as diferentes
definições, em geral, apontam a política pública como ação orientada à solução de
problemas, conduzida pelos governos, locus onde ocorre os embates em torno de
interesses, preferências e ideias (SOUZA, 2006). Assim, Dias (2011), assegura que
a compreensão de política pública está relacionada como uma ação ou conjunto de
ações pelas quais o Estado intervém na realidade, visando atacar algum problema.
Em uma perspectiva mais operacional, as políticas públicas se configuram
como um sistema de decisões públicas que direcionam ações ou omissões,
preventivas ou corretivas, voltadas a manutenção ou alteração da realidade de um ou
de vários setores, mediante a definição de objetivos e estratégias de atuação e de
destinação de recursos para alcançar os objetivos programados (SARAVIA, 2006).
Ao estudar políticas públicas, Bufrem, Silveira e Freitas (2018) alerta para a
necessidade de compreensão de que elas representam um conjunto de decisões e
medidas, resultantes das prioridades estabelecidas a partir de uma realidade concreta,
onde as medidas, consideradas de natureza pública, não são perceptíveis somente
nas ações do Estado, mas também derivam do que o Estado deixa de decidir ou
realizar e das forças latentes da sociedade.
O campo das políticas públicas, como arena de discussão, tem alcançado
notória centralidade nos debates das grandes questões sociais, econômicas e
ambientais,

contemplando as problemáticas das mais diversas áreas, tais como

educação, saúde, desenvolvimento sustentável, dentre outras, destacando a
importância de se compreender os limites e as possibilidades de intervenção do Estado
(PENKO, 2011).
No Brasil, a evolução das políticas públicas, para Justen e Frota (2017), tem
características próprias dada as diferenças geográficas, culturais, econômicas e
também a herança histórica que imprimiu ao Estado brasileiro um caráter conservador
e centralizador na condução das políticas públicas. Além destas caraterísticas, segundo
as autoras, as políticas públicas em países em desenvolvimento, como é o caso
brasileiro, esbarram em questões econômicas, político-institucionais, culturais e de
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capacidade técnica e de gestão. Assim, as políticas públicas surgem como campo de
estudo com a transição entre o autoritarismo e a democracia, entre os anos 1970 e
1980, antes, porém, as políticas de governo já despertavam interesse dentro e fora do
mundo acadêmico (HOCHMAN; ARRETCHE; MARQUES, 2012).
Quanto ao planejamento e implementação das políticas públicas no país,
visando cumprir a agenda nacional de cada setor, denominadas de políticas setoriais,
têm se utilizado como referência documentos contendo diagnósticos e estratégias
elaborados por grupos especializados que mantêm permanente interlocução com os
principais atores setoriais e regionais da pauta estabelecida. Assim, em prol dos
resultados pretendidos e em consonância com as diretrizes mais amplas de governo e
com as especificidades legais das políticas relacionadas, são construídas as políticas
setoriais e regionais, cujas iniciativas são planejadas e definidas considerando,
também, a conjuntura mobilizadora dos atores e dos recursos disponíveis (BUFREM;
SILVEIRA; FREITAS, 2018).
2.2 Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
As políticas públicas setoriais no âmbito da Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) tem se destacado em diversos países como estratégia do desenvolvimento,
chegando a ser tratada como um determinante para o desenvolvimento no cerne da
ciência econômica, apesar da controvérsia que envolve o processo social de interação
e integração da tecnologia e inovação à sociedade (SILVA; IEIS; FARAH JUNIOR,
2015).
Nessa perspectiva, Dias (2011) destaca que uma importante particularidade da
política de CT&I é seu caráter de política-meio, se constituindo, portanto, um suporte
à outras políticas públicas, tais como, industrial, agrícola, de saúde, de inclusão social,
dentre outras. Assim, o autor enfatiza que a despeito da política de CT&I ter seus
próprios objetivos, esses configuram como parte de uma estratégia maior, que em
geral, está atrelada a outras políticas.
No contexto brasileiro, ao traçar o panorama da evolução da política de CT&I
e sua relação com o processo de desenvolvimento, Viotti (2008), identifica três
diferentes fases ocorridas após a segunda Guerra Mundial que caracterizam os
esforços do país pertinentes a área. A primeira fase, compreendida entre 1950 e 1980,
é marcada pela busca por desenvolvimento por meio da industrialização intensiva
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via substituição das importações, com o foco das políticas de Ciência e Tecnologia
(C&T) na promoção da infraestrutura e de atividades de pesquisa e desenvolvimento
(P&D), caracterizado pelo modelo linear de inovação. A segunda fase, entre os anos
1980 e 1990, o desenvolvimento brasileiro foi marcado pela busca da eficiência por
meio da liberalização dos mercados, com as políticas de C&T ainda se mantendo na
promoção das atividades de P&D, mas também, com outra linha básica de formação
de recursos humanos destinados a pesquisa. A terceira e atual fase iniciada na virada
do século, ainda não está claramente caracterizada, porém tem sido marcada pela
adoção de políticas ativas para promover a inovação como base de desenvolvimento
do país, o que elevou a importância do tema nos debates sobre as políticas
econômicas, industriais e de C&T.
Um conjunto de instrumentos foram instituídos com foco na promoção da
inovação, entre eles se destacam a criação dos Fundos Setoriais de Apoio ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Lei de Inovação, a Lei do Bem – Lei
11.196 (BRASIL, 2005) – e a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior (PITCE). Entretanto, é a criação dos Fundos Setoriais, no final dos anos 90,
o marco para a incorporação explícita da inovação nas políticas de C&T do país. A
partir daí a inovação ganha espaço dentro do contexto das políticas de governo,
configurando então, o trinômio CT&I (VIOTTI, 2008), (LEMOS; CÁRIO, 2013) e
(DE NEGRI, 2017).
Programas de pesquisa, instrumentos de financiamento, instituições, aspectos
da legislação e a dinâmica de geração de conhecimento e de inovações são exemplos
de temáticas que compõem o escopo da política de CT&I (DIAS, 2011). Ao analisálas, no contexto nacional, a partir do pós-guerra, onde o aumento da produção
científica e tecnológica indicava a necessidade da informação como insumo para
transformar conhecimento em bens e serviços,

alguns destes temas são bem

evidenciados, a começar pela criação de instituições decisivas para a consolidação de
uma estrutura de CT&I, tais como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
- SBPC (1948), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA (1950), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (1950), a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (1951), a
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (1967), o Instituto Nacional de
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Propriedade Industrial – INPI (1970) e o Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT
(1985) (LEMOS; CÁRIO, 2013), (PELAEZ et al., 2017) e (BUFREM; SILVEIRA;
FREITAS, 2018).
A expansão do ensino superior e a criação dos primeiros cursos de pósgraduação stricto sensu, entre as décadas de 50 a 70, também são considerados marcos
históricos que contribuíram para o processo de desenvolvimento da estrutura de CT&I
no país, embora a consolidação deste cenário tenha ocorrido posteriormente
(HIRATA, 2006) e (BUFREM; SILVEIRA; FREITAS, 2018). Para Pelaez et al.,
(2017) entre esse período, dos anos 1950 e 1970, os consecutivos governos no âmbito
federal construíram e mantiveram uma agenda de política científica e tecnológica
capaz de estabelecer uma infraestrutura de pesquisa e de educação superior no país.
No que tange aos programas de pesquisa, planos de desenvolvimento e
instrumentos de financiamentos, destacam-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), os Fundos Setoriais, os Editais Universais e as
Bolsas de Produtividade em Pesquisas (PQ) do CNPq como instrumentos de
financiamento. No âmbito dos planos e programas, dentre as diversas e sucessivas
iniciativas estão o Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(PBCT), Programa de Apoio ao Denvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT),
Plano de Ação em CT&I (PACTI), Conferências Nacionais de CT&I e Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) (LEMOS; CÁRIO, 2013),
(PELAEZ et al., 2017) e (BUFREM; SILVEIRA; FREITAS, 2018).
O aspecto da legislação compreende o conjunto de leis, regras, práticas e
orientações sob as quais as ações são conduzidas, considerando inclusive as condições
em que esse arcabouço legal-regulatório é desenhado e implementado (DIAS, 2011).
Assim, as mudanças significativas em termos de legislação no campo da CT&I,
iniciou-se com a Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 218 consignou “O
Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas”. Com isso, segundo Pelaez et al., (2017), o Estado ganha
um papel estratégico nas dimensões da pesquisa científica, tecnológica, formação de
recursos humanos em ciência e tecnologia e apoio às empresas para investimento em
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). A partir de então, outros mecanismos legais
surgiram, muitos deles com o forte propósito de impulsionar o desenvolvimento
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industrial do país, tais como, a Lei de Inovação (2004) que “estabelece medidas de
incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com
vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
industrial do País”, e a Lei do Bem (2005) que dispõe sobre incentivos fiscais para a
inovação tecnológica (LEMOS; CÁRIO, 2013) e (MENDES; OLIVEIRA;
PINHEIRO, 2013).
Ainda no cenário legal-regulatório, destaca-se a Emenda Constitucional nº. 85
(BRASIL, 2015), que altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para
aprimorar o tratamento às atividades de CT&I, e a Lei 13.243 (BRASIL, 2016), que
reformulou a Lei de Inovação de 2004, se constituindo no novo marco regulatório para
a área de CT&I (RAUEN, 2016).
Para Bufrem, Silveira e Freitas (2018), é da Política de CT&I que decorre a
definição de uma estratégia nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, a
ser fundamentada em princípios de justiça e de equidade social, com o uso intencional
da ciência, além do desenvolvimento e da disseminação de tecnologias apropriadas à
conjuntura local. Nesse sentido, os autores concluem que, o impacto ideal de uma
agenda de desenvolvimento científico e tecnológico deve atentar para os aspectos
intelectual, social e econômico, onde, o aspecto intelectual está diretamente
relacionado às transformações na ciência; o social, relacionado a população; e o
econômico, movimentando e aperfeiçoando os serviços e produtos nos diversos
segmentos industriais.
2.3 Incentivo a inovação
O tema inovação, segundo Varella, Medeiros e Silva Junior (2012), entrou na
pauta da discussão sobre o desenvolvimento econômico com Schumpeter, ainda em
1911, com a publicação de seu trabalho no qual considera a inovação como a principal
força para os grandes saltos de crescimento econômico na evolução da raça humana.
Posteriormente, a abordagem neoshumpeteriana da inovação influenciou o
desenvolvimento dos Sistemas de Inovação e, consequentemente, das políticas de
CT&I (DATHEIN, 2003), cabendo aqui o destaque da OCDE (2005), para o fato de
que as políticas de inovação desenvolveram-se como um amálgama de políticas de
C&T. Partindo da abordagem neoshumpeteriana, Pelaez et al., (2017), ao estudar a
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agenda de políticas de C&T do país, considera que a inovação tecnológica é o ponto
focal destas políticas, na medida em que se constitui como o elemento central do
desenvolvimento econômico.
Assim, é basicamente entre o final do século XX e início do século XXI que a
inovação se destaca na pauta de desenvolvimento do país e ganha convergência com
as demais políticas públicas, iniciando, dessa forma, a configuração da atual política
de CT&I. Com isso, o governo passa a criar diversos mecanismos de incentivo a
inovação, desde fundos de fomento, diretrizes legais, incentivos fiscais, até a criação
e reconfiguração de instituições, como a mudança da nomenclatura do Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT), passando a época a denominar-se Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovação Industrial (EMPRAPII) (VIOTTI, 2008), (LEMOS; CÁRIO, 2013) e
(PELAEZ et al., 2017).
A Lei de Inovação, instituída em 2004, foi inspirada no Bayh-Dole Act1 norteamericano e na lei francesa de inovação (MATIAS-PEREIRA; KRUGLIANSKAS,
2005). Segundo, Rauen (2016), ela pode ser definida como um arcabouço jurídicoinstitucional voltado ao fortalecimento das áreas de pesquisa e da produção de
conhecimento no Brasil, em especial da promoção de ambientes cooperativos para a
produção científica, tecnológica e da inovação no país.
O objetivo principal da Lei de Inovação de 2004 é estimular universidades e
institutos de pesquisa a contribuir com o processo de inovação no país. Pautada neste
objetivo, com vistas ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores, a lei
passou a regular, no âmbito das ICTs, a transferência das tecnologias geradas;
permissão de compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos humanos
com empresas; permissão para concessão de recursos financeiros para empresas a
título de subvenção econômica, financiamento ou até a participação acionária;
permissão de realização de encomenda tecnológica pela administração pública, para

1

O Bayh-Dole ACT se constitui na lei americana, de 1980, que estimula a produção de patentes em

universidades por meio de financiamento de fundos federais. A lei, proposta pelos senadores Bayh e
Dole, foi sancionada por Jimmy Carter em 12 de dezembro de 1980, como PL 96-157 (1980) (CRUZ;
SOUZA, 2015).
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soluções de problemas técnicos específicos e autorização para participação minoritária
do governo federal no capital de empresas privadas com propósito específico do
desenvolvimento de inovações, dentre outras diretrizes (VIOTTI, 2008), (BRASIL,
2004).
Ainda, de acordo com Rauen (2016), entre os temas tratados pela Lei de
Inovação de 2004, enfatizou-se os mecanismos de incentivo à interação ICT-empresa
e também o fortalecimento dos agentes que intermediam essa relação, como os
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), estrutura criada pela lei para gerir a política
de inovação da ICT, e também, as instituições de apoio, configuradas como Fundações
de Apoio.
Com a Lei de Inovação de 2004, e seu desdobramento em leis estaduais de
inovação, de acordo com Sicsú e Silveira (2016), pretendia-se aumentar a mobilidade
de pesquisadores acadêmicos para atuar efetivamente em projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) em conjunto com empresas, bem como, uma maior
flexibilização para alocação de recursos públicos destinados a inovação, visando a
elevação dos níveis de inovação no país. Entretanto, para estes autores, as dificuldades
burocráticas do arcabouço legal pertinente a execução da Lei de Inovação, como a Lei
8.666 (BRASIL, 1993), conhecida como Lei de Licitações, dificultou alcançar os
objetivos propostos.
Nesta perspectiva, segundo Rauen (2016) apesar de ter se configurado em
regramento jurídico específico de mecanismos de estímulo para ICTs públicas realizar
atividades de inovação com empresas, a Lei de Inovação não foi suficiente para alterar
a dinâmica da pesquisa no Brasil, permanecendo tímida a interação ICT-empresa.
Diante desse cenário, houve um longo processo de negociação entre
comunidade científica, lideranças políticas e empresariais para corrigir essas
distorções e agilizar o processo de inovação no país. Deste processo, resultaram a
Emenda Constitucional nº. 85 (BRASIL, 2015), que entre as disposições instituiu a
promoção da inovação pela articulação entre entes públicos e privados e a criação de
um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para tal objetivo, e, a Lei
13.243 (BRASIL, 2016), convencionada como Marco Legal de CT&I, que reformulou
a Lei de Inovação (NAZARENO, 2016), (SICSU; SILVEIRA, 2016).
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A reformulação da Lei de Inovação, trazida pelo Marco Legal de CT&I, busca,
sobretudo, dar maior flexibilidade de atuação às ICTs, por meio da desburocratização
da relação universidade-empresa, visando incentivar o desenvolvimento científico,
tecnológico e a inovação no país, e consequentemente o desenvolvimento, por meio
de três grandes eixos: I) a integração de empresas privadas ao sistema público de
pesquisa; II) a simplificação de processos administrativos, de pessoal e financeiro, nas
instituições públicas de pesquisa; e III) a descentralização do fomento ao
desenvolvimento de setores de CT&I nos Estados e Municípios (NAZARENO, 2016);
(SICSU; SILVEIRA, 2016).
Nesta perspectiva, de acordo com Nazareno (2016) o Marco Legal introduz
disposistivos independentes na legislação, entretando, sua maior parte é dedicada a
alterar leis existentes, sendo elas:
1. Lei de Inovação (10.973/04) - Reescreveu a maior parte da lei para
atender aos três novos eixos de integração, simplificação e
descentralização.
2. Estatuto do Estrangeiro(6.815/80) - Incluiu possibilidade de emissão de
visto temporário para pesquisador.
3. Lei de Licitações (8.666/93)- Incluiu dispensa de licitação para aquisição
de produtos para CTI, limitada, no caso de serviços, a R$ 300.000,00.
4. Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC
(12.462/11) - Permitiu a adoção do RDC por entidades de CTI.
5. Lei da ContrataçãoTemporária no Serviço Público (8.745/93) - Ampliou
a possibilidade de contratação temporária em instituições de CTI para
incluir técnicos.
6. Lei das Relações entre as Universidades (8.958/94) - Permitiu às
fundações de apoio ou aos Núcleos de Inovação Tecnológica de ICT o
apoio a parques e polos tecnológicos, assim como o repasse de recursos
diretamente a essas entidades.
7. Lei das Importações de CTI (8.010/90) - Alterou de “entidades sem fins
lucrativos” para “ICT” o rol de agentes habilitados a importar com isenção
de impostos.
8. Lei Importações por Empresas (8.032/90) - Incluiu a possibilidade de
isenção de impostos de importação para projetos de CTI realizados por
empresas ou quando importados diretamente por pesquisadores.
9. Plano de Carreiras das Universidades (12.772/12) - Permitiu a professor,
inclusive em dedicação exclusiva, ocupar cargo de direção em fundação de
apoio e ser, por isso, remunerado. Permitiu a percepção de bolsa paga por
fundação de apoio, IFE (Instituições Federais de Ensino) ou por organismo
internacional, no regime de dedicação exclusiva. Passou de 120 horas para
416 horas anuais, ou 8 horas semanais, o limite para participação em
atividades de CTI externas à ICT. (NAZARENO, 2016 p. 8 e 9).

Dentre os novos dispositivos introduzidos pelo Marco Legal à Lei de Inovação
estão, a formalização das ICTs privadas (Art. 2º); permissão para celebração de
convênios com empresas estrangeiras voltados às atividades de pesquisa e
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desenvolvimento para geração de produtos, processos e serviços inovadores e a
transferência e difusão de tecnologia (Art. 3º); autorização, em todos os âmbitos da
federação, para o apoio a ambientes promotores da inovação, podendo, o poder
público, ceder imóveis e participar da criação e da gestão de parques tecnológicos e de
incubadoras de empresas (Art. 3º-B); atraindo centros de pesquisas estrangeiros (Art.
3º-C) e micro e pequenas empresas (Art. 3º-D); permitindo também a participação
minoritária no capital social de empresas inovadoras (Art. 5º); permissão para o
compartilhamento de instalações com empresa sem necessidade de contrapartida
financeira (Art. 4º); permissão para que a exploração de tecnologia desenvolvida pela
ICT, isoladamente ou não, seja feita, também, em parceria com empresa, não perdendo
com isso a condição de entidade sem fins lucrativos, se for o caso (Art. 6º); permissão
para que as bolsas de inovação possam ser concedidas também à alunos e as parcerias
devem assegurar o direito à exploração e à transferência de tecnologia (Art. 9º);
permissão à ICT para ceder direitos de criação a terceiros, mediante remuneração (Art.
11); permissão para, a critério da ICT, manter a gratificação específica do exercício do
magistério de pesquisadores afastados para prestar colaboração a outra ICT em
atividades pertinentes a pesquisa, desenvolvimento e inovação (Art. 14); podendo
ainda, o pesquisador, mesmo em dedicação exclusiva, a critério da ICT de origem,
exercer atividade remunerada em outra ICT ou empresa para a execução de atividades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (Art. 14-A) (BRASIL, 2016);
(NAZARENO, 2016); (RAUEN, 2016).
Entre outros dispositivos introduzidos estão a permissão para que as ICTs
instituam Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) em associação, podendo estas
estruturas ter personalidade jurídica própria na forma de entidades sem fins lucrativos
(Art. 16); permissão para que as fundações de apoio faça a captação, a gestão e a
aplicação das receitas próprias geradas pela ICT, desde que aplicadas exclusivamente
em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação (Art. 18);
permissão para que estados e municípios incentivem projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em empresas e entidades sem fins lucrativos, mediante
diversos mecanismos de apoio, como subvenção econômica, incentivos fiscais,
participação societária, concessão de bolsas, uso do poder de compra, dentre outros
(Art. 19); permissão para a Administração Pública contratar diretamente ICT visando
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solução de problema técnico específico, sendo a solução desenvolvida passível de ser
adquirida da entidade desenvolvedora por dispensa de licitação (Art. 20); permissão
para concessão de bolsas de estímulo a inovação pelos entes da federação, além dos
órgãos e as agências de fomento, as ICTs públicas e as fundações de apoio (Art. 21A); permissão para assistência ao inventor independente, por parte do poder público
em análises e orientações, visando a transformação de patentes em produto de mercado
(Art. 22-A); previsão de atendimento diferenciado à microempresas e empresas de
pequeno porte em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e de maneira
geral, a simplificação da burocracia no ambiente de CT&I e a promoção de tecnologias
sociais e da extensão tecnológica (Art. 27 e Art. 27-A) (BRASIL, 2016);
(NAZARENO, 2016); (RAUEN, 2016).
Na perspectiva da disponibilização de procedimentos operacionais às diretrizes
da Lei de Inovação, sobretudo, daquelas introduzidas pelo Marco Legal, foi publicado,
em 2018, o Decreto 9.283 (BRASIL, 2018) com a regulamentação pertinente. Com
isso, revogou-se o Decreto 5.563 (BRASIL, 2005) que até então regulamentava a
referida lei.
Assim, segundo Minghelli (2018), a Emenda Constitucional nº. 85 e o Marco
Legal de CT&I, criaram uma nova matriz normativa para a área, introduzindo
categorias jurídicas e conceitos que deverão ser absorvidos pelos órgãos jurisdicionais,
de controle e pela doutrina para que o país possa ter efetivamente um Sistema Nacional
de CT&I.
Em tempo, cabe registrar que, em Mato Grosso, a Lei Complementar nº. 297
(MATO GROSSO, 2008), recentemente atualizada pela Lei Complementar nº. 650
(MATO GROSSO, 2019), constitui-se na Lei de Inovação do estado, dispondo sobre
os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, se configurando,
portanto em fonte suplemementar para abordagem das políticas institucionais de
inovação das ICTs no estado, uma vez que, mantém a mesma perspectiva do
dispositivo nacional.
2.4 O papel da Universidade no processo de inovação
A política pública de incentivo à inovação promovida no Brasil, sobretudo a
partir da Lei de Inovação de 2004, segundo Roczanski (2016), coloca a universidade
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como protagonista do processo de desenvolvimento da inovação, trazendo, com isso,
um novo papel às universidades que, além de promover a indissociabilidade do
ensino, da pesquisa e da extensão, devem articular a interação com as empresas, para
o desenvolvimento e a promoção da inovação.
Nessa perspectiva, Aguiar Neto (2016) enfatiza que a competitividade de um
país está intimamente ligada a sua capacidade de inovar, e para isso, a pesquisa é
fundamental no desenvolvimento da inovação, destacando-se, portanto, neste
processo, a universidade, como principal ambiente de geração e difusão do
conhecimento.
É evidente na literatura que os movimentos em torno da inovação como
estratégia de desenvolvimento reforçam o papel das universidades como produtoras
de conhecimento e geradoras de crescimento futuro. Entretanto, esse consenso é
permeado pelas discussões de que o conhecimento produzido precisa transpor os
muros das universidades e chegar às empresas e à sociedade em um processo de
cooperação entre universidade-indústria-governo, conhecido como tríplice hélice
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000).
A partir do fortalecimento da relação configurada na tríplice hélice poderão
surgir novos métodos e melhorias em processos, com benefícios a todos os envolvidos,
representando para as universidades o alinhamento das pesquisas para solução de
problemas da sociedade, e para as empresas, a possibilidade de introduzir no mercado
novas tecnologias com diferenciais competitivos (BERNI et al., 2015). O
estabelecimento de relações de confiança entre esses atores do processo de inovação
não é algo trivial, mas é tarefa possível e necessária, uma vez que o desenvolvimento
no âmbito tecnológico, assim como em todos os outros, não é fruto de inspiração e
esforços solitários, mas de cooperação e alianças (AGUSTINHO; GARCIA 2018).
Os movimentos e discussões acerca da inovação resultante do conhecimento
produzido nas universidades são permeados pela emergente necessidade de
operacionalização da Transferência de Tecnologia (TT) entre os atores desta relação
(GOMES; PEREIRA, 2015); (FERREIRA; GHESTI; BRAGA, 2017) e (VIEIRA et
al., 2014). É por meio da transferência de tecnologia que o conhecimento produzido
internamente transpõe os muros da universidade e chega às empresas e a sociedade.
Assim, Guarnica e Torkomian (2009) asseguram que as universidades brasileiras se
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constituem em ricas fontes de conhecimento e capacitação para o desenvolvimento de
novas tecnologias, e por isso representam um caminho alternativo e complementar
para as empresas brasileiras avançarem no patamar tecnológico por meio do processo
de transferência de tecnologia entre universidade e o setor produtivo.
2.5 Políticas institucionais de inovação
De acordo com Saravia (2006), em toda política pública, as instituições
desempenham um papel decisivo, dado que, a estrutura, o quadro e a cultura
organizacional das instituições são elementos que configuram a política, impregnandoa com estilo específico de atuação. Nesse sentido, Souza (2006), assegura que as
instituições tornam o curso de certas políticas mais fáceis do que outras.
No que tange a política de inovação, a reformulação da Lei de Inovação
consignou às ICTs de direito público a obrigatoriedade de estabelecer suas políticas
institucionais pertinentes a temática, atendendo as disposições do artigo 15-A da lei:
Art. 15A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação,
dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a
transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo,
em consonância com as prioridades da política nacional de ciência,
tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional
(BRASIL, 2016).

A lei trouxe ainda critérios mínimos a serem observados na elaboração das
políticas institucionais de inovação, que devem contemplar diretrizes e objetivos para:
atuação institucional no ambiente produtivo local, regional e nacional; ações voltadas
ao empreendedorismo, gestão de incubadoras e participação no capital social de
empresas; ações de extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;
compartilhamento e permissão de uso, por terceiros, de laboratórios, equipamentos,
recursos humanos e capital intelectual; gestão da propriedade intelectual e
transferência de tecnologia; institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação, além
de disposições que oriente as ações institucionais de capacitação voltados ao
empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade
intelectual, e, para o estabelecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento de
tecnologias com inventores independentes, empresas e outras organizações (BRASIL,
2016).
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O cenário brasileiro no que tange as políticas institucionais de inovação das
ICTs demonstra que 27,8% das ICTs públicas e 30,6% das ICTs privadas não possuem
política implementada, conforme dados do Relatório FORMICT (BRASIL, 2019)
referente ao ano base 2017, indicando, portanto, que nestas instituições não há
documentos formais com diretrizes para nortear as ações ligadas à inovação, à proteção
da propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. Em Mato Grosso, além da
UNEMAT, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) possui política de
inovação alinhada às diretrizes da Lei de Inovação pós Marco Legal, e o Instituto
Federal de Mato Grosso (IFMT) encontra-se em processo de atualização das suas
diretrizes de inovação. No que tange às ICTs privadas, não há registro no Relatório
FORMITC (BRASIL, 2019) quanto a existência de política institucional de inovação
nestas instituições.
A importância das políticas institucionais de inovação é destacada por Santos
(2018) que enfatiza a necessidade destes instrumentos ir além das questões
habitualmente relacionadas a proteção da propriedade intelectual e contemplar, de
fato, uma política de inovação para a ICT, não apenas por imposição legal, mas que
atenda aos princípios da Universidade como instituição geradora e difusora do
conhecimento para a sociedade, e importante fomentadora do sistema de inovação no
país.
2.6 Política Institucional de Inovação da UNEMAT
A UNEMAT incluiu a inovação como política institucional em 2008,
estabelecendo, por meio da Resolução nº. 080 (UNEMAT, 2008), a criação do Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) e as diretrizes para gestão da propriedade intelectual
e transferência de tecnologia em consonância com a Lei de Inovação. Cabe destacar
que, a despeito do alinhamento da política ora instituída com a Lei de Inovação, a
ênfase foi dada a proteção da propriedade intelectual, deixando, portanto, de tratar de
outros incentivos à inovação, já contemplados nas diretrizes vigente a época, como a
previsão de bolsas de incentivo a inovação; afastamento para o pesquisador prestar
colaboração a outra ICT; licença sem remuneração para o pesquisador constituir
empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa a inovação;
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compartilhamento de infraestrutura para atividades de inovação, dentre outros
incentivos (BRASIL, 2004), (UNEMAT, 2008).
Para reformular a política institucional de inovação às diretrizes da Lei de
Inovação pós Marco Legal, e também ao contexto e as necessidades institucionais
atuais, a instituição designou uma Comissão Especial por meio das Portarias 837 e
1.630 (UNEMAT, 2019), visando a construção de proposta de reformulação. A minuta
elaborada foi analisada e aprovada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) em
dezembro de 2019, se configurando, portanto, na nova Política Institucional de
Inovação da UNEMAT, que passou a vigorar a partir de então através da Resolução
nº. 43 (UNEMAT, 2019) revogando as disposições da Resolução 080 (UNEMAT,
2008). A análise detalhada da política reformulada se constitui objeto de estudo do
presente trabalho e será analisada detalhadamente no Capítulo 4.
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3. Material e Métodos
Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos relacionados com a
pesquisa, iniciando com a identificação do ambiente da pesquisa, seguida pela
caracterização da pesquisa e os procedimentos utilizados.
3.1 Ambiente da Pesquisa
Esta pesquisa aborda a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
no contexto de desenvolvimento da política institucional de inovação. Conhecer as
características da UNEMAT como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
– ICT pública, seu histórico e capilaridade, os pilares estruturais e sua composição de
recursos humanos é premissa para a compreensão da base de desenvolvimento da
inovação na instituição, sobretudo, quando o objetivo é a análise das diretrizes
institucionais materializadas em sua política de inovação. Para isso, traçou-se um
panorama da instituição no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, apresentado no
capítulo 4.
3.2 Caracterização da Pesquisa
Trata-se de pesquisa de natureza aplicada, orientada à geração de conhecimento
para aplicação prática na solução de problemas específicos pertinentes a política
institucional de inovação, abrangendo os mecanismos legais existentes e as
necessidades institucionais (SILVA; MENEZES, 2005).
Quanto a abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa, uma vez que, considera
a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido em
números, o que implica na interpretação e atribuição de significados aos fenômenos
(SILVA; MENEZES, 2005). Neste sentido, enfatiza Silveira e Cordova (2009) de que
a pesquisa qualitativa não se prende a representatividade numérica, seu foco consiste
no aprofundamento da compreensão de determinado tema ou grupo social.
No que se refere aos objetivos, trata-se de pesquisa exploratória, por
proporcionar visão geral de determinado fato, e descritiva, por descrever as
características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2008).
Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de pesquisa bibliográfica e
também documental, por se utilizar de material já elaborado, tais como livros e artigos
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científicos pertinentes ao tema, e também materiais sem tratamento analítico, como
legislação, relatórios, atas de reuniões, anuário estatístico, dentre outros (GIL, 2008).
No que tange aos métodos de investigação, se utilizou de uma combinação
deles, pertinentes ao objetivo do estudo. Conforme Prodanov e Freitas (2013) com
frequência, dois ou mais métodos são combinados numa investigação, visto que, nem
sempre um único método é suficiente para orientar todos os procedimentos ao longo
da investigação.
Seguindo os passos da análise qualitativa delineados por Minayo (2012), o
método da Observação Participante serviu de parâmetro geral na abordagem da
política de inovação da UNEMAT, considerando a participação da autora na Comissão
Especial instituída por meio das Portarias 837 e 1.630 (UNEMAT, 2019) para
reformulação da política institucional de inovação. Na etapa pertinente a análise, se
utilizou o método comparativo associado a triangulação de dados da Lei de Inovação
pós Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação com a política de inovação da
UNEMAT utilizando-se as diretrizes instituídas em 2008 e as atuais, pós reformulação.
Esta estratégia de pesquisa, baseada na utilização de diversos métodos para se
investigar um mesmo fenômeno, é denominada por Vergara (2005) de triangulação, e
pode ser aplicada a métodos, dados, pesquisadores e teorias.
3.3 Procedimentos Metodológicos
A partir da definição do objeto de pesquisa, foram desenvolvidos estudos
para a fundamentação teórica da pesquisa e definição do caminho metodológico
utilizado em sua elaboração.
A primeira etapa da pesquisa consistiu na identificação do panorama
institucional da UNEMAT visando a compreensão das bases institucionais para
desenvolvimento da política de inovação.
A Segunda etapa foi desenvolvida a partir da instituição da Comissão
Especial de elaboração da proposta de reformulação da política de inovação. Cabe
registrar que os trabalhos da comissão foram desenvolvidos no período de março a
outubro de 2019, com reuniões periódicas dos membros, realizadas de forma
presencial e remotamente por videoconferência. A construção da proposta percorreu
as seguintes fases: definição de cronograma e metodologia de trabalho; revisão do
arcabouço legal; benchmarking com políticas de inovação de outras ICTs; definição
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de pilares estratégicos; discussão e redação preliminar dos pilares definidos; revisão;
apresentação e submissão para validação, em uma primeira etapa, por gestores da
instituição, seguida por ajustes e redação final da proposta de política institucional
de inovação. Posteriormente, a proposta elaborada foi submetida à análise do
colegiado de pró-reitores que, por sua vez, promoveu alterações pontuais no texto e
o submeteu à Câmara Setorial de Legislação do Conselho Universitário (CONSUNI)
da UNEMAT. Com manifestação favorável da referida Câmara, o texto foi apreciado
e aprovado por unanimidade no CONSUNI, em 04 de dezembro de 2019.
A partir da conclusão dos trabalhos da Comissão Especial, em outubro de
2019, iniciou-se a terceira etapa desta pesquisa, pautada na análise com a
triangulação entre a política vigente até então, a proposta de política elaborada pela
comissão e as diretrizes da Lei de Inovação pós Marco Legal. Com a aprovação da
nova política institucional de inovação da UNEMAT, realizou-se a revisão da
terceira etapa, pertinente a análise dos dados, considerando as alterações promovidas
no texto da proposta de política de inovação. Em seguida foram elaboradas as
considerações finais, que se configura na quarta etapa da pesquisa.
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4. Resultados e Discussão
Este capítulo contempla os resultados do estudo, inicialmente, com a
apresentação de um panorama institucional da UNEMAT, seguido pela análise da sua
política institucional de inovação, a partir da triangulação dos dados de três diferentes
instrumentos: a Lei de Inovação nº. 10.973 (Brasil, 2004) pós Marco Legal de CT&I;
e as Resoluções 080 (UNEMAT, 2008) e 43 (UNEMAT, 2019) que tratam do tema na
instituição, sendo que a segunda resolução reformulou e revogou recentemente as
diretrizes da primeira.
4.1 Panorama da UNEMAT
A UNEMAT foi instituída como universidade em 1993 por meio da Lei
Complementar nº 30 de 15 de dezembro daquele ano, oriunda do Instituto de Ensino
Superior de Cáceres (IESC), uma autarquia criada em 1978 pela Prefeitura Municipal
de Cáceres para promover o ensino superior e a pesquisa científica naquele município.
Os registros de Zattar (2008) detalham o árduo percurso da instituição até
alcançar o posto de universidade, compreendendo as várias transformações que a
instituição passou no período de 1978 a 1993, inclusive em sua denominação,
figurando como: Fundação Centro Universitário de Cáceres (FUCUC) em 1985,
Fundação Centro de Ensino Superior de Cáceres (FCESC) em 1989, Fundação de
Ensino Superior de Mato Grosso (FESMAT) em 1992, até chegar a Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em 1993. A encampação da autarquia municipal
pelo estado ocorreu em 1985, iniciando-se, a partir de 1990, o processo de expansão
para outros municípios.
Recentemente, por meio da Lei Complementar nº. 611 (MATO GROSSO,
2019) a instituição passou a denominar-se Universidade do Estado de Mato Grosso
“Carlos Alberto Reyes Maldonado”, em homenagem póstuma a seu primeiro reitor.
A instituição acaba de completar 41 anos. É uma universidade bastante jovem
se comparada às tradicionais universidades do país, porém, alicerçada em um processo
de desenvolvimento e expansão bastante relevante, com forte atuação nos pilares de
ensino, pesquisa e extensão. É referência em ações pioneiras para atender demandas
específicas de um estado extenso territorialmente e com grande diversidade
econômica, social e cultural.
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Atualmente a UNEMAT conta com 13 campi, nos seguintes municípios: Alta
Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara,
Luciara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.
Entretanto, sua presença se estende a outros 43 munícipios por meio dos Núcleos
Pedagógicos e Polos de Ensino a Distância, resultando no atendimento a população de
108 cidades mato-grossenses (MATO GROSSO, 2018).
4.1.1 Ensino
A oferta dos cursos de graduação ocorre em duas modalidades: regular e
diferenciada. A modalidade diferenciada contempla a formação indígena, por meio da
Faculdade Indígena (FAINDI), os Cursos Fora de Sede, o Programa de Licenciaturas
Plenas Parceladas e o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica (PARFOR) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
Nas duas modalidades, em 2017, foram ofertados 190 cursos, sendo 67
regulares e 123 diferenciados. O gráfico 1 demonstra a evolução da oferta dos cursos
de graduação no período de 2005 a 2017.
Gráfico 1 – Evolução dos cursos de graduação
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Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

Os cursos de graduação estão distribuídos em 8 diferentes aéreas de
conhecimento, caracterizando uma formação acadêmica plural às diferentes demandas
e realidades regionais, conforme demonstra a figura 1.
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Figura 1 – Distribuição dos cursos de graduação por área de conhecimento

Fonte: Adaptado de UNEMAT (2019).

O número de alunos matriculados nos cursos de graduação tem crescido
significativamente nos últimos anos, totalizando 21.358 alunos em 2017, nas duas
modalidades de ensino. O reflexo desse crescimento é percebido no número de pessoas
formadas anualmente pela instituição. O gráfico 2 apresenta a evolução do número de
alunos matriculados e de formados no período de 2005 a 2017.
Gráfico 2 – Evolução do número de alunos matriculados e formados
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Em uma análise comparativa do ano de 2005 com o ano de 2017 percebe-se
que o número de matrículas foi ampliado em aproximadamente 2,5 vezes,
representando um crescimento de 249%. A encampação, em 2013, dos Campi de
Diamantino e Nova Mutum, aliado a expansão dos Núcleos Pedagógicos são fatores
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representativos neste cenário. A ampliação do número de vagas impacta naturalmente
no número de formados nos anos subsequentes, representando, neste caso, um
aumento de 207% na comparação de 2005 e 2017.
4.1.2 Pesquisa
No âmbito das universidades públicas, o desenvolvimento da pesquisa está
diretamente associado com a pós-graduação, pois é nela que a prática sistematizada da
investigação científica encontra o seu lugar natural, uma vez que a atividade específica
da pós-graduação é a própria pesquisa (SEVERINO, 2009).
Na UNEMAT a oferta de cursos de pós-graduação teve início em 1994 com a
oferta de uma especialização lato-sensu em Língua Portuguesa, no município de
Cáceres, voltada a professores da própria instituição e das escolas da rede pública
(ZATTAR, 2008).
Em 2006 iniciou-se a oferta da pós-graduação stricto sensu com um curso de
mestrado, e em 2010 o primeiro doutorado, ofertado em rede com outras instituições.
A partir de então, a expansão da pós-graduação resultou na oferta de mestrados e
doutorados institucionais e também em rede com outras instituições, além dos cursos
de mestrados e doutorados interinstitucionais, conhecidos como minter e dinter
respectivamente, que se caracterizam por serem conduzidos por uma instituição
promotora nas dependências de uma instituição receptora.
A evolução dos cursos de pós-graduação no período de 2005 a 2017 é
apresentada no gráfico 3, considerando na totalização a oferta institucional direta e a
oferta em rede.
Gráfico 3 – Evolução dos cursos de pós-graduação
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Nota-se o crescimento da pós-graduação stricto sensu, sobretudo dos cursos de
mestrado, e também uma oscilação considerável na oferta dos cursos lato sensu. Em
número de cursos, levando em conta todas as modalidades de oferta, em 2017 foram
ofertados 51 cursos de pós-graduação, sendo 23 cursos de especialização, 16 cursos
de mestrado, 7 cursos de doutorado e outros 5 cursos de minter/dinter, totalizando
1.342 matrículas, sendo 732 nos cursos lato sensu e 610 nos cursos stricto sensu.
Os cursos stricto sensu estão vinculados, conforme avaliação da CAPES às
áreas de biodiversidade, ciências ambientais, ciências agrárias, educação, ensino,
geografia, interdisciplinar, e linguística e literatura. A oferta é distribuída, a depender
do curso, nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Cuiabá, Nova
Xavantina, Tangará da Serra e Sinop.
Enquanto os cursos lato sensu, dado a sua configuração, são ofertados
pontualmente conforme as demandas regionais, nas modalidades presencial e a
distância. A evolução do número de alunos titulados na pós-graduação no período de
2010 a 2017 é apresentada no gráfico 4.
Gráfico 4 – Alunos titulados nos cursos de pós-graduação
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Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

O panorama da pós-graduação converge na qualificação e desenvolvimento de
pesquisa nas diversas áreas, configurando uma importante contribuição da instituição
no desenvolvimento científico e tecnológico do estado e do país. Ao analisar a
evolução do número de títulos de pós-graduação concedidos, percebe-se que somente
em 2017 foram certificados 102 alunos em cursos de especialização e titulados 174
mestres e 7 doutores, além de outros 16 alunos nos cursos de minter/dinter.
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A confirmação da premissa que o desenvolvimento da pesquisa está
diretamente associado com a pós-graduação fica evidente ao analisar o
desenvolvimento da pesquisa na UNEMAT, o que não desqualifica as atividades de
pesquisa no âmbito da graduação, sobretudo, os Programas de Iniciação Científica e
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico. Um importante indicador das atividades
de pesquisa refere-se ao número de projetos de pesquisa institucionalizados conforme
apresentado no gráfico 5, referente ao período de 2005 a 2017.
Gráfico 5 – Número de projetos de pesquisa institucionalizado
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Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

O detalhamento dos 337 projetos de pesquisa referente ao ano de 2017, com a
distribuição por Campi e o respectivo valor global de financiamento são apresentados
na tabela 1.
Tabela 1 – Detalhamento dos projetos por campi e valor financiado referente a 2017
Unidade
Número de Projetos
Alta Floresta
24
Alto Araguaia
13
Barra do Bugres
38
Cáceres
56
Colíder
10
Diamantino
1
Juara
10
Luciara
0
Nova Mutum
5
Nova Xavantina
25
Pontes e Lacerda
20
Sinop
31
Tangará da Serra
104
TOTAL
337
Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

Valor do Financiamento
R$ 10.665.936,26
R$ 212.951,58
R$ 947.080,55
R$ 11.533.213,99
R$ 103.345,89
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 211.954,98
R$ 2.217.704,85
R$ 632.069,07
R$ 611.169,72
R$ 3.741.420,53
R$ 30.876.847,42
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Nota-se que a atividade de pesquisa está descentralizada nos Campi, embora
alguns se destacam em número de projetos e em valores captados, o que impacta
diretamente em equipe e infraestrutura de pesquisa da unidade, dado o perfil do
financiamento de pesquisa pelas intuições de fomento, como FINEP e FAPEMAT.
Outro indicador refere-se aos grupos de pesquisa que são caracterizados pelo
CNPq como o conjunto organizado de pesquisadores que desenvolvem,
permanentemente, as atividades de pesquisas em torno de linhas comuns subordinadas
ao grupo, sob a coordenação de um líder e geralmente com compartilhamento de
equipamentos e instalações. Com essas características, a instituição apresenta 139
grupos de pesquisa certificados, distribuídos nas diversas áreas de conhecimento,
conforme apresentado na tabela 2 referente ao ano de 2017.
Tabela 2 – Número de grupos de pesquisa por área de conhecimento no ano de 2017
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais e Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e Artes
Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

Grupos Certificados
22
14
8
14
43
10
5
23

Identifica-se que as áreas das Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e,
Ciências Agrárias concentram o maior número de grupos de pesquisa, enquanto as
Engenharias apresentam o menor número. Esse cenário pode ser reflexo do número de
cursos de graduação e pós-graduação nas respectivas áreas, e consequentemente a
quantidade de pesquisadores a eles vinculados.
A instituição dispõe de uma política de incentivo a pesquisa básica e aplicada,
tanto na graduação como na pós-graduação, materializada na oferta de bolsas mediante
processo seletivo, com recursos próprios e/ou parceria com instituições de fomento à
pesquisa como CNPq, CAPES e FAPEMAT.
Para os estudantes de graduação são disponibilizados os Programas de
iniciação científica PIBIC/PROBIC visando a formação de novos pesquisadores, e o
programa PIBITI/PROBIT para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e
a inovação.
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No âmbito da pós-graduação são ofertadas bolsas para estudantes de mestrado
e doutorado com o objetivo de proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento
das atividades do curso, dentre elas, as atividades de pesquisas. A tabela 3 apresenta o
número desse tipo de bolsa, disponibilizadas em 2017, e a respectiva instituição
financiadora.
Tabela 3 – Número de bolsas de pós-graduação por instituição financiadora
Modalidade de Bolsa por instituição financiadora
Mestrado Acadêmico (Demanda Social – DS CAPES)
Doutorado Acadêmico (Demanda Social – DS CAPES)
Doutorado em Rede (Demanda Social – DS CAPES)
Pós-doutorado Acadêmico (PNPD CAPES)
Mestrado Acadêmico (CNPq)
Doutorado Acadêmico (CNPq)
Mestrado Acadêmico (FAPEMAT)
Doutorado Acadêmico (FAPEMAT)
Mestrado Acadêmico (FAPEMAT/CAPES)
Doutorado Acadêmico (FAPEMAT/CAPES)
Total
Fonte: Adaptado de UNEMAT (2018).

Quantidade
95
30
6
8
3
3
20
8
93
41
307

Ao analisar comparativamente, o número de bolsas disponibilizadas com o
número de alunos matriculados nos cursos stricto sensu, percebe-se que 50% dos
alunos receberam esse tipo de incentivo no período analisado.
4.1.3 Extensão
O Ministério da Educação (MEC) estabelece, por meio da Resolução
nº. 07/2018, as diretrizes para a extensão na educação superior, dispondo inclusive
sobre sua concepção e abrangência:
Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se
integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em
processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico,
tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições
de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção
e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino
e a pesquisa (BRASIL, 2018).

Portanto, a extensão é atividade focada no relacionamento da universidade com
a comunidade externa, por meio da qual se compartilha e aplica o conhecimento
gerado internamente pelo ensino e pesquisa.
Na UNEMAT, a política de extensão é pautada, conforme a Resolução nº. 017
(UNEMAT, 2013), no desenvolvimento de programas, projetos, cursos, eventos e
prestação de serviços nas diversas áreas, se destacando as ações voltadas ao esporte,
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cultura, direitos humanos e empreendedorismo. No que tange aos projetos, o gráfico 6
apresenta a evolução dos projetos de extensão no período de 2005 a 2017.
Gráfico 6 – Número de projetos de extensão institucionalizados
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Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

Ao analisar os projetos de extensão, percebe-se que são majoritariamente
executados sem um mecanismo direto de financiamento, visto que, dos projetos
executados em 2017 apenas 6%, aproximadamente, contava com financiamento, sendo
este da própria UNEMAT, e também de outras instituições e agências de fomento.
Os eventos e cursos direcionados à comunidade externa são também ações
desenvolvidas, inclusive, como atividade dos projetos, que contribuem para
compreensão do panorama da instituição no âmbito da extensão. Os indicadores
referentes ao ano de 2017 registram a realização de 198 cursos de extensão, com
14.378 certificados emitidos. No que tange aos eventos, no mesmo ano, totalizaram
249 com 49.359 certificações em toda a instituição, independente da natureza do
evento.
Ainda no âmbito da extensão, a instituição dispõe da oferta de bolsas, com
recursos próprios e/ou parceria com instituições de fomento, aos estudantes de
graduação para atuarem nos programas e projetos institucionalizados como incentivo
a formação acadêmica com visão multidisciplinar do estudante às questões relevantes
da sociedade. O gráfico 7 apresenta o número de bolsas de extensão disponibilizadas
no período de 2005 a 2017.
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Gráfico 7 – Número de bolsas de extensão disponibilizadas
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Fonte: Elaborado com base em UNEMAT (2018).

Nota-se, no período analisado, uma variação considerável na quantidade de
bolsas disponibilizadas, contudo, estatisticamente o número de bolsas disponibilizadas
está correlacionado com o número de projetos de extensão apresentados no gráfico 6
para o mesmo período.
4.1.4 Recursos Humanos
O quadro de pessoal da UNEMAT é baseado em duas carreiras profissionais,
instituídas em lei, a carreira dos Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES
e a carreira dos Docentes. As duas carreiras representam 2.133 servidores, efetivos e
interinos, sendo 32,16% de técnicos e 67,84% de docentes, tendo como referência o
ano de 2017. Proporcionalmente, há um técnico para cada dois professores.
O gráfico 8 apresenta a evolução das duas carreiras no período de 2005 a 2017,
considerando a totalização servidores efetivos e interinos.
Gráfico 8 – Evolução do quadro de pessoal
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A UNEMAT dispõe de uma política de incentivo à qualificação de seu quadro
efetivo de pessoal mediante afastamento para qualificação e progressão na carreira.
Para os servidores técnicos há ainda a oferta de bolsas para qualificação, denominada
de bolsa formação. Tais mecanismos têm resultado em um quadro de pessoal altamente
qualificado, sobretudo de docentes, conforme demonstra o gráfico 9, individualizado
por tipo de vínculo, referente ao ano de 2017.
Gráfico 9 – Quadro de docentes por titulação e vínculo no ano de 2017.
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Fonte: Adaptado de UNEMAT (2018).

Percebe-se que aproximadamente 50% dos docentes efetivos são doutores,
enquanto, entre os interinos esse percentual é de aproximadamente 10%. Os interinos
representam 40% do quadro docente, embora, esse percentual apresente oscilação em
função da demanda de novos cursos, substituição de docentes efetivos em qualificação
e licenças entre outros.
O regime de trabalho da carreira docente é regulamentado pela Resolução 07
do CONEPE (UNEMAT, 2016) que estabelece a configuração do trabalho docente em
regime integral de dedicação exclusiva com 40 horas semanais e o regime parcial com
20 ou 30 horas semanais. O regime integral tem como requisito o desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa e extensão, e eventualmente atividades de gestão
acadêmica.
4.1.5 Inovação
A UNEMAT, em 2008, estabeleceu formalmente sua política de inovação com
a publicação da Resolução nº. 080 do CONEPE (UNEMAT, 2008) dispondo sobre os
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e a
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proteção da propriedade intelectual, cumprindo com isso, um requisito da Lei de
Inovação de 2004. Por meio da mesma resolução, criou-se o Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) com a finalidade de gerir a política de inovação.
Embora a política de inovação ora instituída tenha dado ênfase às diretrizes
pertinentes a gestão da propriedade intelectual, atualmente a instituição dispõe de um
portfólio de ativos tecnológicos, gerenciados pelo NIT, com 02 registros de software,
03 registros de marcas e 8 depósitos de patentes, sendo 01 deles em conjunto com a
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade de Brasília (UNB)
(UNEMAT, 2019). No que tange a transferência de tecnologia, um estudo de Rosa et
al., (2019), constatou que no período de 2011 a 2019 não houve processo formal de
transferência de tecnologia conduzido pelo NIT.
Na perspectiva de alinhar-se às Lei de Inovação pós Marco Legal de CT&I e
alavancar os ainda tímidos indicadores no âmbito da inovação, cerca de 11 anos após
o estabelecimento da política institucional de inovação, a UNEMAT reformula suas
diretrizes, reconfigurando os mecanismos de incentivos à inovação em uma nova
política institucional, materializada na Resolução 43 (UNEMAT, 2019).
4.2 Análise da Política Institucional de Inovação
Com o propósito de orientar o processo de análise da política institucional de
inovação e padronizar a apresentação dos resultados, foram estabelecidos eixos
norteadores, comuns aos diferentes documentos analisados: a Lei de Inovação pós
Marco Legal de CT&I e as resoluções 080 (UNEMAT, 2008) e 43 (UNEMAT, 2019).
A estratégia é viável em razão da convergência de finalidade dos documentos,
resguardadas as questões de abrangência e contexto. Assim, definiu-se os seguintes
eixos norteadores: 1) estrutura de gestão da inovação; 2) propriedade intelectual; 3)
transferência de tecnologia e licenciamento; 4) ganhos econômicos; 5) apoio ao
inventor independente; 6) estímulo a ambientes de inovação; 7) prestação de serviços
técnicos especializados e extensão tecnológica; 8) formação e capacitação de recursos
humanos para a inovação; 9) incentivo a inovação para o pesquisador público; 10)
parcerias estratégicas para inovação; e, 11) internacionalização para fins de
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.
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4.2.1 Estrutura de Gestão da Inovação
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é a estrutura, criada pela Lei de
Inovação, para realizar a gestão da inovação no âmbito das ICTs. Na UNEMAT, o
NIT foi criado em 2008, vinculado a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Com a
reformulação da política institucional de inovação, alterou-se a nomenclatura para
Agência de Inovação, passando a vincular-se a Reitoria, conforme apresentado no
quadro 1.
Quadro 1- Comparativo da Estrutura de Gestão da Inovação
Lei 10.973/2004
Art. 2º Para os efeitos desta Lei,
considera-se:
VI - Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT): estrutura
instituída por uma ou mais
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.

Resolução 080/2008
Art. 5º Fica criado o Núcleo de
Inovação Tecnológica - NIT da
UNEMAT vinculado a PróReitoria de Pesquisa e PósGraduação - PRPPG, para a
gestão de ações decorrentes
desta Resolução.

Resolução 43/2019
Art. 2º. Para a presente política
adotam‐se
as
seguintes
definições fundamentais:
II - Agência de Inovação - é o
Núcleo
de
Inovação
Tecnológica que tem por
finalidade a gestão de política
institucional de inovação da
UNEMAT
e
tem
por
competências mínimas as
atribuições previstas nesta
resolução;
[...]
Art. 4º - Fica criada a Agência
de Inovação da UNEMAT
vinculada a Reitoria com a
missão de gerir esta Política de
Inovação.

Fonte: Elaboração própria (2019).

Cabe destacar que, a despeito da permissão legal inserida pelo Marco Legal à
Lei de Inovação para a criação de NITs com personalidade jurídica própria na forma
de entidade sem fins lucrativos, optou-se, pela manutenção do modelo atual, porém,
consignou-se a indicação de que, havendo interesse, a UNEMAT pode assim constituir
o NIT, estabelecendo a forma de gestão e repasse de recursos (art. 9º).
No que tange as competências e responsabilidades do NIT, com a reformulação
da política de inovação, foram mantidas as já estabelecidas na Resolução 080/2008,
acrescentando àquelas trazidas pelo Marco Legal à Lei de Inovação, referente a:
negociação e gestão dos acordos de transferência de tecnologia; desenvolvimento de
estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da
propriedade intelectual; desenvolvimento de estudos e estratégias para a transferência
de inovações geradas pela instituição; e, a promoção e acompanhamento do
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relacionamento da instituição com organizações públicas e privadas, em especial para
as atividades previstas nos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento
e nos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. As proposições contemplam
ainda a inclusão de outras duas competências, pertinentes ao ambiente da instituição,
que são: o apoio as incubadoras e o apoio a criação de empresas juniores e startups
(art.10).
Quanto a destinação de recursos humanos para a gestão da inovação, a
Resolução 080/2008 consignou apenas a figura de um diretor, embora, posteriormente,
criou-se no organograma da UNEMAT uma Supervisão de Acompanhamento de
Inovação Tecnológica. Com a reformulação, além da manutenção do Diretor de
Inovação, consignou-se a necessidade de agregar, minimamente, um responsável para
cada uma das seguintes áreas: propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
empreendedorismo; e, alianças estratégicas (art. 8º).
Para deliberar nas questões relacionadas a gestão da propriedade intelectual da
instituição e avaliar os relatórios de gestão da diretoria de inovação, criou-se a figura
de um Comitê Técnico de Inovação composto por cinco membros, sendo quatro deles
mediante chamada pública, e o Diretor de Inovação como membro nato (art. 7º).
Ao analisar as novas diretrizes em torno da estrutura organizacional de gestão
da inovação, nota-se uma proposta de fortalecimento do NIT, que, com a configuração
de Agência de Inovação e vinculação direta a reitoria indica uma perspectiva de maior
inserção tanto externa à universidade quanto interna, mediante a possibilidade de
ampliação da transversalidade no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. Ainda nesta
perspectiva, destaca-se o indicativo da necessidade de ampliação do quadro de pessoal
da Agência de Inovação frente a um cenário de ampliação de competências e
responsabilidades contempladas nas novas diretrizes. O alinhamento às necessidades
institucionais também é observado ao consignar a indicação específica de apoio da
Agência de Inovação ao desenvolvimento de incubadoras, empresas juniores e
startups, considerando o cenário existente na instituição e a convergência desses
ambientes com a inovação e o empreendedorismo.
Cabe destacar ainda que, a criação de um comitê técnico de inovação, de caráter
deliberativo, demonstra a busca por um processo mais democrático e transparente nas
questões relacionadas a gestão da propriedade intelectual da instituição.
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4.2.2 Propriedade Intelectual
No que tange a propriedade intelectual das ICTs, o Marco Legal não trouxe
mudanças à Lei de Inovação. Com isso, as disposições da Resolução 080/2008,
mantiveram-se, neste ponto, alinhada às diretrizes nacionais.
Assim, na reformulação da política de inovação, foram mantidas as disposições
já existentes, inserindo apenas alterações pontuais e melhorias na redação, visando
maior clareza do texto. Assim, estão contempladas diretrizes sobre: a origem da
criação intelectual e quem pode ser considerado criador (art.11); o direito a titularidade
da criação realizada dentro da UNEMAT, e/ou que utilize recursos humanos da
instituição ou algum outro tipo de recurso tais como: equipamentos, orçamento e
informações (art. 12); a possibilidade desse direito ser exercido em conjunto com outra
pessoa jurídica, como instituições ou empresas, nacionais ou estrangeiras (art. 12); o
direito a titularidade de criações realizadas parcialmente fora da instituição, por
pessoas vinculadas a UNEMAT, utilizando-se de recursos ou instalações da instituição
(art. 13).
A realização dos procedimentos para a proteção da criação intelectual continua
sob competência da Agência de Inovação, podendo ser realizadas contratações de
instituições de apoio e assessorias especializadas para casos em que as especificidades
da criação ou da proteção assim o demandar (art. 14); indicação de quem figura como
depositante e como criador no pedido de proteção da criação intelectual (art. 15);
indicação da responsabilidade sobre as despesas e encargos decorrentes do processo
de proteção da criação intelectual (art. 16); e, indicação de que a proteção da
propriedade intelectual seja determinada mediante análise de viabilidade de
exploração comercial da criação, podendo, a depender do resultado da análise, ceder
gratuitamente os direitos ao criador, para que este realize a proteção em seu nome (art.
17).
Cabe destacar que o foco principal da Resolução 080/2008 consistia em
diretrizes para gestão da propriedade intelectual, então, nesse ponto, a nova política de
inovação não apresenta novidades frente a manutenção das disposições já existentes,
que se mantem alinhadas a Lei de Inovação e ao contexto institucional.
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4.2.3 Transferência de Tecnologia e Licenciamento
A transferência de tecnologia ganhou destaque na Lei de Inovação com o
advento do Marco Legal, que a inseriu como um dos princípios da lei, possibilitando
diferentes perspectivas às ICTs, sobretudo, no que tange a permissão para cessão dos
direitos sobre criação intelectual.
No âmbito da UNEMAT, a Resolução 080/2008 abordava a transferência de
tecnologia e licenciamento apenas em contexto geral, não estabelecendo diretrizes para
operacionalização destes mecanismos. No entanto, as diferentes possibilidades de
transferência de tecnologia, inseridas na Lei de Inovação pelo Marco Legal, foram
contempladas na reformulação da política de inovação da instituição. No quadro 2 são
apresentadas as proposições que abrangem a cessão de direitos, ou seja, a transferência
de titularidade do ativo intelectual. Destaca-se que, como as diretrizes presentes no
quadro não foram contempladas na Resolução 080/2008, neste caso, não será
apresentada a coluna pertinente a esta resolução.
Quadro 2 – Comparativo referente a Transferência de Tecnologia
Lei 10.973/2004
Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de
parceria com instituições públicas e privadas
para realização de atividades conjuntas de
pesquisa científica e tecnológica e de
desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço
ou processo.
[...]
§ 3º A propriedade intelectual e a participação
nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas
às partes contratantes, nos termos do contrato,
podendo a ICT ceder ao parceiro privado a
totalidade dos direitos de propriedade intelectual
mediante compensação financeira ou não
financeira,
desde
que
economicamente
mensurável.
Art. 11. Nos casos e condições definidos em
normas da ICT e nos termos da legislação
pertinente, a ICT poderá ceder seus direitos sobre
a criação, mediante manifestação expressa e
motivada e a título não oneroso, ao criador, para
que os exerça em seu próprio nome e sob sua
inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante
remuneração.
Fonte: Elaboração própria (2019).

Resolução 43/2019
Art. 19 A UNEMAT poderá ceder os seus direitos
sobre a criação, nos termos do contrato, ao parceiro
privado a totalidade dos direitos de propriedade
intelectual mediante compensação financeira ou não
financeira, desde que economicamente mensurável,
após parecer da Agência de Inovação e decisão do
dirigente máximo da instituição.
Art. 18 A UNEMAT poderá ceder os seus direitos
sobre a criação, por meio de manifestação expressa
e motivada e a título não oneroso, ao criador, para
que os exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira
responsabilidade, nas hipóteses e nas condições
definidas nesta Resolução e nas normas da
UNEMAT, nos termos da legislação pertinente.
[...]
Art. 20 A UNEMAT poderá ceder os seus direitos
sobre a criação a terceiro, mediante remuneração,
nas hipóteses e nas condições definidas nesta
Resolução e na legislação pertinente.
[...]

Ao analisar as novas diretrizes, percebe-se três diferentes possibilidades de a
UNEMAT realizar transferência de tecnologia mediante a cessão de direitos sobre
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criação intelectual: ao criador, a título não oneroso (art. 18); ao parceiro privado,
mediante compensação financeira ou não-financeira (art. 19) e a terceiros, mediante
remuneração (art. 20).
No que tange ao Licenciamento, alinhando-se ao artigo 6º da Lei de Inovação,
consignou-se diretrizes para que a UNEMAT possa obter o direito de uso ou de
exploração de criação protegida e licenciar suas criações, desenvolvidas isoladamente
ou em parceria, a título exclusivo e não exclusivo (art. 21). Para os casos de
licenciamento a título exclusivo, a instituição deverá realizar previamente uma
publicação de oferta tecnológica, o que é dispensado, nos casos em que a contratação,
mesmo que com cláusula de exclusividade, ocorra com empresa que tenha participado
do desenvolvimento da tecnologia em questão.
Ainda, atendendo o § 4º do art. 6º da Lei de Inovação, indicou-se que nos casos
de licenciamento de tecnologia de interesse da defesa nacional esta deverá observar as
disposições da lei federal pertinente. E que nos casos, tanto de transferência de
tecnologia quanto de licenciamento para exploração de criação reconhecida em ato do
Poder Executivo, como de relevante interesse público, esta deverá ocorrer a título não
exclusivo, atendendo assim, o § 5º do art. 6º da Lei de Inovação.
As novas diretrizes indicam ainda que os procedimentos pertinentes à
contratação de transferência de tecnologia e de licenciamento é de competência da
Agência de Inovação, que poderá contar com assessoria técnica de órgãos
especializados no caso em análise, além dos próprios criadores (art. 21§1º). Assim
como, a indicação da aplicação, no que couber, das mesmas normas aos casos de
transferência de conhecimento ou de tecnologia não passíveis de proteção por
propriedade intelectual (art. 22).
Ao analisar as diretrizes estabelecidas para a transferência de tecnologia e
licenciamento na UNEMAT, nota-se um passo importante no sentido da adoção de
mecanismos legais que favoreçam que as tecnologias produzidas internamente sejam
aplicadas ao mercado, beneficiando a sociedade. As proposições nesse âmbito
demonstram que a instituição está atenta ao seu contexto, tendo em vista que, o cenário
atual da transferência de tecnologia na UNEMAT foi objeto de estudo de Rosa et al.,
(2019), o qual constatou que no período de 2011 a 2019 não houve processo formal de
transferência de tecnologia na instituição, identificando ainda que, a insegurança
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jurídica e os fluxos internos de processos são algumas das barreiras para efetivação da
transferência de tecnologia.
4.2.4 Ganhos Econômicos
São considerados ganhos econômicos, no âmbito da Lei de Inovação, os
royalties, remuneração ou outros benefícios financeiros advindos da exploração da
criação protegida, direta ou indiretamente, deduzindo-se as despesas, encargos e custos
de produção. No que tange a distribuição, a Lei assegura ao criador o percentual
mínimo de 5% e máximo de 1/3 dos ganhos econômicos auferidos com a criação.
Seguindo essas diretrizes, a UNEMAT contemplou desde a Resolução 080/2008 a
forma de distribuição interna destes ganhos, conforme apresentação comparativa no
quadro 3.
Quadro 3 – Comparativo dos ganhos econômicos
Lei 10.973/2004
Art. 13. É assegurada ao criador
participação mínima de 5%
(cinco por cento) e máxima de
1/3 (um terço) nos ganhos
econômicos, auferidos pela
ICT, resultantes de contratos de
transferência de tecnologia e de
licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploração
de criação protegida da qual
tenha sido o inventor, obtentor
ou autor, aplicando-se, no que
couber, o disposto no parágrafo
único do art. 93 da Lei nº 9.279,
de 1996.
§ 1º A participação de que trata
o caput deste artigo poderá ser
partilhada pela ICT entre os
membros da equipe de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico
que tenham contribuído para a
criação.

Fonte: Elaboração própria (2019).

Resolução 080/2008
Art. 16 Os ganhos econômicos
resultantes da exploração da
criação intelectual protegida
por direitos de propriedade
intelectual, consubstanciados
nos
rendimentos
líquidos
efetivamente auferidos pela
UNEMAT, serão divididos em
parcelas iguais entre:
I. A UNEMAT para o
cumprimento das finalidades
constantes no artigo 6º, do
custeio das despesas de que
trata o artigo 14, cujo excedente
deverá servir ao estímulo às
atividades de pesquisa na
UNEMAT.
II. A unidade ou unidades
acadêmicas
onde
foram
realizadas as atividades das
quais resultou a criação
intelectual protegida, respeitada
a obrigatoriedade da sua
aplicação em atividades de
pesquisa e a prioridade à área de
ensino onde se originou a
referida criação intelectual.
III. O autor ou autores da
criação intelectual protegida,
indicados no §1º do artigo 4º
desta Resolução.

Resolução 43/2019
Art. 25 Os ganhos econômicos
resultantes de contratos de
transferência de tecnologia ou
licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploração
de criação protegida por
direitos
de
propriedade
intelectual, auferidos pela
UNEMAT serão divididos:
I - ⅓ (um terço) para a unidade
de pesquisa vinculada aos
inventores ou pesquisadores na
seguinte ordem de prioridade:
núcleo, centro ou faculdade;
II - ⅓ (um terço) para as ações
e despesas da Agência de
Inovação;
III - ⅓ ao(s) criador(es),
inventor, obtentor e/ou autores
da
criação
intelectual
protegida.
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Ao analisar comparativamente as diretrizes institucionais quanto aos ganhos
econômicos, percebe-se que a novidade consignada na reformulação da política de
inovação é a destinação de 1/3 dos recursos para a Agência de Inovação, uma vez que,
houve a manutenção das parcelas destinadas aos criadores/inventores e à unidade de
pesquisa na qual os criadores/inventores são vinculados, acrescentando apenas a
ordem de prioridade na destinação dos recursos para núcleos, centros ou faculdades.
Manteve-se ainda a indicação já estabelecida de que a execução administrativa dos
recursos pode ser atribuída à fundação de apoio e, que, a parcela destinada aos
criadores/inventores deve ser efetivada em prazo não superior a 01 (um) ano após a
realização da receita.
Observa-se que destinação de parte dos ganhos econômicos advindos da
exploração de criação protegida à Agencia de Inovação, busca, de certa forma, seu
fortalecimento no que tange às questões financeiras, dentro da perspectiva de que o
portfólio de propriedade intelectual possa gerar recursos financeiros para o
desenvolvimento da inovação na instituição.
4.2.5 Apoio ao inventor independente
O Marco Legal acrescentou à Lei de Inovação mecanismos de apoio ao
inventor independente, consignando desde os princípios da lei o incentivo e a
integração destes inventores às atividades das ICTs e ao sistema produtivo (Art. 1º,
Inc. XIV). Com isso, além da manutenção do art. 22 da Lei de Inovação, que prevê a
adoção da criação do inventor independente por ICT pública, houve a inclusão do art.
22-A permitindo que o poder público, nas diferentes esferas, disponibilize mecanismos
de apoio que favoreça o desenvolvimento e inserção da criação do inventor
independente no mercado.
No âmbito da UNEMAT, este tema foi contemplado na Resolução 080/2008
apenas dentro das competências do Núcleo de Inovação. Com a reformulação da
política de inovação, procedeu-se a inclusão de todos os mecanismos de apoio ao
inventor independente presentes nas diretrizes atualizadas da Lei de Inovação,
conforme apresentação comparativa no quadro 4.
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Quadro 4 – Comparativo referente apoio ao inventor independente
Lei 10.973/2004
Art.
22.
Ao
inventor
independente que comprove
depósito de pedido de patente é
facultado solicitar a adoção de
sua criação por ICT pública,
que
decidirá
quanto
à
conveniência e à oportunidade
da solicitação e à elaboração de
projeto voltado à avaliação da
criação
para
futuro
desenvolvimento, incubação,
utilização, industrialização e
inserção no mercado.
[...]
Art. 22A. A União, os Estados,
o
Distrito
Federal,
os
Municípios, as agências de
fomento e as ICTs públicas
poderão apoiar o inventor
independente que comprovar o
depósito de patente de sua
criação, entre outras formas,
por meio de:
I análise da viabilidade técnica
e econômica do objeto de sua
invenção;
II
assistência
para
transformação da invenção em
produto ou processo com os
mecanismos financeiros e
creditícios
dispostos
na
legislação;
III assistência para constituição
de empresa que produza o bem
objeto da invenção;
IV
orientação
para
transferência de tecnologia para
empresas já constituídas.

Resolução 080/2008
Art. 6º Compete ao NIT da
UNEMAT:
[...]
III. Avaliar a solicitação de
Inventor Independente para
adoção de invenção na forma
do art. 22 da Lei 10.973/2004;

Resolução 43/2019
Art. 29 A UNEMAT, quando
solicitada
por
inventor
independente, poderá adotar
sua criação para futuro
desenvolvimento, incubação,
utilização, industrialização e
inserção no mercado, desde que
este comprove o depósito da
patente.
§ 1º A UNEMAT avaliará a
criação, quanto aos requisitos
mínimos de viabilidade técnica
e/ou econômica, afinidade com
sua área de atuação e estratégia
de
desenvolvimento
de
tecnologias.
[...]
Art. 28 A UNEMAT, por meio
da Agência de Inovação, poderá
apoiar o inventor independente
que comprovar o depósito de
patente de sua criação, entre
outras formas, por meio de:
I ‐ análise da viabilidade técnica
e econômica do objeto de sua
invenção;
II
‐
assistência
para
transformação da invenção em
produto, processo, serviço ou
método com os mecanismos
financeiros
e
creditícios
dispostos na legislação;
III
‐
assistência
para
constituição de empresa que
produza o bem objeto da
invenção; e
IV ‐ orientação para a
transferência de tecnologia para
empresas já constituídas.
[...]

Fonte: Elaboração própria (2019).

Diante do quadro comparativo, percebe-se que foram inseridas diretrizes que
permitem a UNEMAT adotar a criação do inventor independente, ou seja, daquele que
não possui vínculo com a instituição, desde que haja comprovação do depósito da
patente. A adoção deve ter como finalidade o desenvolvimento, incubação, utilização,
industrialização e inserção no mercado. Assim, consignou-se que a Agência de
Inovação oferte mecanismos de apoio a esta categoria de inventor, na forma de análise
de viabilidade técnica e econômica, assistência para transformação da invenção em
outros produtos, processos ou serviços, assistência para constituição de empresa para
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explorar a invenção e também para efetivar transferência de tecnologias para outras
empresas.
Os mecanismos estabelecidos para apoio de inventores independentes tendem
a gerar um novo tipo de demanda para Agência de Inovação, representando uma
oportunidade de prestação de serviços especializados, com a perspectiva de geração
de recursos econômicos e/ou financeiros que podem ser investidos no
desenvolvimento da própria Agência de Inovação.
4.2.6 Estímulo a ambientes de inovação
O Marco Legal incluiu na Lei de Inovação a permissão para que o poder
público, sobretudo as ICTs, apoiem a criação, implantação e a consolidação de
ambientes promotores da inovação, com a perspectiva de incentivar o
desenvolvimento tecnológico do país, o aumento da competitividade das empresas e a
interação entre empresas e ICTs.
Como a previsão legal nesse aspecto é recente, a Resolução 080/2008 não
tratou do tema, embora, a UNEMAT tem desenvolvido ações pontuais com essa
finalidade, sobretudo, em relação às iniciativas de implantação de Parques
Tecnológicos no estado. Na reformulação da política de inovação o tema foi
contemplado com um capítulo específico, com abrangência também ao
empreendedorismo, conforme demonstrado no quadro 5.
Quadro 5 – Comparativo referente ao estímulo a ambientes de inovação
Lei 10.973/2004
Art. 3ºB. A União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios, as respectivas agências de
fomento e as ICTs poderão apoiar a criação, a
implantação e a consolidação de ambientes
promotores da inovação, incluídos parques e
polos tecnológicos e incubadoras de empresas,
como forma de incentivar o desenvolvimento
tecnológico, o aumento da competitividade e a
interação entre as empresas e as ICTs.
[...]
§ 2º Para os fins previstos no caput, a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as
respectivas agências de fomento e as ICTs
públicas poderão:
I ceder o uso de imóveis para a instalação e a
consolidação de ambientes promotores da
inovação, diretamente às empresas e às ICTs
interessadas ou por meio de entidade com ou sem
fins lucrativos que tenha por missão institucional

Resolução 43/2019
Art. 34 A UNEMAT poderá apoiar à construção
de ambientes especializados e cooperativos de
inovação por meio do compartilhamento do
conhecimento científico e tecnológico com a
sociedade,
utilizando-se
de
parcerias
tecnológicas, licenciamentos e transferência de
tecnologia, compartilhamento de infraestrutura,
serviços tecnológicos e outros arranjos
institucionais previstos na legislação vigente que
possam estimular o empreendedorismo e a
inovação.
Art. 35 A UNEMAT poderá apoiar a criação, a
implantação e a consolidação de ambientes
promotores da inovação, incluídos os
ecossistemas de inovação e os mecanismos de
geração de empreendimentos, como forma de
incentivar o desenvolvimento tecnológico, o
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a gestão de parques e polos tecnológicos e de
incubadora de empresas, mediante contrapartida
obrigatória, financeira ou não financeira, na
forma de regulamento;
II – Participar da criação e da governança das
entidades gestoras de parques tecnológicos ou de
incubadoras de empresas, desde que adotem
mecanismos que assegurem a segregação das
funções de financiamento e execução.

aumento da competitividade e a interação entre a
instituição e empresas.
[...]
Art. 36 A UNEMAT estimulará a criação de
incubadoras tecnológicas e sociais, nos campi em
que houver demanda para tal, de acordo com as
diretrizes institucionais.
[...]

Fonte: Elaboração própria (2019).

Nas novas diretrizes estabeleceu-se que, para a UNEMAT, os ambientes
tratados neste eixo são espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, tais
como Parques e Polos Tecnológicos, Incubadoras, Centros, Núcleos e Laboratórios
voltados a nova economia do conhecimento e que tenham com perfil a articulação com
empresas, órgãos do governo, outras ICTs e a sociedade (art. 35 § 1º). Para o
desenvolvimento destes ambientes consignou-se que a UNEMAT, além do
compartilhamento de conhecimento científico e tecnológico, possa disponibilizar,
dentre outros mecanismos de apoio, a cessão de uso de imóveis, participação na
governança dos ambientes e a disponibilização de espaços em prédios compartilhados
a interessados em ingressar no ambiente promotor da inovação (art. 35).
Dentre as disposições em torno dos ambientes promotores de inovação
contemplou-se diretrizes específicas no que tange a criação de incubadoras no âmbito
da própria instituição, visando o atendimento das demandas internas de incubação de
projetos com potencial de transformação em produtos, processos e serviços (art. 36).
Ainda na perspectiva de promover ambientes cooperativos de inovação,
seguindo as diretrizes do Art. 4º da Lei de Inovação, consignou-se permissão à
UNEMAT para compartilhar, com ou sem contrapartida financeira ou econômica e
por prazo determinado, sua infraestrutura de laboratórios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações com outras ICTs, empresas ou organizações com a
finalidade de desenvolver ações voltadas a inovação (art. 37). Esta infraestrutura,
seguindo as mesmas regras, também pode ser objeto de uso temporário, inclusive por
pessoas físicas externas, em atividades de pesquisa, extensão, desenvolvimento e
inovação, desde que não interfira diretamente nem conflite com a atividade-fim da
instituição. As diretrizes nesse sentido, indicam que tanto para o compartilhamento
quanto para a permissão de uso temporário deve-se assegurar a plena manutenção da
infraestrutura de pesquisa e inovação utilizada.
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Nota-se que, ao tratar do compartilhamento e permissão de uso de
infraestrutura, a nova política de inovação da instituição foi além do que dispõe a Lei
de Inovação ao consignar que estes dois mecanismos podem ser disponibilizados sem
contrapartida financeira ou econômica.
De modo geral, ao analisar as diretrizes em torno do eixo de estímulo a
ambientes de inovação, percebe-se que estas apontam para a perspectiva de maior
aproximação e interação da UNEMAT com empresas, governo e outras ICTs com foco
na inovação, o que tende a contribuir para o fortalecimento do ecossistema de
empreendedorismo e inovação do estado e do país.
4.2.7 Prestação de serviços técnicos especializados e extensão tecnológica
A previsão legal de prestação de serviços por ICTs em atividades voltadas à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica já constava da Lei de Inovação, porém,
com o Marco Legal alterou-se a redação do artigo pertinente ao tema, incluindo o
termo “técnicos especializados” aos serviços já previstos, enfatizando com isso, que a
permissão não abrange todo e qualquer serviço.
No âmbito da UNEMAT, mesmo com previsão legal anterior, a Resolução
080/2008 não tratou do tema. Com isso, as diretrizes nesse sentido, incluídas na
reformulação da política de inovação representa um mecanismo novo nas normas da
instituição, dessa forma, foi necessário estabelecer conceitualmente que para a
UNEMAT os serviços técnicos especializados são aqueles que contemplam a
produção de criações e novas tecnologias, assim como, os serviços complementares
ou instrumentais à tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes,
certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da
inovação ou tecnologia (art. 2º Inc. XX).
Assim, consignou-se que este tipo de prestação de serviços técnicos
especializados deve ser executado por meio da Agência de Inovação, conforme
disposto no quadro 6.
Quadro 6 – Comparativo referente prestação de serviços técnicos especializados
Lei 10.973/2004
Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições
públicas ou privadas serviços técnicos
especializados compatíveis com os objetivos
desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente

Resolução 43/2019
Art. 38. É facultado à UNEMAT, por meio de
sua Agência de Inovação, prestar à instituições
públicas, privadas e organizações sociais
serviços técnicos especializados compatíveis
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produtivo, visando, entre outros objetivos, à
maior competitividade das empresas.
[...]
Fonte: Elaboração própria (2019).

com atividades voltadas à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo.
[...]

As diretrizes para execução da prestação de serviços contemplam a necessidade
de autorização do reitor e a possibilidade de retribuição pecuniária para o servidor
envolvido na prestação de serviços, devendo este ter autorização prévia da sua unidade
de lotação para execução da atividade (art. 38 §1º e § 2º).
No que tange a extensão tecnológica, seguindo a previsão inserida na Lei de
Inovação pelo Marco Legal (Art. 15-A Inc. III), consignou-se na política de inovação
da UNEMAT, que a Agência de Inovação deve incentivar e apoiar ações que auxiliem
no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na
sua disponibilização à sociedade e ao mercado, visando a interação da UNEMAT com
o setor produtivo para que estabeleçam troca de saberes, conhecimentos e
experiências, observada a política de extensão da instituição (Art. 39).
Ao analisar as diretrizes criadas para a prestação de serviços técnicos
especializados e também para a extensão tecnológica, observa-se que estes
mecanismos se alinham com normativas pertinentes a política de extensão da
instituição, entretanto, propõe-se a perspectiva da inovação nestas ações, destacando
o papel da Agência de Inovação.
4.2.8 Formação e capacitação de recursos humanos para a inovação
A Lei de Inovação, antes mesmo do Marco Legal, já consignava às ICTs a
obrigatoriedade de contemplar o incentivo a inovação, disposto na lei, nas ações de
formação de recursos humanos (Art. 26). Na perspectiva de incentivar a capacitação
de recursos humanos voltados a inovação, permitiu-se o recebimento de bolsa de
estímulo a inovação à servidores, militares ou empregados públicos envolvidos com a
execução de atividades de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo no âmbito de parcerias realizadas pela ICT (Art. 9º).
Com o Marco Legal, essas previsões foram mantidas, estendendo a permissão para
recebimento de bolsa de estímulo a inovação também aos alunos de curso técnico, de
graduação e de pós-graduação.
Na UNEMAT, a Resolução 080/2008 não estabeleceu diretrizes quanto a
formação e capacitação de recursos humanos voltados a inovação, entretanto, a
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instituição implantou posteriormente um programa de concessão de bolsa de inovação
tecnológica para alunos de graduação. Na reformulação da política de inovação este
tema foi destacado em um capítulo específico, com indicação para que a UNEMAT
insira a inovação e o empreendedorismo, de forma interdisciplinar, em suas atividades
de ensino e gestão, visando à formação e capacitação de discentes, docentes e técnicos
da instituição. Consignou-se também, como previsto na Lei de Inovação, a permissão
para o pagamento de bolsas de estímulo a inovação a servidores, alunos de graduação
e pós-graduação, conforme apresentando no quadro 7.
Quadro 7 – Comparativo referente a formação e capacitação de recursos humanos
para inovação
Lei 10.973/2004
Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de
parceria com instituições públicas e privadas
para realização de atividades conjuntas de
pesquisa científica e tecnológica e de
desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço
ou processo.
§ 1º O servidor, o militar, o empregado da ICT
pública e o aluno de curso técnico, de graduação
ou de pós-graduação envolvidos na execução das
atividades previstas no caput poderão receber
bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT
a que estejam vinculados, de fundação de apoio
ou de agência de fomento.
[...]
Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre
suas atividades principais deverão associar,
obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta
Lei a ações de formação de recursos humanos
sob sua responsabilidade.
Fonte: Elaboração própria (2019).

Resolucão 43/2019
Art. 40 No âmbito dos instrumentos jurídicos
firmados com instituições públicas e privadas
para a realização de atividades de pesquisa
científica
e
tecnológica
envolvendo
desenvolvimento e inovação em tecnologia,
produto, serviço ou processo, poderão ser
concedidas bolsas de estímulo à inovação a
servidores, estudantes de graduação ou de pósgraduação envolvidos na execução das
atividades, concedidas diretamente pela
UNEMAT, por fundação de apoio credenciada
ou por agência de fomento.
[...]
Art. 41 A UNEMAT deve, dentre outras
possibilidades, se engajar na formação
interdisciplinar voltadas à inovação e
empreendedorismo para docentes, discentes e
técnicos em suas diversas iniciativas de ações
formativas e de gestão.

Nas novas diretrizes, as bolsas de estímulo a inovação foram caracterizadas
como o aporte de recursos financeiros, em benefício de pessoa física, que não importe
contraprestação de serviços, destinado à capacitação de recursos humanos ou à
execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo e às atividades de extensão tecnológica, de proteção
da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia (§ 2º, Inc. III do art. 40).
Assim, as diretrizes inseridas na política de inovação visando à formação e
capacitação de recursos humanos voltados a inovação, bem como, os programas e
ações de incentivo ao empreendedorismo e inovação que a instituição tem
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desenvolvido, indicam uma nova perspectiva de desenvolvimento institucional de uma
cultura de inovação, integrando o ativo principal da instituição, que são as pessoas.
4.2.9 Incentivo a inovação para o pesquisador público
A Lei de Inovação trouxe mecanismos específicos de incentivo a inovação aos
pesquisadores públicos, ou seja, àqueles detentores de cargo, função ou emprego
público que desenvolva atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação como
atribuição funcional (art. 2º, Inc. VIII). Estes mecanismos facultam ao pesquisador
público: o afastamento de suas atividades para prestar colaboração a outra ICT (art.
14); o exercício de atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação
(art. 14-A), incluído pelo Marco Legal, e, o licenciamento para constituir empresa
visando o desenvolvimento de atividade empresarial pertinente a inovação (art. 15).
No âmbito da UNEMAT, estes mecanismos de incentivo a inovação não foram
considerados na Resolução 080/2008, embora, já contavam originalmente da Lei de
Inovação, com exceção da previsão de exercício de atividade remunerada de pesquisa,
desenvolvimento e inovação (art. 14-A) que foi incluído pelo Marco Legal. No
processo de reformulação da política de inovação, a Comissão Especial instituída para
elaborar a proposta de reformulação propôs a inclusão dos três mecanismos de
incentivo a inovação para pesquisadores públicos previstos nos artigos 14, 14-A e 15
da Lei de Inovação, entretanto, após análise do colegiado de pró-reitores foi retirado a
previsão de licença para o pesquisador constituir empresa visando o desenvolvimento
de atividade empresarial pertinente a inovação, previsto no art. 15 da Lei. O quadro 8
apresenta os incentivos aprovados.
Quadro 8 – Comparativo referente ao eixo de incentivo ao pesquisador público
Lei 10.973/2004

Resolução 43/2019

Art. 14. Para a execução do disposto nesta Lei,
ao pesquisador público é facultado o afastamento
para prestar colaboração a outra ICT, nos termos
do inciso II do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, observada a conveniência da
ICT de origem.
[...]

Art. 42 É facultado ao servidor da UNEMAT a
possibilidade de afastamento para prestar
colaboração com outra ICT, em atividades
pertinentes a Lei de Inovação, conforme
regulamento da UNEMAT.

Art. 14A. O pesquisador público em regime de
dedicação
exclusiva,
inclusive
aquele
enquadrado em plano de carreiras e cargos de
magistério, poderá exercer atividade remunerada
de pesquisa, desenvolvimento e inovação em
ICT ou em empresa e participar da execução de

Art. 43 O docente em regime de dedicação
exclusiva poderá exercer atividade remunerada
de pesquisa, desenvolvimento e inovação em
outra ICT ou em empresa e participar da
execução de projeto aprovado ou custeado com
recursos previstos na Lei de Inovação, conforme
regulamentado em resolução da UNEMAT.
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projeto aprovado ou custeado com recursos
previstos nesta Lei, desde que observada a
conveniência do órgão de origem e assegurada a
continuidade de suas atividades de ensino ou
pesquisa nesse órgão, a depender de sua
respectiva natureza.
[...]
Art. 15. A critério da administração pública, na
forma do regulamento, poderá ser concedida ao
pesquisador público, desde que não esteja em
estágio probatório, licença sem remuneração
para constituir empresa com a finalidade de
desenvolver atividade empresarial relativa à
inovação.
[...]
Fonte: Elaboração própria (2019).

Cabe destacar que a despeito da Lei de Inovação já estabelecer normas para a
concessão dos incentivos ao servidor pesquisador, e a Comissão Especial de
elaboração da proposta de reformulação da política de inovação da UNEMAT
consignar tais normas enquanto proposta, a gestão da instituição optou por estabelecer
posteriormente em regulamento específico as normas pertinentes, visando não haver
conflito com a regulamentação já existente para licença e afastamento de servidores.
Ao analisar os mecanismos propostos, a despeito da instituição não consignar
em suas diretrizes a previsão de licença para o pesquisador constituir empresa visando
o desenvolvimento de atividade empresarial pertinente a inovação, há que se
considerar que a reformulação da política institucional de inovação representa um
avanço no que tange ao incentivo a inovação ao servidor pesquisador. Os mecanismos
contemplados tendem a fortalecer o engajamento dos pesquisadores em projetos com
potencial de inovação e a interação da UNEMAT com empresas e sobretudo com
outras ICTs visando a inovação.
4.2.10 Parcerias estratégicas para inovação
Com o Marco Legal o incentivo às parcerias estratégicas para inovação foram
reforçadas na Lei de Inovação, incluindo-se a previsão de que a concessão de recursos
financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura pertencentes ao poder público,
incluindo as ICTs, podem ser estendidos à constituição de parcerias estratégicas e
desenvolvimento de projetos de cooperação entre ICTs e empresas e entre empresas,
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em atividades de pesquisa e desenvolvimento que tenham por objetivo a geração de
produtos, serviços e processos inovadores (art. 19, § 6º Inc. II).
Na UNEMAT, a Resolução 080/2008 não contemplou o tema das parcerias
estratégicas entre suas disposições. No entanto, a reformulação da política de inovação
traz diretrizes específicas para o desenvolvimento de parcerias voltadas a inovação, as
quais deverão ser executadas por meio da Agência de Inovação, conforme
apresentação no quadro 9.
Quadro 9 – Comparativo referente as parcerias estratégicas para inovação.
Lei 10.973/2004
Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de
parceria com instituições públicas e privadas
para realização de atividades conjuntas de
pesquisa científica e tecnológica e de
desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço
ou processo.
Art.19 A União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios, as ICTs e suas agências de
fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e
o desenvolvimento de produtos, serviços e
processos inovadores em empresas brasileiras e
em entidades brasileiras de direito privado sem
fins lucrativos, mediante a concessão de recursos
financeiros, humanos, materiais ou de
infraestrutura a serem ajustados em instrumentos
específicos e destinados a apoiar atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, para
atender às prioridades das políticas industrial e
tecnológica nacional.
[...]
§ 6º As iniciativas de que trata este artigo
poderão ser estendidas a ações visando a:
[...]
II - constituição de parcerias estratégicas e
desenvolvimento de projetos de cooperação entre
ICT e empresas e entre empresas, em atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por
objetivo a geração de produtos, serviços e
processos inovadores;
Fonte: Elaboração própria (2019).

Resolução 43/2019
Art. 44 É facultado à UNEMAT, por meio da
Agência de Inovação, celebrar acordos de
parcerias e convênios com instituições públicas,
privadas e organizações sociais, nacionais ou
internacionais, para realização de atividades
conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e
de desenvolvimento de tecnologia, produto,
serviço ou processo.
Art. 45 A UNEMAT, no âmbito de suas
atribuições e pelo melhor interesse de sua
estratégia para favorecer uma maior integração
da academia com outros setores, poderá destinar
recursos para promoção de iniciativas de
prospecção de potenciais parceiros, articulação
de novas parcerias e divulgação das
competências à disposição na universidade, com
vistas a estimular a cooperação entre a
UNEMAT e instituições públicas, privadas e
organizações sociais.

As novas diretrizes estabelecem que a UNEMAT poderá permitir o uso de seu
capital intelectual na execução das parcerias estratégicas firmadas no âmbito da Lei de
Inovação por tempo determinado e mediante contrapartida financeira ou não financeira
(art. 48). Além de consignar que parte dos recursos advindos deste tipo de parcerias
deverá ser destinado a manutenção das atividades da Agência de Inovação (art. 47).
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Com as diretrizes instituídas em torno das parcerias estratégicas para inovação,
nota-se que é atribuída à Agência de Inovação uma nova perspectiva de atuação, com
ênfase também nas questões externas a universidade, visando o desenvolvimento da
interação e atuação conjunta da UNEMAT com outras instituições, sejam públicas ou
privadas, em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ao se estabelecer
diretrizes e uma estrutura específica para conduzir esse tipo de iniciativa tende a
fortalecer uma atuação mais cooperativa da instituição no âmbito da inovação.
4.2.11 Internacionalização para fins de desenvolvimento científico, tecnológico e
inovação
O Marco Legal inseriu na Lei de Inovação o incentivo à cooperação
internacional, no âmbito das ICTs públicas, visando o desenvolvimento científico,
tecnológico e a inovação como uma das iniciativas que o poder público pode
desenvolver para promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos,
serviços e processos inovadores.
Com a regulamentação do Marco Legal, pelo Decreto 9.283/2018, o tema da
internacionalização para fins de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e
inovação ganhou destaque, incluindo diretrizes para instalação de laboratórios, centros
de pesquisa e escritórios de representação das ICTs públicas no exterior, bem como,
para envio de recursos humanos e equipamentos.
Seguindo as disposições da Lei de Inovação e do Decreto 9.283/2018 as novas
diretrizes de inovação da UNEMAT contemplaram autorização à instituição para
exercer atividades relacionadas a ciência, tecnologia e inovação fora do país, conforme
apresentado no quadro 10.
Quadro 10 – Comparativo referente a internacionalização para fins de
desenvolvimento científico, tecnológico e inovação.
Lei 10.973/2004 e Decreto 9.283/2018
Art. 19 A União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios, as ICTs e suas agências de
fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e
o desenvolvimento de produtos, serviços e
processos inovadores em empresas brasileiras e
em entidades brasileiras de direito privado sem
fins lucrativos, mediante a concessão de recursos
financeiros, humanos, materiais ou de
infraestrutura a serem ajustados em instrumentos
específicos e destinados a apoiar atividades de

Resolução 43/2019
Art. 53 A UNEMAT poderá exercer fora do
território nacional atividades relacionadas com
ciência, tecnologia e inovação, mantidas com
fomento, apoio e gestão adequados à
internacionalização do poder público, respeitado
o disposto em seu estatuto social ou em norma
regimental equivalente, inclusive com a
celebração de acordos, convênios, contratos ou
outros instrumentos com entidades públicas ou

52

pesquisa, desenvolvimento e inovação, para
atender às prioridades das políticas industrial e
tecnológica nacional.
[...]
§ 6º As iniciativas de que trata este artigo
poderão ser estendidas a ações visando a:
[...]
VII cooperação internacional para inovação e
para transferência de tecnologia;
Decreto 9.283/2018
Art. 18. O poder público manterá mecanismos de
fomento, apoio e gestão adequados à
internacionalização das ICTs públicas, que
poderão exercer fora do território nacional
atividades relacionadas com ciência, tecnologia
e inovação, respeitado o disposto em seu estatuto
social ou em norma regimental equivalente,
inclusive com a celebração de acordos,
convênios, contratos ou outros instrumentos com
entidades públicas ou privadas, estrangeiras ou
organismos internacionais.
Fonte: Elaboração própria (2019).

privadas,
estrangeiras
ou
organismos
internacionais.
§ 1º A atuação da UNEMAT no exterior
considerará, entre outros objetivos:
I - o desenvolvimento da cooperação
internacional em sua área de atuação;
II - a execução de suas atividades no exterior;
III - a alocação de recursos humanos no exterior;
IV - a contribuição no alcance das metas
institucionais e estratégicas nacionais;
V - a interação com organizações e grupos de
excelência para fortalecer a UNEMAT;
VI - a geração de conhecimentos e tecnologias
inovadoras para o desenvolvimento nacional;
VII - participação em instituições internacionais
ou estrangeiras envolvidas na pesquisa e na
inovação científica e tecnológica; e
VIII - a negociação de ativos de propriedade
intelectual com entidades internacionais ou
estrangeiras.
[...]

As diretrizes instituídas em torno da internacionalização para fins de pesquisa,
desenvolvimento e inovação permite à UNEMAT executar suas atividades no exterior,
inclusive, utilizando-se de acordos, contratos ou convênios com entidades públicas ou
privadas, estrangeiras ou organismos internacionais (Art. 53). Dentre os objetivos a
serem observados para efetivação da internacionalização está a interação com
organizações e grupos de excelência e a geração de conhecimentos e tecnologias
inovadoras para o desenvolvimento nacional.
Ao analisar tais diretrizes no que tange internacionalização da UNEMAT para
fins de pesquisa, desenvolvimento e inovação, observa-se que a instituição, atenta ao
contexto regional de fronteira no qual esta inserida, sinaliza para o fortalecimento de
sua atuação internacional, tendo como foco a inovação, dado que já são desenvolvidas
ações institucionais no âmbito da pesquisa científica, sobretudo com países vizinhos,
dos quais a instituição tem grande potencial de cooperação.
4.2.12 Participação no capital social de empresas e em fundos de investimentos
A Lei de Inovação consignou entre as disposições do art. 15-A a necessidade
da política de inovação das ICTs públicas contemplar diretrizes para operacionalização
dos mecanismos relativos à participação da ICT no capital social de empresas (art. 5º)
e nos fundos de investimento (art. 23). Com isso, a Comissão Especial que elaborou a
proposta de reformulação da política de inovação consignou em um capítulo específico
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as diretrizes para tais mecanismos. Entretanto, quando da análise da proposta pela
gestão da instituição optou-se por retirar tais diretrizes, considerando o contexto
financeiro e orçamentário da instituição, além de que a execução de tais mecanismos
ainda não está consolidada no país.
Na perspectiva de manter os mecanismos de participação no capital social de
empresas e em fundos de investimentos no radar da UNEMAT para discussão futura
visando a implantação destes mecanismos pela instituição, o quadro 11 apresenta, a
título de contribuição institucional, uma proposta de diretriz elaborada a partir da
análise das políticas institucionais de inovação de outras ICTs públicas, atuantes em
ações de inovação, e também, mantendo-se o alinhamento ao texto da Comissão
Especial que elaborou a proposta de reformulação das diretrizes de inovação da
UNEMAT.
Quadro 11 – Proposta de diretriz institucional para os mecanismos de participação no
capital social de empresas e em fundos mútuos de investimentos.
Diretrizes propostas
Art. xx A UNEMAT pode participar minoritariamente do capital social de empresas, com o objetivo
de apoiar o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com sua
estratégia de desenvolvimento e alinhados às prioridades da política de ciência, tecnologia, inovação,
em âmbito estadual e nacional.
§ 1º A participação minoritaria da UNEMAT no capital social de empresas, a que se refere o caput,
obrigatoriamente deverá observar um Plano de Investimentos, elaborado previamente em
consonancia com o que dispõe o artigo 4º do Decreto 9.283 de 07 de fevereiro de 2018 e demais
legislações pertinentes, e aprovado pelo Conselho Universitário - CONSUNI, observando os limites
orçamentários da UNEMAT para investimentos desta natureza.
§ 2º Uma Comissão Especial coordenada pela Agência de Inovação, designada pelo Reitor da
UNEMAT para auxiliar nas atividades relacionadas à participação no capital social das empresas e
no processo de avaliação dos investimentos, será a responsável em instaurar adequadamente o
processo e acompanhar sua tramitação. O processo estabelecido deverá ser apreciado e homologado
pelo Conselho Universitário - CONSUNI.
Art. xx A UNEMAT, sempre que alinhados aos seus objetivos e estratégia de desenvolvimento,
poderá instituir ou participar de Fundos Mútuos de Investimento destinados à aquisição de
participação em empresas cuja atividade principal seja voltada para a inovação, observadas as normas
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e as prioridades da Política Estadual e Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação e da Política Industrial e Tecnológica Nacional, tendo como base a
Lei no 10.973 de 02 de dezembro de 2004, artigo 5º do Decreto nº. 9.283 de 07 de fevereiro de 2018
e demais legislações pertinentes.
§ 1º A criação ou participacão em fundos mútuos de investimentos a que se refere o caput,
obrigatoriamente deverá observar o Plano de Investimentos da UNEMAT, elaborado previamente
em consonancia com o que dispõe o artigo 5º do Decreto 9.283 de 07 de fevereiro de 2018 e demais
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legislações pertinentes, e aprovado pelo Conselho Universitário - CONSUNI, observando os limites
orçamentários da UNEMAT para investimentos desta natureza.
§ 2º Uma Comissão Especial coordenada pela Agência de Inovação, designada pelo Reitor da
UNEMAT para auxiliar nas atividades relacionadas à criação ou participacão em fundos mútuos de
investimentos, será a responsável em instaurar adequadamente o processo e acompanhar sua
tramitação. O processo estabelecido deverá ser apreciado e homologado pelo Conselho Universitário
- CONSUNI.
§ 3º – Os Fundos de Investimento deverão apresentar instrumentos de acompanhamento interno
efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco dos investimentos aportados nas
empresas inovadoras investidas.
§ 4º – As empresas inovadoras investidas devem adotar boas práticas de governança corporativa e
manter em sua sede registros contábeis e certidões fiscais que permitam à UNEMAT, a qualquer
tempo, comprovar as informações relativas ao desenvolvimento, produção e a comercialização da
tecnologia, bem como sua regularidade fiscal.

Cabe destacar que a partir da operacionalização de mecanismos de incentivo
contemplados na política institucional de inovação, sobretudo, àqueles relacionados a
interação da UNEMAT com empresas por meio de parcerias estratégicas, ambientes
cooperativos de inovação e internacionalização tendem a elevar a instituição a outro
patamar de desenvolvimento da inovação, gerando com isso, demanda para
implantação e operacionalização dos mecanismos de participação social no capital de
empresas e em fundos de investimentos.
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5. Considerações Finais
As políticas públicas de incentivo a inovação têm evoluído significativamente
nas últimas duas décadas, resultando na implantação de mecanismos de financiamento,
planos de ação, reconfiguração de estruturas institucionais e, sobretudo, a criação de
mecanismos legais visando a segurança jurídica do processo de inovação. Assim, a Lei
de Inovação, instituída em 2004 e reformulada pelo Marco Legal de Ciência,
Tecnologia e Inovação em 2016, representa um passo importante para o
desenvolvimento do país a partir da ciência, tecnologia e inovação.
As ICTs, como atores deste processo de desenvolvimento, ganharam destaque
nas políticas públicas de incentivo a inovação, de forma que, grande parte destas
políticas tem como foco incentivar e prover mecanismos de aproximação e interação
entre ICTs e empresas visando a aplicação do conhecimento na construção de soluções
que impactem o desenvolvimento econômico e social do país. Neste cenário, entendese que a política institucional de inovação das ICTs é o instrumento obrigatório que
estabelece as diretrizes de incentivo a inovação no âmbito de cada ICT, se
configurando, portanto, em um importante indicador do tratamento que é atribuído à
inovação em cada instituição.
5.1 Conclusões
O panorama delineado pelo estudo demonstra que a Universidade do Estado de
Mato Grosso (UNEMAT) encontra-se consolidada no âmbito do ensino, pesquisa e
extensão, com destaque para o desenvolvimento da pós-graduação, sobretudo, nas
áreas estratégicas para o estado de Mato Grosso. No que tange a inovação, a instituição
encontra-se em processo de desenvolvimento, com um portfólio reduzido de ativos
intelectuais protegidos ou em processo de proteção e sem registro de processos formais
de transferência de tecnologia, a despeito do panorama institucional apontar grande
potencial de desenvolvimento também no âmbito da inovação. Entretanto, o estudo
aponta que a instituição tem desenvolvido ações, mesmo que pontuais, para incentivar
a inovação e o empreendedorismo, dentre essas ações, está a implantação do programa
de bolsa de inovação tecnológica para alunos de graduação, parcerias para
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desenvolvimento de ambientes de inovação no estado e realização de eventos de
estímulo a inovação e o empreendedorismo.
O relatório de análise da política institucional de inovação da UNEMAT
demonstra que as diretrizes instituídas em 2008, por meio da Resolução 080/2008,
tinham como foco a gestão da propriedade intelectual, com isso, apenas um
mecanismo de incentivo, referente a participação do pesquisador nos ganhos
resultantes da inovação, foi institucionalizado a época, assim, importantes mecanismos
de incentivo já existentes na Lei de Inovação não foram considerados. Com a
reformulação da política institucional de inovação, ocorrida recentemente, foram
mantidas as diretrizes pertinentes às questões de gestão da propriedade intelectual e
contempladas novas diretrizes relacionadas a transferência de tecnologia e
licenciamento; ganhos econômicos; apoio ao inventor independente; estímulo a
ambientes de inovação; prestação de serviços técnicos especializados e extensão
tecnológica; formação e capacitação de recursos humanos para a inovação; incentivo
a inovação para pesquisador público; parcerias estratégicas para inovação; e,
internacionalização para fins de desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação.
Assim, é possível concluir que há uma evolução substancial no que tange aos
mecanismos de incentivo a inovação, com a institucionalização de mecanismos diretos
de incentivo às diversas possibilidades de desenvolver inovações tais como bolsas,
afastamentos para execução de atividades na área em outra ICT, permissão para
exercício de atividade de inovação remunerada em empresa ou outra ICT e
participação nos ganhos resultantes da inovação, além de mecanismos indiretos como
as diretrizes de fortalecimento da Agência de Inovação, a indicação do
compartilhamento de infraestrutura, a permissão para execução de parcerias
estratégicas e internacionalização visando a inovação. Todo o aparato de incentivo
estabelecido se configura em excelente perspectiva de a instituição desenvolver-se e
consolidar-se também no âmbito da inovação, dado o potencial identificado nesta área.
Entretanto, cabe destacar que a existência de uma política institucional de
inovação reformulada, dentro das diretrizes nacionais e do contexto institucional,
representa um passo significativo, porém, como toda política pública, há que se
monitorar e avaliar constantemente a execução desta política institucional, e
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eventualmente fazer as correções necessárias, para que a mesma se torne efetiva e
alcance os impactos desejados. E ainda, a efetivação de alguns dos mecanismos
estabelecidos, demandará esforços em mudança de cultura organizacional, alteração
de fluxos e procedimentos internos e elaboração de normativas complementares.
5.2 Estudos Futuros
O presente estudo contribui com o delineamento do panorama da política
institucional de inovação da UNEMAT, porém, constitui-se de uma “fotografia” do
cenário atual. Ao considerar que este cenário não é estático, abre-se diferentes
possibilidades de estudos futuros para aprofundamento do tema e atualização do
mesmo. Assim, a recomendação de estudos futuros contempla:
1. Elaboração de metodologia de avaliação da política institucional de
inovação;
2. Análise do processo de implantação, monitoramento e avaliação da política
institucional de inovação;
3. Avaliação do impacto da política institucional de inovação nos indicadores
de propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
4. Levantamento quanto a apropriação dos mecanismos de incentivo a
inovação presentes na política institucional de inovação;
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7. Anexos
Anexo A: Portaria nº. 837/2019 – Designa membros para compor Comissão
Especial.
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Anexo B: Portaria nº. 1630/2019 – Inclusão de membros na Portaria 837/2019.
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Anexo C: Resolução 080/2008 - Dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo e a proteção da Propriedade
Intelectual na Universidade do Estado de Mato Grosso (revogada).

RESOLUÇÃO Nº 080/2008 – AD REFERENDUM DO CONEPE
Dispõe sobre os incentivos à inovação
e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo e a proteção da
Propriedade
Intelectual
na
Universidade do Estado de Mato
Grosso.
O Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 29, IX do Estatuto da
UNEMAT, e considerando a necessidade da UNEMAT
incrementar
o
desenvolvimento da Política Científica no Estado de Mato Grosso, por meio do
estabelecimento de normas que regulem a propriedade intelectual e a transferência de
tecnologia ancorada na política nacional de Inovação Tecnológica que possam trazer
benefícios para a sociedade matogrossense, Processo nº 018/2008, Parecer nº
042/2008-PRRPG e o Ofício nº 277/2008- PRPPG,
RESOLVE AD REFERENDUM DO CONEPE:
Art. 1º Dispor sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica no ambiente produtivo e a proteção da Propriedade Intelectual na
Universidade do Estado de Mato Grosso, como segue:
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 2º A Propriedade Intelectual na Universidade do Estado de Mato
Grosso será uma ferramenta necessária para a gestão dos direitos sobre as criações
intelectuais, para as medidas de incentivo à inovação, assim como à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo na perspectiva de proporcionar uma
maior inserção do Estado de Mato Grosso no cenário nacional de desenvolvimento
científico e tecnológico.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º Considera-se para entendimento de propriedade intelectual os
conceitos:
I. Inovação – a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no
ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços,
podendo ser radicais ou incrementais.
Parágrafo Único Quanto aos seus aspectos podem ser classificadas como:
a) Inovação de produto – introdução de um novo produto ou mudança
qualitativa em produto existente;
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b) Inovação de processo – implantação/adoção de métodos de produção
ou comercialização de novos ou significativamente aprimorados;
c) Inovação de mercado – abertura de um novo mercado;
d)Inovação organizacional – melhorias significativas no desempenho
da instituição;
II. Propriedade Intelectual: É o conjunto de instrumentos jurídicos que
servem para proteger os direitos que qualquer cidadão, empresa ou instituição que
resultem da sua inteligência ou criatividade, contra o uso não autorizado de terceiros.
A Propriedade Intelectual é um ativo intangível, portanto não possui existência física
sendo baseado em conhecimento.
III. Criação: descoberta, invenção, aperfeiçoamento, modelo de
utilidade, desenho industrial, programa de computador, novas variedades vegetais e
qualquer outra forma de criação que possa ser protegida;
IV. Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou
autor de criação intelectual;
V. Participação: a parte do servidor da UNEMAT criador e demais
criadores, se for o caso, nos ganhos econômicos decorrentes da exploração econômica
de criação intelectual;
VI. Ganho econômico: royalties, remunerações e quaisquer benefícios
financeiros resultantes, seja de exploração direta da criação protegida, seja de licenças
para exploração de terceiros;
VII. Núcleo de Inovação Tecnológica: órgão suplementar da UNEMAT
com a finalidade de gerir a política de inovação;
VIII. Inventor ou autor independente: pessoa física, não servidores da
UNEMAT, que seja inventor, obtentor ou autor de criação intelectual;
IX. Contrato: é todo e qualquer ajuste celebrado entre a UNEMAT e
órgãos ou entidades da Administração Pública, particulares, fundações, em que haja
um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas de dar, fazer ou não fazer alguma coisa;
X. Convênio: é o acordo que tem por partes órgãos, entidades da
Administração e organizações particulares; os objetivos são recíprocos e a cooperação
mútua; os interesses das partes são convergentes.
Art. 4º A criação intelectual na UNEMAT surge da pesquisa e/ou
desenvolvimento decorrentes da atuação de recursos humanos; da aplicação de
dotação orçamentária, com ou sem a utilização de dados, informações ou
conhecimentos, de meios ou de equipamentos, independentemente da natureza do
vínculo existente entre a UNEMAT e o autor de criação intelectual.
§1º Podem realizar criação intelectual no âmbito da UNEMAT:
I. Servidores docentes e Profissionais Técnicos da Educação Superior
que possuam vínculo permanente ou eventual com a UNEMAT, no exercício de suas
funções ou em atividades de pesquisa;
II. Discentes e estagiários que realizem atividades curriculares de
cursos de graduação ou de programas de pós-graduação na UNEMAT, ou que
participem de projeto que decorra de acordo, contrato ou convênio;
III. Outras pessoas físicas não contempladas nos incisos
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anteriores, como professores visitantes, discentes participantes de programas de
intercâmbio, pesquisadores que participam de projeto que decorra de contrato ou
convênio com a UNEMAT.
§2º Não será considerada criação intelectual realizada no âmbito da
UNEMAT quando for utilizado o espaço do Campus por terceiros, como fundações de
apoio ou incubadoras, mediante convênio ou comodato autorizado na forma do
Estatuto da UNEMAT.
§3º Não se inclui na exceção do parágrafo anterior a
criação intelectual que resultar da participação de servidores e discentes no exercício
de suas atividades profissionais, ou curriculares, ou projetos institucionais com
participação da UNEMAT.
CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 5º Fica criado o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da
UNEMAT vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, para a
gestão de ações decorrentes desta Resolução.
§1º O Diretor será designado pelo Reitor a contar da publicação desta
Resolução, que encaminhará a Reitoria uma minuta de Regimento que contemple
estrutura e procedimentos administrativos, a ser aprovada pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão.
§2º A Diretoria do Núcleo de Inovação Tecnológica, motivadamente,
poderá designar consultores ad hoc para manifestar sobre os projetos, propriedade
intelectual, transferência de tecnologia e incentivo à inovação da UNEMAT.
CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA, RESPONSABILIDADE E DO SIGILO
Art. 6º Compete ao NIT da UNEMAT:
I.
Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à
proteção das criações, à inovação, ao licenciamento 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
10.973/2004;
III.
Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de
invenção na forma do art. 22 da Lei 10.973/2004;
IV.
Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações
desenvolvidas no âmbito da UNEMAT;
V.
Opinar quanto à conveniência de divulgação das
criações desenvolvidas no âmbito da UNEMAT, passíveis de proteção intelectual;
VI.
Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos
títulos de propriedade intelectual da UNEMAT;
VII. Identificar e incentivar, na sociedade, as
oportunidades de realização de projetos de inovação que poderão ser executados em
parceria com a UNEMAT;
VIII. Opinar quanto à celebração dos contratos e convênios objeto da
Lei 10.973/2004 e que incluam cláusulas de propriedade intelectual;
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IX.
Divulgar os resultados obtidos com os projetos de
inovação desenvolvidos no âmbito da UNEMAT, resguardado o dever de sigilo
previsto em contratos, convênios ou termos firmados pela UNEMAT ou seus
servidores.
X.
Emitir parecer, antes da manifestação da procuradoria jurídica
competente, sobre os contratos previstos no inciso VIII deste artigo, acordos e termos
de sigilo vinculado à pesquisa;
Art. 7º Todas as pessoas referidas no §1º do artigo 4º deverão
apresentar à UNEMAT, por meio do NIT, suas criações, obrigando-se a manter
segredo sobre as mesmas e a apoiar as ações, visando à proteção jurídica e à exploração
econômica pertinentes.
§1º A obrigação de manter segredo, de que trata este
artigo, estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de criação intelectual ou
grupo que dela tiver conhecimento, até decorridos 90 (noventa) dias da comunicação
ao NIT, prazo para que este providencie o depósito de pedido de título de propriedade
intelectual, assegurando a proteção jurídica.
§2º O NIT, mediante ofício motivado, poderá recomendar a
prorrogação deste prazo, especialmente durante o período de 18 (dezoito) meses de
pedido de patente nacional, ou quando se tratar de segredo industrial ou do
cumprimento de cláusula de contrato ou convênio firmado pela UNEMAT.
Art. 8º Nos casos de criação intelectual resultante de projeto ou
atividade financiada ou realizada em conjunto com outras instituições, entidades de
apoio ou empresas, nacionais ou estrangeiras, será celebrado contrato regulando os
direitos de propriedade intelectual, participação e as condições de exploração da
criação.
Art. 9º O envio de amostra, material, conhecimentos, informações ou
dados relacionados à criação intelectual da UNEMAT para outras instituições ou
empresas, nacionais ou estrangeiras, só poderá ser efetuado após contrato ou convênio,
elaborado com a participação do NIT, prevendo expressamente os direitos de
propriedade intelectual, como titularidade, segredo, publicação e participação na
exploração econômica respectiva.
Art. 10 O direito de propriedade intelectual poderá ser exercido em
conjunto com outras instituições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo ser
fixado expressamente o percentual e as obrigações das partes no instrumento do
contrato celebrado entre as mesmas.
§1º A participação nos resultados, será assegurada na proporção
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da
parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes.
§2º A titularidade do direito de propriedade intelectual poderá ser de
outra instituição ou empresa, nacional ou estrangeira, se houver parecer favorável do
NIT e aprovação do CONEPE, após assegurada para a UNEMAT a participação nos
resultados da exploração das criações intelectuais conforme parágrafo anterior.
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§3º A relação da UNEMAT com instituições estrangeiras, para o
desenvolvimento ou transferência de tecnologia, deverá seguir normas aplicáveis à
espécie.
Art. 11 A criação intelectual realizada parcialmente fora da UNEMAT
por pessoas mencionadas no artigo 4º, §1º, mas que tenha utilizado recursos e
instalações da UNEMAT pertencerá às instituições envolvidas na atividade de criador.
§1º A UNEMAT e as instituições envolvidas celebrarão contrato
regulando os direitos de propriedade intelectual, participação e as condições de
exploração da criação, observando o artigo 10 desta Resolução.
§2º Enquadram-se nas situações previstas no caput deste artigo, os
servidores afastados para formação ou aperfeiçoamento.
CAPÍTULO V
DOS PEDIDOS DE PROTEÇÃO JURÍDICA
Art. 12 O NIT incumbir-se-á do requerimento e acompanhamento dos
pedidos de proteção de criação intelectual da UNEMAT junto aos órgãos encarregados
de patente, registro e certificado de propriedade intelectual no País e no exterior.
Parágrafo Único: A UNEMAT poderá contratar entidade de apoio,
escritório ou agente especializado em trâmites de registro, patente ou certificado de
propriedade intelectual, sempre que as exigências ou especificidades da criação
intelectual e da respectiva proteção assim o determinarem.
Art. 13 No pedido de proteção jurídica de criação intelectual figurará,
como depositante ou requerente, a UNEMAT e, como criador, o autor ou autores da
criação intelectual.
§1º O líder do grupo, quando houver, indicará os pesquisadores
envolvidos efetivamente na criação intelectual, como co-criadores, e o percentual
de contribuição de cada um, a fim de ser apurado o direito de que trata o art. 15 desta
Resolução.
§2º Nos casos autorizados nesta Resolução, a UNEMAT será co-titular
ou não figurará como depositante ou requerente de pedido de privilégio ou de proteção
de criação intelectual.
Art. 14 Caberá à UNEMAT, diretamente ou através de entidade de
apoio, também ao criador e, se for o caso, conjuntamente ou não, a outras instituições
de que tratam os artigos 10 e 11, a responsabilidade pelas despesas decorrentes do
processo dos pedidos de proteção jurídica da criação intelectual, dos encargos
periódicos de manutenção da proteção da propriedade intelectual e quaisquer
encargos administrativos ou judiciais, observadas as obrigações previstas no contrato
ou convênio firmado entre as partes.
Parágrafo Único: A UNEMAT, diretamente ou por entidade de apoio,
poderá custear as despesas a que se refere o caput deste artigo, que seriam da
responsabilidade do criador, ressarcindo-se posteriormente da parte que lhe couber
nos ganhos econômicos, a serem compartilhados nos termos do art. 15, desta
Resolução.
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CAPÍTULO VI
DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA
Art. 15 A análise do interesse da UNEMAT no pedido de proteção da
criação intelectual deverá levar em conta a viabilidade de exploração comercial do
produto ou processo desenvolvido pelo criador, através de parecer do NIT.
§1º A decisão sobre a extensão da proteção da criação
intelectual para outros países será tomada após parecer do NIT e aprovação do
CONEPE.
§2º Quando o resultado do estudo da viabilidade econômica
recomendar a não proteção jurídica da criação intelectual, a UNEMAT renunciará ao
direito de requerer respectiva proteção, mediante parecer aprovado pelo CONEPE,
cedendo gratuitamente ao criador o direito de fazê-lo em seu nome, sendo vedada a
indicação do nome da UNEMAT neste caso.
§3º O exercício do direito de que trata o parágrafo
anterior, não poderá conflitar com as normas que regulamentam as atividades de
docentes em regime de dedicação exclusiva e as referentes às atividades de consultoria.
Art. 16 Os ganhos econômicos resultantes da exploração da criação
intelectual protegida por direitos de propriedade intelectual, consubstanciados nos
rendimentos líquidos efetivamente auferidos pela UNEMAT, serão divididos em
parcelas iguais entre:
I.
A UNEMAT para o cumprimento das finalidades constantes no
artigo 6º, do custeio das despesas de que trata o artigo 14, cujo excedente deverá servir
ao estímulo às atividades de pesquisa na UNEMAT.
II.
A unidade ou unidades acadêmicas onde foram realizadas as
atividades das quais resultou a criação intelectual protegida, respeitada a
obrigatoriedade da sua aplicação em atividades de pesquisa e a prioridade à área de
ensino onde se originou a referida criação intelectual.
III.
O autor ou autores da criação intelectual protegida, indicados no
§1º do artigo 4º desta Resolução.
§1º As parcelas referidas no inciso I e II poderão ser objeto de execução
administrativa e financeira por entidade de apoio contratada para gerir a transferência
de tecnologia.
§2º A parcela a que se refere o inciso III deste artigo será repassada ao
criador, a título de participação, obedecida a periodicidade da percepção dos ganhos
econômicos por parte da UNEMAT, em prazo não superior a 01 (um) ano após a
realização da receita que lhe servir de base, durante toda vigência da proteção
intelectual, descontadas proporcionalmente as despesas referidas no parágrafo único
do artigo 14.
§3º A participação a que se refere o parágrafo anterior, não se
incorporará, a qualquer título, aos vencimentos do servidor.
§4º Se a autoria da criação intelectual for compartilhada, a parte que
couber a cada autor será dividida, conforme disposto no §1º do artigo 13 desta
Resolução, sendo que as participações estão sujeitas à incidência dos tributos e
contribuições aplicáveis à espécie.
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Art. 17 Quando a execução financeira e assessoria para transferência
de tecnologia não for realizada por entidade de apoio deverá a Pró-Reitoria de Gestão
Financeira adotar as medidas previstas na Lei 10.973/2004, artigo 18, regulamentada
pelo Decreto 5.563, artigo 19, e os procedimentos cabíveis, no orçamento da
UNEMAT, para permitir a distribuição das parcelas dos ganhos econômicos referidas
no artigo 16 desta Resolução.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 Será obrigatória a menção expressa do nome da UNEMAT em
todo trabalho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens, como dados,
meios, informações e equipamentos, serviços ou pessoal da instituição, sob pena do
infrator perder os direitos referentes à participação fixada na forma desta Resolução,
em favor da Instituição.
Art. 19 Os resultados de pesquisas protegidos por direitos de
propriedade intelectual previstos nesta Resolução, ressalvada a cláusula de segredo,
serão associados às ações de formação de recursos humanos.
Art. 20 Compete a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
estabelecer os procedimentos para atender o previsto na Lei 10.973/2004, artigos 14 e
15, regulamentados pelo Decreto 5.563/2005, artigos 15 e 16.
Art. 21 Os casos omissos ou excepcionais serão dirimidos pelo
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CONEPE.
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Cáceres/MT, 23 de
outubro de 2008.
Prof. Ms. Taisir Mahmudo Karim
REITOR DA UNEMAT
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Anexo D: Resolução nº. 43/2019 - Institui a Política de Inovação da Universidade do
Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

RESOLUÇÃO Nº 43/2019 – CONSUNI
Institui a Política de Inovação da
Universidade do Estado de Mato
Grosso – UNEMAT.
O Presidente do Conselho Universitário–CONSUNI, da
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, no uso de suas atribuições
legais e considerando: a autonomia administrativa emanada pelo Estatuto da
UNEMAT; a Lei nº 10.973 de 02/12/2004, Decreto nº 9.283 de 07/02/2018 e Lei
Complementar Estadual nº 297 de 07/01/2008 que dispõem sobre estímulos ao
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à
inovação; considerando o Processo nº 550780/2019 e a decisão do Conselho tomada
na 3ª Sessão Ordinária realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 2019.
RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Política de Inovação da Universidade do Estado
de Mato Grosso - UNEMAT, como segue:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º Para a presente política adotam-se as seguintes definições fundamentais:
I - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha
entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;
II - agência de Inovação - é o Núcleo de Inovação Tecnológica que tem por finalidade
a gestão de política institucional de inovação da UNEMAT e tem por competências
mínimas as atribuições previstas nesta resolução;
III - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização,
passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
IV - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de
computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente
derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar
o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por
um ou mais criadores;
V - criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;
VI - ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraestrutura e arranjos
institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros,
constituindo-se em lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do
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conhecimento, compreendendo, entre outros, parques científicos e tecnológicos,
cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos;
VII - empreendedorismo: refere-se à iniciativa, disposição ou capacidade de
idealizar, organizar, coordenar e implantar novos produtos ou negócios de forma a
agregar-lhes valor, ou ainda de processar mudanças consistentes em negócios já
existentes também com vista à agregação de valor;
VIII - extensão tecnológica: atividade regida pelo princípio da gratuidade que auxilia
no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na
sua disponibilização à sociedade e ao mercado, no contexto dos programas de difusão
tecnológica, envolvendo um conjunto de ações simples e de alto impacto nos processos
de produção e na revisão ou aperfeiçoamento de produtos.
IX - fundação de apoio: entidade com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa,
ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e
projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos
da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas
esferas estadual, distrital e municipal;
X - ganhos econômicos: É toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer
benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as
despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade
intelectual;
XI - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou
prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e
intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento
de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à
inovação;
XII - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo
e/ou social que resulte em novos produtos (bem ou serviço), processos, método
organizacional ou de marketing, ou que compreenda a agregação de novas
funcionalidades ou características que possam resultar em melhorias e em efetivo
ganho de qualidade ou desempenho;
XIII - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação - ICT: órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País,
que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento
de novos produtos, processos, serviços, métodos, tipos de organização ou marketing;
XIV - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo
militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.
XV - mecanismos de geração de empreendimentos: mecanismos promotores de
empreendimentos inovadores e de apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes
de base tecnológica, envolvendo negócios inovadores, baseados em diferenciais
tecnológicos e buscando a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais,
oferecendo suporte para transformar ideias em empreendimentos de sucesso,
compreendendo, entre outros, incubadoras de empresas, aceleradoras de negócios,
espaços abertos de trabalho cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de
produtos e processos;
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XVI - parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e
tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da
capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa
científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou
mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;
XVII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou
detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional,
atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
XVIII - polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela
presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de
atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT,
recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao
intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização
de novas tecnologias;
XIX - propriedade intelectual: É toda criação que possa ser objeto de direitos de
propriedade intelectual;
XX - serviços técnicos especializados: serviços que envolvam a produção de criações
e novas tecnologias, bem como os serviços complementares ou instrumentais à
tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes, certificações,
pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou
tecnologia e/ou atividades inerentes ao setor produtivo.
XXI - setor produtivo: setor formado por empresas públicas, privadas, cooperativas
e demais organizações de fim econômico voltadas à produção de bens e serviços.
XXII - transferência de tecnologia: entende-se pela transferência da titularidade da
propriedade intelectual, através de cessão onerosa ou não.
Art. 3º A inovação tecnológica na UNEMAT, compreendendo a proteção da
propriedade intelectual, a transferência de tecnologia, o licenciamento para uso ou
exploração sobre suas criações, bem como as respectivas medidas de gestão e apoio,
incluindo os critérios para repartição dos resultados decorrentes, observarão as
disposições desta Resolução.
§ 1º A proteção da propriedade intelectual de programa de computador criado na
UNEMAT se sujeita às disposições desta Resolução, exceto na hipótese de programa
de computador cujo código-fonte seja previamente tornado disponível ao público por
meio da Internet, acompanhado de licença que garanta sua livre utilização (software
livre), que se equipara ao direito autoral, observado o § 2º.
§ 2º Esta Resolução não se aplica aos direitos autorais, que se regem pela legislação
própria.
CAPÍTULO II
DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 4º O Núcleo de Inovação Tecnológica denominar-se-á de Agência de Inovação
da UNEMAT vinculada a Reitoria/PRPPG com a missão de gerir esta Política de
Inovação.
Art. 5º A Agência de Inovação da UNEMAT será constituída por uma Diretoria de
Gestão de Inovação Tecnológica, e por um Comitê Técnico de Inovação.
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§ 1º A Diretoria de Gestão de Inovação Tecnológica será indicada pela Reitoria;
§ 2º O Comitê Técnico de Inovação, de caráter deliberativo, será composto por 5
membros, sendo 04 (quatro) servidores da carreira efetiva da UNEMAT mediante
seleção instruída por meio de Edital interno da instituição realizada pela Agência de
Inovação e o Diretor de Inovação, que é membro nato, competindo-lhe apenas exercer
o voto de minerva, em caso de empate das deliberações, para que seja mantida a
paridade.
§ 3º O processo de seleção será dado por meio de barema com pontuação diferenciada
para aqueles que possuem experiências nos eixos apontados no artigo 8º, constante no
corpo do edital. O mandato dos membros será de dois anos.
Art. 6º Compete a Diretoria de Gestão de Inovação Tecnológica:
I - Gerir as ações decorrentes da Política de Inovação;
II – Presidir o Comitê Técnico de Inovação;
III – Representar a UNEMAT, no âmbito de sua Política de Inovação;
IV – Elaborar o Regimento da Agência de Inovação contemplando sua estrutura e
procedimentos administrativos, a ser submetido ao Conselho Universitário para
apreciação;
V – Realizar os procedimentos necessários para composição e convocação do Comitê
Técnico de Inovação;
VI – Prestar, anualmente, as informações sobre a Política de Propriedade Intelectual
das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação ao Sistema Nacional de
Informações sobre Política de Propriedade Intelectual.
Parágrafo único. A Diretoria de Gestão de Inovação Tecnológica, motivadamente,
poderá designar consultores ad hoc para manifestar sobre os projetos propriedade
intelectual, transferência de tecnologia e incentivo à inovação da UNEMAT.
Art. 7º Compete ao Comitê Técnico de Inovação:
I - apreciar as recomendações da Diretoria de Gestão de Inovação Tecnológica no
que tange a gestão da propriedade intelectual;
II – avaliar o portfólio de propriedade intelectual da instituição quanto a
continuidade ou não da proteção das criações, após manifestação formal da Agência
de Inovação;
III - apreciar os relatórios de gestão da diretoria de inovação;
Art. 8º A Agência de Inovação deverá observar os seguintes eixos:
I – Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia;
II – Empreendedorismo;
III – Alianças Estratégicas.
Parágrafo único. Para coordenação de cada eixo deverá ser designado, minimamente,
um responsável.
Art. 9º Havendo interesse da UNEMAT, a Agência de Inovação poderá ser constituída
com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos,
mediante aprovação do CONSUNI.
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Parágrafo único. Sendo a Agência de Inovação constituída com personalidade jurídica
própria, a UNEMAT estabelecerá as diretrizes de gestão e as formas de repasse de
recursos.
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADES
Art. 10 Compete à Agência de Inovação, na medida do interesse da UNEMAT:
I – zelar pela Política Institucional de Inovação, incluindo estímulo à proteção das
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
II – negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriundos da UNEMAT;
III – avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa
para o atendimento das disposições contidas na Lei de Inovação;
IV – avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção, nos termos
previstos no Capítulo VII, desta Resolução;
V – opinar quanto à conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas
na UNEMAT;
VI – opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na
instituição, passíveis de proteção intelectual;
VII - avaliar, opinar, desenvolver e acompanhar o processamento dos pedidos e a
manutenção dos títulos de propriedade intelectual da UNEMAT;
VIII – desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no
campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da
UNEMAT;
IX – desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovações geradas pela
UNEMAT;
X – divulgar amplamente os resultados obtidos com os projetos de inovação
desenvolvidos no âmbito da UNEMAT, resguardado o dever de sigilo previsto em
contratos, convênios ou termos firmados pela instituição ou seus servidores;
XI - identificar e incentivar, na sociedade, as oportunidades de realização de projetos
de inovação que poderão ser executados em parceria com a UNEMAT;
XII – orientar a celebração dos acordos, contratos e convênios objeto da Lei de
Inovação quanto às questões relacionadas a cláusulas de propriedade intelectual;
XIII – emitir parecer, antes da manifestação da Assessoria Jurídica competente,
sobre os contratos previstos no inciso XII deste artigo, acordos e termos de sigilo
vinculado à pesquisa;
XIV – coordenar as atividades de incubação e empreendedorismo da UNEMAT;
XV – apoiar a criação de empresas juniores e startups no ambiente da
UNEMAT;
XVI – promover e acompanhar o relacionamento da UNEMAT com organizações
públicas e privadas, em especial para as atividades previstas nos contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento e nos projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação.
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CAPÍTULO IV
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Seção I
Dos Direitos de Criação
Art. 11 A criação intelectual na UNEMAT surge da pesquisa e/ou desenvolvimento
decorrentes da atuação de recursos humanos, da aplicação de dotação orçamentária,
com ou sem a utilização de dados, informações ou conhecimentos, de meios ou de
equipamentos, independentemente da natureza do vínculo existente entre a
UNEMAT e o autor de criação intelectual.
Parágrafo único. Podem realizar criação intelectual no âmbito da UNEMAT:
I - servidores docentes e Profissionais Técnicos da Educação Superior que possuam
vínculo permanente ou eventual com a UNEMAT, no exercício de suas funções ou
em atividades de pesquisa e extensão;
II - discentes e estagiários que realizem atividades curriculares de cursos de
graduação ou de programas de pós-graduação na UNEMAT, ou que participem de
projeto que decorra de acordo, contrato ou convênio;
III - outras pessoas físicas não contempladas nos incisos anteriores, como
professores visitantes, discentes participantes de programas de intercâmbio,
pesquisadores que participam de projeto que decorra de contrato ou convênio com a
UNEMAT.
Art. 12 Será propriedade intelectual da UNEMAT a criação intelectual de que trata
esta Resolução, realizada no seu âmbito, e/ou decorrente da atuação de recursos
humanos, e/ou da aplicação de dotações orçamentárias com ou sem utilização de
dados, meios, informações e equipamentos da UNEMAT, independentemente da
natureza de vínculo existente com o criador.
§1º O direito de propriedade intelectual referido no caput deste artigo poderá ser
exercido em conjunto com pessoa jurídica, como instituições ou empresas, nacionais
ou estrangeiras, devendo ser fixado expressamente o percentual e as obrigações das
partes no instrumento do contrato ou congênere celebrado entre as partes.
§2º A propriedade intelectual e a participação nos resultados, serão asseguradas na
proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente
no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas
partes.
§3º A relação da UNEMAT com instituições estrangeiras, para o desenvolvimento ou
transferência de tecnologia, deverá seguir normas aplicáveis à espécie.
Art. 13 A criação intelectual realizada parcialmente fora da UNEMAT por pessoas
mencionadas no parágrafo único do artigo 11, que tenha utilizado recursos e/ou
instalações da UNEMAT, pertencerá às instituições envolvidas na atividade de
criação.
§1º A UNEMAT e as instituições envolvidas celebrarão contrato regulando os direitos
de propriedade intelectual, participação e as condições de exploração da criação,
observando o §1º do artigo 12 desta Resolução.
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§2º Enquadram-se nas situações previstas no caput deste artigo, os pesquisadores
vinculados ou servidores afastados para qualificação, ou em capacitação e
aperfeiçoamento.
Seção II
Da proteção
Art. 14 A Agência de Inovação incumbir-se-á do requerimento e acompanhamento dos
pedidos de proteção de criação intelectual da UNEMAT junto aos órgãos encarregados
de patente, registro e certificado de propriedade intelectual no País e no exterior.
Parágrafo único. A UNEMAT poderá contratar fundações de apoio, escritório ou
agente especializado em trâmites de registro, patente ou certificado de propriedade
intelectual, sempre que as exigências ou especificidades da criação intelectual e da
respectiva proteção assim o determinarem.
Art. 15 No pedido de proteção jurídica de criação intelectual figurará, como
depositante ou requerente, a UNEMAT e, como criador, o autor ou autores da criação
intelectual.
§1º O líder do grupo indicará os pesquisadores envolvidos efetivamente na criação
intelectual, quando houver, como co-criadores, e o percentual de contribuição de cada
um, a fim de ser apurado o direito de que trata o artigo 25 desta Resolução.
§2º Em especiais casos, permitidos nesta Resolução e após parecer da Agência de
Inovação, a UNEMAT será co-titular ou não figurará como depositante ou requerente
de pedido de privilégio ou de proteção de criação intelectual, conforme acordo
expresso entre as partes, ressalvando sua participação nos ganhos econômicos ou
compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável.
Art. 16 Caberá à UNEMAT, diretamente ou através de fundações de apoio, também
ao criador e, se for o caso, conjuntamente ou não, a outras instituições de que tratam
os artigos 12 e 13, a responsabilidade pelas despesas decorrentes do processo dos
pedidos de proteção jurídica da criação intelectual, dos encargos periódicos de
manutenção da proteção da propriedade intelectual e quaisquer encargos
administrativos ou judiciais, observadas as obrigações previstas no contrato ou
convênio firmado entre as partes.
Parágrafo único. A UNEMAT, diretamente ou por fundações de apoio, poderá custear
as despesas a que se refere o caput deste artigo, que seriam da responsabilidade do
criador, ressarcindo-se posteriormente da parte que lhe couber nos ganhos.
Art. 17 A análise do interesse da UNEMAT no pedido de proteção da criação
intelectual deverá levar em conta a viabilidade de exploração comercial do produto,
processo desenvolvido pelo criador, através de parecer da Agência de Inovação.
§1º A decisão sobre a extensão da proteção da criação intelectual para outros países
será tomada após parecer da Agência de Inovação e aprovação do comitê técnico e de
inovação.
§2º Quando o resultado do estudo da viabilidade econômica recomendar a não
proteção jurídica da criação intelectual, a UNEMAT renunciará ao direito de requerer
respectiva proteção, mediante parecer aprovado pelo comitê técnico e de inovação,
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cedendo gratuitamente ao criador o direito de fazê-lo em seu nome, sendo vedada a
indicação do nome da UNEMAT neste caso.
CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO
Seção I
Da Cessão e do Licenciamento
Art. 18 A UNEMAT poderá ceder os seus direitos sobre a criação, por meio de
manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça
em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade, nas hipóteses e nas
condições definidas nesta Resolução e nas normas da UNEMAT, nos termos da
legislação pertinente.
§ 1º O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará
solicitação à Agência de Inovação, que instaurará procedimento e manifestará sobre o
pedido, e após, submeterá à decisão do dirigente máximo da instituição.
§ 2º A UNEMAT decidirá expressamente sobre a cessão dos direitos de que trata o
caput no prazo de seis meses, contado da data do recebimento da solicitação de cessão
feita pelo criador, ouvida Agência de Inovação.
Art. 19 A UNEMAT poderá ceder os seus direitos sobre a criação, nos termos do
contrato, ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual
mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente
mensurável, após parecer da Agência de Inovação e decisão do dirigente máximo da
instituição.
Art. 20 A UNEMAT poderá ceder os seus direitos sobre a criação a terceiro, mediante
remuneração, nas hipóteses e nas condições definidas nesta Resolução e na legislação
pertinente.
Parágrafo único. A cessão a terceiro, mediante remuneração, de que trata o caput será
precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico oficial da
UNEMAT, conforme artigo 24 desta Resolução.
Art. 21 A UNEMAT, por meio da Agência de Inovação, poderá celebrar contrato de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploração de criação desenvolvida pela UNEMAT isoladamente ou por meio de
parceria, a título exclusivo e não exclusivo, ou também pode obter o direito de uso ou
de exploração de criação protegida.
§1º Os contratos de concessão de licença de exploração ou transferência dos direitos
de propriedade intelectual são elaborados pela Agência de Inovação, podendo contar
com a assessoria técnica dos órgãos que detenham conhecimento sobre a matéria
tratada, além dos autores, inventores e melhoristas.
§ 2º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput,
deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica, conforme § 3º e §4º,
do artigo 24.
§ 3º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá ser contratada
com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública da tecnologia, devendo ser
estabelecida em contrato ou instrumentos congêneres a forma de remuneração.
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§ 4º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao
licenciado, os contratos ou instrumentos congêneres serão firmados diretamente pela
UNEMAT, sendo a Agência de Inovação instância responsável pela avaliação e gestão
de tais contratos e instrumentos.
§ 5º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida
perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo
e condições definidos no contrato, podendo a UNEMAT proceder a novo
licenciamento.
§ 6º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional
deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
§ 7º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação
reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente
poderão ser efetuados a título não exclusivo.
§ 8º Ao celebrar o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer
outros servidores, ou prestadores de serviços da UNEMAT, comprometem-se a
repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de
responsabilização administrativa, civil e penal.
Art. 22 As normas desta resolução serão aplicadas no que couber, aos casos de
transferência de conhecimento ou de tecnologia não passíveis de proteção pela
Propriedade Intelectual, devendo ser respeitados os percentuais de participação
fixados pelo art. 25.
Art. 23 Quando a execução financeira e assessoria para transferência de tecnologia não
for realizada por fundações de apoio deverá a Pró-Reitoria de Gestão Financeira adotar
as medidas previstas no artigo 18, da Lei 10.973/2004, e os procedimentos cabíveis,
no orçamento da UNEMAT, para permitir a distribuição das parcelas dos ganhos
econômicos referidas no artigo 25 desta Resolução.
Seção II
Da Oferta Tecnológica
Art. 24. É dispensável, a realização de licitação em contratação realizada pela
UNEMAT para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso
ou de exploração de criação protegida.
§ 1º A contratação realizada com dispensa de licitação em que haja cláusula de
exclusividade será precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica no sítio
eletrônico oficial da UNEMAT, com destaque visual de 30 dias, a fim de dar ampla
divulgação a oferta tecnológica;
§2º O extrato de oferta tecnológica previsto no § 1º descreverá, no mínimo:
I - o tipo, o nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada; e
II - a modalidade de oferta tecnológica a ser adotada pela UNEMAT.
§ 3º Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão:
I - regularidade jurídica e fiscal;
II - qualificação técnica e econômica para exploração da criação.
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§ 4º Na hipótese de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao
licenciado, os contratos previstos no caput poderão ser celebrados diretamente, para
os fins de exploração de criação que deles seja objeto.
§ 5º Para os fins do disposto no § 1º-A do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004, considerase desenvolvimento conjunto as criações e as inovações resultantes de parcerias entre
UNEMAT e outra ICT, ou entre UNEMAT e empresa, incluídas as incubadas oriundas
de programa de empreendedorismo da UNEMAT.
§ 6º A modalidade de oferta tecnológica e as condições para a escolha da contratação
mais vantajosa será definida em edital, justificada em decisão fundamentada, por meio
de processo administrativo.
Seção III
Dos Ganhos Econômicos
Art. 25 Os ganhos econômicos resultantes de contratos transferência de tecnologia ou
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida
por direitos de propriedade intelectual, auferidos pela UNEMAT serão divididos:
I - ⅓ (um terço) para a unidade de pesquisa vinculada aos inventores ou pesquisadores
na seguinte ordem de prioridade: núcleo, centro ou faculdade.
II - ⅓ (um terço) para as ações e despesas da Agência de Inovação;
III - ⅓ ao(s) criador(es), inventor, obtentor e/ou autores da criação intelectual
protegida.
§1º As parcelas referidas acima poderão ser objeto de execução administrativa e
financeira por fundações de apoio contratada para gerir os ganhos econômicos de que
trata o caput deste artigo.
§2º A parcela a que se refere o inciso III deste artigo será repassada ao criador, a título
de participação, obedecida a periodicidade da percepção dos ganhos econômicos por
parte da UNEMAT, em prazo não superior a 01 (um) ano após a realização da receita
que lhe servir de base, durante toda vigência da proteção intelectual, descontadas
proporcionalmente as despesas referidas no parágrafo único do artigo 16.
§3º A participação a que se refere o parágrafo anterior, não se incorporará, a qualquer
título, aos vencimentos do servidor.
§4º Se a autoria da criação intelectual for compartilhada, a parte que couber a cada
autor será dividida, conforme disposto no §1º do artigo 15 desta Resolução, sendo que
as participações estão sujeitas à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à
espécie.
Art. 26 Nos casos de criação intelectual resultante de projeto ou atividade financiada
ou realizada em conjunto com outras instituições, fundações de apoio ou empresas,
nacionais ou estrangeiras, será celebrado instrumento regulando os direitos de
propriedade intelectual, participação e as condições de exploração da criação.
CAPÍTULO VI
DO SIGILO
Art. 27 Todas as pessoas referidas no parágrafo único do artigo 11 deverão apresentar
à UNEMAT, por meio da Agência de Inovação, suas criações, obrigando-se a manter
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segredo sobre as mesmas e a apoiar as ações, visando à proteção jurídica e à exploração
econômica pertinentes.
§1º A obrigação de manter segredo, de que trata este artigo, estende-se a todo o pessoal
envolvido no processo de criação intelectual ou grupo que dela tiver conhecimento,
até a publicação pelo orgão competente pela proteção, ressalvados os casos de segredo
industrial ou do cumprimento de cláusula de contrato ou convênio firmado pela
UNEMAT.
CAPÍTULO VII
DO INVENTOR INDEPENDENTE
Art. 28 A UNEMAT, por meio da Agência de Inovação, poderá apoiar o inventor
independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre outras formas,
por meio de:
I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;
II - assistência para transformação da invenção em produto, processo, serviço ou
método com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;
III - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção;
e
IV - orientação para a transferência de tecnologia para empresas já constituídas.
Art. 29 A UNEMAT, quando solicitada por inventor independente, poderá adotar sua
criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção
no mercado, desde que este comprove o depósito da patente.
§ 1º A UNEMAT avaliará a criação, quanto aos requisitos mínimos de viabilidade
técnica e/ou econômica, afinidade com sua área de atuação e estratégia de
desenvolvimento de tecnologias.
§ 2º Os critérios técnicos científicos para a avaliação da invenção e sua viabilidade
técnica são os mesmos adotados para os inventores vinculados à UNEMAT.
§ 3º A UNEMAT informará ao inventor independente, no prazo máximo de até 06
(seis) meses, a decisão quanto à adoção ou recusa a que se refere o caput deste artigo.
Art. 30 Nenhum ressarcimento será devido pela UNEMAT ao inventor independente,
em razão da negativa de aceitação da invenção, nos termos previstos neste capítulo,
assegurada a devida confidencialidade sobre a tecnologia ou criação apresentada.
Art. 31 O inventor independente deverá comprometer-se a compartilhar com a
UNEMAT os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção
protegida de acordo com o instrumento jurídico firmado entre as partes.
Art. 32 É facultada a Agência de Inovação prestar serviços de assistência técnica para
proteção da criação, a inventores e criadores independentes, que ainda não possuam o
depósito ou registro de propriedade intelectual.
Art. 33 Equipara-se ao inventor independente, o servidor público, civil, militar ou o
empregado público, que comprovadamente, tenha realizado criação que,
cumulativamente, não decorra do exercício das atribuições do cargo efetivo, não tenha
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existido, de qualquer forma, a participação de órgão e/ou entidade públicos na criação
e a criação não poderá ter sido realizada com recursos públicos.
CAPÍTULO VIII
DO ESTÍMULO À AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS
DE INOVAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 34 A UNEMAT poderá apoiar à construção de ambientes especializados e
cooperativos de inovação por meio do compartilhamento do conhecimento científico
e tecnológico com a sociedade, utilizando-se de parcerias tecnológicas, licenciamentos
e transferência de tecnologia, compartilhamento de infraestrutura, serviços
tecnológicos e outros arranjos institucionais previstos na legislação vigente que
possam estimular o empreendedorismo e a inovação.
Seção II
Dos Ambientes Promotores de Inovação
Art. 35 A UNEMAT poderá apoiar a criação, a implantação e a consolidação de
ambientes promotores da inovação, incluídos os ecossistemas de inovação e os
mecanismos de geração de empreendimentos, como forma de incentivar o
desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre a
instituição e empresas.
§ 1º Consideram-se ambientes promotores da inovação os espaços propícios à
inovação e ao empreendedorismo, como Parques e Polos Tecnológicos, Incubadoras,
Centros, Núcleos e Laboratórios, dentre outros, constituindo ambientes característicos
da nova economia baseada no conhecimento, articulando empresas, diferentes níveis
de governo, ICTs e a sociedade.
§ 2º O acesso aos ambientes promotores da inovação se dará por empreendimentos de
base tecnológica, envolvendo negócios inovadores que buscam soluções de problemas
ou desafios sociais e ambientais.
§ 3º Os empreendimentos poderão ser formados por membros da comunidade
acadêmica e/ou da sociedade, de modo que seu vínculo ao ambiente promotor da
inovação seja garantido por instrumento jurídico específico.
§ 4º Para os fins dispostos no parágrafo anterior, a UNEMAT pode:
(a) ceder o uso de imóveis, sob o regime de concessão ou de cessão de uso de bem
público, conforme o caso, para a instalação e a consolidação de ambientes promotores
da inovação, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou econômica:
1. à entidade privada que tenha por missão institucional a gestão de parques ou polos
tecnológicos, incubadoras de empresas ou outros ambientes promotores da inovação;
ou
2. diretamente às empresas e ICTs interessadas.
(b) participar da criação e da governança das entidades gestoras de ambientes
promotores da inovação, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação
das funções de financiamento e de execução e operação; e
(c) disponibilizar espaço em prédios compartilhados a interessados em ingressar no
ambiente promotor da inovação.
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§5º A cessão ou concessão de uso de imóveis públicos para a instalação e a
consolidação de ambientes promotores da inovação dispensa licitação, nos termos do
artigo 24, XXXI, da Lei nº 8666, de 1993, cabendo, porém, ao cedente ou concedente
atender aos requisitos impostos pelo Art. 7º do Decreto Federal nº 9.283 de 07 de
fevereiro de 2018.
Art. 36 A UNEMAT estimulará a criação de incubadoras tecnológicas e sociais, nos
campi em que houver demanda para tal, de acordo com as diretrizes institucionais.
§ 1º À Agência da Inovação caberá, em parceria com os interessados, apoiar a criação
e institucionalização das incubadoras tecnológicas e sociais no âmbito do UNEMAT.
§ 2º Os proponentes das incubadoras se comprometem com a apresentação do plano
de viabilidade para a criação, a gestão e operação das incubadoras tecnológicas e
sociais.
Seção III
Do Compartilhamento de infraestrutura
Art. 37 A UNEMAT, por meio da Agência de Inovação, poderá, com ou sem
contrapartida financeira ou econômica e por prazo determinado, mediante acordo de
cooperação, contrato, convênio ou instrumento jurídico congênere:
I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações com outras ICTs, empresas ou organizações em ações voltadas à inovação
para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade
finalística;
II – permitir o uso temporário de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICTs,
empresas, organizações ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, extensão,
desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua
atividade-fim nem com ela conflite;
III – permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, extensão,
desenvolvimento e inovação.
§1º Para quaisquer modalidades previstas nos Incisos I e II, deverá ser assegurada a
plena manutenção da infraestrutura de pesquisa e inovação utilizada.
§2º O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput
obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pela
UNEMAT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de
oportunidades a empresas e demais organizações interessadas.
CAPÍTULO IX
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Art. 38. É facultado à UNEMAT, por meio de sua Agência de Inovação, prestar à
instituições públicas, privadas e organizações sociais serviços técnicos especializados
compatíveis com atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo.
§1º A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo
representante legal máximo da universidade, facultada a delegação a mais de uma
autoridade e vedada a subdelegação.
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§ 2º O servidor da UNEMAT envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste
artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da UNEMAT, através da sua
fundações de apoio, ou de instituição financiadora com que esta tenha firmado
instrumento jurídico, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado
exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
§ 3º O servidor da UNEMAT quando da prestação de serviço deverá atender aos
pressupostos das normas da instituição.
§ 4º Os valores máximos do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo serão
geridos por normativa própria da UNEMAT;
§ 5º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à
incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos
vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de
cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal, não
podendo ultrapassar o teto do funcionalismo público.
§ 6º O adicional variável de que trata o § 2º configura-se, para os fins do art. 28 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.
CAPÍTULO X
DA EXTENSÃO TECNOLÓGICA
Art. 39 A UNEMAT, por meio da Agência de Inovação, incentivará e apoiará a prática
de extensão tecnológica, no âmbito de suas atribuições, visando promover a interação
entre a universidade e a sociedade para que estabeleçam troca de saberes,
conhecimentos e experiências, de acordo com política institucional de extensão.
Parágrafo único. A Agência de Inovação, quando solicitada pelo órgão gestor da
política institucional de extensão, poderá emitir parecer sobre o mérito tecnológico da
ação de extensão.
CAPÍTULO XI
DA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
INOVAÇÃO
Seção I
Das Bolsas
Art. 40 No âmbito dos instrumentos jurídicos firmados com instituições públicas e
privadas para a realização de atividades de pesquisa científica e tecnológica
envolvendo desenvolvimento e inovação em tecnologia, produto, serviço ou processo,
poderão ser concedidas bolsas de estímulo à inovação a servidores, estudantes de
graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades, concedidas
diretamente pela UNEMAT, por fundações de apoio credenciada ou por agência de
fomento
§ 1º A UNEMAT definirá através de termo de outorga as condições, os valores, os
prazos e as responsabilidades das bolsas de estímulo de inovação que implementar,
observadas as seguintes disposições:
I - a vigência do termo de outorga terá prazo compatível com o objeto da pesquisa;
II - os valores serão compatíveis com a complexidade do projeto de pesquisa e com a
qualificação dos profissionais, respeitado o regramento da UNEMAT acerca dos
parâmetros para a sua definição;
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§ 2º Considera-se bolsa de estímulo à inovação o aporte de recursos financeiros, em
benefício de pessoa física, que não importe contraprestação de serviços, destinado à
capacitação de recursos humanos ou à execução de projetos de pesquisa científica e
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo e às atividades de
extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência de
tecnologia.
§ 3º As bolsas de estímulo à inovação são caracterizadas como doação e não
configuram vínculo empregatício, não caracterizam contraprestação de serviços nem
vantagem para o doador, e não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Seção II
Da Formação
Art. 41 A UNEMAT deve, dentre outras possibilidades, se engajar na formação
interdisciplinar voltadas à inovação e empreendedorismo para docentes, discentes e
técnicos em suas diversas iniciativas de ações formativas e de gestão.
CAPÍTULO XII
DO ESTÍMULO AO PESQUISADOR
Seção I
Do Afastamento para Colaboração com outras ICTs e Organizações
Art. 42 É facultado ao servidor da UNEMAT a possibilidade de afastamento para
prestar colaboração com outra ICT, em atividades pertinentes a Lei de Inovação,
conforme legislação própria da carreira dos servidores da UNEMAT.
Secão II
Do exercício de atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação
Art. 43 O docente em regime de dedicação exclusiva poderá exercer atividade
remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em outra ICT ou em empresa e
participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos na Lei
de Inovação, conforme regulamentado em resolução da UNEMAT.
CAPÍTULO XIII
DAS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
Art. 44 É facultado à UNEMAT, por meio da Agência de Inovação, celebrar acordos
de parceria e convênios com instituições públicas, privadas e organizações sociais,
nacionais ou internacionais, para realização de atividades conjuntas de pesquisa
científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou
processo.
Art. 45 A UNEMAT, no âmbito de suas atribuições e pelo melhor interesse de sua
estratégia para favorecer uma maior integração da academia com outros setores,
poderá destinar recursos para promoção de iniciativas de prospecção de potenciais
parceiros, articulação de novas parcerias e divulgação das competências à disposição
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na universidade, com vistas a estimular a cooperação entre a UNEMAT e instituições
públicas, privadas e organizações sociais.
Art. 46 Parte dos percentuais de ressarcimentos institucionais destinados nos
respectivos orçamentos de projetos de parceria da universidade com entidades públicas
e privadas, firmadas no âmbito da Lei de Inovação, deverá ser destinado para
manutenção das atividades da Agência de Inovação, devendo esta destinação ser
assegurada nos termos do acordo, convênio ou instrumento congênere firmado.
Art. 47 A UNEMAT poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por
prazo determinado, nos termos de cooperação, contrato ou convênio, permitir o uso de
seu capital intelectual em projetos de pesquisa científica e tecnológica,
desenvolvimento de tecnologia em produtos ou processos, bem como em inovação.
Art. 48 As parcerias firmadas com uma ou mais pessoas e/ou organizações, que não
envolvam transferência de recursos financeiros públicos entre os partícipes e nem
apresentem intermediação de fundações de apoio, deverão ser celebradas mediante a
forma jurídica de Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
CAPÍTULO XIV
DA INTERNACIONALIZAÇÃO PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
Art. 49 A UNEMAT poderá exercer fora do território nacional atividades relacionadas
com ciência, tecnologia e inovação, mantidas com fomento, apoio e gestão adequados
à internacionalização do poder público, respeitado o disposto em seu estatuto social
ou em norma regimental equivalente, inclusive com a celebração de acordos,
convênios, contratos ou outros instrumentos com entidades públicas ou privadas,
estrangeiras ou organismos internacionais.
§ 1º A atuação da UNEMAT no exterior considerará, entre outros objetivos:
I - o desenvolvimento da cooperação internacional em sua área de atuação;
II - a execução de suas atividades no exterior;
III - a alocação de recursos humanos no exterior;
IV - a contribuição no alcance das metas institucionais e estratégicas nacionais;
V - a interação com organizações e grupos de excelência para fortalecer a UNEMAT;
VI - a geração de conhecimentos e tecnologias inovadoras para o desenvolvimento
nacional;
VII - participação em instituições internacionais ou estrangeiras envolvidas na
pesquisa e na inovação científica e tecnológica; e
VIII - a negociação de ativos de propriedade intelectual com entidades internacionais
ou estrangeiras.
§ 2º Ao instituir laboratórios, centros, escritórios com ICTs estrangeiras ou
representações em instalações físicas próprias no exterior, a UNEMAT observará:
I - a existência de instrumento formal de cooperação com a entidade estrangeira;
II - a conformidade das atividades com sua área de atuação; e
III - existência de plano de trabalho ou projeto para a manutenção de instalações,
pessoal e atividades do exterior.
§ 3º A UNEMAT poderá enviar equipamentos para atuação no exterior, desde que:
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I - estabeleça, em normas internas ou em instrumento de cooperação, o pagamento de
custos relativos ao deslocamento, à instalação e à manutenção, de forma a manter as
suas condições de utilização;
II - determine o período de permanência dos equipamentos conforme a duração das
atividades previstas em projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovação ao qual
estejam vinculados; e
III - exija o retorno dos bens enviados para o exterior somente quando for
economicamente vantajoso para a administração pública.
§ 4º A UNEMAT poderá enviar recursos humanos para atuação no exterior, desde que:
I - estabeleça, em normas internas ou em instrumento de cooperação, o pagamento de
custos relativos ao deslocamento, à ambientação e aos demais dispêndios necessários,
de acordo com a realidade do país de destino; e
II - determine o período de permanência dos profissionais conforme a duração de suas
atividades previstas no projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovação ao qual
estejam vinculados.
CAPÍTULO XV
DO ORÇAMENTO
Art. 50 A UNEMAT, na elaboração e na execução de seu orçamento, deve adotar as
medidas cabíveis para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas
para o fomento ao empreendedorismo, à inovação, a proteção da propriedade
intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais colaboradores.
§ 1º Nos moldes previstos na legislação, a captação, a gestão e a aplicação das receitas
podem ser delegadas a fundações de apoio, quando previsto em contrato, convênio ou
outro instrumento jurídico, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de
projetos institucionais e a gestão da política de inovação.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior se estende à captação resultante de acordos e
convênios de parceria com instituições públicas e privadas para realização de
atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de
tecnologia, produto, serviço ou processo.
CAPÍTULO XVI
DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 51 Caberá à Agência de Inovação identificar o impacto da política e ações de
inovação empreendidas pela UNEMAT, para fins de aprendizagem e melhoria
contínua.
Art. 52 Os resultados de atividades e projetos de pesquisa voltados à inovação
conduzidos por pesquisadores da UNEMAT serão analisados pela Agência de
Inovação, a fim de avaliar o impacto e identificar a melhor forma de proteção dos
resultados, quando aplicável e economicamente viável.
Parágrafo único. As análises de que trata o caput serão submetidas à homologação do
Comitê Técnico de Inovação.
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Art. 53 Os casos omissos nesta Resolução serão analisados e tratados pela Agência de
Inovação/Reitoria/PRPPG.
Art. 54 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Art. 55 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Conselho Universitário, em Cáceres-MT, 03 e 04 de dezembro de
2019.

Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin
Presidente do CONSUNI

