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• A análise política não 

necessariamente define 

o melhor, mas o ótimo –

dado um conjunto de 

interesses no cenário da 

política democrática

(Nelson e Winter, 2005)

A evolução das políticas públicas e a função de análise



O papel do Estado não se limita à criação 

de conhecimento por meio de 

universidades e laboratórios...

...mas também a mobilização de meios 

(dispositivos, recursos) que permitam a 

difusão da inovação em todos os setores 

da economia

(Mazzucato, 2014)

O papel do Estado em CT&I



Política Institucional de Inovação (Lei nº 13.243/2016 e Decreto 9.283/2018)

● Atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou

nacional;

● Empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação 

no capital social de empresas;

● Extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;

● Compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus 

laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital 

intelectual;

● Gestão da propriedade intelectual e de transferência de 

tecnologia;

● Institucionalização e gestão do NIT;

● Capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, 

gestão da inovação, PI e TT;

● Parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores 
independentes, empresas e outras entidades



Pressuposto da implementação da política de inovação nas ICTS e seus tradeoffs

O desenho das políticas 
institucionais de 
inovação de ICTs deve 
ser capaz de fomentar a 
interação entre os 
setores público e 
privado

Facilitar a interlocução 
entre as diferentes 

áreas institucionais e 
pesquisadores

As ICTs públicas têm 
de formular 
internamente os 
meios de aplicação
das novas regras

As ICTs estão ainda 
pavimentando sua 
experiência sobre a 
estratégia de sua 
instituição e as ações 
em CT&I



Pressuposto da implementação da política de inovação nas ICTS e seus tradeoffs

O desenho das políticas 
institucionais de 
inovação de ICTs deve 
ser capaz de fomentar a 
interação entre os 
setores público e 
privado

Facilitar a interlocução 
entre as diferentes 

áreas institucionais e 
pesquisadores

As ICTs públicas têm de 
formular internamente
os meios de aplicação
das novas regras

Estão ainda 
pavimentando sua 
experiência sobre a 
estratégia de sua 
instituição e as ações em 
CT&I



Alguns desafios a serem enfrentados

• Harmonizar a “burocracia” dos novos requerimentos e

adequações, cujos efeitos serão notados no dia a dia

de aplicação da nova lei

• Interpretação jurídica e dos órgãos de controle

• Mobilização do setor produtivo para fazer parcerias

com atores do sistema de CT&I

• Ampliação do apoio das agências de fomento e do

governo

• Implementação das políticas institucionais de

inovação por ICTs



Apresentação da metodologia de 
formulação das políticas institucionais de 

inovação na UFABC





Ciclo de Políticas Públicas como ponto de partida

Formulação de 

Políticas públicas

Processo de elaboração

de políticas em 

instituições públicas, 

sob os pontos de vista 

da racionalidade 

econômica, político-

sistêmica ou da 

formulação

responsável

Implementação de 

políticas públicas

Processo de execução

das políticas 

resultantes dos 

processos de 

formulação em políticas 

públicas, relacionando 

as políticas, os 

programas, as 

administrações públicas 

Avaliação de 

políticas públicas

Analisam-se os efeitos

pretendidos e as 

consequências 

indesejáveis, bem com 

o quais os impactos 

mais gerais na 

sociedade, 

na economia 

e na política



Política de Inovação – Framework de formulação de políticas de CTI em ICTs
(VILHA, FERREIRA, BALTAZAR, 2019)



Política de Inovação - Proposição



Política de Inovação - Proposição

É recomendável que os NITs

participem diretamente da

elaboração da política institucional

de inovação, por deter

conhecimentos e experiências

E importante que seja apurado o

conjunto de normas, resoluções e

regulamentos já editados para os

temas tratados na ICT...

...Com vistas à normatizar e

estabelecer fluxos para as

atividades previstas na Política de

Inovação



Política de Inovação - Aperfeiçoamento



Política de Inovação - Aperfeiçoamento

• Elaboração de uma estrutura básica 
da Política de Inovação da ICT, que
pode ser adaptada à luz da 
comunidade institucional

• Após a construção do documento 
inicial, as áreas chave da 
instituição, a exemplo das pró-
reitorias, devem ser consultadas e 
suas considerações registradas e 
ponderadas

• Isto posto, é necessário que o 
documento seja revisitado e 
analisado pela equipe responsável 
por sua elaboração



UFABC | histórico de discussões

● 26/02/2016 – “Discussão Marco Legal de CT&I” (evento SA);

● Semana de CTI 2017 – “Política de CT&I na região do ABC”;

● Encontro Nacional do Fortec (10/2018);

● Audiência pública 06/12/2018 – “Orçamento, Diálogo e

Transparência”

● Discutido no Conselho Técnico Científico (CTC) da

InovaUFABC;

● Apresentado para contribuições nas interfaces encontradas:

ProPes, ProPG, PreEC, ProAd, Autidoria Interna, SUGEP,
CPCo e Diretorias de Centro.



Eixos estruturantes da Política Institucional de inovação da UFABC

Eixo I - Da Política de Inovação e da atuação institucional da ICT no ambiente produtivo local, 
regional ou nacional:

• Aspectos estratégicos das ações de inovação da ICT e abrangência da política de inovação.

• Objetivos e diretrizes para a interação com atores do sistema de CTI local e nacional.

Eixo II - Da Institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica

• Constituição do NIT eventualmente com personalidade jurídica própria, como entidade 
privada sem fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio.

• Posição do NIT no organograma institucional, além de ter o posicionamento de sua estrutura 
própria ou compartilhada.

Eixo III - Da gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia:

• Autorizações e decisões para respaldar as ações de proteção, abandono de patentes e 
comercialização de tecnologias. 

• Diretrizes para a titularidade de tecnologias desenvolvidas isoladamente ou em colaboração

• Cessão de propriedade intelectual.

• Extrato de oferta tecnológica.

• Destinação de recursos financeiros obtidos através da comercialização de tecnologias.



Eixo IV - Das parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores 
independentes, empresas e outras entidades:

• Procedimentos para mapear competências e acompanhar os resultados das 
pesquisas.

• Procedimentos para celebrar acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação com instituições públicas e privadas.

Eixo V - Do empreendedorismo, da gestão de incubadoras e da participação no capital 
social de empresas:

• Aspectos da atuação da ICT em empreendedorismo de forma integrada ao 
desenvolvimento tecnológico e inovativo.

• Aspectos gerais sobre a possibilidade de participação no capital social de empresas

• Autorizações para participação de iniciativas como parques tecnológicos e 
incubadoras.

• Estabelecimento de parcerias com atores do ecossistema de empreendedorismo 
brasileiro. 

Eixos estruturantes da Política Institucional de inovação da UFABC



Eixo VI - Do compartilhamento e permissão de uso por terceiros de laboratórios, 
equipamentos, recursos humanos e capital intelectual:

• Mecanismos para uso e compartilhamento dos laboratórios e equipamentos por 
empresas, organizações incubadas e outras ICTs, mediante contrapartida financeira 
ou não financeira e por prazo determinados.

Eixo VII - Da extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos:

• Definição das atividades caracterizadas por extensão tecnológica e serviços técnicos 
à luz dos critérios da ICT e disposições legais.

Eixos estruturantes da Política Institucional de inovação da UFABC



Eixo VIII - Das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 
empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade 
intelectual:

• Procedimentos para formação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão 
da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual

Eixo IX - Da qualificação e avaliação do uso da adoção dos resultados decorrentes de 
atividades e projetos de pesquisa:

• Desenvolvimento de indicadores para acompanhar as diretrizes das políticas, 
estratégias, planos de ação e avaliação das atividades relacionadas à pesquisa.

Eixos estruturantes da Política Institucional de inovação da UFABC



Política de Inovação - Validação



Política de Inovação - Validação

• Finalizar o documento 

oferecendo detalhes sobre 

as bases legais e 

justificativas para a criação 

da política a partir da 

estratégia de atuação da 

ICT

• Encaminhar procedimentos 

para implementação e 

avaliação



Política de Inovação - Conselho Universitário

Apresentação da Política de Inovação ao Conselho

Universitário da UFABC:

● Documento apreciado na sessão ordinária de 23 de

julho

● Aprovado por unanimidade na sessão ordinária de 01

de Outubro de 2019
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