
 
 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 
CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO 

 

 

 

NAICIA KIRONE FIGUERÔA DE SÃO BERNARDO TEN CATEN 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 MELHORES PRÁTICAS PARA O NIT/UFOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras 

2021 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAICIA KIRONE FIGUERÔA DE SÃO BERNARDO TEN CATEN 

 

 

 

 

  

RELATÓRIO 

 MELHORES PRÁTICAS PARA O NIT/UFOB 

 

 

 

 

Relatório apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação, Centro das Humanidades, Universidade Federal 
do Oeste da Bahia, como requisito para obtenção do grau 
de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação. 
Orientador: Erick Samuel Rojas Cajavilca 
Coorientadora: Cristine Elizabeth Alvarenga Carneiro 

 

 

 

 

Barreiras 

2021



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

T289 Ten Caten, Naicia Kirone Figuerôa de São Bernardo 

Relatório: Melhores práticas para o NIT/UFOB. / Naicia Kirone 
de Figuerôa de São Bernardo Ten Caten. – 2021. 

 

169f.: il. 

Orientador: Prof. Dr. Erick Samuel Rojas 
Cajavilca Coorientadora: Cristine Elizabeth 
Alvarenga Carneiro 
Dissertação – Mestrado Profissional em Rede Nacional para 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação - PROFNIT, Universidade Federal do Oeste da Bahia. 
Centro das Humanidades, Barreiras, BA, 2021. 

 

1. Inovação 2. Propriedade Intangível – Propriedade 
Intelectual I. Cajavilca, Erick Samuel Rojas II. Universidade 
Federal do Oeste da Bahia – Centro das Humanidades III. Título 

Biblioteca Universitária de Barreiras - UFOB 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa básica gera conhecimento novo. Fornece capital científico. Cria o fundo a 

partir do qual as aplicações práticas do conhecimento devem ser extraídas. Novos 

produtos e novos processos não aparecem do nada. São sustentados por novos 

princípios e novas ideias, que por sua vez são desenvolvidas a duras penas pela 

pesquisa nas áreas mais puras da ciência. 

Vannevar Bush (1945, p. 6) 



 
 

RESUMO 

TEN CATEN; Naicia Kirone Figueroa de São Bernardo. Melhores práticas para o 
NIT/UFOB. Relatório (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação), Centro das Humanidades, Universidade Federal do Oeste 
da Bahia. Barreiras, p. 169. 2021. 

 

A inovação e o desenvolvimento tecnológico promovem o crescimento econômico e a 
geração de empregos. No entanto, inovar não é uma tarefa simples, o seu processo 
de desenvolvimento requer investimento financeiro, pesquisas, profissionais 
capacitados, tempo, dentre outros fatores. Uma inovação pode ser o resultado de uma 
pesquisa ou de vários projetos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Assim, o 
gerenciamento dos produtos/serviços da inovação/propriedade intelectual deve ser 
realizado por órgãos com conhecimento sobre o tema, tendo como intuito viabilizar a 
difusão desses ativos. No Brasil, as pesquisas estão concentradas nas Instituições 
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), por isso, o governo federal adotou como 
uma das abordagens ao estímulo à inovação a institucionalização dos Núcleos de 
Inovação Tecnológica (NIT). Atualmente, os NITs possuem como competência a 
gestão da política da inovação da ICT, a qual estão vinculados. Ao passo que não 
possuem a estruturação dos seus processos, há poucos profissionais dedicados 
exclusivamente ao órgão e recursos limitados. Diante desse escopo, este relatório 
teve como objetivo desenvolver ferramentas gerenciais para o NIT/UFOB, para serem 
utilizadas como boas práticas de gestão. Quanto ao percurso metodológico, foram 
adotadas as pesquisas, bibliográfica e documental, centradas nos temas sobre boas 
práticas para os NITs, propriedade intelectual e transferência de tecnologia para 
inovação, aliadas aos cases de sucesso sobre o tema. Considera-se que a 
formalização e estruturação das atividades do NIT permitem a segurança jurídica dos 
atos praticados, otimizam tempo na realização das atividades diárias, preservam a 
memória institucional e facilitam, para a comunidade acadêmica, o entendimento das 
atribuições do NIT. De acordo com o contexto do NIT/UFOB, foram propostas 
melhores práticas em dois eixos temáticos: gestão das atividades administrativas e 
apoio a transferência de tecnologia. No escopo da gestão administrativa foram 
propostas e/ou construídas as seguintes ferramentas: aplicativo para 
acompanhamento de registro de patente, uso da ISO 9001:2015, pesquisa de 
satisfação dos serviços prestados, avaliação das pesquisas quanto aos requisitos da 
propriedade intelectual, promoção de premiações, alinhamento das políticas de 
inovação institucionais com as regionais, planejamento orçamentário e balanço 
patrimonial. Já no âmbito da transferência de tecnologia foram elaborados e/ou 
sugeridos os seguintes instrumentos: aplicativo para consulta dos atos normativos 
sobre transferência de tecnologia, organização de exposições para eventos de 
negócio, portfólio, marketing digital, bolsas para desenvolvimento de produto e/ou 
serviço, atividades de propriedade intelectual para estudantes da pós-graduação, 
formalização das relações com o Programa de Pós-Graduação em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação da UFOB. As proposições 
foram criadas em formato digital, portanto, alguns arquivos estão armazenados na 
plataforma do google drive para facilitar a replicação e atualização. Por fim, as 
ferramentas propostas e desenvolvidas auxiliarão a execução das atribuições do 
NIT/UFOB, além de suscitarem a perspectiva de criação de novos mecanismos.  
 
Palavras-chave: Abordagem de processos. NITs. Propriedade intelectual. 



 
 

ABSTRACT 

TEN CATEN; Naicia Kirone Figueroa de São Bernardo. Best practices for NIT/UFOB. 
Report (Master in Intellectual Property and Technology Transfer for Innovation), Centro 
das Humanidades, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, p. 169. 2021. 
 

Innovation and technological development promote economic growth and job creation. 

However, innovating is not a simple task, its development process requires financial 

investment, research, trained professionals, time, among other factors. An innovation 

can be the result of research or several projects that have been developed over the 

years. Thus, the management of innovation / intellectual property products / services 

must be carried out by bodies with knowledge on the subject, with the aim of making 

the dissemination of these assets viable. In Brazil, research is concentrated in the 

Scientific, Technological and Innovation Institutions (ICTs), therefore, the federal 

government adopted as one of the approaches to stimulate innovation the 

institutionalization of Technological Innovation Centers (NIT). Currently, the NITs have 

the competence of managing the ICT's innovation policy, to which they are linked. 

While they do not have the structuring of their processes, there are few professionals 

dedicated exclusively to the agency and limited resources. Given this scope, this report 

aimed to develop management tools for NIT/UFOB, to be used as good management 

practices. As for the methodological path, research, bibliographic and documentary, 

focusing on the themes of good practices for the NITs, intellectual property and 

technology transfer for innovation, combined with the successful cases on the subject, 

were adopted. It is considered that the formalization and structuring of the activities of 

the NIT allows the legal certainty of the performed acts, optimizes time in the 

accomplishment of the daily activities, preserves the institutional memory and 

facilitates, for the academic community, the understanding of the attributions of the 

NIT. According to the NIT/UFOB context, best practices were proposed in two thematic 

areas: management of administrative activities and support for technology transfer. In 

the scope of administrative management, the following tools were proposed and/or 

built: application for monitoring patent registration, use of ISO 9001:2015, satisfaction 

survey for services provided, evaluation of research regarding intellectual property 

requirements, promotion of awards, alignment of institutional innovation policies with 

regional ones, budget planning and balance sheet. In the scope of technology transfer, 

the following instruments were elaborated and/or suggested: application for 

consultation of normative acts on technology transfer, organization of exhibitions for 

business events, portfolio, digital marketing, grants for product and / or service 

development, intellectual property activities for graduate students, formalization of 

relations with the Graduate Program in Intellectual Property and Technology Transfer 

for Innovation at UFOB. The proposals were created in digital format; therefore, some 

files are stored on the google drive platform to facilitate replication and updating. 

Finally, the proposed and developed tools will assist in the execution of the NIT/UFOB 

assignments, in addition to raising the prospect of creating new mechanisms.  

Keywords: Process approach. NITs. Intellectual property. 
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1 INTRODUÇÃO 

A inovação se tornou um termo em voga nas últimas décadas, devido a 

conscientização do meio empresarial, industrial e acadêmico sobre a sua importância 

para a sobrevivência e manutenção dos negócios. A inovação consiste na habilidade 

de “atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas e processos) existentes na 

empresa para gerar riqueza” (DRUCKER, 1987). Ou seja, a inovação é uma iniciativa 

institucional com o objetivo de aumentar a produção/desemprenho de um novo 

processo, produto, modelo de negócios. (CHIBAS; PANTALÉON; ROCHA, 2013). 

Segundo a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (2005, p. 

22), “uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

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

trabalho ou nas relações externas”.  

Para a inovação alcançar os objetivos propostos, precisa ser 

construída/executada com base em um processo de gerenciamento e organização. A 

este método dá-se o nome de gestão da inovação. A gestão da inovação é a 

responsável por estruturar o processo de inovação na instituição, gerenciar os 

recursos, realizar prospecção de pesquisas da área de interesse, dentre outros.  

Ressalta-se que a inovação deve estar alinhada com o planejamento estratégico da 

instituição, tendo em vista a necessidade do apoio dos gestores para lograr êxito. 

 No Brasil, o governo federal adotou como uma das abordagens ao estímulo à 

inovação: a institucionalização dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).  

Segundo o marco legal da inovação (2004 e reeditado em 2016), compete aos NITs 

apoiar a gestão da política de inovação das Instituições Científicas, Tecnológicas e de 

Inovação (ICTs), uma vez que dentre as finalidades das ICTs estão o incentivo à 

pesquisa e à investigação científica, bem como à transferência de conhecimento para 

a sociedade em que está inserida (BRASIL, 1996). É no ambiente acadêmico, no 

Brasil, que historicamente o conhecimento é gerado/produzido. As universidades, 

para além de formar profissionais, promovem o desenvolvimento de pesquisas e são 

as responsáveis pelo estímulo à inovação no país. 

No Brasil, país onde a cultura de inovação custa a decolar dentro das 
empresas, as universidades acabaram ganhando importância como celeiro 
de invenções. Um sinal disso é que, no ranking do INPI de 2018, das dez 
instituições que mais depositaram patentes, nove são de universidades e 
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apenas uma é empresa privada – a CNH, subsidiária brasileira da fabricante 

de tratores New Holland (GARCIA, 2019, p.1). 
 

No entanto, o processo de transferência de conhecimento da academia para 

indústria é uma prática recente e, portanto, não é consolidada como nos países 

desenvolvidos (DIAS; PORTO, 2013). Por isso, há esforços por parte dos NITs em 

conscientizar os pesquisadores sobre a relevância do diálogo com possíveis 

instituições parceiras para produzir ou adotar a invenção ou o modelo de utilidade e 

angariar fundos/investimentos para novas pesquisas. Outro papel do NIT é tornar 

clara a função da inovação e possibilitar mecanismos que estimulem e desenvolvam 

as pesquisas para inovação. A figura 1 aponta o crescimento do número de pedidos 

de patentes das instituições de ensino superior, na modalidade invenção, no período 

de 2004 a 2018. Esse crescimento não ocorreu de forma homogênea nos demais 

segmentos, como mostra a figura 2. O Brasil apresentou números estáveis de pedidos 

de patente do tipo invenção entre 2016 e 2017 e uma queda em 2018. 

Figura 1 - Depósitos de pedidos de patentes 2004-2017 – Instituições de Ensino Superior. 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 
Assessoria de Assuntos Econômicos, 2018. 

Figura 2 - Depósito de pedidos de patente do tipo PI – Brasil 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 
Assessoria de Assuntos Econômicos, 2020. 
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A transferência de tecnologia entre empresas e universidades tem sido um fator 

impulsionador de inovações tecnológicas, e de competividade das próprias empresas 

em diversos países (ROSA; FREGA, 2016 apud BOZEMAN; RIMES; YOUTIE, 2015; 

WALDMAN; LINK 2003). Isso denota a pertinência da atuação dos NITs no estímulo 

à produção e à transferência de conhecimento. 

Estudos apontam que regiões do Brasil com NITs mais antigos e, em muitos 

casos, com mais recursos, tendem a ter um maior número de depósitos de patentes 

registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Isso ocorre 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Nessas regiões há um quantitativo maior 

de instituições de ensino superior e de grupos de pesquisas consolidados e com 

conhecimento científico acumulado (figura 3). São centros de ensino com maturidade 

e com conhecimento sobre os produtos/serviços da propriedade intelectual, bem como 

a redação de patentes. 

Figura 3 - Distribuição dos grupos de pesquisa por região geográfica em 2016 

 

Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2016. 

A região Nordeste, entre os anos 2000 e 2004, anteriormente à Lei de inovação, 

possuía uma quantidade de depósitos de invenção irrisória se comparada com a 

região Sudeste. Todavia, após a publicação da Lei de inovação em 2004, notou-se o 

crescimento gradativo dos depósitos de invenção dessa região, conforme os dados 

disponibilizados pelo INPI. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, temos o crescimento 

significativo no número de depósitos das universidades da região Nordeste. A 

Universidade Federal da Paraíba e a Universidade de Campina Grande figuraram 

entre os cinco primeiros colocados no quesito depósito de patentes (INSTITUTO 

8%
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NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019). Nessa região, o crescimento 

dos depósitos de patentes cresceu juntamente com as institucionalizações dos NITs. 

O Centro-Oeste e o Norte apresentaram um discreto crescimento no número de 

depósitos das patentes de modelo de utilidade, e não houve crescimento significativo 

no número de depósitos de patente de invenção (figuras 4 e 5).  

Figura 4 - Depósito de pedidos de patentes de invenção 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 
Assessoria de Assuntos Econômicos, 2018. 

Figura 5 - Depósito de pedidos de patentes de modelo de utilidade 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 
Assessoria de Assuntos Econômicos, 2018. 

Em relação ao crescimento significativo do número de depósitos de algumas 

regiões, Rosa e Frega (2017) salientaram em sua pesquisa que, apesar da 
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experiência, muitas instituições apontaram como barreiras para o processo de 

transferência de tecnologia a alta demanda de tarefas dos pesquisadores (DIAS; 

PORTO, 2013). Os pesquisadores das universidades são responsáveis por 

desenvolver ações no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e também são os 

responsáveis pela gestão dos projetos financiados por outros órgãos/instituições.  

Os dados sobre patentes nas universidades públicas cresceram, no entanto, a 

transferência dessa tecnologia não apresentou o mesmo crescimento. De tal modo, 

são apontados como impedimentos para a transferência de tecnologia: a insuficiência 

de profissionais para atuarem nos NITs, a elevada rotatividade desses profissionais e 

a ausência de procedimentos/rotinas estruturados. Conforme o Relatório Formict 

2019, ano base 2018, apenas 47 instituições de ensino superior públicas possuem 

algum tipo de contrato de transferência de tecnologia (figura 6). 

Figura 6 - Instituições com contrato de tecnologia 

 

Fonte: Brasil, 2019. 

Os dados do Formict expõem a realidade das instituições de ensino, nas quais 

a dificuldade em concretizar acordo/contratos de transferência de tecnologia é 

inegável. A literatura elenca uma série de fatores sobre o tema, tanto a nível nacional 

quanto internacional, sendo citada recorrentemente a ausência da cultura da inovação 

nas universidades, o que denota a extrema relevância dos NITs para as instituições 

de ensino, assim como exige desse órgão uma tarefa árdua e complexa. 

Conforme Zen e colaboradores (2017) apud Tidd (2005), “é necessário o 

estabelecimento de rotinas que permitirão criar condições favoráveis ao processo, 
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constituindo, assim, as bases para o bom financiamento de um sistema de gestão da 

inovação”. Corroborando a afirmação, Andrade (2018) acrescenta a necessidade de 

processos estruturados, integrados, dinâmicos e sistêmicos, devendo considerar, 

portanto, a organização lógica das atividades e integração dos processos para gerar 

a sua sinergia com as atividades. 

Tendo em vista o rol de atribuições dos NITS e a ausência de processos 

estruturados, o presente relatório apresenta ferramentas e proposições de melhores 

práticas para o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFOB, denominado 

Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional (SITDR). 

Cabe destacar que, conforme informado pelo atual superintendente, a nomenclatura 

será alterada para Superintendência de Inovação e Tecnologia para o 

Desenvolvimento Regional.  A SITDR é a unidade, vinculada à Reitoria, responsável 

pela gestão da política de inovação da UFOB (ainda não publicada) e as demais 

competências emanadas na Lei de Inovação. 

Quanto à composição, o relatório está estruturado em 5 capítulos, são eles: 

introdução, contextualização, ações e projetos, proposições de melhores práticas e 

considerações finais. Na introdução há a definição dos objetivos, o relato da 

justificativa e os métodos para o seu alcance. O segundo capítulo foi elaborado para 

contextualizar os projetos e processos desenvolvidos até então pelo local de 

transferência de tecnologia da UFOB. Já o terceiro capítulo apresenta as ações, 

projetos e programas adotados por outras instituições de ensino superior. O principal 

objetivo deste relatório, boas práticas de gestão, é tema do quarto capítulo. Nele são 

apresentadas as práticas de trabalho identificadas que poderão auxiliar o NIT/UFOB. 

O último capítulo trata das considerações finais do relatório. 

As práticas foram divididas em dois eixos para melhor compreensão, a saber:  

a. Atividades gerenciais do NIT/UFOB;  

b. Ações com foco na inovação tecnológica e transferência de tecnologia; 

Os dois eixos também foram utilizados como norteadores da coleta de 

informação nos portais institucionais.   

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver ferramentas gerenciais para o NIT/UFOB, para serem utilizadas como 

boas práticas de gestão. 
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1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar e descrever as atividades desenvolvidas no NIT/UFOB. 

b) Contextualizar as atividades e processos da propriedade intelectual 

desenvolvidos por outros NITs. 

c) Mapear e modelar as melhores práticas de gestão para o NIT/UFOB. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) possui sete anos de criação, 

sendo considerada uma instituição nova se comparada com as demais universidades 

públicas do país (BRASIL, 2013). Portanto, entende-se que a UFOB está em processo 

de construção das suas políticas/ferramentas para promover a proteção à propriedade 

intelectual, dado que as universidades são os centros de fomento à pesquisa para 

inovação no Brasil. Ademais, de acordo com o artigo 15 do Marco Legal de Inovação: 

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) 

Este trabalho pretende atender às demandas da UFOB, que necessita de tais 

ferramentas para proporcionar uma gestão da inovação organizada, funcional e 

fundamentada no marco legal. O desenvolvimento das ferramentas vai além da 

proteção dos ativos da propriedade intelectual, pois promovem também o 

fortalecimento da cultura da inovação na instituição.  

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa tem o caráter descritivo, uma vez que foram identificadas e 

descritas as atividades desenvolvidas pelo local de transferência de tecnologia e 

inovação da UFOB, para a proposição de melhores práticas.  

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuação prática. São também as mais solicitadas por organizações como 
instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc (GIL, 
2002, p. 42). 

Quanto aos procedimentos, foram utilizados o levantamento bibliográfico e a 

pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada em sítios eletrônicos, 

como: Google Acadêmico, Capes, Autm e Scielo. O levantamento permitiu a cobertura 

de forma mais ampla das teorias sobre gestão da qualidade, gestão da inovação, 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Já a pesquisa documental teve 
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como objetivo coletar os dados disponíveis em relatórios, normas operacionais, 

portarias e demais documentos institucionais das universidades pesquisadas e do 

NIT/UFOB. 

A literatura sobre o tema apresentou o padrão ISO 9000, conjunto de normas 

técnicas que estabelecem um modelo de gestão da qualidade como modelo a ser 

seguido pelos NITs para o gerenciamento de suas atividades. Deste modo, as práticas 

de gestão foram propostas tendo como parâmetro a série ISO 9001:2015. No âmbito 

da ISO, serão observados os seguintes princípios: foco no cliente, envolvimento de 

pessoas, abordagem de processo, abordagem sistema para a gestão, melhoria 

contínua e tomada de decisão baseada em fatos. 

Além disso, foi adotada a técnica do benchmarking que “se baseia na 

aprendizagem das melhores práticas de organizações similares e ajuda a explicar o 

que envolve um excelente desempenho de processo” (ABPM, 2013, p. 111). Assim, 

foram identificadas, por meio dos portais institucionais, as ações realizadas pelos 05 

NITs com maior número de depósito de patentes em 2017 e dos cinco NITs de 

instituições criadas no mesmo período da UFOB (últimos quinze anos). Os padrões 

de coleta de informação foram os seguintes: programas/atividades com o foco no 

pesquisador, no gerenciamento do NIT e processos de captação de parcerias. Com 

isso, foram identificadas as boas práticas de gestão dos NITs para sugestão de 

implantação no local de transferência de tecnologia e inovação da UFOB. 

Quadro 1 - NITs pesquisados 
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Universidade Estadual de Campinas – Inova Unicamp 1962 

Universidade de Campina Grande – Núcleo de Inovação e 
Transferência de Tecnologia 

2002 

Universidade Federal de Minas Gerais – Coordenadoria de 
Transferência e Inovação Tecnológica 

1927 

Universidade Federal da Paraíba – Agência UFPB de 
Inovação 

1955 

Universidade de São Paulo – Agência de Inovação  1934 
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Universidade Federal do ABC – Inova.  2005 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano – 
Coordenação de Criação e Inovação. 

2006 

Universidade Federal da Fronteira Sul - Núcleo de 
Inovação Tecnológica e Social 
 

2009 

UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-
Americana – Núcleo de Inovação Tecnológica – Nit. 

2010 

Universidade Federal do Sul da Bahia – Coordenação de 
Criação e Inovação. 

2013 

Fonte: Elaborado com base nas informações dos sítios eletrônicos das Universidades citadas. 
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Ademais, foram observadas as nove recomendações para a transferência de 

tecnologia da Association of University Technology Managers (Autm). Autm é uma 

associação sem fins lucrativos, composta por mais de 3.000 pessoas, que tem como 

missão apoiar e promover a transferência de tecnologia. 

As proposições de melhorias foram elaboradas por meio das notações gráficas 

do Business Process Model and Notation (BPMN). O BPMN é uma ferramenta que foi 

construída para padronizar a gestão de processos, sendo comumente a mais utilizada 

(ALMEIDA, 2019).  

A construção dos procedimentos seguiu as etapas propostas na estrutura 

analítica do projeto: 

Figura 7 - Estrutura analítica do projeto - fases principais 

 

Na primeira fase foi realizado o alinhamento dos objetivos dos processos com o 

que preconiza a legislação e o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFOB. A 

segunda fase teve como escopo o desenho do estado atual dos processos, portanto, 

foi verificado a estrutura dos processos, seus fornecedores, entradas, atividades, 

saídas e clientes. Na última fase foram elaboradas as propostas de boas práticas para 

o local de transferência de tecnologia e inovação da UFOB. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFOB 

Este capítulo trata da contextualização e do âmbito de atuação da SITDR. 

Primeiramente, foram retratados os territórios de identidade com campi da UFOB, 

tendo em vista que as políticas e ações da SITDR devem ser desenvolvidas para 

promover as atividades cientificas e tecnológicas a nível regional e nacional. Portanto, 

conhecer as potencialidades e os tipos de atividades de produção de cada território é 

de extrema relevância para a SITDR, além da compreensão do contexto sociocultural. 

Posteriormente, foi realizada uma breve descrição da UFOB, já que a universidade, 

enquanto órgão do sistema de inovação, tem o papel de dialogar e induzir as relações 

entre o setor produtivo e o governo com vistas ao desenvolvimento. Por fim, há a 

descrição das atividades desempenhadas pela SITDR, órgão da UFOB, responsável 

por promover, definir e executar as políticas que envolvem a inovação, a transferência 

de tecnologia e o empreendedorismo. 

 Essa forma de encadeamento das informações seguiu a lógica proposta na 

hélice quádrupla. A quádrupla hélice proposta por Carayannis e Campbell (2009) é 

uma evolução da Hélice Tripla, que emergiu após a percepção da necessidade de se 

levar em consideração a relação entre os atores (figura 8). Com a inclusão da 

sociedade civil organizada ao modelo, as políticas e estratégias governamentais em 

inovação reconhecem a importância desse papel, elevando, então, a evolução dos 

ecossistemas de inovação. 

Figura 8 – Quádrupla hélice 

 

Fonte: elaboração própria com base em Mineiro; Castro, 2020. 

Em vista disso, entender o contexto em que a SITDR está inserida se torna 

relevante para a concepção das ações e análise de cenários, haja vista que a SITDR 
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deverá desenvolver projetos que levem em consideração as necessidades e os 

anseios da sociedade e demais instituições, promover a relação empresas e ICTs, 

articulando com os entes governamentais no fomento ao sistema local de inovação. 

 

2.1 TERRITÓRIO DE IDENTIDADE 

Diante do amplo e diverso espaço de atuação da UFOB, se faz interessante 

apresentar os municípios com os campi da Universidade, de acordo com o território 

de identidade em que estão inseridos, haja vista que é inadequado simplificá-los, 

apenas, como região oeste da Bahia (tabela 1). Os territórios de identidade, como 

será visto mais à frente, possuem particularidades que devem ser observadas na 

elaboração dos projetos de inovação e tecnologias sociais. 

A Universidade Federal do Oeste da Bahia possui campi em três territórios de 

identidade: Velho Chico, Bacia do Rio Grande e Bacia do Rio Corrente (figura 9).  

Figura 9 - Território de Identidade - Campus UFOB 

 

Fonte: BAHIA - Superintendência de Educação Profissional, 2019. 
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Tabela 1 - Extensão territorial, população e densidade demográfica dos municípios por território de 
identidade 

  
Município 

 
Extensão 
territorial 

km² 

 
População 

 

 
Densidade 
demográfica 

 
2010 

 
Urbana 

 
Rural 

 
Estimada 
2020 

 BACIA DO RIO GRANDE 

B
a
c
ia

 d
o

 R
io

 G
ra

n
d

e
 

Angical 1.530,050 14.073 6.531 4.642 13.938 9,21 hab/km² 

Baianópolis 3.320,723 13.850 3.482 10.368 13.929 4,14 hab/km² 

Barreiras 7.859,716 137.427 123.741 13.686 156.975 17,49 
hab/km² 

Buritirama 4.046,736 19.600 7.905 11.695 21.276 4,97 hab/km² 

Catolândia 703,367 2.612 967 1.645 3.599 4,06 hab/km² 

Cotegipe 282,775 13.636 6.648 6.988 13.769 3,25 hab/km² 

Cristópolis 1.052,837 13.280 3.133 10.147 13.947 12.73 
hab/km² 

Formosa do 
Rio Preto 

15.901,745 22.528 13.647 8.881 25.857 1,38 hab/km² 

Luís Eduardo 
Magalhães 

3.940,537 60.105 54.881 5.224 90.162 15,25 
hab/km² 

Mansidão 3.130,130 12.592 4.782 7.810 13.734 3,96 hab/km² 

Riachão das 
Neves 

5.978,998 
 

21.937 10.744 11.193 22.334 3,87 hab/km² 

Santa Rita de 
Cássia 

6.030,085 26.250 14.907 11.343 28.481 4,39 hab/km² 

São Desidério 15.116,397 27.659 8.633 19.026 34.266 1,82 hab/km² 

Wanderley 2.920,679 12.485 5.878 6.607 12.180 4,22 hab/km² 

Total 71.814,78 398.034 293.540 175.522 464.447 5,54 hab/km² 

 

Velho Chico 

V
e
lh

o
 C

h
ic

o
 

Barra 11.428,112 49.325 22.446 26.879 53.910 4,32 hab/km² 

Bom Jesus da 
Lapa 

4.115,511 63.480 43.099 20.381 69.662 15,11 
hab/km² 

Brotas de 
Macaúbas 

2.370,486 10.717 3.118 7.599 10.130 4,78 hab/km² 

Carinhanha 2.525,906 28.380 12.585 15.795 29.070 10,37 
hab/km² 

Feira da Mata 1.176,111 6.184 3.243 2.941 5.661 3,78 hab/km² 

Ibotirama 1.740,113 25.424 19.501 5.923 27.003 14,76 
hab/km² 

Igaporã 836,586 15.205 7.864 7.341 15.650 18,26 
hab/km² 

Malhada 1.979,74 16.014 6.559 9.455 16.014 7,97 hab/km² 

Matina 773,278 11.145 3.473 7.672 12.283 14,37 
hab/km² 

Morpará 2.093,872 8.280 5.538 2.742 8.497 4,88 hab/km² 

Muquém do 
São Francisco 

3.852,111 10.272 1.283 8.989 11.417 2,82 hab/km² 

Oliveira dos 
Brejinhos 

3.313,418 21.831 6.584 15.247 21.810 6,21 hab/km² 

Paratinga 2.624,998 29.504 10.905 18.599 32.141 11,28 
hab/km² 

Riacho de 
Santana 

3.183,911 30.646 13.091 17.555 35.593 11,87 
hab/km² 
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Serra do 
Ramalho 

2.340,684 31.638 6.274 25.364 31.416 12,20 
hab/km² 

Sítio do Mato 1.627,806 12.050 6.866 5.184 13.059 6,88 hab/km² 

Total 45.982,64 370.095 172.429 197.666 393.316 8,04 hab/km² 

 

Bacia do Rio Corrente 

B
a
c
ia

 d
o

 R
io

 C
o

rr
e
n

te
 

Brejolândia 2.247,208 11.077 1.984 9.093 10.618 4,04 hab/km² 

Canápolis 460,388 9.410 3.225 6.185 9.703 21,52 
hab/km² 

Cocos 10.140,572 18.153 8.572 9.581 18.807 1,77 hab/km² 

Coribe 2.662,819 14.307 6.141 8.166 14.149 5,77 hab/km² 

Correntina 11.504,31 
 

31.249 12.604 18.645 32.194 2,62 hab/km² 

Jaborandi 9.955,113 8.973 3.040 5.752 8.277 0,94 hab/km² 

Santa Maria 
da Vitória 

1.984,910 40.309 23.816 16.493 39.775 20,49 
hab/km² 

Santana 1.909,353 24.750 13.483 11.267 26.705 13,60 
hab/km² 

São Félix do 
Coribe 

1.751,671 13.048 10.587 2.461 15.468 13,74 
hab/km² 

Serra 
Dourada 

1.592,245 18.112 6.002 12.110 17.321 13,45 
hab/km² 

Tabocas do 
Brejo Velho 

1.437,189 11.431 3.932 7.499 12.516 8,31 hab/km² 

Total 45.645,78 200.819 93.386 107.252 205.533 4,40 hab/km² 

Fonte: Quadro elaborado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010; 
2020. 

Parte-se do pressuposto que o território é:  

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a 
economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 
interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, 
cultural e territorial (BAHIA, 2019). 

O conceito de território de identidade, adotado pelo Governo do Estado da Bahia, 

realça o sentimento de pertencimento da população com o local em que estão 

inseridos. Deste modo, a divisão dos territórios utilizou como parâmetro não apenas 

as questões geográficas, mas também os aspectos socioculturais, as origens, o modo 

de ocupação e a diversidade de cada município dentro dos 26 territórios baianos 

(FLORES, 2014).  

Conforme Pomponet (2012, p. 58), “os territórios de identidade foram concebidos 

para atender a um programa específico do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

voltado para a agricultura familiar”, adotado pelo Governo do Estado da Bahia para 

alinhar a política nacional da época com a política estadual. Ressalta-se que, neste 

período, tanto o governo do Estado quanto o Governo Federal eram geridos pelo 

mesmo partido, sendo uma das motivações para o alinhamento dos projetos 

(POMPONET, 2012). 
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Os territórios de identidade foram empregados pelo Governo do Estado da Bahia 

no período de construção do Plano Plurianual Participativo 2008-2011 (POMPONET, 

2012). O Plano Plurianual é um instrumento governamental de longo prazo, previsto 

na Constituição de 1988, que expõe, de forma regionalizada, “as diretrizes, os 

objetivos e as metas da administração pública federal. O PPA   inclui, ainda, recursos 

orçamentários e não orçamentários” (SANTOS et al, 2018, p. 2). O Plano Plurianual 

da Bahia, de 2008-2011, tinha como cerne a gestão democrática das políticas 

públicas, com a participação das entidades sociais dos territórios baianos, sendo 

denominado PPA Participativo (PPA-P). O PPA-P foi elaborado por meio de um 

processo de escuta social para a coleta dos subsídios (POMPONET, 2012). “A ideia 

central da nova política segue, em linhas gerais, as tendências adotadas no contexto 

nacional e buscam indicar para a procura de formação de uma governança solidária 

onde a sociedade civil terá participação” (SOUZA, 2008, p.127).  

O planejamento das políticas públicas, no estado da Bahia, passa então a ser 

discutido a nível de território, por meio de estudos das potencialidades, inclusão de 

diferentes segmentos e abordagem multidimensional (PERAFÁN; OLIVEIRA, 2013).  

Atualmente, compreende-se que o território de identidade baiano representa: 

[...] os lugares de convivência a partir de onde é possível pensar, inovar, 
planejar e executar ações para melhorar as condições de vida de seus 
cidadãos. Ao incorporar a dimensão territorial como parte da estratégia de 
desenvolvimento, busca-se ativar um modelo de gestão social capaz de se 
adequar à situação específica de cada território, de modo a responder, com 
efetividade, aos desafios encontrados em meio à diversidade do Estado 
(PERAFÁN; OLIVEIRA, 2013, p. 8). 

Interessante destacar a existência da palavra inovar na descrição do território de 

identidade baiano. O interesse parte da hipótese de que, se não há, pelo menos 

almeja-se ideias inovadoras para o crescimento/desenvolvimento dessas áreas.  

Neste contexto, caberá a SITDR a atividade de fomentar a inovação e o 

desenvolvimento sócio econômico, com vistas às especificidades e políticas públicas 

definidas para cada um dos três territórios de identidade. Alinhar as ações da SITDR 

aos objetivos previstos no PPA permitirá que mecanismos de negociação com os 

órgãos estaduais sejam criados para captação de recursos. Por fim, ressalta-se que 

é neste panorama multicultural, amplo e diverso, com 41 municípios, em que 

predomina o escopo de atuação da SITDR.  
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2.2 TERRITÓRIO DE IDENTIDADE - BACIA DO RIO GRANDE 

A região do extremo oeste da Bahia, território de identidade da Bacia do Rio 

Grande, é composta pelos municípios de Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, 

Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães 

(LEM), Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e 

Wanderley (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA 

BAHIA, 2018).  

Figura 10 - Bacia do Rio Grande 

 

Fonte: SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2018. 

Os municípios da Bacia do Rio Grande estão localizados na região do cerrado 

brasileiro (figura 10). O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e representa 22% 

do território nacional, sendo encontrado nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins, Maranhão, Piauí e 

Distrito Federal (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). Comumente generalizado 

como uma região homogênea, o cerrado possui características particulares a 

depender da região do país (KLINK; MACHADO, 2005).  

Das savanas existentes no mundo, o cerrado possui a maior diversidade de flora, 

com cerca de 11.627 espécies de plantas, tendo, também, uma grande variedade de 

fauna (199 espécies de mamíferos e 837 espécies de aves) (KLINK; MACHADO 2005; 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). As chuvas na região ocorrem entre os 

meses de outubro e março, a precipitação média anual fica entre 1200 e 1800 mm 

(SETTE, 2005).  

Os solos predominantes da região são: latossolos vermelho-escuros, latossolos 

vermelho-amarelos, latossolos amarelos e areias quartzosas (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2007). Ademais, outra característica do solo do cerrado é a acidez 

elevada, com alto conteúdo de alumínio, intemperizados e depauperados de 

nutrientes (KLINK; MACHADO 2005).  
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Devido às particularidades da composição do solo, a exploração do cerrado 

como potencial agrícola precisou da intervenção do Estado para impulsionar o seu 

desenvolvimento (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). Por volta da década de 

1970, os governos federais e estaduais, capitais estrangeiros e a Cooperativa Agrícola 

de Cotia impulsionaram a expansão agrícola no cerrado por meio do Programa de 

Assentamento Dirigido do Alto Parnaíba - PADAP (1973), do Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados - POLOCENTRO (1975) e do Programa de 

Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados - PROCEDER (1979) 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). Outro elemento que possibilitou o 

crescimento da fronteira agrícola foi desenvolvimento de pesquisas sobre o manejo e 

melhoramento do solo, desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária. 

Antes deste período, a agricultura no cerrado representava insegurança 

econômica e incertezas. Por meios dos programas anteriormente citados, foram 

realizados o fomento à infraestrutura e a promoção do uso de novas tecnologias 

intensivas. De 2000 a 2014, a área agrícola no Cerrado expandiu 87%. Em torno de 

70% das alterações de uso da terra ocorreram em pastagem ou em outras agriculturas 

(CARNEIRO FILHO; COSTA, 2016).  

Atualmente, o território da Bacia do Rio Grande tem como principais atividades 

o comércio e serviço, seguidos da agropecuária (quadro 1 e tabela 2). Boa parte dos 

serviços da região giram em torno do agronegócio. 

Quadro 2 - Principais atividades econômicas da Bacia do Rio Grande 

 

Fonte: SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2019. 
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Tabela 2 - PIB dos municípios da Bacia do Rio Grande 

 

Municípios Valor Adicionado (R$ milhões) Valor 
Adicion
ado APU  

(R$ 
milhões) 

Imposto
s Sobre 
Produto

s  
(R$ 

milhões) 

PIB  
(R$ 

milhões) 

PIB Per 
Capita  

(R$1,00) 
Agropecuária Indústria Serviço

s  

                

Bahia 19.095,91 53.968,70 177.469
,23 

51.146,8
9 

35.705,7
0 

286.239,
54 

19.324,0
4 

                

Angical 35,92 5,39 89,24 51,69 4,13 134,67 9.607,87 

Baianópolis 67,91 6,01 92,64 51,41 4,78 171,34 12.394,2
4 

Barreiras 1.068,51 599,61 2.660,9
3 

561,15 415,43 4.744,49 30.842,2
0 

Buritirama 11,66 3,88 106,99 75,49 5,74 128,26 6.088,01 

Catolândia 5,31 3,01 62,78 14,4 14,18 85,28 23.988,6
3 

Cotegipe 34,14 5,53 82,11 53,05 4,97 126,74 9.186,91 

Cristópolis 16,49 4,49 82,79 46,81 7,76 111,54 8.040,63 

Formosa do 
Rio Preto 

1.814,28 90,1 684,93 112,35 105,84 2.695,15 106.481,
34 

Luís 
Eduardo 
Magalhães 

918,13 1.042,40 3.298,8
0 

346,82 924,84 6.184,17 72.967,0
1 

Mansidão 6,85 2,8 63,65 45,75 2,83 76,14 5.620,97 

Riachão das 
Neves 

594,17 43,26 296,6 86,23 77,78 978,8 438.080,
04 

Santa Rita 
de Cássia 

39,15 7,27 169,14 90,61 9,57 225,13 7.985,64 

São 
Desidério 

2.482,54 221,07 816,64 156,39 125,73 3.645,98 109.841,
86 

Wanderley 32,68 5,99 83,58 46,81 5,32 127,56 10.371,8
5 

Fonte:  Quadro elaborado com base nos dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia, 2020. 

 

De acordo com os dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (2020) sobre o território Bacia do Rio Grande, o agronegócio representa 37% 

do valor da produção estadual no quesito agropecuária, a indústria 4% e serviços 5%. 

A indústria é incipiente na região. Os dois municípios com maior representatividade 

nesse quesito, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, quando somados, representam 

apenas 2% do valor total estadual. Já o agronegócio impulsionou o desenvolvimento 

econômico da região, bem como crescimento populacional. O município de Luís 

Eduardo Magalhães teve um salto, em 20 anos, de 18 mil habitantes para 90.162 

habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020).   
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Na tabela 3, observa-se que os demais segmentos carecem de investimento e 

tecnologia, como é o caso do setor secundário. A indústria na Bacia do Rio Grande 

ainda é incipiente, voltada, principalmente, para o beneficiamento dos insumos 

produzidos na região. “As indústrias de Barreiras com maior quantidade de 

funcionários são Frigorífico Frango de Ouro, Cargill Agrícola e Fribarreiras, que, em 

2016, possuíam 297, 287 e 187 funcionários, respectivamente” (GUIA INDUSTRIAL 

DO ESTADO DA BAHIA, 2016). Tanto Barreiras quanto Luís Eduardo Magalhães 

possuem distritos industriais. O distrito de Barreiras conta com indústrias no segmento 

metalúrgico, madeireiro, de alimentos e bebidas, mineral e agroindustrial. Já o distrito 

de LEM tem indústrias nos seguintes seguimentos: setor de alimentos, metalurgia, 

têxtil e serviços (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL, 2016). Já os serviços estão relacionados, em grande parte, às 

atividades dos escritórios das fazendas. 

Enquanto isso, nos próximos anos, o agronegócio tende a crescer e expandir o 

total da área plantada e, por conseguinte, a produção na Bacia do Rio Grande. As 

projeções de expansão de grãos (soja e algodão) para os próximos seis anos são 

mais acentuadas nos municípios de Formosa do Rio Preto e em São Desidério 

(detentor do maior valor da produção agrícola em 2019). O crescimento em Formosa 

do Rio Preto está relacionado a relevância tardia, se comparada aos demais 

municípios, da produção agrícola, tendo, portanto, espaço para ampliação e 

consolidação. Já os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras iniciaram sua 

produção nos anos 80 e, portanto, possuem culturas consolidadas, com o crescimento 

da produção impulsionado pelo incremento da produtividade (SUPERINTENDÊNCIA 

DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2017). 
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Tabela 3 - Principais lavouras do extremo oeste baiano 

 

No tocante às empresas e demais organizações, conforme os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre empresas constituídas, registradas 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, há uma concentração nos municípios de 

Barreias e Luís Eduardo Magalhães (LEM). Os dados do IBGE incluem os seguintes 

segmentos: (A) agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; (B) 

indústria extrativas; (C) indústrias de transformação; (D) eletricidade e gás; (E) água, 

esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação construção; (F) 

construção; (G) comércio, reparação de veículos automotores; (H) transporte, 

armazenagem e correio; (I) alojamento e alimentação; (J) informação e comunicação; 

(K) atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados; (L) atividades 

imobiliárias; (M) atividades profissionais, científicas e técnicas; (N) atividades 

administrativas e serviços complementares; (O) administração pública e seguridade 

social; (P) educação; (Q) saúde humana e serviços sociais; (R) artes, cultura, esportes 

e recreação; (S) outras atividades de serviços; (T) Serviços domésticos (figuras 11, 

12 e 13). 

Municípios com volumosas arrecadações de impostos e produção agrícola, São 

Desidério e Formosa do Rio Preto, apresentaram um número reduzido de empresas 

registradas (364 e 305). Tal fator pode estar relacionado ao contingente populacional 

(34.66 e 22.528 pessoas respectivamente), a concentração de escritórios agrícolas 

nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães e a ausência de registro formal 

dos empreendimentos. 
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Diversas empresas/órgãos que dão suporte à produção agrícola foram criadas 

e/ou expandidas em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, tais como: Associação 

Baiana dos Produtores de Algodão, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, 

Companhia de Desenvolvimento Vales do São Francisco e do Parnaíba, 

empreendimentos de máquinas agrícolas, empresas de fertilizantes, indústria 

esmagadora de soja, logística, manutenção de máquinas, dentre outros. 

Figura 11 - Quantitativo de empresas por município com CNPJ - Bacia do Rio Grande 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 

 

Em Barreiras, o comércio representa o maior número de empresas registradas 

(1631), seguido das atividades administrativas e serviços complementares (241), 

indústria de transformação (227) e saúde (206). Os demais segmentos estão abaixo 

dos 200 registros. No segmento educação, constam 102 registros, tendo 98 

estabelecimentos de ensino fundamental e 21 estabelecimentos de ensino médio. Por 

fim, o setor artístico e cultural detém 52 registros.  

Luís Eduardo Magalhães apresenta uma configuração distinta de distribuição de 

empresas. Essa distinção se deve, em grande parte, à concentração de empresas que 

atuam como suporte ao agronegócio e ao crescimento acelerado da cidade nos 

últimos 20 anos. Em LEM, o maior segmento permanece com o comércio (1244), mas 

diferentemente de Barreiras, há o registro de 145 alojamentos, 220 atividades 

administrativas e 266 indústrias e 167 empresas de construção. 

O desenvolvimento desses dois municípios também é observado no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). “O Índice de Desenvolvimento Humano 
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(IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões 

básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde” (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2020, p. 1). Barreiras e Luís 

Eduardo Magalhães figuram entre 3º e 4º colocados no IDHM baiano, conforme os 

dados de 2010. 

Os dados das empresas com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não 

coincidem com os dados das empresas ativas da Junta Comercial do Estado da Bahia 

(Juceb). Segundo os dados da Juceb (2018), os municípios de Barreias e Luís 

Eduardo Magalhães possuem 18.218 e 16.820 empresas ativas, respectivamente. O 

procedimento para a abertura de empresas inclui o registro na Juceb e posteriormente 

a inscrição no CNPJ. Para uma empresa cadastrada na Juceb ter o status alterado 

para cancelada é preciso ter dez anos sem proceder a qualquer arquivamento e não 

responder aos editais de chamamento. Esse longo período para o cancelamento pode 

ser um dos fatores responsáveis pela diferença dos dados. 
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Fonte:  Gráfico elaborado com base nos dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 

 

Figura 12 - Empresas e outras organizações por classificação de atividades, com CNPJ em Barreiras 
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Fonte:  Gráfico elaborado com base nos dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 

 

Figura 13 - Empresas e outras organizações por classificação de atividades, com CNPJ em  LEM 
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A Bacia do Rio Grande deve diversificar suas fontes de receitas, por meio de 

investimentos e do desenvolvimento da cultura da inovação nas demais atividades 

econômicas (indústria e serviços). Entende-se que, para o desenvolvimento e 

estímulo dos setores, é primordial a existência de um conjunto de ações que 

envolvam, dentre outros fatores: políticas públicas, interação entre os atores que 

compõem o sistema local de inovação e profissionais capacitados nos mais diversos 

segmentos. Neste sentido, o marco legal da inovação, promulgado em 2004 e 

reeditado em 2016, traz uma nova perspectiva e oportunidade ao facilitar o diálogo 

entre empresas e universidades. Para Roczanski (2016), “a relação entre universidade 

e empresa é essencial para o desenvolvimento da inovação no País, ou seja, 

possibilitar que as pesquisas desenvolvidas nas universidades possam efetivamente 

chegar à sociedade”.  

No que tange à educação, o território conta atualmente com uma universidade 

pública federal, um polo da universidade estadual e um campus do instituto federal. 

Estão presentes também instituições de ensino superior privadas, com cursos 

presenciais e à distância. As instituições privadas são maioria no quesito educação à 

distância no território (tabela 4). 

Tabela 4 - Cursos ofertados em instituições de ensino superior em 2017 

 

Fonte: Brasil, 2018. 

Dos 6.930 cursos no Brasil de pós-graduação (mestrado e doutorado), 1327 

estão no Nordeste, destes, 283 se concentram no estado da Bahia. A região do 

extremo oeste conta com apenas oito programas de mestrado e um programa de 

doutorado (figura 14). 
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Figura 14 - Quantitativo dos cursos de pós-graduação – stricto sensu 

 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2020. 

Se antes o pilar da universidade pública era ensino, pesquisa e extensão, com o 

marco legal da inovação a proposta passa a ser a inclusão da consciência da inovação 

no ambiente universitário. Para além de formar profissionais, compete à academia a 

formação de empreendedores, capazes de movimentar a economia regional e 

nacional com a transformação de pesquisa em produtos, serviços e processos 

inovadores (DIAS, 2017). 

 

 2.3 TERRITÓRIO DE IDENTIDADE - VELHO CHICO 

O território de identidade do Velho Chico é composto por 16 municípios e 

representa 8,2% da extensão territorial do estado da Bahia (figura 15). O Velho Chico 

está localizado na porção oeste do estado e é adjacente às seguintes regiões: “Sertão 

do São Francisco, Irecê, Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim, Sertão Produtivo, 

Bacia do Rio Corrente, Bacia do Rio Grande e com o Estado de Minas Gerais” 

(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2017, 

p. 171). 

As cidades que compõem o Velho Chico são todas às margens de rios. A 

distância entre as cidades foi influenciada pelo tempo de navegação entre elas, 

embora não tenham sido localizados os números exatos em função da navegação 

estar em desuso. Esse tipo de povoamento demonstra a colonização para a 

agricultura de subsistência, com o comércio dos excedentes nos entrepostos 

comerciais que se formaram às margens dos rios. 
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O território possui 67 sítios arqueológicos, entre arte rupestre, ruínas, lítico e 

cerâmico (ETCHEVARNE; PIMENTEL, 2011). Tendo 23 sítios com cadastro nacional 

de sítios arqueológicos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional – 

IPHAN (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E NACIONAL, 

2020). O município de Serra do Ramalho concentra a maior parte dos sítios 

localizados até o momento: 47. 

Figura 15 - Território de Identidade do Velho Chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2018. 

O Velho Chico tem como biomas o cerrado e a caatinga. A caatinga está 

presente em todos os municípios do território e o cerrado em oito municípios (Bom 

Jesus da Lapa, Feira da Mata, Igaporã, Matina, Muquém do São Francisco, Oliveira 

do Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana). 
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A caatinga (mata branca) é um bioma exclusivamente brasileiro, localizado no 

Nordeste, e ocupa aproximadamente 11% da extensão territorial do país. Tem como 

característica o clima semiárido, com longos períodos sem chuvas, e fisionomia de 

deserto, por causa dos baixos índices pluviométricos (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2017, p. 11). As suas espécies vegetais são heterogêneas, compostas 

por arbórea, arbustiva e espinhosa (ANDRANDE-LIMA, 1981). As espécies vegetais 

são conhecidas, também, pela queda das folhas e pelos troncos esbranquiçados no 

período da seca, recurso desenvolvido para sobreviver no clima seco (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2017).  “As espécies vegetais que habitam essa área são, em 

geral, dotadas de folhas pequenas, uma adaptação para reduzir a transpiração. 

Algumas poucas espécies não perdem as folhas na época seca, destacando-se o 

juazeiro” (ALVES, et al., 2009, p 5). Apesar do clima adverso e da escassez de 

recursos hídricos, a biodiversidade da caatinga é composta por “4.508 espécies de 

plantas, 153 de mamíferos, 510 de aves, 107 de répteis, 49 de anfíbios e 185 de 

peixes” (SEYFFARTH et al, 2017, p. 2).  

O bioma é considerado um dos mais ameaçados do país. A intervenção humana, 

desde o período da colonização, vem degradando a caatinga, com a extração da 

madeira, criação de animais em uma longa extensão territorial, queimadas, 

mineração, práticas agrícolas inadequadas e desgaste do solo para formação de 

pastagens (ALVES et al, 2009; MELO, 1998). O desmatamento do bioma provocou o 

desequilíbrio, de gravidade variável, na fauna e flora do bioma, acarretando a 

desertificação de algumas áreas e extinção de algumas espécies de animais, como a 

ararinha azul (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Segundo os dados do 

Ministério do Meio Ambiente de 2011, 46% da área total do bioma foi desmatada. Na 

Bahia, os municípios de Bom Jesus da Lapa e Riacho de Santana apareceram na lista 

das maiores áreas de desmatamento no período de 2010-2011. 

“Atualmente, o sertão se caracteriza por atividades econômicas ligadas à 

pecuária e ao extrativismo mineral, ambas as atividades caracterizadas pela forma 

extensiva de produção” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017, p. 17). A 

agricultura tradicional, de subsistência, se mantém, no entanto, está sujeita aos 

acontecimentos climáticos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Projetos em 

parceria com o governo federal contribuíram para minimizar o longo período de seca 

com a construção de cisternas para a população. “Convênios celebrados pela ASA 

com os governos federal e estadual desde 2008 permitiram a construção de 2.250 
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cisternas em 22 municípios da região de Irecê, ao custo de R$ 5.042.914,82” 

(ARTICULAÇÃO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, 2020). As cisternas de 16mil litros são 

capazes de armazenar água para uma família de seis pessoas durante oito meses. 

Com as cisternas, os caatingueiros podem se programar para produzir os alimentos 

durante o ano todo, além de não ter a dependência do clima. 

Os municípios de Bom Jesus da Lapa e Barra são considerados destaque do 

território de identidade do Velho Chico (BAHIA, 2019). Bom Jesus da Lapa é 

notoriamente conhecida pelo turismo religioso, sendo a “capital baiana da fé”, que atrai 

milhares de pessoas ao longo do ano. O município detém uma gama de serviços, tais 

como: clínicas médicas, agências bancárias, uma unidade do Serviço de Atendimento 

ao Cidadão - SAC, instituições de ensino, campus da Universidade do Estado da 

Bahia e da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O comércio da cidade está 

centrado em artigos religiosos e serviços para os romeiros, como restaurantes e 

pousadas/hotéis. Bom Jesus da Lapa possui 1.337 empresas atuantes, tendo 8.548 

pessoas ocupadas, com salário médio de 1,9 mínimos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018).  

O segundo município destaque da região e com a maior extensão territorial é o 

município de Barra. Sua população é majoritariamente rural e representa o segundo 

maior contingenciamento populacional do território, composto por agricultores de 

pequeno e médio porte. Observa-se a prevalência da economia voltada à 

sobrevivência de subsistência, como a pesca e a agricultura familiar, tendo em vista a 

baixa urbanização da região. Barra possui apenas 453 empresas atuantes e 3.059 

pessoas ocupadas, com salário médio mensal de 2,1 mínimos (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Apesar do destaque no 

território de identidade, Barra está na posição 347 do IDHM, seguida de Bom Jesus 

da Lapa, em 377, o que demonstra a disparidade socioeconômica dos municípios com 

campi da UFOB. Em 2020, foram iniciadas as obras da ponte que liga os municípios 

de Barra e Xique-Xique. Espera-se que 2,7 milhões de pessoas sejam beneficiadas 

com a construção da ponte, uma vez que a integração do complexo viário da BA052 

irá facilitar a mobilidade na região (BAHIA, 2020). 

Apesar de não aparecerem como destaque, os municípios de Ibotirama e Riacho 

de Santana possuem um quantitativo maior de empresas registradas do que o 

município de Barra (figura 16). Ibotirama é um entreposto comercial, em que se cruza 

a BR 242 e o rio São Francisco. Antigamente, o rio São Francisco era navegável, 
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sendo a principal rota comercial de toda a região, por isso a cidade é maior que suas 

vizinhas. 

O comércio seguido dos serviços apresenta o maior número de empresas 

registradas em todos os municípios que compõe do Velho Chico (figuras 17 e 18).  

 

Figura 16 - Quantitativo de empresas com CNPJ - Velho Chico 

 

Fonte:  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 

 

Do mesmo modo, acerca dos dados da Juceb, o município de Bom Jesus da 

Lapa possuía, em 2018, 4.554 empresas ativas. Foram solicitados à Juceb os dados 

de empresas ativas por segmento, contudo não obtivemos retorno.
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 Fonte:  Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 

 

Figura 17 - Empresas e outras organizações por classificação de atividade, com CNPJ - Barra 
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Fonte:  Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 

 

Figura 18 - Empresas e outras organizações por classificação de atividade, com CNPJ - Bom Jesus da Lapa 
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Quanto às características populacionais do território do Velho Chico, tem-se o 

elevado índice da população rural, conforme as figuras 19 e 20.  

 

Figura 19 - Municípios com menores taxas de urbanização – Velho Chico 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2018. 

Figura 20 - Municípios mais urbanizados - Velho Chico 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2018. 

O território possui também assentamentos e comunidades quilombolas 

(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2017). 

A região tem 45 comunidades quilombolas certificadas, sendo onze em Bom Jesus da 

Lapa, cinco em Barra, duas em Carinhanha, uma em Ibotirama, três em Igaporã, duas 

em Malhada, cinco em Muquém de São Francisco, uma em Sítio de Mato, três em 

Serra do Ramalho, três em Paratinga e nove em Riacho de Santana 

(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2017). 

No tocante à industrialização, há a “predominância do setor de transformação, 

com 87 empresas, serviços industriais de utilidade pública (nove empresas e 196 
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empregados) e Construção Civil (uma empresa e 36 empregados) possuem menor 

quantidade” (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA 

BAHIA, 2017, p. 20) 

Outra característica da região é a concentração dos empregos na Administração 

Pública, seguido do comércio e serviços, figura 21 (SUPERINTENDÊNCIA DE 

ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2017). O rendimento médio do 

trabalho das pessoas ocupadas no Velho Chico é inferior ao rendimento médio do 

estado (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 

2018). 

Figura 21 - Estrutura do Produto Interno Bruto (%) 2014 

 

O território do Velho Chico apresenta uma taxa de analfabetismo de 22,2%, 

superior à medida estadual de 16,3%.  

Deve-se destacar que os municípios de Bom Jesus da Lapa, Igaporã e 
Ibotirama registraram taxas inferiores a 20,0%, enquanto as maiores foram 
encontradas em Matina (31,2%) e Marporá (27,9%). Merece destaque a 
queda do analfabetismo no município de Barra, que saiu de 35,4% em 2000, 
para 22,9% em 2010. Outro município que apresentou uma redução 
significativa na taxa de analfabetismo foi Malhada: de 37,8% em 2000, para 
25,3% em 2010 (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E 
SOCIAIS DA BAHIA, 2018, p. 189). 
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Tabela 5 - Cursos ofertados em instituições de ensino superior 2017 

 

Fonte: Brasil, 2018. 

 

Apesar do significativo número de cursos em instituições de ensino superior, 

não há cursos de pós-graduação stricto sensu no Velho Chico (tabela 6). 
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2.4 TERRITÓRIO DE IDENTIDADE BACIA DO RIO CORRENTE 

A Bacia do Rio Corrente é composta por 11 municípios, Brejolândia, Canápolis, 

Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do 

Coribe, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho, que correspondem a 8% do território 

estadual, com população total de 205.275 habitantes (figura 22) 

(SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2018).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia, 2018. 

 

Os municípios de Cocos, Jaborandi e Correntina concentram projetos de 

agricultura, de sequeiro e pecuário, com tecnologias inovadoras e alto índice de 

produtividade (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2010). As 

principais “lavouras permanentes e temporárias do território, identificadas pelo IBGE, 

através da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), são as de algodão, arroz, banana, 

café, cana-de-açúcar, feijão, mamão, manga, milho, soja” (SUPERINTENDÊNCIA DE 

ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2018). 

O TI Bacia do Rio Corrente respondeu, em 2015, por 10,4% do algodão 
produzido no estado, o que totalizou 124,3 mil toneladas. Correntina e 
Jaborandi foram responsáveis por 69,0% e 31,0%, respectivamente, da 
produção de fibra no território. Naquele ano, a lavoura de soja alcançou 867 
mil toneladas, o que representou 19,2% da produção estadual. Novamente, 
Correntina (68,4%) e Jaborandi (24,2%) concentraram a produção desse grão 
no território. O município de Cocos produziu 57,9 mil toneladas da oleaginosa, 
representando apenas 6,7% do total.  
Outra cultura relevante para o TI é a de milho, cuja produção somou 306,6 
mil toneladas em 2015, participando com 11,4% da produção estadual. 
Correntina, Jaborandi e Cocos foram os principais produtores, uma vez que, 

Figura 22 – Território de Identidade Bacia do Rio Corrente 
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juntos, somaram 99,2% da safra do território. Cocos, Coribe e São Felix do 
Coribe produziram juntos 66,8 mil toneladas de mamão, correspondendo a 
9,2% da safra baiana (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS 
E SOCIAIS DA BAHIA, 2018). 
 

 

Tabela 6 - Produto interno bruto Bacia do Rio Corrente 

Municípios Valor Adicionado (R$ milhões) Valor 
Adicionad

o APU  
(R$ 

milhões) 

Impostos 
Sobre 

Produtos  
(R$ 

milhões) 

PIB  
(R$ 

milhões) 

PIB Per 
Capita  

(R$1,00) 

Agropecuári
a 

Indústria Serviços (1) 

                

Bahia 19.095,91 53.968,7
0 

177.469,2
3 

51.146,89 35.705,7
0 

286.239,5
4 

19.324,0
4 

         

Brejolândi
a 

24,99 2,68 54,15 35,71 3,08 84,91 8.091,60 

Canápolis 8,04 5,15 50,36 34,47 2,17 65,72 6.762,02 

Coco 135,45 23,79 132,47 67,87 26,19 317,90 16.958,2
3 

Coribe 25,89 4,52 86,60 49,20 8,81 125,81 8.835,24 

Correntina 920,85 78,29 788,71 164,20 156,31 1.944,16 60.601,6
5 

Jaborandi 454,27 48,37 132,16 36,87 30,75 665,56 78.337,5
0 

Santa 
Maria da 
Vitória 

34,99 40,64 353,50 149,25 37,08 466,21 11.678,5
8 

São Felix 
do Coribe 

20,93 82,16 99,75 50,32 5,23 208,07 14.138,2
1 

Serra 
Dourada 

26,96 9,61 100,96 57,10 6,14 143,66 8.231,80 

Tabocas 
do Brejo 
Velho 

12,85 37,31 82,45 46,17 18,58 151,20 12.079,3
0 

Fonte:  Quadro elaborado com base nos dados da Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia, 2020. 

O PIB da indústria e serviços da Bacia do Rio Corrente representa apenas 1% 

do PIB estadual. Assim como nos demais territórios estudados, a agropecuária é a 

principal fonte de divisas da região, representando 9% do PIB estadual (tabela 7). A 

agropecuária se destaca, uma vez que há recursos hídricos, terras e abundante 

incidência solar. O histórico do povoamento demonstra que a população foi para essa 

região com intuito de produzir alimentos para uso local e exportação. Não obstante, o 

território não possui histórico industrial e nem infraestrutura adequada para 

industrialização. 

O território tem um elevado índice de terras devolutas, são 1.704,464ha.  Boa 

parte dos agricultores familiares da Bacia do Rio Corrente não possuem a 

documentação da terra e as utilizam de forma coletiva. Os municípios de Correntina, 
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Jaborandi e Cocos possuem, juntos, 619 imóveis improdutivos grandes, uma área 

total de 1.165.096ha (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2010). 

Quanto à distribuição dos demais setores, há uma concentração significativa de 

empresas em Santa Maria da Vitória, com 666 registros (figuras 23 e 24).  

 

Figura 23 - Empresas e outras organizações com CNPJ e por município - Bacia do Rio Corrente 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018.
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Figura 24 - Empresas e outras organizações por classificação de atividade, com CNPJ - Santa Maria da Vitória 

Fonte:  Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 
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Em relação aos dados populacionais, a Bacia do Rio Corrente possui uma 

população majoritariamente rural, que se enquadra no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), à exceção dos municípios de 

Santa Maria da Vitória, Santana e São Felix dos Coribe. A região possui oito 

comunidades quilombolas, tendo apenas três comunidades com o registro na 

Fundação Palmares.  

No que se refere ao ensino superior, a Bacia do Rio Corrente dispõe somente 

de cinco cursos presenciais (tabela 8).  

Tabela 7 - Taxa de analfabetismo e cursos oferecidos em instituições de ensino superior na Bacia do 
Rio Corrente, em 2017 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2018, 2018. 

Assim como o Velho Chico, a Bacia do Rio Corrente não tem curso de pós-

graduação stricto sensu e detém a taxa mais elevada de analfabetismo dos três 

territórios.   

Por fim, destacamos que além da diversidade cultural, os três territórios de 

identidade apresentam distinções quanto à densidade demográfica, população 

urbana e rural, pessoal ocupado na agricultura familiar, nível de escolaridade dentre 

outros. O território da Bacia do Rio Grande possui o maior número de habitantes 

(398.034), porém a densidade demográfica é de apenas 5,25 habitantes por km², 

sendo inferior à do Velho Chico (8,08 habitantes por km²). 

Outra distinção está no número de habitantes que vivem na zona rural. Na Bacia 

do Rio Corrente e no Velho Chico, a maior parte da população está na zona rural 

(107.433 e 197.66 respectivamente). Já na Bacia do Rio Grande, a população se 

concentra na zona urbana, são 265.879 pessoas vivendo na zona urbana e 132.155 

pessoas vivendo na zona rural. Dos 197.666 habitantes da zona rural, 96.766 estão 

ocupados com a agricultura familiar. Esse número cai na Bacia do Rio Grande, são 

apenas 69.810 pessoas ocupadas com a agricultura familiar, o que pode ser um 

reflexo dos dados dos habitantes da zona rural neste território. 

Foi observado também a discrepância do PIB das cidades que compõem os 

territórios estudados, tendo, nos municípios com o PIB per capita maior, a 
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agropecuária como responsável pelo motor econômico, bem como os serviços dela 

derivados. Apesar do desenvolvimento advindo da agricultura, ainda há grandes 

bolsões de desigualdade social, onde as melhorias não foram sentidas e carecem de 

investimentos. 

Com relação à inovação, ainda não há leis municipais que tratem sobre as 

políticas de inovação nos três territórios. A falta de uma política de inovação é sentida 

nos indicadores de industrialização dos territórios, sendo um dos entraves para a 

diversificação produtiva. Os dados sobre a produção econômica, população, políticas 

de inovação demonstraram a importância da atuação da universidade na região, por 

meio do NIT, já que o órgão irá promover processos de mudança e atuar no fomento 

das políticas municipais de inovação em prol do desenvolvimento tecnológico. 

O NIT/UFOB irá atuar como um agente responsável por estreitar os laços entre 

universidade, setor produtivo e governo, visando o estímulo à inovação e ao 

desenvolvimento de produtos que atendam aos anseios da sociedade. 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO DA UFOB 

A Universidade Federal do Oeste da Bahia foi criada em 5 de junho de 2013, 

por meio da lei nº 12.825, que dispõe sobre a criação da UFOB por desmembramento 

da Universidade Federal da Bahia e dá outras providências. A universidade tem como 

objetivo “ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do 

conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção 

regional mediante atuação multicampi” (BRASIL, 2013). Hoje, a UFOB possui campi 

nos municípios de Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e 

Santa Maria da Vitória (figura 25).  
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Figura 25 - Municípios com campi da UFOB 

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, 2020 

 

A UFOB possui 30 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento e 

nove programas de pós-graduação, distribuídos pelos cinco municípios. Quanto à 

pesquisa, entre 2015 e 2020, foram registrados 292 grupos de pesquisa na 

universidade. A instituição conta com o Programa Institucional de bolsas de Iniciação 

Cientifica (PIBIC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (Pibid), PET e Programa Institucional de Apoio ao Discente 

(Prodiscente). 

O perfil institucional da UFOB está expresso em sua missão, visão e valores: 
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Figura 26 - Perfil Institucional da UFOB. 

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA, 2019. 

A missão é um conceito estratégico que reflete a razão de ser da instituição e 

norteará as suas ações, seu foco de atuação. A visão está relacionada aos objetivos 

que a UFOB pretende alcançar a longo prazo. E, por fim, a forma como a instituição 

irá tratar suas relações no dia a dia: os seus valores. Nos documentos estratégicos 

da UFOB, Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional, estão 

relacionados os indicadores e metas institucionais para o alcance da visão.  

No que diz respeito ao perfil dos servidores, de acordo com dados de 2020, são 

351 docentes, 24 docentes substitutos e 250 técnicos administrativos em educação 

(TAEs). A maior parte dos docentes possui como formação o doutorado (199), 

seguido do mestrado (127) (figura 27).  

Figura 27 - Docente por titulação da UFOB 
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Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA/Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos, 2020. 

Quanto aos TAEs, a especialização figura como formação com maior índice 

(120), seguido da graduação (56) e do mestrado (29). A maioria dos docentes e TAEs 

estão na faixa etária de 30 a 39 anos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA 

BAHIA, 2020). 

Os documentos norteadores da UFOB são: estatuto (2018), regimento geral 

(2019), regimento de ensino da graduação (2018), regimento de ensino da pós-

graduação (2018) e plano de desenvolvimento institucional (2019). 

Em 2019, foi publicado o Plano de Desenvolvimento Institucional/UFOB que 

apresenta as diretrizes e estratégias a serem adotadas pela universidade nos 

próximos três anos, dentre elas destacamos as seguintes premissas: 

a. Consolidar as políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação 
previstas nos Plano Pedagógicos dos Cursos (PPCs) dos cursos; 
b. Implementar Política de Inovação; 
c. Promoção, estudo e pesquisa em Energias Renováveis para sistemas 
de irrigação, incluindo a agricultura familiar, inovação tecnológica e social; 
d. Divulgar programas que integrem a UFOB à sociedade, com ênfase 
nas políticas públicas indutoras de desenvolvimento sustentável e de 
inovação tecnológica; 
e. Promover intercâmbio de profissionais para eventos promotores de 
ideias e estímulo à inovação (interuniversidades); 
f. Implantar programa de apoio à realização de eventos técnico-
científicos e de inovação; 
g. Estimular, apoiar e implementar ações de criação e desenvolvimento 
de objetos de aprendizagem e de inovação tecnológica; 
h. Estruturar instrumentos e controles para arrecadação de recursos para 
ensino, pesquisa, extensão e Inovação (UFOB, 2019, p. 23-45). 
 

As diretrizes listadas acima englobam as três dimensões da universidade: 

ensino, pesquisa e extensão. A alínea b é de extrema relevância para a 

institucionalização das atividades desempenhadas pela SITDR. É por meio da Política 

de Inovação e dos demais documentos relacionados ao tema que haverá a promoção 

da inovação na UFOB, bem como o respaldo legal para os convênios, contratos, 

acordos e tratados promovidos pela SITDR. A maior parte dos NITs estudados nesta 

pesquisa possuem sua política de inovação. Alguns NITs foram mais além e possuem 

um conjunto normativo que abrange ações como processo licitatório, dentre outros. 

Outro item que merece destaque é a alínea h, que inclui a Inovação como 

beneficiada de possíveis arrecadações de recursos. Ao criar um NIT se faz 

indispensável fornecer mecanismos/recursos para o seu funcionamento mínimo, do 

contrário estará sujeito ao desempenho insatisfatório. 
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 Não obstante, o PDI/UFOB impõe limitações e desafios ao NIT/UFOB, quando 

não prevê, em suas diretrizes e objetivos, ações voltadas à transferência de 

tecnologia. 

 

2.5. 1 Identificação do NIT/UFOB 

O NIT da UFOB, no período de 2014 a outubro de 2019, era intitulado como 

Coordenadoria de Criação e Inovação-CCI e estava vinculado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Inovação. Neste período, a CCI possuía a seguinte estrutura 

organizacional: 

Figura 28 - Estrutura organizacional Coordenadoria de Criação e Inovação - CCI 

 

Fonte: UFOB/ Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP), 2019. 

De acordo com as informações obtidas no site da UFOB/PROPGP (2019), 

existiam dois núcleos subordinados à Coordenadoria, no entanto, apenas o Núcleo 

de Propriedade Intelectual tinha servidor lotado. Assim, a CCI era composta por dois 

servidores: um docente do magistério superior e um assistente em administração. 

Esses profissionais eram responsáveis por atuar nas seguintes áreas: 

● Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; 

● Projetos de Inovação; 

● Sistema Local de Inovação; 

● Educação Empreendedora; 

● Incubadora - Projeto Quitandeiros; 

● Programa Centelha - Fapesb. 

Observa-se que as áreas de atuação da CCI correspondiam com os principais 

campos de atuação dos NITs brasileiros, conforme preconiza a Lei de Inovação 

(2016), a saber: 
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VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência 
competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as 
ações de inovação da ICT;  
VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação 
gerada pela ICT;  
IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em 
especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º;  
X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da 
ICT (BRASIL, 2016). 
 

Assim como relatado por outros NITs, o campo de atuação da CCI era amplo e 

complexo, com poucos profissionais para executar todas as atribuições preconizadas 

na legislação (quadro 4). Apesar disso, a CCI conseguiu desenvolver um amplo leque 

de ações (quadro 3). As ações abrangiam não apenas a propriedade intelectual, como 

também o empreendedorismo, capacitações e treinamentos. O empreendedorismo 

teve a presença destacada nesses três anos de CCI, foram realizados eventos com 

e sem parcerias, para o público interno e externo, nos mais variados formatos.  

A UFOB, por ser uma instituição nova, não possuía pesquisas em estado 

avançado de desenvolvimento, por isso, não houve depósito de pedidos de proteção 

dos itens da propriedade industrial.  

 

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas pela CCI, entre 2015 e 2018 

Ano Atividades desenvolvidas 

2015 • Programa de Fortalecimento da Educação Empreendedora e Inovação - edital 
Educação Empreendedora no Ensino Superior. 

• Projeto Bota pra Fazer UFOB - em todos os campi da UFOB. 

• Fortalecimento do Sistema Local de Inovação Startup UFOB 2015 - em todos os 
campi.  

• Fortalecimento das Malhas nos campi da UFOB, para incentivar a elaboração de 
produtos tecnológicos.  

• Censo Tecnológico da UFOB.  

2016 • “Bota Pra Fazer, UFOB!” 

• Pré-incubadora da UFOB “Projeto Quitandeiros”. 

• Liga Empreendedora Universitária de Barreiras. 

• Debate sobre o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação com Edilson 
Pedro do MCTI. 

• Treinamentos sobre geração de startup e spin off para empreendedores locais. 

• O Censo Tecnológico. 

• Proposta de adesão ao programa de Mestrado Profissional em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. 

2017 • Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação. 

• Resolução da Política de Inovação. 

• Resoluções sobre o procedimento de envio de notificação de invenção por meio do 
site da PROPGPI e, posteriormente, reformulação deste manual para incluir os 
critérios do SIGAA. 

• SEBRAE/UFOB Startup Day: Como criar e desenvolver Startups no Oeste da 
Bahia. 

• A Incubadora de Base Tecnológica da UFOB – Quitandeiros. Na sua fase piloto 
graduou a Startup incubada Techsoil. 

• Censo tecnológico. 
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• Política de Educação Empreendedora em IE. 

• Workshop sobre Empreendedorismo. 

2018 • Recurso da FAPESB para implantação do Sistema Local de Inovação. 

• Bootcamp – Empreendedorismo em ação. 

• Bate-papos Startup. 

• Edital do processo de seleção para o Programa da Incubadora de Economia 
Solidária e Tecnológicas Sociais. 

 

Fonte: dados coletados nos relatórios de gestão da UFOB. 

 Também foram identificadas as documentações referentes aos formulários e 

procedimentos da CCI. Os documentos estavam de acordo com as atividades 

administrativas da universidade e estavam voltados, em sua maioria, às atividades de 

propriedade intelectual (quadro 4). 

 

Quadro 4 - Tipologias documentais adotadas pela CCI 

Tipologia documental Descrição 

Termo de sigilo e confidencialidade Termo no qual ambas as partes se comprometem a 
manter em sigilo os projetos, propostas, bem como 
os documentos decorrentes do processo de 
proteção, apresentadas à UFOB. 

Formulário para abertura de processos 
de PI 

Formulário para descrição do invento ser protegido. 

Modelo de documento para pedido de 
patente 

Estrutura do Documento para Pedido de uma 
Patente. 

Manual de procedimentos - abertura de 
processo de PI 

Manual de procedimentos necessários para abertura 
do processo de propriedade intelectual no âmbito da 
UFOB. 

Formulário de cadastramento de 
projeto de inovação 

Formulário contendo os dados da pesquisa, como: 
dados do autor do projeto, dos discentes envolvidos 
e resumo do projeto. 

Relatório final de projetos de inovação Relatório, redigido pelo pesquisador, no qual 
constarão os resultados do projeto e a descrição do 
(s) produto (s) 

Fonte: elaborado com base nas informações disponíveis no site da UFOB/PROPGP. 
 

 No que concerne aos processos mapeados, a CCI tinha descrito o processo de 

registro da propriedade industrial (patentes, marcas e desenho industrial) (figura 29). 

Nesse processo, cabia a CCI realizar a análise inicial acerca do conteúdo do 

documento e o interesse social atrelado. Em casos de não atendimento aos 

regramentos legais, a proposta era devolvida ao pesquisador para ajustes, quando 

possível. 
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Figura 29 - Processo de registro da propriedade intelectual 

 

Fonte: UFOB/PROPGP, 2019. 

 

Em outubro de 2019, o NIT da UFOB passou a ser vinculado diretamente à 

Reitoria, sendo denominado Superintendência de Inovação, Tecnologia para o 

Desenvolvimento Regional (SITDR). Conforme as portarias da Reitoria da UFOB, a 

atual composição da SITDR é:  
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A SITDR conta com dez docentes do magistério superior, das mais diversas 

áreas do saber. Os docentes, nomeados para atuar na SITDR, acumulam suas 

atividades administrativas com as de ensino, pesquisa e extensão, não sendo 

possível o exercício das atividades com dedicação exclusiva. 

Conforme apresentado no Formict (BRASIL,2019), as atividades dos NITs 

podem ser classificadas em dois subgrupos: essenciais e complementares. As 

atividades essenciais são aquelas expressas na Lei de Inovação. Já as atividades 

complementares são: eventos, capacitações, política de confidencialidade, 

acompanhamento de atividade de pesquisa da ICT, atendimento à comunidade, apoio 

ao empreendedorismo, ou seja, são atividades que perpassam o estabelecido na lei 

de inovação.  

A SITDR tem como desafio atender às particularidades da multicampia. Os 

campi da UFOB possuem uma distância relevante da unidade sede da SITDR (Bom 

Jesus da Lapa 309km, Barra 341km, Santa Maria da Vitória 221,4km e Luís Eduardo 

Magalhães 93,3km), fator que exige maior dinamismo e disposição dos servidores 

que atuam na SITDR, uma vez que devem atender as especificidades de cada 

território, com os seus distintos cenários econômicos, políticos e culturais. 

 A SITDR, apesar de nova, desenvolve atividades essenciais e complementares: 

busca de anterioridade, avaliação de maturidade tecnológica, solicitação de registro 

de produto tecnológico, incubação de projetos inovadores, empreendimentos de base 

social ou empresas de base tecnológica, curso para formação complementar, 

Fonte:  Elaborado pela autora com base nos dados das Portarias emitidas pela UFOB. 

Figura 30 - Composição da SITDR 
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impressão em 3D de protótipos de produtos, equipamentos e acessórios inovadores 

e certificação de empresas juniores (figuras 31 e 32). As solicitações são realizadas 

por meio de preenchimento de formulário e posterior envio, por e-mail, ao setor 

responsável da SITDR. O recebimento das demandas por e-mail não é a opção 

adequada para o tratamento e acompanhamento das informações. A UFOB realiza o 

gerenciamento e acompanhamento de suas atividades, administrativas e 

acadêmicas, por meio do Sistemas Integrados de Gestão (SIG), porém o módulo 

dedicado à propriedade intelectual não está apto para funcionamento porque 

apresentou inconsistências. Com isso, a SITDR teve que adotar medidas alternativas 

e sem custos adicionais para o recebimento das solicitações.  
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Figura 31 - Serviços ofertados pela SITDR 

  

Fonte: elaborado de acordo com os dados da Universidade Federal do Oeste da Bahia, 2020.
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Figura 32 - Ações realizadas pela SITDR e demais eventos sobre inovação e propriedade intelectual – 2019 e 2020. 
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Fonte: Universidade Federal do Oeste da Bahia, 2018; 2019. 
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3 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS NITS 

Este capítulo apresenta os dados obtidos nas pesquisas, bibliográfica e 

documental, feitas nos sítios eletrônicos e nas mídias sociais dos NITs, sobre as ações 

e projetos realizados. Também foram coletados os dados sobre a estrutura 

hierárquica dos NITS e os projetos, programas e ações já desenvolvidos.  

O primeiro item identificado foi a posição hierárquica dos NITs nos organogramas 

institucionais. A vinculação dos NITs pode indicar o grau de flexibilização e autonomia 

que a unidade/órgão detém. NITs que respondem diretamente à Reitoria tendem a ter 

o apoio da alta administração, resposta mais ágil, diálogo direto e sem intervenientes 

com os órgãos tomadores de decisão (figura 33). O reflexo da vinculação também 

pode ser observado nos NITs estudados nesta pesquisa. A Inova Unicamp e a 

Agência USP de Inovação são agências reconhecidas como referência, pela sua 

experiência e projetos desenvolvidos, e ambas estão vinculadas diretamente à 

Reitoria. Já os NITs novos, em fase de amadurecimento e construção de suas 

práticas, como da UFSB e a UNILA, estão sob a tutela da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação. A exceção é Coordenadoria de Transferência e Inovação 

Tecnológica (CTIT), que está vinculada à uma Pró-Reitoria, contudo já iniciou os 

estudos para adotar a personalidade jurídica própria. 

  

Figura 33 - Distribuição dos NITs nas estruturas organizacionais 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 

Segundo a Lei de Inovação, os NITs devem ter um papel relevante na 

intermediação das atividades que envolvem a inovação e o relacionamento com o 

setor produtivo. Contudo, os NITs não conseguem alcançar os propósitos previstos 

na referida lei porque, em muitos casos, não alcançam o reconhecimento institucional 
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e tampouco a flexibilização operacional necessária para este tipo de atividade 

(RAUEN, 2016). Por isso, a relevância do posicionamento estratégico dos NITs nas 

estruturas organizacionais. 

As baixas participação e influência dos NITs nas atividades de gestão de 
inovação em ICTs têm origem, principalmente, no fato de os núcleos, assim 
como as próprias ICTs às quais vinculam-se, não terem personalidade 
jurídica própria. Na medida em que se configuram em unidades atreladas a 
ICTs – como coordenações ou divisões delas –, os NITs têm limitada 
autonomia gerencial, orçamentária (pois dependem de repasses de recursos 
das ICTs ou de escassos editais de agências de fomento) e de recursos 
humanos (pois, uma vez vinculados a órgãos públicos, dependem de 
concursos públicos para contratação de pessoal) (RAUEN, 2016). 

Uma opção para os NITs é a constituição de personalidade jurídica própria, 

desde que detenham fontes de recursos próprios para se manter. O NIT, consoante à 

Lei de Inovação, “poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como 

entidade privada sem fins lucrativos” (BRASIL, 2016). NITs com amadurecimento 

técnico, fluxos processuais estabelecidos, profissionais capacitados e com recursos 

financeiros, advindos dos projetos e produtos da propriedade intelectual, podem optar 

pela personalidade jurídica própria para maior independência. O NIT da Universidade 

Federal de Minas Gerais está em processo de estudo para adoção da personalidade 

jurídica própria. 

Quanto à equipe, há um consenso, nos relatos disponíveis em relatórios de 

gestão e demais produções técnicas, sobre a escassez de pessoal dedicado 

exclusivamente aos órgãos de inovação nas ICTs (FERNANDES et al, 2018. DIAS; 

PORTO, 2013). Os NITs possuem em suas equipes docentes das mais diversas áreas 

do conhecimento, técnicos administrativos em educação, terceirizados e 

estagiários/bolsistas. Alguns NITs relataram, em artigos, que o elevado número de 

estagiários dificulta o andamento e consecução das tarefas, devido à alta rotatividade 

desses profissionais e a indispensabilidade de capacitação (DIAS; PORTO, 2013). 

No tocante à política de inovação e demais documentos normativos, foi 

identificado que, independentemente do nível de maturação dos NITs, a Política de 

Inovação foi editada e publicada, somente uma universidade não finalizou a edição da 

política (quadro 5). Os atos normativos institucionais são essenciais para o 

funcionamento das atividades dos NITs, uma vez que eles vão propiciar a segurança 

jurídica das atividades desempenhadas, assim como irão estabelecer as formas de 

relacionamento da ICT com as instituições privadas e pesquisadores, incluindo como 

será realizada a partilha das receitas. Após o estabelecimento da política, o 
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órgão/unidade irá avaliar a criação de resoluções e demais atos sobre os aspectos 

gerenciais do local de transferência de tecnologia e inovação. 

A Unicamp se destaca, no quesito atos normativos, por possui um conjunto de 

normas que abrangem grande parte de sua atuação no campo da inovação e 

propriedade intelectual. Ressalta-se que os instrumentos normativos são elaborados 

para garantir que os princípios da administração pública sejam cumpridos. Os 

procedimentos, atribuições e competências devem ser modelados de forma a 

assegurar a adequação formal dos processos e validade dos resultados. Entretanto, 

os instrumentos normativos devem deixar margem à discricionariedade quando se 

tratar do contato externo, ao permitir oportunidades para negociação e interação com 

empresários, pesquisadores e população em geral.  

Normativas sobre operacionalização dos processos completas e detalhadas 

simplificam e padronizam a parte repetitiva e burocrática da atuação do NIT ao reduzir 

a demanda de mão de obra em atividades operacionais, sendo possível otimizar o 

tempo para realização de projetos e para o atingimento das metas.  

 
Quadro 5 - Atos normativos dos NITs pesquisados 

 Documento Descrição 

IN
O

V
A

 U
N

IC
A

M
P

 

Deliberação CONSU-A- 
n.016/2010 - Política 
Institucional de 
Propriedade Intelectual 
da UNICAMP 

Aprova a Política Institucional de Propriedade Intelectual da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, e dá outras 
providências, além de revogar as disposições em contrário. 

Resolução GR n. 42/18 - 
Trâmite para contrato de 
licenciamento 

Estabelece o trâmite para os contratos de licenciamento 
celebrados pela Universidade, nos termos da Lei Federal nº 
10.973/04, do Decreto Federal nº 9.283/18, do Decreto Estadual 
nº 62.817/17 e da Lei 8.666/93. 

Deliberação CONSU-A- 
n. 012/18 - Trâmite de 
processos de convênios 
e contratos 

Dispõe sobre a criação da Comissão para Análise de Convênios e 
Contratos - Cacc, e regulamenta a tramitação de processos de 
convênios e contratos a serem celebrados pela Universidade.  

Resolução GR n. 47/08 
- Partilha das receitas 
provenientes de 
transferência de 
tecnologia 

Estabelece a partilha de receitas provenientes de contratos 
celebrados pela Universidade para a transferência de tecnologia 
e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de 
propriedade intelectual da UNICAMP. 

Deliberação CAD-A- n. 
001/2016 - Parque 
Científico e Tecnológico 
da Unicamp   

Cria o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e dispõe 
sobre seus objetivos, atividades, atribuições e administração. 

Resolução GR n. 67/01, 
DE 18/07/2001 - 
Incubadora de 
Empresas de Base 

Cria a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da 
UNICAMP-INCAMP e dá outras providências 
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Tecnológica da 
UNICAMP - INCAMP  

C
T

IT
 U

F
M

G
 

Resolução n. 03/77, de 
17 de junho de 1977 

Regulamenta o registro de processos e patentes de inventos e 
aperfeiçoamentos desenvolvidos na universidade 

Resolução 
n. 08, de 18 de junho de
 1998 

Regulamenta a proteção de direitos relativos a invenções, proprie
dade industrial, 
direitos autorais e de programas de computadores no âmbito da 
UFMG.  

Resolução n. 04/2018, 
de 06 de março de 2018 

Define os critérios para o compartilhamento e permissão de uso da 
infraestrutura e de capital intelectual da UFMG. 

Portaria n. 028, de 16 de 
março de 2018 

Reedita, com alterações, a Portaria n. 60, de 22 de agosto de 2011, 
que estabelece a estrutura da Coordenadoria de Transferência e 
Inovação Tecnológica (CTIT), considerando a legislação vigente a 
Política de Inovação da UFMG. 

U
F

B
A

C
 

Resolução ConsUni n. 
46 de 15 de julho de 
2010 

Criação do Núcleo de Inovação Tecnológica. 

Resolução ConsUni n. 
167 de 03 de agosto de 
2016 

Dispõe sobre a Agência de Inovação da UFABAC, sua vinculação 
e estrutura e revoga e substitui a Resolução Consuni nº 16. 

Regimento Interno Para fins de atendimento ao Art. 16 da Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, a Agência de Inovação da UFABC é o Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT)da UFABC. 

Resolução ConsUni n. 
197, de 01 de 
novembro de 2019. 
 

Estabelece a Política de Inovação e da Gestão do Núcleo de 
Inovação da Universidade Federal do ABC, revoga e substitui a 
Resolução ConsUni nº 131. 

U
F

C
G

 

Resolução n. 13/2010 Aprova o Regimento Interno do Núcleo de Inovação e 
Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de 
Campina Grande – NITT/UFCG. 
  

U
F

F
S

 

Resolução n. 
9/CONSUNI 
CPPG/UFFS/2014 

Aprova a Política de Inovação da Universidade da Fronteira Sul 

Portaria n. 
0277/GR/UFFS/2017 

Composição do Comitê Gestor 

U
F

P
B

 Resolução n. 18/2017 Aprova o Regulamento da Política de Propriedade Intelectual e 
Inovação na Universidade Federal da Paraíba e dá outras 
providências. 
 

U
F

R
B

 Resolução n. 15/2008 Dispõe sobre a propriedade e a gestão de direitos relativos à 
propriedade intelectual no âmbito da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia. 
 

U
F

S
B

 

Resolução n. 11/2020 Estabelece a Política Institucional de Inovação e 
Empreendedorismo da UFSB. 

Fonte:  Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais. 

A maioria dos NITs estudados utiliza algum tipo de ferramenta para definir as 

terminologias acerca da propriedade intelectual e auxiliar o pesquisador. Assim, foi 

possível encontrar manuais, cartilhas e cursos sobre o tema, além de instruções dos 
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procedimentos a serem adotados pelo pesquisador para proteger sua pesquisa. Os 

NITs que não elaboraram seus próprios manuais e cursos, utilizavam materiais do 

INPI e/ou WIPO. Na figura 34 é dado o destaque para ações que envolvem cursos e 

capacitações. 

Figura 34 – Capacitações e demais ações desenvolvidas pelos NITs 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 

Todos os NITS estudados nesta pesquisa apresentam em seus sítios eletrônicos 

as atribuições exigidas na Lei de Inovação. Porém, apenas sete NITs (Inova Unicamp, 

Agência USP de Inovação, NITTS UFFS, Inova UFABC, Inova UFPB, CCI UFSB, NIT 

UNILA) regulamentaram, em suas políticas de inovação, ações voltadas para o 

empreendedorismo (incubadoras, parque tecnológico, empresas juniores ou cursos 

sobre o tema).  

A figura 35 apresenta as instituições que já possuem ações em andamento ou 

concretizadas na área do empreendedorismo, com estímulo ao desenvolvimento de 

empresas.  

Figura 35 - Ações já concretizadas na área do empreendedorismo 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 
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Algumas ações de empreendedorismo são institucionais e não estão sob a 

administração ou tutela dos NITs. A UFSB, apesar de nova, figura na lista do 

empreendedorismo porque irá compor a Agência de Desenvolvimento Regional Sul 

da Bahia Global. A UFCG está em tratativas com a Fundação Parque Tecnológico da 

Paraíba (PARQTCPB) para apoiar a formação de spin-offs, no âmbito da UFCG. 

Foi possível identificar, de forma clara, as ações desenvolvidas pelos NITs, os 

fluxos dos processos sobre a propriedade intelectual, o trâmite interno de algumas 

ações, algumas ferramentas de gestão e os mecanismos de atendimento ao 

pesquisador.  

Com relação à gestão da propriedade intelectual, foram encontrados os fluxos 

dos procedimentos sobre patentes, cultivares e demais ativos da propriedade 

intelectual. Os processos estabelecidos e de fácil acesso facilitam a dinâmica diária 

dos NITs com os pesquisadores (GAVA et al, 2018; ANDRADE et al, 2018). Outro 

item a se destacar é a composição de comissões para avaliar as propostas de 

patentes antes do início dos procedimentos no INPI. A formação da Comissão auxilia 

os órgãos de propriedade intelectual na avaliação do produto/serviço apto à proteção 

no órgão competente. A tarefa de avaliar é complexa, portanto, a designação vem 

sanar essa atividade. 

Por fim, constata-se que os cinco NITs estudados, das instituições mais antigas 

e mais maduras quanto aos seus processos, com conteúdo acumulado dos projetos 

já executados e em execução, estão colhendo os frutos dos investimentos realizados 

ao longo dos anos. Os projetos que resultam em propriedade intelectual, na maioria 

das vezes, costumam ser projetos desenvolvidos com longo prazo. 

Já os cinco NITs das instituições criadas ao longo dos anos 2000 não obtiveram 

os mesmos resultados dos demais NITs, uma vez que os projetos de pesquisas ainda 

não maturaram, ou a inovação e transferência de tecnologia não foram priorizadas na 

implantação das universidades. Os NITs mais novos estão em processo de 

implantação de suas políticas de inovação, estabelecimento das formas de 

relacionamento com os pesquisadores dentre outros (quadro 6). 

Outro dado a ser ponderado, no que diz respeito à transferência de tecnologia, 

é o inexpressivo número de contratos firmados. Universidades com um elevado 

número de depósitos de pedidos de patentes não possuem a mesma expressividade 

na quantidade de contratos. Isso pode indicar a dificuldade no estreitamento das 

relações com as empresas, pesquisas que não atendem as reais necessidades do 
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mercado, redação ineficiente das patentes ou adoção de formas diferenciadas de 

proteção e comercialização do ativo. O processo de proteção da patente tende a ser 

longo, além de exigir a divulgação da descrição da tecnologia, ainda que de forma 

abrangente. As empresas estão optando pelo uso do segredo industrial, com isso a 

concorrência não terá o conhecimento sobre o caminho que estão seguindo. No 

segredo industrial a natureza das informações do produto/serviço é restrita a um 

número mínimo de pessoas, não havendo publicação prévia ou posterior do ativo. 

Assim, garante-se o sigilo do ativo por tempo indeterminado que pode superar o prazo 

de proteção da patente.  

A relação detalhada das ações desenvolvidas pelos NITs está no apêndice A e 

B.
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Quadro 6 - Ações desenvolvidas pelos NITs pesquisados 

* Em processo de construção, a instituição possui um conjunto de atos normativos sobre o tema. 
** Previsto no art. 41 da Política de Inovação. 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 

 Unicamp UFCG UFMG UFPB USP UFABC UFRB UFFS UNILA UFSB UFOB 

Política de Inovação   *         

Estímulo ao desenvolvimento da 
inovação/empresas.  

           

Propriedade Intelectual            

Instrução: cartilha, manual ou outro 
material técnico de instrução 

           

Estreitamento dos laços com 
agentes externos: ações voltadas 
para a educação básica 

           

Cursos de Pós-Graduação      **      

Palestras/Cursos            

Vitrine Tecnológica/Portfólio/Banco 
de Patentes 

           

Revista/Boletim/Notícias             
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4 MELHORES PRÁTICAS 

Neste capítulo são apresentadas as práticas, selecionadas na literatura e nos 

sítios eletrônicos dos NITs estudados, que podem ser adotadas pela SITDR. Cabe 

destacar que a proposta deste relatório é mapear as práticas adotadas por outros 

NITs, as opções de ferramentas/mecanismo de trabalho, assim como modelar as suas 

formas de uso para a SITDR. Logo, não será debatido o aprofundamento teórico em 

torno das práticas. 

As ações deste relatório foram agrupadas em dois eixos: atividades gerenciais e 

inovação tecnológica e transferência de tecnologia (figura 36). O agrupamento foi 

realizado para facilitar a exposição das ideias aqui tratadas. As representações 

gráficas dos processos foram elaboradas no Bizagi, por meio de notações do BPMN, 

e demonstram o fluxo perfeito. Os digramas estão disponíveis para download no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zCYIv6vhuXpAlCFzOch5O9YTeFrNUlkS?usp

=sharing 

Figura 36 - Atividades apresentadas no relatório. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.1 BOAS PRÁTICAS - GESTÃO DA SITDR 

Esta seção apresenta quatro ferramentas desenvolvidas para este trabalho 

(planilha de acompanhamento de patente, formulário de avaliação de serviços 

prestados, planilha do balanço patrimonial e formulário de avaliação de evento). As 

demais ferramentas/atividades descritas foram coletadas e/ou personalizadas 

conforme a literatura sobre o tema. 

 

4.1.1 Aplicativo (planilha) para Acompanhamento de Registro de Patente 

Uma das demandas recorrentes dos NITs é o acompanhamento das solicitações 

de registro de patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. 

Cabe ao depositante da patente acompanhar o andamento das cinco fases do pedido 

de proteção (depósito do pedido de patente, exame formal, publicação do pedido, 

exame técnico e decisão). Em cada uma das fases, novos documentos podem ser 

solicitados e/ou demais esclarecimentos (INSTITUTO NACIONAL DA 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020). O não cumprimento dos prazos estipulados 

pelo INPI pode inviabilizar a proteção do produto. Diante desse contexto, para otimizar 

as atividades da SITDR, foi elaborada uma planilha, contendo um base de dados das 

revistas de Propriedade Industrial do INPI, que sinaliza, por e-mail, as alterações no 

status dos pedidos de patentes cadastrados.  

O sítio eletrônico do INPI informa aos depositantes de patentes a necessidade 

do acompanhamento dos seus pedidos nas revistas de Propriedade Industrial, 

publicadas semanalmente. O INPI fornece um sistema de acompanhamento, no 

entanto, ressaltam que é um serviço adicional que não exime o depositante da 

consulta à revista. Deste modo, a planilha foi criada para realizar de forma 

automatizada a busca nas revistas do INPI.  

A planilha de acompanhamento coleta semanalmente o conteúdo da revista da 

propriedade industrial e o processa em uma base de dados. Esta base de dados 

também pode ser consultada para obtenção de informações de itens de propriedade 

industrial.  

Para facilitar a busca na planilha, foi criada uma interface contendo campo de 

digitação do termo de busca: botão “Buscar”; botão “Adicionar”; botão “Remover”; bem 

como o espaço reservado para resultados. Sempre que for digitado um termo no 

campo de digitação e pressionado o botão “Buscar” será feita uma leitura da base de 

dados e todos os resultados contendo o termo buscado serão listados no resultado. 
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Os botões de “Adicionar” e “Remover” são para acompanhamento passivo de item de 

propriedade industrial (figuras 37 e 38).  

 

Figura 37 - Planilha de acompanhamento dos depósitos de patentes 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 38 - Planilha de acompanhamento dos depósitos de patentes – buscar item. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Descrição e código da Planilha de Acompanhamento 

A planilha de acompanhamento é uma base de dados auto atualizada. Ela 

permite escrever códigos em JavaScript anexos a uma planilha do Google para 

executar funções especiais. O código baixa os dados em Extensible Markup Language 

(XML) na Application Programming Interface de acesso à Revista da Propriedade 

Industrial no INPI e os processa para que cada lançamento vire uma nova linha na 

planilha. 

Este código faz uso de outra funcionalidade do Google que permite agendar a 

execução de funções. Neste caso, o código é agendado para tentar baixar o XML uma 

vez por dia e em seguida processar. Assim, a revista é baixada em intervalos 

regulares. Não necessariamente imediatamente quando lançada, uma vez que isto 

exigiria consultas muito frequentes para encontrar os dados assim que 

disponibilizados. 

O código elaborado para a planilha está no apêndice C deste relatório, tendo em 

vista a sua extensão. 
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4.1.2 International Organization for Standardization-ISO 9001:2015 

A International Organization for Standardization - ISO 9001 está presente na 

literatura de boas práticas como uma ferramenta a ser adotada pelos NITs, para 

garantia da sua excelência, bem como para o pleno desenvolvimento de suas 

capacidades (ANDRADE, 2018).  

A ISO retratada neste trabalho é a 9001:2015. Esta norma foi elaborada pelo 

Technical Committee Quality management and quality assurance, Subcommittee 

Quality Systems e tem como escopo os requisitos para um sistema de gestão da 

qualidade. O movimento da gestão da qualidade, com foco na satisfação do cliente, 

teve impulso nos anos 1970, em grande parte pelo exemplo do desempenho da 

indústria japonesa. Neste período, a ideia de satisfação do cliente alicerçada à 

qualidade do produto passou a figurar no mercado como um importante instrumento 

de vantagem competitiva (CARPINETTI; GEROLAMO, 2019).  

Assim, em 1987, foi publicada a primeira edição da família ISO 9000 - conjunto 

de guias e normas sobre sistemas de gestão da qualidade - para atender à demanda 

do mercado consumidor da época. A ISO 9000:1987 estava relacionada à qualidade 

final dos produtos e serviços ofertados pelas organizações. As versões posteriores da 

norma adotaram o termo Sistema de Gestão da Qualidade. A versão mais atualizada, 

ISP 9001:2015, tem como requisitos o contexto da organização, liderança, 

planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade, suporte, operação, avaliação de 

desempenho e melhoria. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT publicou as 

seguintes revisões da série 9000:  

ISO 9004:2018 - Provê diretrizes para elevar a capacidade de uma 
organização de alcançar o sucesso sustentado.  
ISO 9000:2015 - Descreve os conceitos fundamentais e princípios de gestão 
da qualidade que são universalmente aplicáveis a: organizações que buscam 
sucesso sustentado pela implementação de um sistema de gestão da 
qualidade; clientes que buscam confiança na capacidade de uma 
organização prover consistentemente produtos e serviços em conformidade 
com seus requisitos. 
ISO 9001:2015 - Especifica requisitos para um sistema de gestão da 
qualidade quando uma organização: a) necessita demonstrar sua 
capacidade para prover consistentemente produtos e serviços que atendam 
aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares 
aplicáveis, e b) visa aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação 
eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria do sistema e para a 
garantia da conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos 
estatutários e regulamentares aplicáveis (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2015; 2018). 

 



84 
 

Composição atual da família NBR/ISO 9000: 

Figura 39 – Composição atual da família ISO 9000 

 

Fonte: CARPINETTI; GEROLAMO, 2019. 

As normas publicadas pela ABNT estão em vigor e seus objetivos se 

complementam mutualmente e podem ser utilizadas separadamente. No sítio 

eletrônico da ABNT é possível encontrar outras normas que tratam do sistema de 

qualidade em setores específicos, tais como: aeronáutica, indústria de petróleo, gás, 

transporte rodoviário, dentre outros.  

A NBR/ISO 9001:2015 “emprega a abordagem de processo, que incorpora o 

ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e a mentalidade de risco” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 8).  

Abordagem de processos é “uma poderosa técnica visual para identificar 

holisticamente, desconexões na organização” (ABPMP, 2013, p. 105). O processo 

pode ser definido como uma atividade que transforma entradas em saídas, com 

agregação de valor (CARPINETTI; GEROLAMO, 2019).  

O ciclo PDCA é um método interativo para condução das atividades, 

desenvolvido por Walter A. Shewart, e tem como princípios a decisão baseada em 

dados e a aprendizagem a partir da avaliação de erros (CARPINETTI; GEROLAMO, 

2019). Nele são retratadas quatro macro fases: planejar (plan), executar (do), avaliar 

(check) e agir (act). 
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A mentalidade de risco, também retratada na NBR/ISO 9001:2015, consiste na 

“identificação, avaliação, gerenciamento de potenciais eventos que possam afetar a 

organização” (BRASIL, 2017, p. 1). 

Os princípios que norteiam a norma são: foco no cliente, liderança, engajamento 

das pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em 

evidência e gestão de relacionamento. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2015). 

Foco no cliente: A Alta Direção deve demonstrar liderança e 
comprometimento com relação ao foco no cliente, assegurando o foco no 
aumento da satisfação do cliente seja mantido; 
Liderança: A Alta Direção deve demonstrar liderança e comprometimento 
com relação ao sistema de gestão da qualidade; 
Engajamento das pessoas: promoção do engajamento e apoio; 
Melhoria: A organização deve determinar e selecionar oportunidades para 
melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender a 
requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente. 

A NBR/ISO 9001:2015 pode ser adotada por instituições que não desejam a 

certificação, mas pretendem melhorar os seus processos e o atendimento do cliente 

(CARPINETTI; GEROLAMO, 2019). Destaca-se que a natureza genérica da norma 

permite que ela seja adotada por organizações dos mais variados setores (GÓMES 

MARTÍNEZ, 2015).  

A figura 40 apresenta as entradas do sistema de gestão da qualidade e as saídas 

esperadas do sistema, tendo como plano de fundo o ciclo de melhoria contínua do 

PDCA. O sistema inicia com as entradas (requisitos dos clientes, organização e seu 

contexto e as necessidade e expectativas das partes interessadas) passa pelo 

processamento preconizado na norma e apresenta as saídas (satisfação do cliente, 

resultados do sistema e produtos e serviços) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2015). 
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Figura 40 - Representação da estrutura desta Norma no ciclo PDCA 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015. 

O item “melhoria contínua” demonstra que o sistema está apto a aprender com 

a avaliação dos erros e deve ser revisto constantemente, também influência do PDCA. 

Quadro 7 - Etapas do Sistema de Qualidade 

 

Fonte: CARPINETTI; GEROLAMO, 2019, p. 52. 

Etapa 0 – Diagnóstico pré-implementação

Etapa 1 – Levantamento das necessidades e planejamento do sistema

Etapa II – Projeto do Sistema

II:1 – Definição do escopo, política e 
objetivos do sistema da qualidade;

II:2 – Mapeamento dos Processos 
da Organização;

II:3 – Projeto dos processos de 
gestão da qualidade.

Etapa III – Implantação

III:1 – Treinamento nos 
procedimentos de trabalho;

III:2 - Implantação dos processos, 
procedimentos e documentos;

III:3 - Revisão dos processos, 
procedimentos e documentos;

III:4 – Treinamento de auditores 
internos;

III:5 – Auditoria interna;

III:6 – Análise de auditorias e 
definição de planos de ações;

III:7 – Acompanhamento de ações 
de melhoria (análise crítica).

Etapa IV – Auditoria de certificação

IV:1 – Definição do organismo 
certificador;

IV:2 – Planejamento e realização 
das auditórias;

IV:3 – Análise de resultados e 
tomada de ações para a melhoria 
do sistema.



87 
 

As etapas (quadro 7) não possuem prazos estabelecidos, cada organização irá 

avaliar conforme as suas características e necessidades (CARPINETTI; GEROLAMO, 

2019). 

Na etapa II é realizado o mapeamento dos processos da unidade, essa etapa é 

de extrema relevância para prosseguimento dos demais desdobramentos do sistema 

de qualidade. Os processos que compõe a SITDR, são: 

 

Quadro 8 - Macroprocessos, processos e subprocessos do NIT/UFOB 

Macroprocesso: Transferência e inovação 
 

Propriedade 
intelectual 
 

Busca de anterioridade 

Registro de produto tecnológico 

Apoio à redação dos documentos formais 

Acompanhamento do processamento dos pedidos de PI junto aos 
órgãos competentes 

Transferência de 
tecnologia 
 

Avaliação de maturidade tecnológica 

Celebração e acompanhamento de contratos da PI 

Parcerias para exploração/produção e desenvolvimento 

Avaliação da transferência e inovação tecnológica 

Divulgação de informação tecnológica 
 

Desenvolvimento de estudos e estratégias para a transferência de 
inovação 

Macroprocesso: Empreendedorismo 
 

Programas de 
incubadora de 
empresas 
 

Prospecção de projetos 

Processo de seleção 

Admissão 

Acompanhamento dos projetos 

Capacitação de empreendedores 

Programas de 
certificação de 
empresas júniores 

Avaliação 
Acompanhamento das ações 

Fonte: elaboração própria. 

Por fim, destaca-se que, neste relatório, foi dado o enfoque à abordagem de 

processos, uma vez que as proposições das práticas são apresentadas, em grande 

parte, no formato de processos. Os processos foram modelados tendo como base a 

notação Business Process Model and Notation (BPMN). O BPMN é uma notação 

gráfica que “permite a indicação de eventos de início, intermediários e fim; fluxo de 

atividades e mensagens; comunicação intranegócio e colaboração internegócio” 

(ABPMN, 2013, p. 80). Os elementos gráficos utilizados estão descritos no quadro 9. 
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Quadro 9 - BPMN utilizados 
   

 Notação  Descrição 

E
v
e
n
to

 d
e
 i
n
íc

io
 

 

Um evento acontece durante o curso do processo de 
negócio. Esses eventos afetam o fluxo do processo e 
normalmente eles têm uma causa que provoca o seu 
início. Eventos são representados por círculos 
vazados para permitir sinalização que identificarão os 
gatilhos ou os resultados. Os tipos de eventos são: 
Início, Intermediário e Final  
 

E
v
e
n
to

s
 i
n
te

rm
e

d
iá

ri
o
s
  

Mensagem  
Indica que para dar continuidade ao fluxo em 
determinado ponto do processo, haverá o 
recebimento ou o envio de uma mensagem para uma 
participante de fora do processo modelado (fax, 
documento, e-mail, etc). O envelope claro indica o 
recebimento da mensagem e o escuro indica o seu 
envio.  
 

 

Temporizador  
Situado no meio do processo, o temporizador aponta 
que, quando ocorrer esse evento, o processo deverá 
aguardar a data ou ciclo previamente definidos. 
Enquanto não ocorrido o tempo específico, o fluxo 
permanece parado.  

E
v
e
n
to

 
d

e
 

F
im

  

 

 

Esse é o tipo usual para finalizar o processo,  
 

A
ti
v
id

a
d

e
 

 

Esse é o tipo genérico de atividade, normalmente 
utilizado nos estágios iniciais do desenvolvimento do 
processo.  
 

A
ti
v
id

a
d

e
-

s
u
b
p
ro

c
e
s

s
o
 

 

Tipo Incorporado  
Quando uma atividade contém outras atividades. O 
subprocesso é dependente do processo, mas possui 
fluxo próprio.  

D
e
c
is

õ
e
s
 

o
u

 

D
e
s
v
io

s
 

(G
a
te

w
a
y
s
) 

 

Uma Decisão é usada para definir que rumo o fluxo 
vai seguir e para controlar as suas ramificações dos 
fluxos de sequência. A forma gráfica é um quadrado 
com as pontas alinhadas horizontal e verticalmente. O 
interior do quadrado indica o tipo de comportamento 
da decisão.  
  

 
 

O Fluxo de Sequência é usado para mostrar a ordem 
em que as atividades são processadas. 

 

 

Pool  
Um Pool representa um participante dentro do 
processo. O Pool pode atuar como uma lane de modo 
a separar um conjunto de atividades de outro Pool. 
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S
w

im
la

n
e
s
 

 

Lane  
A Lane é uma subpartição dentro de um Pool e 
aumenta o tamanho do Pool de forma horizontal ou 
vertical. Lanes são usadas para organizar e 
categorizar as atividades. 

A
rt

e
fa

to
s
 

 

Objeto de Dados  
São considerados artefatos porque não tem influência 
direta sobre o fluxo de sequência ou fluxo de 
mensagem do processo. Porém, podem fornecer 
informações para que as atividades possam ser 
executadas ou sobre o que elas possam produzir. 

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. 

 

Nas seções a seguir serão apresentados alguns processos com o uso da 

notação do BPMN e da ferramenta Bizzagi. 
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4.1.2. Pesquisa de Satisfação dos Serviços Prestados pela SITDR 

O retorno do cliente sobre os produtos/serviços prestados é uma das formas de 

avaliar a eficiência do sistema de qualidade. As informações obtidas por meio do 

monitoramento constante da percepção do cliente podem ser utilizadas como 

indicadores de eficiência dos processos da organização (CARPINETTI; GEROLAMO, 

2019).  

Na seção 05 da NBR/ISO 9001:2015, o monitoramento e a medição devem ser 

assegurados pelas organizações de forma a garantir informação apropriada aos seus 

objetivos. 

A organização deve determinar e prover os recursos necessários para 
assegurar resultados válidos 
e confiáveis quando monitoramento ou medição for usado para verificar a 
conformidade de produtos 
e serviços com requisitos. 
A organização deve assegurar que os recursos providos: 
a) sejam adequados para o tipo específico de atividades de monitoramento 
e medição assumidas; 
b) sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados 
aos seus propósitos. 
A organização deve reter informação documentada apropriada como 
evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam 
apropriados para os seus propósitos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 19). 
 

O monitoramento pode ser realizado por meio de diversas ferramentas (pesquisa 

de opinião, entrevistas, feedback de representantes comerciais), devendo ser 

assegurada a que melhor atender às demandas da organização (CARPINETTI; 

GEROLAMO, 2019).  

Para este trabalho foi elaborado um instrumento para acompanhamento da 

satisfação do cliente quanto aos serviços prestados pela SITDR (quadro 10, figuras 

41 e 42). A elaboração do instrumento levou em consideração o tempo de resposta e 

as áreas envolvidas na prestação dos serviços da SITDR. Questionários com muitas 

questões tendem a ter desistência do preenchimento ou imprecisão dos dados 

respondidos. A pesquisa de satisfação auxilia no aprimoramento das rotinas e 

melhoria dos serviços prestados à comunidade, além de fornecer indicadores para a 

SITDR. Por meio do resultado da pesquisa, é possível verificar se os canais de 

comunicação estão sendo efetivos e se o atendimento atendeu às expectativas. 
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Quadro 10 - Pesquisa de satisfação 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Nome (opcional)  
 

E-mail (opcional)  
 

Categoria (    ) Docente          (    ) Técnico Administrativo em Educação        
(    )Discente          (    ) Outros 

Como você avalia o 
atendimento dos 
servidores da SITDR? 

 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5  

Como você avalia os 
canais de comunicação 
da SITDR? 

 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5 

De maneira geral, como 
você avalia o(s) 
serviço(s) prestado(s)? 
 
Conhecimento técnico 
 
Cumprimento da 
solicitação 
 
Clareza das 
informações 
 
Disponibilidade da 
agenda 

 
 
 
 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5 
 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5 
 
 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5 
 
 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5 

Qual a probabilidade de 
solicitar novos 
serviços? 

 
(  ) 1    (  ) 2      (  ) 3      (  ) 4      (  )5 

Você indicaria a SITDR?  
(  ) Sim  (  )Não 

 
Sugestões 

 
Texto livre. 

 Fonte: Elaboração própria. 

A pesquisa de satisfação está disponível no Google Drive, no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1go9w6P31_qzndZWOIotoMZunQokQXOt19dN3g8

y82Tc/edit?usp=sharing 

O formulário do Google foi a ferramenta escolhida para a elaboração do 

formulário, uma vez que a UFOB adotou em 2019 os serviços de e-mail e demais 

aplicativos do Google. Além disso, a SITDR poderá fazer o acompanhamento diário 

das respostas, por meio dos gráficos fornecidos pela plataforma, assim como poderá 

exportar uma planilha com as respostas dos formulários. 

https://docs.google.com/forms/d/1go9w6P31_qzndZWOIotoMZunQokQXOt19dN3g8y82Tc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1go9w6P31_qzndZWOIotoMZunQokQXOt19dN3g8y82Tc/edit?usp=sharing
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Figura 41 - Planilha da pesquisa de satisfação 

Figura 42 - Gráficos da Pesquisa de Satisfação 

Fonte:  Elaboração própria. 

Fonte:  Elaboração própria. 
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4.1.3 PLANEJAMENTO  

Para além da definição da ferramenta de planejamento a ser utilizada pela 

SITDR, convém enfatizar a necessidade do diálogo da agenda interna e externa da 

unidade (SOTO, 2003).   

O planejamento da SITDR envolve a análise do ambiente interno e externo, 

principalmente desse último item, devido a previsão legal das suas competências e 

atribuições. 

Por ser um órgão que atua em articulação com diversos setores, cabe a SITDR 

dirigir ações com dinamismo e amplitude, tendo como entraves o limite orçamentário 

e de pessoal para a sua execução. Em vista disso, tem se, como alternativa, o 

fortalecimento das relações com as esferas do governo por meio do alinhamento de 

algumas políticas públicas, com prazos e orçamentos específicos, destinados aos 

territórios de identidade do estado da Bahia. O quadro 10 estabelece a relação entre 

as políticas públicas previstas no PPA/2020-2023, a nível estadual, e o plano de 

desenvolvimento institucional (PDI/2020-2023). A sinergia dos objetivos, metas e 

iniciativas poupa esforços ao justificar os benefícios dos projetos/programas, no 

momento de realizar acordos, parcerias e convênios com o governo do Estado. 

As iniciativas previstas no PPA que podem ter impacto nos ambientes 

abrangidos pela SITDR: 

Apoiar financeiramente projetos de pesquisa de natureza cientifica e 
tecnológica; 
Fomentar os sistemas locais de inovação por meio de apoio à pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico; 
Conceder bolsas de pesquisa para formação de pessoas na área de Ciência 
Tecnologia e Inovação; 
Assegurar o funcionamento dos Parques Tecnológicos; 
Implantar espaços dinamizadores de Ciência, Tecnologia e Inovação nos 
territórios; 
Disseminar o conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BAHIA, 
2019). 

 

As iniciativas delineiam o âmbito de atuação das políticas públicas estaduais e 

coincidem com os projetos que podem ser desenvolvidos pelos NITs (quadro 11).



94 
 

Quadro 11 - Políticas Públicas destinadas à inovação nos territórios de identidade do estado da Bahia 

 Compromisso – PPA 2020-
2023 (Estado da Bahia) 

 

Meta - PPA 2020-2023 
(Estado da Bahia) 

 

Território de Identidade 
Valor de Alcance  

PPA (Estado da Bahia) 

PDI/UFOB - Objetivos estratégicos/Iniciativas  

C
iê

n
c
ia

, 
T

e
c
n

o
lo

g
ia

 e
 I
n

o
v
a
ç
ã
o

 

 
 
Promover a estruturação e a 
atuação cooperada dos 
atores do ecossistema de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação no estado. 

 
 
Ampliar acordos e projetos de 
cooperação entre os agentes 
do Sistema Baiano de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SBCTI) podendo 
incluir parceiros nacionais e 
internacionais 
 

 
 
Bacia do Rio Grande – 1 un 
Bacia do Rio Corrente – 1 un 
Velho Chico – 1 un 

 
 
Ampliar e fortalecer parcerias Interinstitucionais 
(PR1): 
Criar Fórum específico que congregue instituições 
públicas, privadas e terceiro setor (PR1.2). 

- 

Estruturar os instrumentos de 
gestão do Sistema Baiano de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação 
(SBCTI) 

 
Bacia do Rio Grande – 1 un 
Bacia do Rio Corrente – 1 un 
Velho Chico – 1 un 

- 

 
 
 
Fomentar a Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o 
desenvolvimento sustentável 
do estado 

Fomentar projetos de 
pesquisa de natureza 
científica, tecnológica e de 
inovação 

- Incentivar e apoiar projetos que possibilitem a 
solução de 
problemas educacionais, culturais e ambientais, que 
promovam a inclusão política, econômica e social, a 
cidadania e o desenvolvimento, com ênfase na 
melhoria crescente da qualidade de vida da 
população. 

Promover ações de formação 
e capacitação em Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

- Ampliar e fortalecer parcerias Interinstitucionais 
(PR1): 
Promover intercâmbio de profissionais para eventos 
promotores de ideias e estímulo à inovação 
(interuniversidades). 
Implantar programa de apoio à realização de eventos 
técnico-científicos e de inovação. 

Fomentar negócios 
inovadores e de base 
tecnológica 

Bacia do Rio Grande – 1 un 
Bacia do Rio Corrente – 1 un 
Velho Chico – 1 un 

- 
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Estimular a Interação, a 
Disseminação e o 
Desenvolvimento de 
Tecnologias Sociais e 
Extensão Tecnológica, com 
Sustentabilidade 

Fomentar projetos de 
tecnologias sociais e 
ambientais 

- Promover atividades de ensino inovadoras na 
perspectiva da inclusão cidadã. 
Iniciativa: Promoção, estudo e pesquisa em Energias 
Renováveis para sistema de irrigação, incluindo a 
agricultura familiar, inovação tecnológica e social. 
Divulgar programas que integrem a UFOB à 
sociedade, com ênfase nas políticas públicas 
indutoras de desenvolvimento sustentável e de 
inovação tecnológica (PR1.4). 

C
iê

n
c
ia

, 
T

e
c
n

o
lo

g
ia

 e
 I
n

o
v
a
ç
ã
o

 

 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer a infraestrutura de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação no estado 

Aumentar o número de 
espaços e equipamentos de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação em 
pleno funcionamento 

Bacia do Rio Grande – 2 un 
Bacia do Rio Corrente – 2 un 
Velho Chico – 2 un 

- 

Fomentar projetos de 
infraestrutura em Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

Bacia do Rio Grande – 2 un 
Bacia do Rio Corrente – 2 un 
Velho Chico – 2 un 

- 

Promover o sistema de 
parques tecnológicos em 
pleno funcionamento 

- - 

Implantar as infraestruturas 
de comunicação de dados 
para as Instituições 
Científicas e 
Tecnológicas (ICTs) 

- - 

Fonte: elaborado com base no PPA (2020-2023) e PDI/UFOB (2019-2023). 

O quadro 11 demonstrou que há possibilidades de alinhamento das políticas institucionais com as políticas estaduais para a 

inovação. Em tempos de redução de recursos, buscar parcerias se torna imprescindível para a manutenção e ampliação das 

atividades dos NITs. Para cada território de identidade é destinado uma previsão orçamentaria referente às ações de inovação. 

Contudo, o PDI/UFOB ainda apresenta um número limitado de diretrizes e iniciativas voltadas à inovação e transferência de 

tecnologia, sendo, por vezes, um desafio adequar as reais demandas ao previsto no plano de desenvolvimento. 
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4.1.3.1 Planejamento Orçamentário Anual 

O planejamento orçamentário é um instrumento que apresenta a programação 

das despesas e receitas que serão utilizadas no ano seguinte, baseada nas demandas 

dos estados e municípios. As orientações, definições e programação do orçamento 

público estão expressas na lei orçamentária anual (LOA), na lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO) e no plano plurianual (PPA) (figura 43). Com base nesses 

materiais, o governo federal define a alocação dos recursos, investimentos, dentre 

outros. No âmbito da UFOB, além das leis citadas anteriormente, para o planejamento 

orçamentário também é utilizado o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o 

Planejamento Estratégico. 

Figura 43 - Relação das leis orçamentárias e o orçamento 

 

Fonte:  Adaptado da Câmara dos Deputados, 2020. 

 

LOA – estabelece os Orçamentos da União, por intermédio dos quais são 
estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo federal  
LDO – estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. 
Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; 
traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o 
aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes 
públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; 
indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2020). 

 

Atualmente, a elaboração do planejamento orçamentário da UFOB fica a cargo 

da Pró-Reitoria de Planejamento - Proplan. Anualmente, a Proplan irá divulgar o 

calendário para as unidades administrativas e acadêmicas enviarem as suas 

propostas/previsões. Após a coleta dos dados e organização das propostas, o 

documento será enviado ao Conselho Universitário para apreciação e posterior 

aprovação (figura 44).
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Figura 44 - Inclusão do item no planejamento 

 

Fonte:  Elaborado de acordo com o fluxo o adotado pela UFOB.   
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4.1.3.2 Plano Anual de Contratações (PAC)  

Planejamento anual das contrações de bens, serviços, obras e soluções de 

tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da administração pública. O PAC 

para soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação possui um fluxo 

diferenciado. 

O PAC possui como norteadores e limitantes, para a sua execução, os planos 

institucionais convencionados (PDI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e Planejamento Estratégico) e o limite de gastos impostos pelo 

orçamento público do ano da execução da despesa (BRASIL, 2019). As orientações 

sobre o PAC estão definidas na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019. 

Na referida instrução são definidos três papéis (setor requisitante, setor de licitação e 

autoridade máxima). Para este relatório são descritas, somente, as atividades 

inerentes às unidades requisitantes.  

A SITDR, ao incluir um item no respectivo PAC, deverá informar: 

I - o tipo de item, o respectivo código, de acordo com os Sistemas de 
Catalogação de Material ou de Serviços (https://siasgnet-
consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/); 
II - a unidade de fornecimento do item; 
III - quantidade a ser adquirida ou contratada; 
IV - descrição sucinta do objeto; 
V - justificativa para a aquisição ou contratação; 
VI - estimativa preliminar do valor; 
VII - o grau de prioridade da compra ou contratação; 
VIII - a data desejada para a compra ou contratação; e 
IX - se há vinculação ou dependência com a contratação de outro item para 
sua execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos 
procedimentos licitatórios serão realizados (BRASIL, 2019). 
 

A unidade responsável pela consolidação dos dados do PAC irá informar os 

períodos para alteração dos itens constantes e/ou inclusão de novos itens (figura 45).  

As soluções de tecnologia da informação e comunicação devem seguir o fluxo 

próprio, demonstrado na próxima seção.
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Figura 45 - Plano Anual de Contratações 

 

Fonte: Elaborado de acordo com o fluxo o adotado pela UFOB.
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4.1.3.3 Plano Anual de Contratações (PAC) – Soluções de TIC 

As contratações de soluções de TIC devem observar o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/ME Nº 1, de 10 de janeiro de 2019, e Instrução Normativa ME 1, 

de 4 de abril de 2019. 

Deste modo, as contratações de TIC devem atender aos seguintes requisitos:  

I - em consonância com o PDTIC do órgão ou entidade, elaborado conforme 
Portaria SGD/ME nº 778, de 4 de abril de 2019; 
II - previstas no Plano Anual de Contratações; 
III - alinhadas à Política de Governança Digital, instituída pelo Decreto nº 
8.638, de 15 de janeiro de 2016; e 
IV - integradas à Plataforma de Cidadania Digital, nos termos do Decreto nº 
8.936, de 19 de dezembro de 2016, quando tiverem por objetivo a oferta 
digital de serviços públicos. 
 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) constitui-

se em um instrumento de planejamento, no qual são definidas as metas e os planos 

de ações para implantá-las. Nele constam as justificativas dos recursos a serem 

utilizados, os critérios de priorização, o plano de gestão de risco e o alinhamento com 

o planejamento estratégico da instituição. O PDTIC da UFOB é elaborado a cada dois 

anos, estando vigente, atualmente, o biênio 2020/2021. A inclusão de novos itens 

pode ser realizada a qualquer tempo por meio do Comitê Gestor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – CGTIC (figura 46). 

 

Os passos para o planejamento da contratação das soluções de TIC são: 

a. Elaborar a lista das soluções de TIC; 

b. Enviar as demandas para inclusão no PDTIC; 

c. Preencher o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), conforme 

disponibilizado no módulo de Protocolo – SIPAC (quadro 12); 

d. Enviar o DOD à Protic; 

e. Elaborar o Estudo Técnico Preliminar da Contratação – ETP (será elaborado 

pelos técnicos indicados pela Protic e pela SITDR). 

Assim como ocorre no PAC, as demandas de soluções de TIC devem ser 

elaboradas no ano anterior (figura 47).  

A análise de risco, um dos requisitos do ETP, será vista em mais processos da 

administração pública,  uma vez que que se tornou obrigatória na esfera federal do 

setor público.
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Figura 46 - Inclusão de item no PDTIC 

 

Fonte: Elaborado de acordo com o fluxo o adotado pela UFOB. 
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Figura 47 - PAC TIC 

 

Fonte: Elaborado de acordo com o fluxo o adotado pela UFOB.
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Quadro 12 - Documento de oficialização da demanda 

Fonte: Universidade Federal do Oeste da Bahia, 2020. 

  

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE 

Responsável pela demanda: <preencher> 

Setor: <preencher> 

E-mail: <preencher> 

Telefone: <preencher> 

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

<justificar a demanda, considerando os objetivos estratégicos institucionais> 

ITENS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO 

Item 1 

CATMAT: <preencher> 

Especificação: <preencher> 

Link do modelo: <preencher> 

Quantidade: <preencher> 

Valor unitário estimado: <preencher> 

Valor total estimado: <preencher> 

Motivação: <justificar a necessidade da especificação do item> 

Item 2 

CATMAT: <preencher> 

Especificação: <preencher> 

Link do modelo: <preencher> 

Quantidade: <preencher> 

Valor unitário estimado: <preencher> 

Valor total estimado: <preencher> 

Motivação: <justificar a necessidade da especificação do item> 

Item 3 

CATMAT: <preencher> 

Quantidade: <preencher> 

3. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 
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4.1.4 Balanço Patrimonial 

 A estruturação de um NIT com personalidade jurídica própria requer o estudo 

de viabilidade, uma vez que cada NIT possui suas próprias particularidades. O estudo 

realizado por outras instituições pode ser utilizado como fonte de pesquisa, não 

devendo ser o único meio de pesquisa. Assim, foi desenvolvida uma planilha para 

registrar as movimentações financeiras da unidade. A planilha contém as seguintes 

abas: projetos, royalties, prestação de serviços, outras receitas, pessoal, despesas 

diversas, despesas PI e tributos (figura 48). O preenchimento das abas irá gerar, ao 

final do ano, o balanço patrimonial do NIT.  

O balanço Patrimonial irá indicar, dentre outros critérios, se há maturidade 

financeira para formação de um NIT com personalidade jurídica própria.  

Figura 48 - Balanço Patrimonial 

 

Fonte:  Elaboração própria. 

 

Os novos dados (nome e valores) devem ser escritos na aba “fluxo de caixa”, em 

seguida, basta escrever o nome do dado na aba “balanço” que o valor irá aparecer. 
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4.1.5 Avaliação da pesquisa antes da publicação quanto aos requisitos da 

propriedade intelectual 

Hoje, não há uma normativa institucional que trate sobre a publicação das 

pesquisas realizadas no âmbito da UFOB. Os produtos e serviços da propriedade 

industrial possuem como requisito para a sua proteção a novidade inventiva, ou seja, 

a publicação da invenção ou processo pode inviabilizar o pedido de proteção. Esse 

dado não é de conhecimento comum dos pesquisadores, portanto, muitas invenções 

são publicadas, na forma de artigos ou nos sites institucionais, antes do pedido do 

depósito de proteção no órgão competente.  

Em vista disso, caberia ao NIT avaliar a viabilidade de proteção da invenção 

antes de sua publicação em artigos e nas plataformas digitais da UFOB (figura 49). 

Assim, sugere-se que o pesquisador consulte o NIT, por meio de formulário ou e-mail 

institucional, sobre as implicações da publicação da invenção. Seria interessante o 

uso do módulo de pesquisa do SIG para realização dessa atividade, uma vez que o 

pesquisador informaria os dados uma única vez, porém o sistema está inoperante por 

dificuldades técnicas. 

Figura 49 - Divulgação de pesquisas institucionais 

 

Fonte:  Elaboração própria 

Não compete à SITDR a elaboração do texto sobre os resultados da pesquisa. 
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4.1.6 Premiação  

As premiações são atividades desenvolvidas tendo como objetivo o incentivo à 

cultura de inovação, valorização dos pesquisadores e o empreendedorismo. A 

premiação é uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos 

pesquisadores, técnicos administrativos em educação e estudantes das ICTs. O 

quadro 13 dispõe sobre as principais modalidades de premiação utilizadas pelos NITs 

estudados. 

 

Quadro 13 - Modalidades de premiações 

Modalidades Procedimentos 

 
 
 
 
Pesquisa 

Periodicidade: anual; 
 
Objetivo: A premiação tem como objetivo reconhecer e valorizar as ações dos 
docentes da Universidade que se destacaram, ao longo de suas atividades 
acadêmicas, na produção de inovações científicas, tecnológicas ou culturais, 
contribuindo assim para a excelência do resultado institucional e para o 
desenvolvimento socioeconômico do país; 
 
Tipo de evento: cerimônia formal, presidida pelo magnífico Reitor; e 
 
Divulgação: público interno e nos portais institucionais. 

 
 
Demo day 

Periodicidade: anual; 
 
Objetivo: Apresentar soluções - pitches 
 
Tipo de evento: cerimônia formal; e 
 
Divulgação: público externo e interno.  

 
 
Empreendedorismo 

Periodicidade: semestral 
Objetivo: Promover o estímulo ao empreendedorismo entre estudantes do 
ensino fundamental e médio, além de estimular a relação ICT e empresas. 
Tipo de evento: cerimônia informal; 
Divulgação: público externo e interno. 

Hackathons, 
datahons, 
desigathons 

Periodicidade: anual 
Objetivo: Descobrir formas inovadoras, por meio de maratonas, com equipes 
multidisciplinares. 
Tipo de evento: 
Divulgação: público externo e interno. 

Fonte: Unicamp; USP, 2020. 

Cada ICT realiza eventos de acordo com as suas dinâmicas e recursos. Apesar 

disso, a premiação aos pesquisadores está presente na maioria das instituições.
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4.1.7 Formulário de avaliação do evento promovido pela SITDR 

O formulário de avaliação do evento deve ser utilizado como uma ferramenta 

para coletar indicadores sobre o evento realizado (quadro 14). Por meio do formulário, 

os organizadores do evento terão o retorno de se a atividade atendeu às expectativas, 

se o horário foi adequado, dentre outros.  

A entrega/envio dos certificados de participação do evento pode estar 

condicionada ao preenchimento do formulário de avaliação on-line, assim aumentará 

a adesão dos participantes.  

 

Quadro 14 - Modelo de Formulário de avaliação e certificado de participação 

 

 

 

Modelo de Formulário de avaliação e certificado de participação 

 

Endereço de e-mail  

Nome completo  

Em uma escala de 1 a 5, sendo 5 a 
mais alta, como você classificaria o 
evento? 

 
1 (   )   2 (   )  3 (   )  4 (   )  5(   ) 

Você achou o horário de início 
adequado? 

(   ) Sim   
(   ) Melhor pela manhã 
(   ) Melhor à tarde 
(   ) Melhor à noite 
Outro:  

A duração do evento foi perfeita? (   ) Sim  
(   ) Não. Poderia ser mais longo 
(   ) Não. Poderia ser mais curto 
(   ) Outro: 

O evento cumpriu as suas 
expectativas? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
(   ) Parcialmente  
 

O evento ajudou você a obter novos 
aprendizados ou conhecimento? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
 

Os palestrantes estavam bem 
informados? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
 

Você recomendaria outros eventos 
da SITDR para seus colegas? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Esta seção versa sobre as atividades que envolvem a inovação tecnológica e a 

transferência de tecnologia. Para tanto, compreende-se como inovação tecnológica “o 

conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, 

incluindo os investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar 

à implementação de produtos e de processos novos ou melhorados” (ORGANIZAÇÃO 

PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2007, p. 21). Já a 

transferência de tecnologia envolve o processo para inserir e disseminar a tecnologia 

desenvolvida na ICT no mercado (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 2020).  

 

4.2.1 Marcos legais  

Tendo em vista o vasto arcabouço legal sobre transferência de tecnologia, foi 

elaborada uma planilha contendo os pareceres da Advocacia Geral da 

União/Procuradoria Geral Federal, os atos normativos (leis, decretos, portarias) e os 

dados sobre os tipos de contratos registrados no INPI. A planilha tem como objetivo 

agrupar em um único local os atos e normas do governo federal e seus órgãos, no 

que se refere à transferência de tecnologia. Além disso, estão disponíveis informações 

sobre o assunto relacionado, a descrição resumida, a correlação com outros atos e os 

prazos legais. Assim, espera-se otimizar o tempo da SITDR nas buscas de atos para 

referendar suas ações. O inteiro teor da planilha pode ser acessado por meio do link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zCYIv6vhuXpAlCFzOch5O9YTeFrNUlkS?usp

=sharing 

A planilha possui uma interface contendo uma célula para digitação do termo a 

ser buscado e um botão de “Buscar”. O resultado da busca aparece abaixo, em uma 

área reservada para isso.  

Ao clicar no botão “Buscar”, é executado um código em Visual Basic for 

Applications - VBA que limpa o atual resultado de busca e, em seguida, lê as planilhas 

de conteúdo (pareceres, atos normativos e tipos de contratos), buscando o texto 

contido na célula de busca. 

Sempre que ocorrer coincidência do conteúdo da planilha de conteúdo e da 

célula de busca, será apresentado a cópia dos dados na área destinada ao resultado.  
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Figura 50 - Planilha dos Marcos Legais - Transferência de Tecnologia 

 

Fonte:  Elaboração própria. 
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4.2.2 Contratos de Transferência de Tecnologia 

As ICTs podem interagir com as empresas no tocante à transferência de 

tecnologia, por meio dos seguintes acordos: 

“ Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de 
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração 
de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.  
§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o 
caput , deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em 
sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua política de 
inovação.  
§ 1º -A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá 
ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, 
devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração 
(BRASIL, 2016, p. 3). 

 

Contudo, havia entendimentos distintos sobre os contratos de transferência de 

tecnologia, principalmente sobre a sua estrutura e conteúdo. A falta de um 

entendimento claro demandava muito tempo para análise das procuradorias jurídicas 

juntos às universidades. Em alguns casos mais críticos, os contratos não eram 

aprovados e inviabilizava a parceria ou demorava muito tempo, levando à desistência 

por parte das empresas. Diante disso, a Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia 

& Inovação (CP-CT&I) da Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão da Advocacia-

Geral da União (AGU) elaborou algumas propostas de documentos comuns para 

atendimentos das ICTs públicas. 

Deste modo, nesta seção são apresentados a descrição atos elaborados pela 

Câmara Provisória de Ciência e Tecnologia da Procuradoria Geral da União (quadro 

15). Foram incluídas as particularidades inerentes à UFOB, no que concerne ao 

cadastro do processo no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

(SIPAC). Os modelos dos contratos e os checklist, editados para o padrão UFOB, 

estão disponíveis na pasta do Google drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1dgR9mbSDy85LCEIrdARm0kddua1IJpua?usp

=sharing. 

Destaca-se que o uso dos modelos da AGU/PGF conjuntamente com Política de 

Inovação da instituição traz segurança jurídica para os atos praticados pelos NITs.  

As questões que envolvem a propriedade intelectual (porcentagens, distribuição 

de valores dentre outros) não estão previstas nos modelos aqui apresentados porque 

caberá à instituição estabelecer todo o arcabouço que envolve a propriedade 

intelectual na Política de Inovação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art6.
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Quadro 15 - Procedimentos administrativos dos atos elaborados pela Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia & Inovação (CP-CT&I) 

Atividade Descrição Procedimento para cadastro do processo no SIPAC/SIG 

 
Contrato de prestação de 
serviços técnicos 
especializados nas atividades 
voltadas à inovação e à 
pesquisa científica e 
tecnológica ciência 

 
Contrato de prestação de serviço: a ICT 
poderá prestar a instituições públicas ou 
privadas serviços técnicos especializados, 
nas atividades voltadas à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo. 

Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado 
(Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 4º c/c art. 38, caput, da Lei 8.666/93)  
 
Dados a serem informados na abertura do processo: 

a. Tipo de Processo: Contrato de prestação de serviços; 
b. Código Conarq: 252.2 Celebração e acompanhamento de contratos 
c. Assunto detalhado: Contrato de prestação de serviços técnicos 

especializados nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica ciência. Celebrado entre UFOB e XXXXXX; 

d. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 
cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

e. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

f. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
g. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 

 
Outorgas de uso de 
laboratórios, equipamentos, 
instrumentos, materiais e 
demais instalações existentes 
nas dependências da ICT 
pública 

 
Termo de autorização, termo de 
permissão e contrato de concessão de 
uso. 

Dados a serem informados na abertura do processo: 
a. Tipo de Processo: Outorga de uso; 
b. Código Conarq: 252.2 Celebração e acompanhamento de contratos 
c. Assunto detalhado: Outorgas de uso de laboratórios, equipamentos, 

instrumentos, materiais e demais instalações existentes nas dependências da 
ICT pública. Celebrado entre UFOB e XXXXXX, pelo período de XX meses. 

d. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 
cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

e. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

f. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
g. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 

Acordo de parceria para 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação - PD&I 

Acordo de Parceria é o instrumento 
jurídico envolvendo instituições públicas e 
privadas para realização de atividades 

Dados a serem informados na abertura do processo: 
a. Tipo de Processo: Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e 

inovação - PD&I; 



113 
 

conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e de desenvolvimento de 
tecnologia, produto, serviço ou processo 
para inovação (Artigo 9º da Lei nº 
10.973/04).  
Também pode ser utilizado quando houver 
transferência de recursos financeiros do 
parceiro privado para o público, facultada 
a intermediação por Fundação de Apoio 
(§§ 6º e 7º do Artigo 35 do Decreto nº 
9.283/18). 

b. Código Conarq: 252.3 Parcerias para exploração e desenvolvimento de 
inovação tecnológica  

c. Assunto detalhado: Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e 
inovação - PD&I, celebrado entre UFOB e XXXXXX, tendo como objeto 
XXXXXX; 

d. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 
cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

e. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

f. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
g. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 

 
Aquisição ou contratação de 
produto ou serviço para 
pesquisa e desenvolvimento 
 
 

 
Contratação direta art. 24 Inciso XXI, lei nº 
8.66693 – Aquisição ou contratação de 
produto para pesquisa e desenvolvimento.  

Dados a serem informados na abertura do processo: 
a. Tipo de Processo: Aquisição/Contratação de produto/serviço para pesquisa e 

desenvolvimento; 
b. Código Conarq: 252.2 Celebração e acompanhamento de contratos 
c. Assunto detalhado: Aquisição para pesquisa e desenvolvimento. Contratação 

de produto para pesquisa e desenvolvimento Contratação de serviço para 
pesquisa e desenvolvimento. Celebrado entre UFOB e XXXXXX; 

a. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 
cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

b. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

c. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 
administrativa. 

 
Acordo de cooperação 
internacional para ciência, 
tecnologia e inovação 

 
Acordo de Cooperação Internacional para 
CT&I é o instrumento jurídico envolvendo 
instituições públicas e PARCEIROS 
ESTRANGEIROS (trazer a previsão do 
art. 18 do dec.) para realização de 
atividades conjuntas de pesquisa e 
desenvolvimento, que objetivem a geração 
de produtos, processos e serviços 
inovadores e a transferência e a difusão de 
tecnologia, com ou sem transferência de 

Dados a serem informados na abertura do processo: 
a. Tipo de Processo: Acordo de cooperação internacional para ciência, 

tecnologia e inovação; 
b. Código Conarq: 252.3 Parcerias para exploração e desenvolvimento de 

inovação tecnológica 
c. Assunto detalhado: Acordo de cooperação internacional para ciência, 

tecnologia e inovação, celebrado entre UFOB e XXXXXX, tendo como 
objetivo XXXXXXXXXXXXXX; 

d. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 
cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 
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recursos públicos, facultada a 
interveniência de Fundação de Apoio 

e. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

f. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
g. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 

 
Contrato de Transferência de 
Tecnologia Não Patenteada, 
Não Patenteável ou de Know-
How   
 

 
Trata-se de uma das espécies de 
contratos de transferência de tecnologia 
stricto sensu. Segundo a doutrina, é o 
instrumento jurídico que visa a aquisição 
de conhecimentos tecnológicos não 
patenteados, ou não patenteáveis, que 
não envolvem direitos de propriedade 
industrial e que são comumente 
conhecidos como KNOW-HOW.   
 

Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado 
(Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 4º c/c art. 38, caput, da Lei 8.666/93)  
 
Dados a serem informados na abertura do processo: 

h. Tipo de Processo: Contrato de transferência de tecnologia; 
i. Código Conarq: 252.2 Celebração e acompanhamento de contratos 
j. Assunto detalhado: Contrato de transferência de tecnologia não patenteada, 

não patenteável ou de Know-how. Celebrado entre UFOB e XXXXXX; 
k. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 

cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

l. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

m. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
n. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 

 
Licenciamento para 
exploração de patente   
ou do pedido de patente  
 

 
Contrato de Licenciamento para 
Exploração de Patentes é o instrumento 
jurídico pelo qual o titular de patente (ou 
depositante do pedido de patente no INPI) 
outorga à terceiro o direito de uso e 
exploração da invenção.  
 

Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado 
(Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 4º c/c art. 38, caput, da Lei 8.666/93)  
 
Dados a serem informados na abertura do processo: 

a. Tipo de Processo: Contrato de Licenciamento para Exploração de Patentes; 
b. Código Conarq: 252.2 Celebração e acompanhamento de contratos 
c. Assunto detalhado: Contrato de Licenciamento para Exploração de Patentes. 

Celebrado entre UFOB e XXXXXX; 
d. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 

cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

e. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

f. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
g. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 
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Contrato de cessão de direitos 
sobre patente 
 

 
Trata-se de uma das espécies de contrato 
que se incluem no gênero transferência 
de tecnologia. Aplica-se, 
necessariamente, às hipóteses de 
cessão, em caráter definitivo, de direitos 
sobre propriedade intelectual protegida 
(patentes depositadas e patentes já 
concedidas). Há duas hipóteses previstas 
na lei: a cessão ao criador, que se dará de 
forma não onerosa; e a cessão a terceiros, 
que se dará de forma necessariamente 
remunerada.  
  
 

Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado 
(Lei nº 9.784/1999, art. 22, § 4º c/c art. 38, caput, da Lei 8.666/93)  
 
Dados a serem informados na abertura do processo: 

a. Tipo de Processo: contrato de cessão de direitos sobre patente 
b. Código Conarq: 252.2 Celebração e acompanhamento de contratos; 
c. Assunto detalhado: contrato de cessão de direitos sobre patente. Celebrado 

entre UFOB e XXXXXX; 
d. Grau de sigilo: Os documentos em fase de elaboração (minutas) devem ser 

cadastrados como sigilosos. Além disso, os documentos com informações 
pessoais devem ter o acesso restrito; 

e. Interessados: indicar os setores que irão analisar o processo (SITDR, 
Procuradoria Federal junto à UFOB, Gabinete da Reitoria). 

f. Inserir os documentos conforme a ordem cronológica. 
g. Cadastrar o despacho para a autoridade competente dar continuidade à ação 

administrativa. 
 

Fonte:  Elaborado conforme os dados disponibilizados pela Advocacia-Geral da União; Procuradoria-Geral Federal; Câmara Permanente da Ciência, 

Tecnologia & Inovação, 2020.
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4.2.3 Organização de Exposições para Eventos 

Objetivo: Organizar conteúdo/apresentações com foco na transferência de tecnologia 

para os eventos de negócios. 

A pesquisa desenvolvida na universidade deve ser publicizada, após os tramites 

legais para obtenção da proteção da propriedade intelectual, para que se possa angariar 

contratos/convênios/parcerias. O produto, elaborado na academia, só conseguirá parcerias 

se for devidamente divulgado (AUTM, 2000). Nesse sentido, um dos locais para que se 

consiga novos parceiros são os eventos com foco na apresentação de novas 

tecnologias/negócios (figura 51).  

 

Processo: Organização de eventos  

1. Identificar a SITDR na relação de eventos do ano, podendo receber contribuições 

dos pesquisadores;   

2. Verificar os eventos de interesse, com base nos projetos cadastrados no módulo de 

Pesquisa; 

3. Analisar os eventos selecionados versus os recursos disponíveis. Recomenda-se o 

uso de uma matriz para avaliar o custo-benefício da participação no evento; 

4. Solicitar aos pesquisadores a atualização dos dados, bem como, se possível, o 

encaminhamento de fotos, amostras e outros; 

5. De posse das informações atualizadas, elabora o material para apresentação no 

evento. 

O que deve conter na apresentação: 

a. clareza;  

b. produtos/serviços; 

c. textos curtos;  

d. contatos; 

e. ilustrações;  

f. vantagens. 
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Fonte:  Adaptado a partir da proposta da Autm, 2007. 

Figura 51 - Evento para divulgação de tecnologia/inovação 
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4.2.4 Portfólio  

Conforme o levantamento realizado nos sítios eletrônicos dos NITs, a maioria das 

instituições divulgam o conjunto de patentes e demais registros de PI. A nomenclatura varia 

entre portfólio, vitrine tecnológica e catálogo, de acordo com o formato de disponibilização 

do conteúdo. Ambos possuem como objetivo tornar conhecido os projetos, produtos, 

processos e serviços desenvolvidos pelos pesquisadores da instituição. 

De um modo ou outro, é necessário que a ICT produza uma análise aprofundada 
do portfólio de patentes (concedidas e depositadas) em relação ao mercado. 
Ressaltar ainda que um portfólio adequado de patentes pode servir de material para 
demonstração de competências no sentido de desenvolver acordo de parcerias de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas (ARAÚJO et al, 2017, p. 248 
- 249). 
 

Parte-se do pressuposto de que é preciso ser visto para ser 

comercializado/financiado. O portfólio compõe um dos itens da transferência de tecnologia, 

uma vez que é por meio dele que a comunidade irá identificar as ações desenvolvidas ou 

em andamento, os projetos que aceitam investimentos externo, dentre outros.  

 

Portfólio de competências, instalações e equipamentos. 

Esse tipo de portfólio permite à comunidade externa conhecer os recursos 

(laboratórios, equipamentos) existentes na universidade, além das pesquisas em 

andamento. 

[...] é necessário a definição de um portfólio de competências e habilidades que 
podem ser oferecidas ao mercado. Este portfólio deve incluir, entre outras coisas, 
os laboratórios e equipamentos disponíveis, as competências das equipes dos 
laboratórios, o histórico de projetos e pesquisas desenvolvidas, e por que não, as 
patentes depositadas pelas equipes (ARAUJO et al, 2017 p. 248) 

Cabe ressaltar que a Lei de Inovação (2016) permite compartilhamento de laboratórios 

mediante contrapartida (financeira ou não financeira): 

 
 “ Art. 4º A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira 
e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:  
I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 
instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para 
consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;  
II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais 
e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas 
ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com 
ela conflite;  
III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (BRASIL, 2016).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art4.
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É necessário criar ferramentas para o alcance dos ditames do artigo 4º da Lei de 

Inovação. Outro sistema disponível para a comunidade é o UESC 360º (figuras 52 e 53):  

O Portfólio Virtual de Competências da UESC foi desenvolvido para facilitar o 
mapeamento das capacidades e instalações existentes na universidade e 
disponibilizar estas informações para o universo acadêmico e empresarial. Este 
projeto, de iniciativa do Núcleo de Inovação Tecnológica da UESC, busca derrubar 
barreiras existentes entre as instituições de nível superior e empresas, viabilizar 
parcerias, incentivar projetos de caráter inovador e de impacto social para a 
região. Tornando-se, assim, um ambiente propício de incentivo à transferência de 
tecnologia e de fomento ao sistema de Tríplice Hélice (Universidade-Governo-
Empresa) (UESC 360º [s.d.]). 

 

Figura 52 - UESC 360º  

Figura 53 - Dados para solicitar o uso do sistema 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (UESC 360º [s.d.]). 

 

 A UFOB poderia adotar um sistema existente ou criar um com o auxílio da Pró-

Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Protic. Quanto ao conteúdo, o NIT 

UFOB poderia solicitar os dados ao setor de patrimônio da UFOB e a Procuradoria 

Institucional. 

Foram apresentados os programas da UESC, pois estes estão disponíveis para 

outras universidades. Existem outros sistemas utilizados por NITs que também possuem 

sua relevância, entretanto, não estão disponíveis para uso.  
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Guia de Fontes da UFOB 

O guia de fontes é uma ferramenta que apresenta os dados sobre a área de formação, 

linha de pesquisa, contato e estudos desenvolvidos pelos docentes da UFOB (UFOB, 

2016). Todavia, sua plataforma precisa ser aprimorada para o público externo, uma vez que 

no Guia de Fontes da UFOB o usuário deve ter noções prévias do funcionamento da 

instituição para obter o resultado da pesquisa. 

Figura 54 - Guia de fontes UFOB 

 

Fonte: Universidade Federal do Oeste da Bahia, 2020. 

A UESC possui um software, SIMC, que identifica os pesquisadores e as suas áreas 

de atuação de forma simplificada.  

 

O Sistema Institucional de Mapeamento de Competências é uma ferramenta 
desenvolvida pelo NIT-UESC para facilitar a identificação de docentes da 
Universidade que tenham histórico de familiaridade com temas de interesse de 
colaboradores, tanto internos como externos (envolvendo outras instituições 
acadêmicas, governo e empresas). A base de dados utilizada é o Currículo Lattes 
dos docentes da UESC, podendo, no futuro próximo, ser incrementada com outras 
fontes de informação (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, 2020) 

O diferencial do SIMC é a facilidade para localizar o pesquisador/docente da UESC, 

por meio do sistema de busca aberta. No SIMC, o usuário digita a palavra-chave e o sistema 

entrega o resultado esperado. Consoante à informação publicada no site NIT/UESC, o 

SIMC está disponível para outras instituições que tenham interesse no sistema. 
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4.2.5 Marketing Digital 

Cerca de 70% dos brasileiros acessaram a internet em 2018, sendo a maior parte na 

zona urbana (figura 55). Entretanto, ainda há uma disparidade entre as classes sociais 

(figura 55). A classe D detém a mesma porcentagem de acesso da zona rural, apesar de 

ter apresentado um crescimento de 18% em três anos. 

Figura 55 - Usuários de internet total Brasil, classe social e área – total da população % 

 

Fonte: COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2019. 

 

Acompanhando esse crescimento, os NITs passaram a realizar a publicação dos mais 

variados assuntos nas redes sociais. A Inova Unicamp e Auspin USP possuem uma 

participação ativa em diversas plataformas digitais (instagram, twitter, youtube, sites e 

facebook). É por meio desses aplicativos que novos projetos, programas, cursos e outras 

atividades são divulgadas para um público amplo e diverso. Vale destacar que a tecnologia 

e plataforma empregadas devem estar de acordo com a estratégia de marketing digital, 

como exposto na figura 56. 

Ao selecionar a estratégia, recomenda-se definir: os servidores responsáveis por 

alimentar e responder os futuros questionamentos/dúvidas, a periodicidade de publicação, 

o tipo de linguagem de acordo com a plataforma adotada uso da identidade visual da SITDR 

nas publicações. A demora ao responder aos questionamentos, enviados pelas redes 

sociais e e-mail, torna ineficiente o diálogo e pode gerar uma avaliação negativa da unidade. 
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Figura 56: Marketing e Internet 

 

Fonte: TAVEIRA, 2017, p. 5. 

Outro dado a se ponderar ao planejar a estratégia de marketing digital do NIT, é em 

qual aparelho/dispositivo é consumida a informação digital. Dos usuários da internet, 99% 

da população acessa a internet por meio do telefone celular e apenas 42% por meio do 

computador (figura 57) (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2019). 

Figura 57 - Uso da internet por dispositivo (2014-2019) 

 

Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2020. 
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  Portanto, a informação deve ser disponibilizada com o uso de frameworks (abstração 

de programação para aplicações híbridas e modulares) capazes de ajustar o conteúdo ao 

dispositivo em uso (figura 58).  

Figura 58 Ilustração de framework 

 

Fonte: https://www.nicepng.com/maxp/u2e6a9a9i1t4y3i1/ 

Os frameworks mais recentes empacotam o conteúdo em blocos reorganizáveis e são 

capazes de executar atualizações em tempo real das informações disponibilizadas. Dentre 

eles podemos citar o Vue, Bootstrap e Materialize. Assim, o mesmo conteúdo pode ser 

exibido em diferentes telas com a reorganização dos blocos. 
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4.2.6 Bolsas para desenvolvimento do produto e/ou serviço 

Após cumprirem os requisitos dos programas de pós-graduação, os estudantes não 

possuem expertise e/ou recursos para dar encaminhamento à inovação decorrente da 

pesquisa. As pesquisas brasileiras “morrem”, são descontinuadas, após o Technology 

Readiness Level (TRL) que envolve a pesquisa básica, figura 59 (CONSELHO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2019). Ou seja, os estudantes 

cumprem todas as etapas necessárias para a obtenção do título e não dão 

encaminhamento, na maioria dos casos, ao desenvolvimento do produto/serviço.  

 

Figura 59 - TRLs das pesquisas brasileiras 

 

Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2019. 

Diante deste cenário, sugere-se a criação de uma bolsa, nas mais diversas áreas da 

ciência, para promover o desenvolvimento do produto ou serviço. A bolsa seria ofertada 

aos estudantes que concluíram os programas de pós-graduação, com pesquisas no TRL 3 

em diante e conforme o estudo do mercado para recepção dessa nova tecnologia.  

O valor de uma tecnologia é altamente dependente do seu estágio de maturidade 
(TRL) devido à variação do risco de seu desenvolvimento ter sucesso e ser aceito 
pelo mercado. Numa negociação, esse é um fato essencial que pode definir o valor 
da transferência da tecnologia (QUINTELLA, 2019, p. 145). 
 

O critério de adoção, a partir do 3° nível, levou em consideração o estágio do 

desenvolvimento das pesquisas brasileiras e a adoção desse critério por outras instituições, 

a exemplo a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII. “No âmbito 

da EMBRAPII os resultados – entregas ou macroentregas dos projetos contratados – 



125 
 

devem exibir maturidades tecnológicas TRL entre os níveis 3 e 6” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL, 2020, p. 3)  

O TRL pode ser utilizado como critério para a oferta da bolsa, assim como o estudo 

de viabilidade técnica, dentre outros. Recomenda-se também a composição de uma 

comissão com especialistas para avaliar o projeto de desenvolvimento do produto/serviço. 

 

4.2.7 Atividades de PI para Estudantes da Pós-graduação 

Nos programas de pós-graduação são produzidas pesquisas que são passíveis de 

proteção, contudo, a falta de conhecimento sobre os processos da propriedade intelectual 

“engaveta” muitos trabalhos. 

Para sanar a carência de informação sobre a propriedade intelectual, inovação e 

transferência de tecnologia, algumas instituições adotaram o cumprimento de uma carga 

horária mínima para estudantes bolsista dos Programas de Pós-Graduação. A manutenção 

das bolsas de pesquisas fica condicionada a participação nas atividades sobre PI.  

O quadro 16 apresenta dois programas que tratam da obrigatoriedade do tema 

propriedade intelectual aos bolsistas de iniciação cientifica e dos programas de pós-

graduação. 

Quadro 16 - Projetos/Programas com obrigatoriedade do tema Propriedade Intelectual 

Instituição Projeto/Programa Descrição 

Universidade Federal 

de Sergipe 

- Foi instituída a obrigatoriedade da participação 

dos bolsistas PIBIT nos cursos de Propriedade 

Intelectual, como requisito obrigatório para 

implementação da bolsa. 

Universidade Federal 

de Itajubá 

SEMEAR 

Em 

desenvolvimento 

Escopo: Consiste na obrigatoriedade para 

implementação das bolsas (IC, mestrado e 

doutorado) ter participado da realização de um 

seminário sobre propriedade intelectual, NIT, 

Incubadora e Parque tecnológico. 

Objetivos: incentivar a cultura da transformação 

de pesquisas científicas, acadêmicas em 

pesquisas aplicadas que potencializem 

oportunidades de negócio. Um dos 

pressupostos desse projeto é que ao se 

conscientizar os orientandos os docentes 

orientadores serão indiretamente envolvidos. 

Entrega: estruturação do seminário e posterior 

certificado. 

Fonte: Ribeiro; Silva, 2018. Serafini, 2018. 
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A adoção do condicionante deve ser levada aos órgãos competentes para estudar a 

viabilidade de adoção na UFOB. 

 

 

4.2.8 Formalização das Relações com o Programa De Pós-Graduação em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT 

O Profnit é um programa presencial de mestrado, com Pontos Focais em 23 estados 

do Brasil. Atualmente, 33 instituições de ensino superior, entre Universidades e Institutos 

Federais, de todos as regiões do país, aderiram ao programa, sendo denominadas de 

Pontos Focais. O Profnit tem como cerne “o aprimoramento da formação profissional para 

atuar nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e nos Ambientes 

Promotores de Inovação” (PROFNIT, 2020). Os objetivos gerais do Programa são: 

I – A formação de pessoal qualificado para o exercício da pesquisa, extensão 
tecnológica e do magistério superior, considerados indissociáveis no campo da 
Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica 
para exercer as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica e ambientes 
promotores da Inovação. 
II – O incentivo à pesquisa na área da Propriedade Intelectual, Transferência de 
Tecnologia e Inovação Tecnológica, sob a perspectiva interdisciplinar para exercer 
as competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica e ambientes promotores da 
Inovação. 
III – A produção, difusão e aplicação do conhecimento relacionado com Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica visando o 
Desenvolvimento Local, Regional e Nacional (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PROPRIEDADE INTELTECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
PARA INOVAÇÃO, 2020). 

Hoje, compete à Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC) a coordenação do programa (PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO, 2020). 

Diante da perspectiva de formar agentes multiplicadores para atuarem em NITs e 

demais Ambientes de Inovação, o Profnit tem, em sua matriz curricular, uma disciplina com 

caráter prático, com noventa horas de duração, denominada Oficina Profissional. Na Oficina 

Profissional, o estudante deverá propor melhorias ou criar instrumentos dentro do escopo 

da propriedade intelectual, transferência intelectual e inovação. O estudante deve relatar 

os produtos que serão frutos da Oficina, sendo orientado por um supervisor, docente da 

disciplina, e deve passar pela a avaliação do coordenador da unidade onde será realizada 

a atividade.  

De acordo com os relatos publicados em artigo, a parceria entre NITs e Pontos Focais 

do Profnit foi concretizada em algumas instituições de ensino, com a produção de materiais, 
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revisão e elaboração de documentos, mapeamento de patentes dentre outros (LEITE et al, 

2019).  

A UFOB promove, semestralmente, palestras, minicursos, mesas redondas, oficinas 

e outros nos mais variados campos do saber, denominado Escola de Estudos Temáticos. 

Os discentes do Profnit/UFOB estão aptos a promoverem oficinas, na Escola de Estudos 

Temáticos, tendo como objetivo a disseminação da propriedade intelectual, a inovação 

tecnológica e a transferência de tecnologia. 

Os discentes do Profnit também podem contribuir com a avalição de tecnologias 

desenvolvidas na instituição, parcerias com outros programas de mestrado da UFOB, 

capacitação dos profissionais, entre outros. 

Na UFOB, a relação Profnit e SITDR também ocorre, contudo ainda falta a 

formalização da parceria entre o programa e a unidade administrativa. A formalização da 

relação se faz importante, uma vez que há uma grande rotatividade nos quadros de 

servidores; além disso, a cada quatro anos ocorre o processo eleitoral para os cargos da 

alta administração na universidade (UFOB, 2019). Todos esses fatores podem gerar 

empecilhos e inviabilizar as futuras relações entre a SITDR e o PROFNIT. Assim, este 

trabalho propõe a formalização da relação do PROFNIT e a SITDR.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como pressuposto a complexa e extensa lista de atribuições dos 

NITs, ao mesmo tempo que há poucos profissionais dedicados exclusivamente a essas 

atividades. Deste modo, enquanto contribuição do Profnit para o cenário local, foi 

proposta a elaboração do relatório de melhores práticas para o NIT/UFOB. Assim, para 

o alcance das proposições, foram realizadas a contextualização do NIT/UFOB, a 

identificação das práticas de inovação e transferência de tecnologia e as proposições 

de boas práticas para o NIT/UFOB. 

O percurso metodológico atendeu às expectativas propostas neste trabalho, 

contudo não foi possível realizar o aprofundamento técnico sobre as metodologias de 

valoração utilizadas no campo da transferência de tecnologia. Em muitos casos, não há 

definições e métodos estabelecidos na instituição. Em outros, não é realizada a 

divulgação desse processo, somente o resultado. Portanto, para trabalhos posteriores, 

essa lacuna pode ser preenchida com o uso de entrevistas e visitas in loco. A 

metodologia permitiu ter uma visão ampla da situação e realidade atual dos NITs, sendo 

eficaz para o alcance da proposição deste relatório. 
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No que concerne aos objetivos específicos, foi realizada a identificação e 

descrição do NIT/UFOB. Atualmente, o NIT/UFOB desenvolve atividades para além do 

exigido na Lei de Inovação, como por exemplo, a incubação de projetos inovadores ou 

empreendimentos de base social. Este objetivo mostrou que, apesar do limitado 

número de profissionais, o NIT conseguiu desempenhar suas ações. Quanto aos 

procedimentos administrativos, o NIT/UFOB ainda não possui processos mapeados, 

tampouco utiliza ferramentas digitais para acompanhamento dos ativos da propriedade 

intelectual. Os procedimentos que dependem da interação com outros órgãos se 

mostram mais demorados, devido ao processo de avaliação das partes e o 

desconhecimento sobre o tema, como exemplo a política de inovação.   

Ainda no campo da descrição do NIT/UFOB, foi realizada a contextualização das 

regiões com campi da UFOB. A contextualização apresentou aspectos ricos em vários 

elementos e ao mesmo tempo desafiantes, são eles: a grande diversidade econômica 

e cultural; a dificuldade em atender, em um único projeto, as expetativas dos gestores 

locais e da sociedade; e o atendimento de forma igualitária aos pesquisadores dos 

campi fora de Barreiras. Como mostrado ao longo do relatório, a UFOB possui campi 

em três territórios de identidade diferentes. Essa diversidade enriquece as produções 

da universidade, mas requer do NIT a percepção e a sensibilidade ao elaborar os seus 

projetos.  

 O segundo objetivo específico, contextualizar as atividades e processos da 

propriedade intelectual desenvolvidos por outros NITs, demonstrou o longo caminho a 

ser percorrido pelo NIT/UFOB. Os destaques desta análise giram em torno da 

importância da publicação da política de inovação e demais atos normativos, bem como 

o estabelecimento de rotinas para acompanhamento e promoção dos ativos da 

propriedade intelectual e empreendedorismo. Observou-se que a discrepância entre os 

NITs mais antigos e os novos é notória, ainda assim todos desenvolvem as 

competências previstas na legislação. 

  Quanto ao último objetivo específico, mapear e modelar as melhores práticas de 

gestão para o NIT/UFOB, foram criadas proposições compatíveis com os aplicativos 

digitais adotados pela Universidade (gmail, google drive), com destaque para o 

aplicativo de acompanhamento dos depósitos de patentes do NIT/UFOB depositados 

no INPI. O aplicativo consulta semanalmente, na base de dados elaborada com o 

conteúdo das revistas de propriedade industrial, as movimentações referentes ao 

pedido de patente. Aliado a isso, as demais práticas foram desenvolvidas tendo em 
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vista: a abordagem de processos, a análise de riscos e a satisfação do cliente. A 

definição dos processos institucionais perpassa pelos serviços executados, pelas 

metas e objetivos traçados, por isso, não é uma tarefa simples. Os processos devem 

ser revistos periodicamente, com base na dinâmica das práticas e nos indicadores.  

Por fim, recomenda-se a criação de uma página contendo o agrupamento das 

modelagens dos processos, com foco nas necessidades do cliente, a divulgação ampla 

das ações desenvolvidas e as que podem ser estabelecidas em parceria. 
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APÊNDICE A 

Ações Desenvolvidas pelos NITs 

Inova - Unicamp 

  Descrição Alcance 
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Desafio Unicamp - 
anual 

Competição nacional de modelo de 
negócios que reúne docentes e 
estudantes com o objetivo de estimular 
a criação de empresas startups a partir 
de patentes e programas de 
computador protegidos pela Unicamp. 
Durante quatro meses, os 
participantes são capacitados através 
de workshops e mentorias.  

234 participantes inscritos; 
55 equipes formadas; 
350 participantes capacitados no 
workshop. 
 

INOVA JOVEM A competição se propõe a apresentar 
o empreendedorismo como uma opção 
de carreira para alunos do ensino 
médio e colégio técnico em nível 
nacional. Os participantes também 
obtêm mentorias empresariais e foram 
capacitados em pitches. 

405 estudantes inscritos; 
Participantes vindos de 45 
municípios brasileiros; 
102 equipes formadas; 
6 equipes finalistas.  

Empresas Filhas da 
Unicamp 

Um dos principais destaques 
mapeados do ecossistema 
empreendedor da Unicamp foi o 
faturamento anual de suas empresas-
filhas em 2018, que somaram mais de 
R$ 4,8 bilhões. O valor representa um 
aumento de 60% a mais em 
comparação à 2017, sendo 2,5 vezes 
maior que o orçamento da Unicamp, 
revelando o retorno para a sociedade 
sobre o investimento aplicado na 
Universidade. Entre as empresas-
filhas, 95% se localizam na região 
sudeste. Do total de empresas ativas, 
30% mantém atuação internacional. 

701 empresas-filhas cadastradas; 
604 empresas-filhas ativas; 
39 empresas-filhas vendidas; 
35 empresas-filhas Spin-offs; 
30 mil empregos diretos gerados; 
+ de R$ 4,8 bilhões em 
faturamento anual somado. 

Prêmio 
Empreendedor 

Prêmio Empreendedor para 
reconhecer os cases de sucesso entre 
as empresas-filhas da Unicamp.  

O Prêmio Empreendedor contou 
com 33 submissões de cases 
enviados por 29 empresas-filhas 
da Unicamp e avaliadas por uma 
comissão com 10 profissionais e 
docentes voluntários de diversas 
áreas 

Parque Científico e 
Tecnológico da 
Unicamp  

É um importante meio de atração e 
fidelização de parcerias inovadoras 
entre a Universidade e o setor 
empresarial, onde se encontram desde 
startups até grandes empresas. 
Um dos aspectos identificados no 
último mapeamento realizado pela 
Inova Unicamp foi que 80% dos postos 
de trabalho gerados pelas empresas 
no Parque são em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), por exemplo. 
m 

336 postos de trabalho, sendo 270 
desses dedicados à P&D; 
350 mil m² de área, sendo 100 mil 
m² de área urbanizada; 
07 laboratórios de pesquisa de 
grandes empresas; 
12 projetos de P&D com a 
Unicamp;  
21 empresas na Incubadora; 
12 startups. 
 

Incamp A Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica da Unicamp (Incamp) 
desenvolve atividades a fim de 
transformar ideias inovadoras e 
tecnológicas em empreendimentos de 

6 pré-incubadas; 
15 incubadas; 
2 graduaram no final do ano; 
75 postos de trabalho; 
02 projetos de P&D; 
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sucesso. Assim, as empresas em 
processo de pré-incubação e 
incubadas podem entrar em contato 
com mentores empresariais e 
investidores para identificar 
oportunidades de mercado 

58 postos de trabalho de P&D. 
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INTELIGÊNCIA 
TECNOLÓGICA 

Busca fornecer informações a academia e a indústria para apoiar a tomada 
de decisões: 

• no âmbito de um projeto de pesquisa aplicada, 

• de desenvolvimento tecnológico, ou 

• quando se busca proteger uma propriedade industrial de uma 
tecnologia desenvolvida na instituição 

 

MONITORAMENTO 
TECNOLÓGICO 

Estudo detalhado sobre as tendências que respondem a quem, como e onde 
as tecnologias de interesse são produzidas, além daqueles que as exploram 
comercialmente 

Boletim Objetivo de auxiliar os pesquisadores da UFCG e o público empresarial que 
desejam desenvolver pesquisas com vistas ao desenvolvimento tecnológico, 
o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnológica (NITT) divulga 
periodicamente as oportunidades de financiamento (editais) de projetos com 
foco em inovação, oriundas de agências de fomento como Fapesq, Finep, 
CNPq, Capes, BNDES, SEBRAE entre outras 
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Bolsa 
Empreendedorismo 

desenvolvimento de projetos que tenham caráter inovador e que possam 
desenvolver o empreendedorismo no profissional em formação. 

Conexão USP objetivo oferecer a intermediação e o contato entre parceiros (empresas, 
entidades sem fins lucrativos e governo) e os pesquisadores da Universidade 
de São Paulo. 

Conexão Inter USP Tem por objetivo oferecer a intermediação em projetos de pesquisa que 
possuam potencial de gerar inovação, bem como o contato entre os 
pesquisadores de todos os laboratórios e grupos de pesquisa da 
Universidade de São Paulo. 

Disseminação de 
Tecnologia – DT 

é um programa de atendimento a consultas de natureza tecnológica, que tem 
como objetivo fornecer gratuitamente respostas técnicas e dossiês 
tecnológicos para melhorar a qualidade de produtos ou processos produtivos 
nos diversos segmentos. 

Pixel é um programa de pré-incubação promovido pela Agência USP de Inovação 
em parceria com a Escola de Negócios Alencar Burti – SEBRAE – SP.  

Vocação para 
Inovação 

VPI oferece orientações iniciais sobre questões relacionadas à Inovação, 
Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Convênios e 
Parcerias, Empreendedorismo, entre outros. 

Programa 
Parceiros 
Tecnológicos (PPT) 

Aproximar pesquisadores da Universidade aos projetos de inovação 
apresentados pela Caixa.  

BNDES O BNDES Soluções Tecnológicas é um produto financeiro que tem como 
objetivo apoiar o mercado de comercialização de soluções tecnológicas no 
país, concedendo financiamento à aquisição de soluções e auxiliando na 
consolidação de um canal de comunicação entre compradores e 
fornecedores. 

LILLY oportunidade de contribuir para o Programa de Inovação Aberta na 
Descoberta de Drogas (Open Innovation Drug Discovery), uma iniciativa da 
Lilly ao fomento da pesquisa farmacêutica, podendo resultar em novos 
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produtos e descobertas. O Programa possibilitará uma aproximação mais 
objetiva, contudo segura, entre a Lilly e o pesquisador, potencializando a 
descoberta e aplicação de novos produtos farmacêuticos e podendo vir a ser 
convertido em benefícios à Universidade de São Paulo e à comunidade em 
geral 

Spin-off Lean 
Acceleration 
(SOLA) 

um projeto internacional que visa fortalecer as capacidades das 
universidades de acelerar spin-offs e startups. 

Arena Santander é um espaço localizado dentro da Cidade Universitária da Universidade de 
São Paulo, cujo objetivo é fomentar temáticas voltadas ao 
empreendedorismo e a inovação entre a comunidade acadêmica, 
empreendedores e todos os demais interessados. 
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ITUFABC 
 

Trata-se de uma iniciativa singular na região, ao oferecer um ambiente de 
incubação de empresas de conteúdo tecnológico pela UFABC, em suas 
várias modalidades. A IT UFABC foi criada com a perspectiva de se tornar 
referência de habitat no desenvolvimento de negócios tecnológicos para o 
mercado que tenham em sua base de atuação a criação de novos produtos, 
serviços e processos ligados à P&D e ideias inovadoras, oferecendo suporte 
e acompanhamento aos empreendedores de novos negócios desenvolvidos 
pela comunidade UFABC e pela sociedade em geral 
 

Congresso 
Internacional de 
Empreendedorismo 

O Congresso tem como principal objetivo ampliar o espaço para a discussão 
dos temas:  Empreendedorismo, Gestão e Negócios e Inovação. 

Desafio de 
Empreendedorismo 

A iniciativa idealizada pela UFABC em parceria com o SENAI-SP tem como 
objetivo principal a difusão do empreendedorismo no contexto acadêmico e 
na estruturação de negócios inovadores e unirá o aprendizado acadêmico 
sobre empreendedorismo, criação de produtos e resolução de problemas a 
desafios da indústria brasileira. 

Revista de 
Empreendedorismo, 
Negócio e Inovação 

Última edição foi publicada em 2018. 

Empresa Jr A UFABC jr é uma empresa júnior de consultoria em gestão empresarial da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), que faz parte do Movimento 
Empresa Júnior (MEJ) 
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Simpósio de 
Empreendedorismo 
e Inovação no 
Recôncavo  

 

Maratona de 
Empreendedorismo 
da UFRB  

é um concurso de propostas de negócios inovadores voltado para os 
estudantes da UFRB. A atividade tem como objetivo despertar a criatividade, 
a inovação e o espírito empreendedor que existem nos estudantes da UFRB, 
através de uma competição de ideias de negócios. Além deste, ampliar o 
networking e oportunizar a troca e a construção de conhecimentos. 

Reunião Anual de 
Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Cultura 
no Recôncavo da 
Bahia 

Visa à difusão e o estímulo do debate acerca das atividades científicas, 
extensionistas, tecnológicas, de internacionalização e permanência 
qualificada desenvolvidas em âmbito nacional e especificamente na região 
do Recôncavo Baiano. Objetiva ainda propiciar o intercâmbio da ciência e a 
aplicabilidade de resultados científicos e tecnológicos e elaborar estratégias 
para a promoção do desenvolvimento do Recôncavo da Bahia. 
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Programa de 
Iniciação à Pesquisa, 
Criação e Inovação 
(Pipci) 

Estímulo ao desenvolvimento do pensar cientificamente e ao 
desenvolvimento de soluções que possam efetivamente ser aplicadas na 
sociedade. 

Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia 
(SNCT) - Evento 
anual 

Espaço institucional para compartilhar conhecimentos, experiências e dar 
visibilidade ao que é produzido na universidade através de atividades de 
ensino e projetos de pesquisa e extensão. 

UFSB Ciência  Espaço, no site da UFSB, destinado a divulgação das pesquisas e projetos 
desenvolvidos na universidade. 

Agência de 
Desenvolvimento 
Regional Sul da 
Bahia Global 

A Agência de Desenvolvimento Regional do Sul da Bahia Global terá a 
função de monitorar, executar, organizar e comunicar iniciativas, projetos e 
ações, próprias ou de outras entidades, definidas como prioritárias para a 
região. 
 A Agência será uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos. 
Assinaram o compromisso as seguintes instituições: 
Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia; 
Sebrae Bahia – Unidade Regional de Ilhéus; 
Instituto Arapyaú; 
Universidade Estadual de Santa Cruz; 
Universidade Federal do Sul da Bahia; 
Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano; 
Secretaria Estadual da Bahia de Ciência, Tecnologia e Inovação e 
Movimento Sul da Bahia Global. 

   
1º pedido de 
depósito de 
PATENTE da UFSB 

Pesquisa realizada em parceria entre a UFSB, UFMG e FURG intitulada 

“Composições farmacêuticas antiparasitárias contendo curcuminóides 

modificados e uso”, traz como fruto o nosso primeiro depósito de pedido de 

patente no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. 

Fonte: elaborado de acordo com os dados disponibilizados nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 
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APÊNDICE B 

Premiações/Disciplinas 
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Software 
experience - 
SWXP 

A SWXP é um evento dedicado aos 
interessados em Tecnologia da Informação.  

622 pessoas inscritas nas 
conferências; 
23 projetos de softwares, 
aplicativos e programas de 
computador; 
14 projetos da Unicamp 
expostos. 

Prêmio Inova 
Unicamp 

A premiação visa prestigiar alunos e docentes 
pela realização de pesquisas inovadoras de 
iniciação científica.  

75 projetos inscritos; 
12 projetos finalistas; 
3 vencedores (um em cada 
categoria: exatas e 
tecnológicas, biológicas e 
humanas). 

Prêmio Inventores 
da UNICAMP 

A iniciativa visa reconhecer a dedicação dos 
docentes, pesquisadores, alunos e ex-alunos 
da Unicamp em atividades de proteção e 
transferência de tecnologia e, com isso, 
promover o estímulo à inovação junto à 
comunidade acadêmica. A premiação se 
dividiu entre 5 categorias: Destaque na 
proteção à propriedade intelectual, Destaque 
na transferência de tecnologia, tecnologia 
licenciada e patentes concedidas. O evento 
prestigiou 190 profissionais.  

46 tecnologias licenciadas; 
151 patentes concedidas. 

Revista Prêmio 
Inventores 

A Revista Prêmio Inventores foi realizada 
como uma edição especial do Jornal da 
Unicamp. O conteúdo se trata da 
apresentação das patentes concedidas, como 
também assuntos sobre a Unicamp e sua 
relação com propriedade intelectual e 
inovação. Foram distribuídos 3 mil exemplares 
a docentes, pesquisadores da Unicamp, 
empresas parceiras, empresas-filhas da 
Unicamp, autoridades e policy makers do 
setor de C,T&I. 
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Prêmio USP 
Trajetória pela 
Inovação 

homenagem é uma iniciativa da Pró-Reitoria 
de Pesquisa (PRP) da USP e da Agência USP 
de Inovação (Auspin) com o objetivo 
reconhecer professores da Universidade que 
se destacaram, ao longo de suas atividades 
acadêmicas, na produção de inovações 
científicas, tecnológicas ou culturais, 
contribuindo para a excelência da instituição e 
para o desenvolvimento do País. 

- 

Disciplina: 
Empreendedorismo 
e Inovação 

“Ideias todos têm, mas ensinamos a estruturar 
um projeto e dar forma a um negócio. Com 
quem validar a oferta, ver se funciona no 
mundo real e pensar numa empresa”, explica. 
“No fim, trazemos um grupo de ex-alunos, que 
hoje são investidores, chamado FEA Angels, 

- 
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para avaliar as propostas e dizer em qual 
investiriam.  

Fonte: elaborado de acordo com os dados disponibilizados nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 
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APENDICE C 

CÓDIGO DA PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO 

function downloadXML() { 
  try{ 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var edicao = processamentoInicial(ss); 
    var response = UrlFetchApp.fetch("http://revistas.inpi.gov.br/txt/P" + edicao +".zip"); 
    var fileBlob = response.getBlob(); 
    fileBlob.setContentType("application/zip"); 
    var unZippedfile = Utilities.unzip(fileBlob); 
    var xml = unZippedfile[1].getDataAsString(); 
    var sheet = ss.getSheetByName("Controle"); 
    sheet.getRange(edicao,2).setValue(new Date()); 
    sheet.getRange(edicao+1,1).setValue(edicao+1); 
    var sheet = ss.getSheetByName("XML processado"); 
    var array = new Array(); 
    var loop = true; 
    var inicio = 0; 
    var fim = 0; 
    while (loop) { 
      inicio = xml.indexOf("<despacho>", fim); 
      fim = xml.indexOf("</despacho>", inicio) + 11; 
      array.push([xml.substring(inicio,fim)]); 
      if(fim >= xml.length - 11){ 
        loop = false 
      } 
    } 
    var temp = lastValue(sheet.getRange("A:A").getValues()); 
    sheet.getRange(lastValue(sheet.getRange("A:A").getValues())+1, 1,array.length,1).setValues(array); 
    var sheet = ss.getSheetByName("Controle"); 
     
    sheet.getRange(edicao,2).setValue(new Date); 
    sheet.getRange(edicao+1,1).setValue(edicao+1); 
    //todo atualizar o controle 
  }catch (e) { 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheet = ss.getSheetByName("Controle"); 
    var linha = lastValue(sheet.getRange("B:B").getValues()) +1; 
    sheet.getRange(linha,3).setValue(e); 
  } 
} 
function processaXML() { 
  try{ 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheet = ss.getSheetByName("XML processado"); 
    var startTime= (new Date()).getTime(); 
    //1603157941116 
    while(new Date().getTime() < startTime + 300000){ 
    var lastvalue = lastValue(sheet.getRange("A:A").getValues()); 
    if(lastvalue == 0){ 
      downloadXML(); 
      return 0; 
    } 
    var xml = sheet.getRange(lastvalue,1).getValue(); 
    var despacho = XmlService.parse(xml).getRootElement();xml = ""; 
    var codigo = despacho.getChild('codigo').getText(); 
    //se codigo tiver ".", cortar ali, senão usar o código todo 
    if(codigo.indexOf(".") != -1)codigo = codigo.substring(0, codigo.indexOf(".")); 
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    var sheetCodigo = 0; 
    //aqui começa o longo e tedioso switch para cada código 
      switch (codigo) { 
        case "28": 
          var sheetCodigo = ss.getSheetByName("código28"); 
          break; 
        case "25": 
          var sheetCodigo = ss.getSheetByName("código25"); 
          break; 
        default: 
          //return 0; 
      } 
      var sheetCodigo = ss.getSheetByName("database1"); 
      var patente = despacho.getChild('processo-patente') !== null ? despacho.getChild('processo-patente') : 
""; 
      //codigo 
      var codigo = despacho.getChild('codigo') !== null ? despacho.getChild('codigo').getText() : ""; 
      //titulo 
      var titulo = despacho.getChild('titulo') !== null ? despacho.getChild('titulo').getText() : ""; 
      //comentario 
      var comentario = despacho.getChild('comentario') !== null ? despacho.getChild('comentario').getText() : 
""; 
      //numero 
      var numero = patente.getChild('numero') !== null ? patente.getChild('numero').getText() : ""; 
      //titulo 
      var tituloPatente = patente.getChild('titulo') !== null ? patente.getChild('titulo').getText() : ""; 
      //pedido-principal 
      var pedidoPrincipal 
      if(patente.getChild('pedido-principal') !== null){ 
        pedidoPrincipal = patente.getChild('pedido-principal'); 
        var divisaoNumero = pedidoPrincipal.getChild('numero') !== null ? 
pedidoPrincipal.getChild('numero').getText() : ""; 
        var divisaoData = pedidoPrincipal.getChild('data-deposito') !== null ? pedidoPrincipal.getChild('data-
deposito').getText() : ""; 
        pedidoPrincipal = divisaoNumero + "(" + divisaoData + ")"; 
      } 
      //pedido-internacional 
      var pedidoInternacional = ""; 
      if(patente.getChild('pedido-internacional') !== null){ 
        pedidoInternacional = patente.getChild('pedido-internacional'); 
        var divisaoNumero = pedidoInternacional.getChild('numero-pct') !== null ? 
pedidoInternacional.getChild('numero-pct').getText() : ""; 
        var divisaoData = pedidoInternacional.getChild('data-pct') !== null ? pedidoInternacional.getChild('data-
pct').getText() : ""; 
        pedidoInternacional = divisaoNumero + "(" + divisaoData + ")"; 
      } 
      //publicacao-nacional 
      var publicacaoNacional = patente.getChild('publicacao-nacional') !== null ?  patente.getChild('publicacao-
nacional').getChild('data-rpi') !== null ? patente.getChild('publicacao-nacional').getChild('data-rpi').getText() : 
"" : ""; 
      //publicacao-internacional 
      var publicacaoInternacional = ""; 
      if(patente.getChild('publicacao-internacional') !== null){ 
        publicacaoInternacional = patente.getChild('publicacao-internacional'); 
        var divisaoNumero = publicacaoInternacional.getChild('numero-ompi') !== null ? 
publicacaoInternacional.getChild('numero-ompi').getText() : ""; 
        var divisaoData = publicacaoInternacional.getChild('data-ompi') !== null ? 
publicacaoInternacional.getChild('data-ompi').getText() : ""; 
        publicacaoInternacional = divisaoNumero + "(" + divisaoData + ")"; 
      } 
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      //concessao 
      var concessao 
      var concessao = patente.getChild('concessao') !== null ? patente.getChild('concessao').getChild('data') 
!== null ? patente.getChild('concessao').getChild('data').getText() : "":""; 
      //classificacao-nacional-lista 
      var classificacaoNacional = ""; 
      var classNacLista = patente.getChild('classificacao-nacional-lista') !== null ? 
patente.getChild('classificacao-nacional-lista').getChildren() : []; 
      for(var i = 0; i <  classNacLista.length; i++){ 
        classificacaoNacional = classificacaoNacional + classNacLista[i].getText() + "; "; 
      } 
      classificacaoNacional = classificacaoNacional.slice(0, -2); 
      //classificacao-internacional-lista 
      var classificacaoInternacional = ""; 
      var classIntLista = patente.getChild('classificacao-internacional-lista') !== null ? 
patente.getChild('classificacao-internacional-lista').getChildren() : []; 
      for(var i = 0; i <  classIntLista.length; i++){ 
        classificacaoInternacional = classificacaoInternacional + classIntLista[i].getText() + "; "; 
      } 
      classificacaoInternacional = classificacaoInternacional.slice(0, -2); 
      //divisao-pedido 
      var divisaoPedido = ""; 
      if(patente.getChild('divisao-pedido') !== null){ 
        var divisaoPedido = patente.getChild('divisao-pedido'); 
        var divisaoNumero = divisaoPedido.getChild('numero') !== null ? 
divisaoPedido.getChild('numero').getText() : ""; 
        var divisaoData = divisaoPedido.getChild('data-deposito') !== null ? divisaoPedido.getChild('data-
deposito').getText() : ""; 
        var divisaoPedido = divisaoNumero + "(" + divisaoData + ")"; 
      } 
      //prioridade-interna 
      var prioridadeInterna = ""; 
      var priUni = patente.getChild('prioridade-interna-lista') !== null ? patente.getChild('prioridade-interna-
lista').getChildren() : []; 
      for(var i = 0; i <  priUni.length; i++){ 
        var numPrio = priUni[i].getChild('numero-prioridade') !== null ? priUni[i].getChild('numero-
prioridade').getText() : ""; 
        var dataPrio = priUni[i].getChild('data-prioridade') !== null ? priUni[i].getChild('data-prioridade').getText() 
: ""; 
        prioridadeInterna = prioridadeInterna + numPrio + "(" + dataPrio + ")" + "; "; 
      } 
      prioridadeInterna = prioridadeInterna.slice(0, -2); 
      //prioridade-unionista-lista 
      var prioridadeUnionista = ""; 
      var priUni = patente.getChild('prioridade-unionista-lista') !== null ? patente.getChild('prioridade-unionista-
lista').getChildren() : []; 
      for(var i = 0; i <  priUni.length; i++){ 
        var siglaPais = priUni[i].getChild('sigla-pais') !== null ? priUni[i].getChild('sigla-pais').getText() : ""; 
        var numPrio = priUni[i].getChild('numero-prioridade') !== null ? priUni[i].getChild('numero-
prioridade').getText() : ""; 
        var dataPrio = priUni[i].getChild('data-prioridade') !== null ? priUni[i].getChild('data-prioridade').getText() 
: ""; 
        prioridadeUnionista = prioridadeUnionista + siglaPais + " " + numPrio + "(" + dataPrio + ")" + "; "; 
      } 
      prioridadeUnionista = prioridadeUnionista.slice(0, -2); 
      //data-deposito 
      var dataDeposito = patente.getChild('data-deposito') !== null ? patente.getChild('data-deposito').getText() 
: ""; 
      //titular-lista 
      var titular = ""; 
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      var titularLista = patente.getChild('titular-lista') !== null ? patente.getChild('titular-lista').getChildren() : []; 
      for(var i = 0; i <  titularLista.length; i++){ 
        var nomecompleto = titularLista[i].getChild('nome-completo') !== null ? titularLista[i].getChild('nome-
completo').getText() : ""; 
        titular = titular + nomecompleto + "; "; 
      } 
      titular = titular.slice(0, -2); 
      //inventor-lista 
      var inventor = ""; 
      var inventorLista = patente.getChild('inventor-lista') !== null ? patente.getChild('inventor-
lista').getChildren() : []; 
      for(var i = 0; i <  inventorLista.length; i++){ 
        var nomecompleto = inventorLista[i].getChild('nome-completo') !== null ? 
inventorLista[i].getChild('nome-completo').getText() : ""; 
        inventor = inventor + nomecompleto + "; "; 
      } 
      inventor = inventor.slice(0, -2); 
      
sheetCodigo.getRange(lastValue(sheetCodigo.getRange("A:A").getValues())+1,1,1,18).setValues([[codigo,tit
ulo,numero,tituloPatente,pedidoPrincipal,pedidoInternacional,publicacaoNacional,publicacaoInternacional,co
ncessao,classificacaoNacional,classificacaoInternacional,divisaoPedido,prioridadeInterna,prioridadeUnionist
a,dataDeposito,titular,inventor,comentario]]); 
      sheet.getRange(lastvalue,1).clearContent(); 
       
     
       
    }//fim do while com timeout; 
     
  }catch (e) { 
    var temp = 0; 
  }   
  return 0; 
} 
function listaToString(lista){ 
  var string = ""; 
  for(var i = 0; i <  lista.length; i++){ 
        string = string + lista[i].getText() + "; "; 
      } 
  string = string.slice(0, -2); 
  return string 
} 
 
function buscaPatente() { 
  try{ 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheet = ss.getSheetByName("Controle"); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    sheetInterface.getRange(6, 2, lastValue(sheetInterface.getRange("B:B").getValues()), 18).clearContent(); 
    var patente = sheetInterface.getRange("B4").getValue(); 
    var lastvalue = lastValue(sheet.getRange("D:D").getValues()); 
    var databases = sheet.getRange(2,4,lastvalue,1).getValues(); 
    for(var i = 0; i <  databases.length; i++){ 
      var dataSheet = ss.getSheetByName(databases[i][0]); 
      sheetInterface.getRange(6, 2, 1, 18).setValues(dataSheet.getRange(1, 1, 1, 18).getValues()) 
      var data = dataSheet.getRange("C:C").getValues(); 
      for(var j = 0; j <  data.length; j++){ 
        var pat = data[j][0]; 
        if(pat.indexOf(patente) != -1){ 
          var tempLastValue = lastValue(sheetInterface.getRange("B:B").getValues()); 
          var temp = dataSheet.getRange(j, 1, 1, 18).getValues(); 
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          sheetInterface.getRange(tempLastValue+1, 2, 1, temp[0].length).setValues(dataSheet.getRange(j+1, 
1, 1, 18).getValues()) 
        } 
      } 
    } 
  }catch (e) { 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    sheetInterface.getRange(1, 2).setValue(e); 
  } 
} 
 
function buscaPatenteAcompanhada() { 
  try{ 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetControle = ss.getSheetByName("Controle"); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    sheetInterface.getRange(6, 2, lastValue(sheetInterface.getRange("B:B").getValues()), 18).clearContent(); 
    var lastvalue = lastValue(sheetControle.getRange("F:F").getValues()); 
    var temp = sheetControle.getRange(1, 6, lastvalue,1).getValues(); 
    sheetInterface.getRange(6, 2, lastvalue,1).setValues(sheetControle.getRange(1, 6, 
lastvalue,1).getValues()); 
  }catch (e) { 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    sheetInterface.getRange(1, 2).setValue(e); 
  }  
  return 0 
} 
 
function adicionaPatenteAcompanhada() { 
  try{ 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetControle = ss.getSheetByName("Controle"); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    var patente = sheetInterface.getRange("B4").getValue(); 
    var lastvalue = lastValue(sheetControle.getRange("F:F").getValues()); 
    sheetControle.getRange(lastvalue+1, 6).setValue(patente); 
    buscaPatenteAcompanhada() 
  }catch (e) { 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    sheetInterface.getRange(1, 2).setValue(e); 
  }  
  return 0 
} 
 
function removePatenteAcompanhada() { 
  try{ 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetControle = ss.getSheetByName("Controle"); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    var patente = sheetInterface.getRange("B4").getValue(); 
    var lastvalue = lastValue(sheetControle.getRange("F:F").getValues()); 
    var data = sheetControle.getRange(1,6,lastvalue, 1).getValues(); 
    for(var i = data.length-1; i > 0; i--){ 
      var temp = data[i][0]; 
      if(data[i][0] == patente){ 
        data.splice(i,1); 
      } 
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    } 
    sheetControle.getRange("F:F").clearContent(); 
    sheetControle.getRange(1,6,data.length,1).setValues(data); 
     
    buscaPatenteAcompanhada() 
  }catch (e) { 
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
    var sheetInterface = ss.getSheetByName("Interface"); 
    sheetInterface.getRange(1, 2).setValue(e); 
  }  
  return 0 
} 
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6 MAPEAMENTO E PROPOSIÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA O NIT/UFOB 

Nesta seção é apresentado o artigo, produto obrigatório para obtenção do título de 

mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, de acordo 

com as normas de publicação da revista Cadernos de Prospecção. O artigo é uma síntese 

do que foi proposto no relatório de Melhroes Práticas. 

 

MAPEAMENTO E PROPOSIÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA O NIT/UFOB 

 

RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo apresentar ferramentas gerenciais que possibilite boas práticas 

de gestão para o NIT da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Atualmente, os NITs possuem 

como competência a gestão da política da inovação da ICT, ao passo que não possuem a estruturação 

dos seus processos, há poucos profissionais dedicados exclusivamente ao órgão e orçamento limitado. 

Assim, foram mapeadas e modeladas práticas no tocante à gestão da qualidade, transferência de 

tecnologia e inovação, bem como foi desenvolvida uma ferramenta para a coleta automática de dados 

da revista de propriedade industrial, do INPI.  Por fim, como resultado, espera-se que práticas 

potencializem as atividades desenvolvida pelo NIT/UFOB.  

 

Palavras-chave: NITs. Transferência de tecnologia. Boas práticas.  

 

MAPPING AND PROPOSING GOOD PRACTICES FOR NIT / UFOB 

 

ABSTRACT 

This article aimed to present management tools that enable good management practices for the NIT 

of the Federal University of Western Bahia. Currently, NITs have the competence of managing the 

ICT's innovation policy, while they do not have the structuring of their processes, there are few 

professionals dedicated exclusively to the agency and limited budget. Thus, practices were mapped 

and modeled with respect to quality management, technology transfer and innovation, as well as a 

tool for the automatic collection of data from the INPI industrial property magazine. Finally, as a 

result, it is expected that practices will enhance the activities developed by NIT/UFOB. 

 

Keywords: NITs. Technology transfer. Good habits. Innovation. 

 

Área tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação. Transferência de tecnologia. 
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INTRODUÇÃO 

A inovação se tornou um termo em voga nas últimas décadas devido a conscientização do meio 

empresarial, industrial e acadêmico sobre a sua importância para a sobrevivência e manutenção dos 

negócios. A inovação consiste na habilidade de “atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas e 

processos) existentes na empresa para gerar riqueza” (DRUCKER, 1987). Ou seja, a inovação é a 

uma iniciativa institucional com o objetivo de aumentar a produção/desemprenho de um novo 

processo, produto, modelo de negócios. (CHIBAS; PANTALÉON; ROCHA, 2013). Segundo a 

Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (2005, p. 22) “uma inovação é a 

implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um 

processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”.  

Para a inovação alcançar os objetivos propostos precisa ser construída/executada com base em um 

processo de gerenciamento e organização. A este método dá se o nome de gestão da inovação.  A 

gestão da inovação é a responsável por estruturar o processo de inovação na instituição, gerenciar os 

recursos, realizar prospecção de pesquisas da área de interesse dentre outros.  Ressalta-se que a 

inovação deve estar alinhada com o planejamento estratégico da instituição, tendo em vista que 

necessita do apoio dos gestores para lograr êxito. 

No Brasil, o governo federal adotou como abordagem, ao estimulo à inovação, a institucionalização 

dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).  Segundo o marco legal da inovação, compete aos NITs 

apoiar a gestão da política de inovação das Instituições de Cientificas, Tecnológicas e de Inovação 

(ICTs), uma vez que dentre as finalidades das ICTs estão o incentivo à pesquisa e à investigação 

cientifica, bem como à transferência de conhecimento para a sociedade em que está inserida 

(BRASIL, 1996). É no ambiente acadêmico, no Brasil, que historicamente o conhecimento é 

gerado/produzido. As universidades, para além de formar profissionais, promovem o 

desenvolvimento de pesquisas, são as responsáveis pela estimulo à inovação no país. 

No Brasil, país onde a cultura de inovação custa a decolar dentro das empresas, as 

universidades acabaram ganhando importância como celeiro de invenções. Um sinal disso é 

que, no ranking do INPI de 2018, das dez instituições que mais depositaram patentes, nove 

são de universidades e apenas uma é empresa privada – a CNH, subsidiária brasileira da 

fabricante de tratores New Holland (GARCIA, 2019, p.1). 

Outro papel do NIT é zelar pelo estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras 

formas de transferência de tecnologia (BRASIL, 2004). O gráfico 01 aponta o crescimento do número 

de pedido de patentes, das instituições de ensino superior, na modalidade invenção, no período de 

2004 a 2018. O crescimento coincide com a o período de institucionalização dos NITs nas ICTs. Esse 

aumento não ocorreu de forma homogênea nos demais segmentos, como mostra o gráfico 2. O Brasil, 

apresentou números estáveis de pedidos de patente do tipo invenção entre 2016 e 2017 e uma queda 

em 2018. 
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Gráfico 1 - Depósitos de pedidos de patentes 2004-2018 - Instituições de Ensino Superior. 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 

Assessoria de Assuntos Econômicos, 2018. 

Gráfico 02 - Depósito de pedidos de patente do tipo PI - Brasil. 

 

Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 

Assessoria de Assuntos Econômicos, 2020. 

Estudos apontam que em regiões do Brasil com NITs mais antigos e, em muitos casos, com mais 

recursos tendem a ter um maior número de depósitos de patentes registrados no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI). Isso ocorre principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Nessas regiões 

há um quantitativo maior de instituições de ensino superior e de grupos de pesquisas consolidados e 

com conhecimento cientifico acumulado. São centros de ensino com maturidade e com conhecimento 

sobre os produtos/serviços da propriedade intelectual, bem como a redação de patentes. 

Gráfico 3 - Distribuição dos grupos de pesquisa por região geográfica em 2016. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, 2016. 
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A região Nordeste entre os anos 2000 e 2004, anterior à Lei de Inovação, possuía uma quantidade de 

depósitos de invenção irrisória se comparada com a região Sudeste. Todavia, após a publicação da 

Lei de Inovação em 2004, notou-se o crescimento gradativo dos depósitos de invenção dessa região, 

conforme os dados disponibilizados pelo INPI. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, temos o crescimento 

significativo no número de depósitos das universidades da região Nordeste. A Universidade Federal 

da Paraíba e a Universidade de Campina Grande figuraram entre os cinco primeiros colocados no 

quesito depósito de patentes, (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 

2019). Nessa região, o crescimento dos depósitos de patentes cresceu juntamente com as 

institucionalizações dos NITs. 

O Centro-Oeste e o Norte apresentaram um discreto crescimento no número de depósitos das patentes 

de modelo de utilidade, e não houve crescimento significativo no número de depósitos de patente de 

invenção.  

Em relação ao crescimento significativo do número de depósitos de algumas regiões, Rosa e Frega 

(2017) salientaram em sua pesquisa que apesar da experiência muitas instituições apontaram como 

barreiras para o processo de transferência de tecnologia a alta demanda de tarefas dos pesquisadores 

(DIAS; PORTO, 2013).  Os pesquisadores das universidades são responsáveis por desenvolver ações 

no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e também são os responsáveis pela gestão dos projetos 

financiados por outros órgãos/instituições.  

Por isso, conforme Zen e colaboradores (2017) apud Tidd (2005), “é necessário o estabelecimento de 

rotinas que permitirão criar condições favoráveis ao processo, constituindo, assim, as bases para o 

bom financiamento de um sistema de gestão da inovação”. Corroborando a afirmação, Andrade 

(2018) acrescenta a necessidade de processos estruturados, integrados, dinâmicos e sistêmicos, 

devendo considerar, portanto, a organização lógica das atividades, integração dos processos para 

gerar a sua sinergia com as atividades. 

Ademais, o êxito da gestão da inovação vai além do gerenciamento de um único aspecto, requer um 

conjunto de habilidades e conhecimentos gerenciais. Assim, para o bom funcionamento de um 

sistema de inovação é preciso mapear e estabelecer os processos (TIDD; BESSANT, 2018). Deste 

modo, este trabalho pretende contribuir para gestão da inovação por meio do desenvolvimento de 

ferramentas gerenciais para o local de transferência de tecnologia e inovação da UFOB. 

 

METODOLOGIA 

Está pesquisa tem o caráter descritivo, uma vez que foram identificadas e descritas as boas práticas 

aplicadas pelos Núcleo de Inovação Tecnológica das universidades públicas. Quanto aos 

procedimentos foram utilizados o levantamento bibliográfico e a pesquisa documental. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada em sítios eletrônicos, como: Google acadêmico, Capes, Autm e Scielo. O 

levantamento permitiu a cobertura de forma mais ampla das teorias sobre gestão da qualidade, gestão 

da inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Já a pesquisa documental teve 

como objetivo coletar os dados disponíveis em relatórios, normas operacionais, portarias e demais 

documentos institucionais das universidades pesquisadas. 

Além disso, foi adotada a técnica do benchmarking que “se baseia na aprendizagem das melhores 

práticas de organizações similares e ajuda a explicar o que envolve um excelente desempenho de 

processo” (ABPM, 2013, p. 111). Assim, foi identificado, por meio dos portais institucionais, as ações 

realizadas pelos 05 NITs com maior número de depósito de patentes em 2017 e dos 05 NITs 

(Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Universidade Federal 

da Fronteira Sul, Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Universidade Federal do 

Sul da Bahia) de instituições criadas no mesmo período da UFOB (últimos quinze anos). Os padrões 

de coleta de informação foram os seguintes: programas/atividades com o foco no pesquisador, no 
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gerenciamento do NIT e processos de captação de parcerias. Com isso, foram identificadas as boas 

práticas de gestão dos NITs para sugestão de implantação no local de transferência de tecnologia e 

inovação da UFOB. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

NIT/UFOB 

O NIT da UFOB, no período de 2014 a outubro de 2019, era intitulado como Coordenadoria de 

Criação e Inovação-CCI e estava vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. 

Neste período, a CCI possuía a seguinte estrutura: Núcleo de Propriedade Intelectual e Núcleo do 

Sistema Local de inovação. Apesar da estrutura ser composta por 02 núcleos, apenas o Núcleo de 

Propriedade Intelectual tinha servidor lotado. Assim, a CCI era composta por 02 servidores: 01 

docente do magistério superior e 01 assistente em administração. Esses profissionais eram 

responsáveis por atuar nas seguintes áreas: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; 

Projetos de Inovação; Sistema Local de Inovação; Educação Empreendedora; Incubadora - Projeto 

Quitandeiros; Programa Centelha - Fapesb 

Em outubro de 2019, o NIT da UFOB passou a ser vinculado diretamente à Reitoria, sendo 

denominado Superintendência de Inovação, Tecnologia para o Desenvolvimento Regional (SITDR).  

A SITDR conta com 10 docentes do magistério superior, das mais diversas áreas do saber. Os 

docentes, nomeados para atuar na SITDR, acumulam suas atividades administrativas com as de 

ensino, pesquisa e extensão, não sendo possível o exercício das atividades com a dedicação exclusiva. 

Conforme apresentado no Formict (BRASIL, 2019), as atividades dos NITs podem ser classificadas 

em dois subgrupos: essenciais e complementares. As atividades essências são aquelas expressas na 

Lei de Inovação. Já as atividades complementares são: eventos, capacitações, política de 

confidencialidade, acompanhamento de atividade de pesquisa da ICT, atendimento à comunidade, 

apoio ao empreendedorismo, ou seja, são atividades que perpassam o estabelecido na Lei de Inovação.  

O NIT/UFOB tem como desafio atender as particularidades da multicampia. Os campis da UFOB 

possuem uma distância relevante da unidade sede da SITDR (Bom Jesus da Lapa 309km, Barra 

341km, Santa Maria da Vitória 221,4km e Luís Eduardo Magalhães 93,3km), fator que exige maior 

dinamismo e disposição dos servidores que atuam na SITDR, uma vez que devem atender as 

especificidades de cada território, com os seus distintos cenários econômicos, políticos e culturais. 

A SITDR, apesar de nova, desenvolve atividades essenciais e complementares: busca de 

anterioridade, avaliação de maturidade tecnológica, solicitação de registro de produto tecnológico, 

incubação de projetos inovadores ou empreendimentos de base social, incubação de projetos 

inovadores ou empresas de base tecnológica, curso para formação complementar, impressão em 3D 

de protótipos de produtos, equipamentos e acessórios inovadores e certificação de empresas juniores. 

As solicitações são realizadas por meio de preenchimento de formulário e posterior envio, por e-mail, 

ao setor responsável da SITDR. O recebimento das demandas por e-mail não é a opção adequada para 

o tratamento e acompanhamento das informações. A UFOB realiza o gerenciamento e 

acompanhamento de suas atividades, administrativas e acadêmicas, por meio do Sistemas Integrados 

de Gestão (SIG), porém o módulo dedicado à propriedade intelectual não está apto para 

funcionamento porque apresentou inconsistências.  Com isso, a SITDR teve que adotar medidas 

alternativas e sem custos adicionais para o recebimento das solicitações.  
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Boas práticas dos NITs 

Esta seção apresenta os dados obtidos nas pesquisas, bibliográfica e documental, realizadas nos sítios 

eletrônicos e nas mídias sociais dos NIT’s, sobre as ações e projetos realizados. Também foram 

coletados os dados sobre a estrutura hierárquica dos NITS, os projetos, programas e ações já 

desenvolvidos.  

O primeiro item identificado foi a posição hierárquica dos NITs nos organogramas institucionais. A 

vinculação dos NITs pode indicar o grau de flexibilização e autonomia que a unidade/órgão detém.  

NITs que respondem diretamente à Reitoria tendem a ter o apoio da alta administração, resposta mais 

ágil, diálogo direto e sem intervenientes com os órgãos tomadores de decisão. O reflexo da vinculação 

também pode ser observado nos NITs estudados nesta pesquisa. A Inova Unicamp e a Agência USP 

de Inovação são agências reconhecidas como referência, pela sua experiência e projetos 

desenvolvidos, e ambas estão vinculadas diretamente à Reitoria. Já os NITs novos, em fase de 

amadurecimento e construção de suas práticas, como da UFSB e a UNILA, estão sob a tutela da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A exceção é CTIT, que está vinculada à uma Pró-Reitoria, 

contudo já iniciou os estudos para adotar a personalidade jurídica própria. 

Figura 1 - Distribuição dos NITs nas estruturas organizacionais. 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 

Segundo a Lei de Inovação, os NITs devem ter um papel relevante na intermediação das atividades 

que envolvem a inovação e o relacionamento com o setor produtivo. Contudo, os NITs não 

conseguem alcançar os propósitos previstos na referida lei porque, em muitos casos, não alcançam o 

reconhecimento institucional e tão pouco a flexibilização operacional necessária para este tipo de 

atividade (RAUEN, 2016).  Por isso, a relevância do posicionamento estratégico dos NITs nas 

estruturas organizacionais. 

As baixas participação e influência dos NITs nas atividades de gestão de inovação em ICTs 

têm origem, principalmente, no fato de os núcleos, assim como as próprias ICTs às quais 

vinculam-se, não terem personalidade jurídica própria. Na medida em que se configuram em 

unidades atreladas a ICTs – como coordenações ou divisões delas –, os NITs têm limitada 

autonomia gerencial, orçamentária (pois dependem de repasses de recursos das ICTs ou de 

escassos editais de agências de fomento) e de recursos humanos (pois, uma vez vinculados a 

órgãos públicos, dependem de concursos públicos para contratação de pessoal) (RAUEN, 

2016). 

Uma opção para os NITs é a constituição de personalidade jurídica própria, desde que detenham 

fontes de recursos próprios para se manter. O NIT, consoante a Lei de Inovação, “poderá ser 

constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos” 

(BRASIL, 2016). NITs com amadurecimento técnico, fluxos processuais estabelecidos, profissionais 

capacitados e com recursos financeiros, advindos dos projetos e produtos da propriedade intelectual, 

podem optar pela personalidade jurídica própria para maior independência. O NIT da Universidade 

Federal de Minas Gerais está em processo de estudo para adoção da personalidade jurídica própria. 

Reitoria

Inova – Unicamp

NITT – UFCG

Inova UFPB - UFPB

Agência USP de Inovação – USP

Inova - UFABC

Pró-Reitoria: Pesquisa e 
Pós-Graduação

Cinova – UFRB

NITS – UFFS

CCI – UFSB

NIT - UNILA

CTIT - UFMG
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Quanto à equipe, há um consenso, nos relatos disponíveis em relatórios gestão e demais produções 

técnicas, sobre a escassez de pessoal dedicado exclusivamente aos órgãos de inovação nas ICTs 

(FERNANDES et al, 2018. DIAS; PORTO, 2013). Os NITs possuem em suas equipes docentes das 

mais diversas áreas do conhecimento, técnicos administrativos em educação, terceirizados e 

estagiários/bolsistas. Alguns NITs relataram, em artigos, que o elevado número de estagiários 

dificulta o andamento e consecução das tarefas, devido à alta rotatividade desses profissionais e a 

indispensabilidade de capacitação (DIAS; PORTO, 2013). 

No tocante à política de inovação e demais documentos normativos, foi identificado que 

independentemente do nível de maturação dos NITs, a Política de Inovação foi editada e publicada, 

somente uma universidade não finalizou a edição da política. Os atos normativos institucionais são 

essências para o funcionamento das atividades dos NITs, uma vez que eles vão propiciar a segurança 

jurídica das atividades desempenhadas, assim como irão estabelecer as formas de relacionamento da 

ICT com as instituições privadas e pesquisadores, incluindo como será realizada a partilha das 

receitas. Após o estabelecimento da política, o órgão/unidade irá avaliar a criação de resoluções e 

demais atos sobre os aspectos gerenciais do local de transferência de tecnologia e inovação. 

A Unicamp se destaca, no quesito atos normativos, por possui um conjunto de normas que abrangem 

grande parte de sua atuação no campo da inovação e propriedade intelectual. Ressalta-se que os 

instrumentos normativos são elaborados para garantir que os princípios da administração pública 

sejam cumpridos. Os procedimentos, atribuições e competências devem ser modelados de forma a 

assegurar a adequação formal dos processos e validade dos resultados. Entretanto, os instrumentos 

normativos devem deixar margem à discricionariedade quando se tratar do contato externo, ao 

permitir oportunidades para negociação e interação com empresários, pesquisadores e população em 

geral.  

Normativas sobre operacionalização dos processos completas e detalhadas simplificam e padronizam 

a parte repetitiva e burocrática da atuação do NIT.  Ao reduzir a demanda de mão de obra em 

atividades burocráticas e repetitivas, sendo possível otimizar o tempo para realização de projetos e 

para o atingimento das metas.  

A maioria dos NITs estudados utiliza algum tipo de ferramentas para definir as terminologias acerca 

da propriedade intelectual e auxiliar o pesquisador. Assim, foi possível encontrar manuais, cartilhas 

e cursos sobre o tema, além de instruções dos procedimentos a serem adotados pelo pesquisador para 

proteger sua pesquisa. Os NITs que não elaboraram seus próprios manuais e cursos, utilizavam 

materiais do INPI e/ou WIPO.  No diagrama 01 é dado o destaque para ações que envolvem cursos e 

capacitações. 

Diagrama 1 - Política de Inovação e ações desenvolvidas pelos NITs. 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 
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Todos os NITS estudados nesta pesquisa apresentam em seus sítios eletrônicos as atribuições exigidas 

na Lei de Inovação.  Porém, apenas 07 NITs (Inova Unicamp, Agência USP de Inovação, NITTS 

UFFS, Inova UFABC, Inova UFPB, CCI UFSB, NIT UNILA) regulamentaram, em suas políticas de 

inovação, ações voltadas para o empreendedorismo (incubadoras, parque tecnológico, empresas 

juniores ou cursos sobre o tema).  

O diagrama 02 apresenta as instituições que já possuem ações em andamento ou concretizadas na 

área do empreendedorismo, com estímulo ao desenvolvimento de empresas.  

Diagrama 2 – Ações já concretizadas na área do empreendedorismo. 

 

Fonte: Elaborado com base nos dados disponíveis nos sítios eletrônicos institucionais, 2020. 

Algumas ações de empreendedorismo são institucionais e não estão sob a administração ou tutela dos 

NITs.  A UFSB, apesar de nova, figura na lista do empreendedorismo porque irá compor a Agência 

de Desenvolvimento Regional Sul da Bahia Global. 

Foi possível identificar, de forma clara, as ações desenvolvidas pelos NITs, os fluxos dos processos 

sobre a propriedade intelectual, o trâmite interno de algumas ações, algumas ferramentas de gestão e 

os mecanismos de atendimento ao pesquisador.  

Com relação à gestão da propriedade intelectual, foram encontrados os fluxos dos procedimentos 

sobre patentes, cultivares e demais ativos da propriedade intelectual. Os processos estabelecidos e de 

fácil acesso facilitam a dinâmica diária dos NITs com os pesquisadores (GAVA et al, 2018; 

ANDRADE et al, 2018). Outro item a se destacar, é a composição de comissões para avaliar as 

propostas de patentes antes do início dos procedimentos no INPI. A formação da Comissão auxilia, 

os órgãos de propriedade intelectual, na avaliação do produto/serviço apto à proteção no órgão 

competente. A tarefa de avaliar é complexa, portanto, a designação vem sanar essa atividade. 

Por fim, constata-se que os 05 NITs estudados, das instituições mais antigas e mais maduras quanto 

aos seus processos, com conteúdo acumulado dos projetos já executados e em execução estão 

colhendo os frutos dos investimentos realizados ao longo dos anos. Os projetos que resultam em 

propriedade intelectual, na maioria das vezes, costumam ser projetos desenvolvidos com longo prazo. 

Já os 05 NITs, das instituições criadas ao longo dos anos 2000, não obtiveram os mesmos resultados 

dos demais NITs, uma vez que os projetos de pesquisas ainda não maturaram, ou a inovação e 

transferência de tecnologia não foram priorizadas na implantação das universidades. Os NITs mais 

novos estão em processo de implantação de suas políticas de inovação, estabelecimento das formas 

de relacionamento com os pesquisadores dentre outros. 

Outro dado a ser ponderado, no que diz respeito à transferência de tecnologia, é o inexpressivo 

número de contratos firmados. Universidades com um elevado número de depósitos de pedidos de 
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patentes não possuem a mesma expressividade na quantidade de contratos.   Isso pode indicar a 

dificuldade no estreitamento das relações com as empresas, pesquisas que não atendem as reais 

necessidades do mercado, redação ineficiente das patentes ou adoção de formas diferenciadas de 

proteção e comercialização do ativo. O processo de proteção da patente tende a ser longo, além de 

exigir a divulgação da descrição da tecnologia, ainda que de forma abrangente. As empresas estão 

optando pelo uso do segredo industrial, com isso a concorrência não terá o conhecimento sobre o 

caminho que estão seguindo. No segredo industrial a natureza das informações do produto/serviço é 

restrita a um número mínimo de pessoas, não havendo publicação prévia ou posterior do ativo. Assim, 

garante-se o sigilo do ativo por tempo indeterminado que pode superar o prazo de proteção da patente.  

 

Proposições de boas práticas  

As práticas mapeadas foram agrupadas em 04 grupos, de acordo com a temática: gestão da qualidade, 

acompanhamento dos produtos da propriedade intelectual, dispositivos pactuais e estímulo à 

transferência de tecnologia. 

A International Organization for Standardization - ISO 9001:2015 foi retratada na literatura de boas 

práticas dos NITs como uma ferramenta a ser adotada para garantia da sua excelência, bem como 

para o pleno desenvolvimento de suas capacidades (ANDRADE, 2018). Esta norma foi elaborada 

pelo Technical Committee Quality management and quality assurance, Subcommittee Quality 

Systems e tem como escopo os requisitos para um sistema de gestão da qualidade. A NBR/ISO 

9001:2015 possui sete princípios (foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de 

processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento) que 

representam macroprocessos da gestão. O conjunto dos requisitos e princípios compõe o sistema de 

gestão da qualidade. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015). A ISO 

9001:2015 pode ser adotada por instituições que não desejam a certificação, mas pretendem melhorar 

os seus processos e o atendimento do cliente (CARPINETTI; GEROLAMO, 2019).  Dentre os 

princípios da ISO, cabe desatacar a abordagem de processos. A identificação e a modelagem dos 

processos são aceitas na literatura como uma das formas de alcançar os resultados e o potencializar a 

gestão organizacional. “Os processos representam um instrumento que permite aproximar as 

diretrizes estratégicas daqueles que executam o trabalho nas instituições públicas, permitindo o 

alcance de objetivos” (BRASIL, 2011, p. 6). Ademais, a natureza genérica da norma permite que ela 

seja adotada por organizações dos mais variados setores (GÓMEZ MARTÍNEZ, 2015).  

Uma das demandas recorrentes dos NITs é o acompanhamento das solicitações de registro de patentes 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Cabe ao depositante da patente 

acompanhar o andamento das 05 fases do pedido de proteção (depósito do pedido de patente, exame 

formal, publicação do pedido, exame técnico e decisão). Em cada uma das fases, novos documentos 

podem ser solicitados e/ou demais esclarecimento. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL, 2020).  O não cumprimento dos prazos estipulados pelo INPI pode inviabilizar a 

proteção do produto. Diante desse contexto, para otimizar as atividades da SITDR, foi elaborada uma 

planilha no google drive, com códigos em JavaScript e uso da interface de acesso ao público, 

contendo um base de dados das revistas de Propriedade Industrial do INPI, que sinaliza, por e-mail, 

as alterações no status dos pedidos de patentes cadastrados. O código baixa os dados em XML na 

Application Programming Interface de acesso à Revista da Propriedade Industrial no INPI e os 

processa para que cada lançamento vire uma nova linha na planilha.  

O sítio eletrônico do INPI informa aos depositantes de patentes a necessidade do acompanhamento 

dos seus pedidos nas revistas de Propriedade Industrial, publicadas semanalmente às terças-feiras. O 

INPI fornece um sistema de acompanhamento, no entanto, ressaltam que é um serviço adicional que 

não exime o depositante da consulta à revista. Deste modo, a planilha foi criada para realizar de forma 

automatizada a busca nas revistas do INPI.  
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A planilha de acompanhamento coleta semanalmente o conteúdo da revista da propriedade intelectual 

e o processa em uma base de dados. Esta base de dados também pode ser consultada para obtenção 

de informações de itens de propriedade industrial. 

Para facilitar a busca na planilha, foi criada uma interface contendo campo de digitação do termo de 

busca, botão “Buscar”, botão “Adicionar”, botão “Remover” e botão “Limpar”. Bem como o espaço 

reservado para resultados. 

Sempre que for digitado um termo no campo de digitação e pressionado o botão “Buscar” será feita 

uma leitura da base de dados e todos os resultados contendo o termo buscado serão listados no 

resultado. 

Os botões de “Adicionar” e “Remover” são para acompanhamento passivo de item de propriedade 

industrial.  

Figura 2 - Planilha de acompanhamento dos depósitos de patentes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No tocante à transferência de tecnologia, a relação entre ICTs e empresas privadas no Brasil ainda é 

incipiente. No entanto, há esforços por parte dos NITs em conscientizar os pesquisadores sobre a 

relevância do diálogo com possíveis instituições parceiras para produzir ou adotar a invenção ou o 

modelo de utilidade e angariar fundos/investimentos para novas pesquisas. Baseado neste panorama 

foram delineadas as seguintes propostas para a SITDR/UFOB.  

 

Figura 3 - Boas práticas para o estímulo à Transferência de tecnologia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O marketing digital pode ser utilizado para comunicação coorporativa, relacionamento, publicidade 

e propaganda e marketing direto por meios das mais variadas ferramentas e aplicativos (redes sociais, 
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e-mails, sms, goolge). É por meio dessas redes que novos projetos, programas, cursos e outras 

atividades são divulgadas para um público amplo e diverso. Cerca de 71% dos brasileiros acessaram 

a internet em 2018, sendo a maior parte na zona urbana (COMITÊ GESTOR DA INTERNET, 2019. 

Por isso, a relevância do estabelecimento da estratégia de marketing digital do NIT. Ainda neste 

escopo, uma ferramenta que tem se mostrado eficiente é o portfólio. 

Parte-se do pressuposto que é preciso ser visto para ser comercializado/financiado. O portfólio 

compõe um dos itens da transferência de tecnologia, uma vez que é por meio dele que há comunidade 

irá identificar as ações desenvolvidas ou em andamento, os projetos que aceitam investimentos 

externo dentre outros 

Quanto ao item sobre a formalização da relação com o Profinit, os estudantes do programa de 

mestrado ministram oficinas em parcerias com a SITDR, contudo esse relacionamento não está, até 

o momento, formalizado. A formalização da relação se faz importante, uma vez que há uma grande 

rotatividade nos quadros de servidores da UFOB, além disso a cada quatro anos ocorre o processo 

eleitoral para os cargos da alta administração na universidade (UFOB, 2019). Todos esses fatores 

podem gerar empecilhos e inviabilizar as futuras relações entre a SITDR e o PROFNIT.  

As pesquisas brasileiras “morrem”, são descontinuadas, após os TRLs que envolvem a pesquisa 

básica (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO, 

2019). Ou seja, os estudantes cumprem todas as etapas necessárias para a obtenção do título e não 

dão encaminhamento, na maioria dos casos, ao desenvolvimento do produto/serviço. Propõe-se a 

criação de uma bolsa, nas mais diversas áreas da ciência, para promover o desenvolvimento do 

produto ou serviço. A bolsa seria ofertada aos estudantes que concluíram os programas de pós-

graduação, com pesquisas no TRL 4 em diante. O TRL pode ser utilizado como critério para a oferta 

da bolsa, assim como o estudo de viabilidade técnica dentre outros. 

Nos programas de pós-graduação são produzidas pesquisas que são passíveis de proteção, contudo, a 

falta de conhecimento sobre os processos da propriedade intelectual “engaveta” muitos trabalhos. 

Para sanar a carência de informação sobre a propriedade intelectual, inovação e transferência de 

tecnologia, algumas instituições adotaram o cumprimento de uma carga horária mínima para 

estudantes bolsista dos Programas de Pós-Graduação. A manutenção das bolsas de pesquisas fica 

condicionada a participação nas atividades sobre PI.  

As Instituições Cientificas, Tecnológicas e de Inovação podem interagir com as empresas, no tocante 

à transferência de tecnologia, por meio de contratos e convênios, devendo estar em consonância com 

os aspectos legais.  Por isso, foi elaborada uma planilha com o objetivo agrupar em um único local 

os atos e normas do governo federal e seus órgãos, no que se refere à transferência de tecnologia. 

Assim, espera-se otimizar o tempo da SITDR nas buscas de atos para referendar suas ações. O inteiro 

teor da planilha pode ser acessado por meio do link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zCYIv6vhuXpAlCFzOch5O9YTeFrNUlkS?usp=sharing 

A planilha possui uma interface contendo uma célula para digitação do termo a ser buscado e um 

botão de “Buscar”. O resultado da busca aparece abaixo, em uma área reservada para isso. Sempre 

que ocorrer coincidência do conteúdo da planilha de conteúdo e da célula de busca, será apresentado 

a cópia dos dados na área destinada ao resultado.  

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como pressuposto a complexa e extensa lista de atribuições dos NITs, ao mesmo 

tempo que há poucos profissionais dedicados exclusivamente a essas atividades. Deste modo, foram 

propostas boas práticas de gestão para o NIT/UFOB.  Assim, para o alcance dos objetivos, foram 
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realizadas a contextualização do NIT/UFOB, a identificação das práticas de inovação e transferência 

de tecnologia e as proposições de boas práticas para o NIT/UFOB. 

O percurso metodológico atendeu as expectativas do planejamento deste trabalho, contudo não foi 

possível realizar o aprofundamento técnico sobre as metodologias de valoração utilizadas no campo 

da transferência de tecnologia. Em muitos casos, não há definições e métodos estabelecidos na 

instituição. Em outros, não é realizada a divulgação desse processo, somente o resultado. Portanto, 

para trabalhos posteriores, essa lacuna pode ser preenchida com o uso de entrevistas e visitas in loco.  

A metodologia permitiu ter uma visão ampla da situação e realidade atual dos NITs, sendo eficaz 

para o alcance da proposição deste relatório. 

No que concerne à gestão do NIT/UFOB, cabe frisar que a UFOB possui campi em 5 cidades distintas. 

A multicampia enriquece as produções da universidade, mas requer do NIT a percepção e a 

sensibilidade ao elaborar os seus projetos para atender as necessidades de todos. Além disso, para 

captação de recursos do governo estadual deve se observar as diretrizes específicas para cada local. 

Ou seja, um projeto muito especifico tende a não ser concretizado em todos os campi.  

Ainda no decurso da execução deste trabalho, foi constatada a importância da elaboração de uma 

política de inovação de forma colaborativa, com setores que tratam de algumas temáticas especificas, 

para que seja robusta e assegure a segurança jurídica necessária. Ressaltamos que caberá a política 

de inovação disciplinar questões como: compartilhamento e permissão de uso por terceiros dos 

laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades dentre 

outros (BRASIL, 2016). 

Defende-se neste artigo o uso de boas práticas para a gestão do NIT/UFOB. Para tanto, foram criadas 

proposições compatíveis com os aplicativos digitais adotados pela Universidade (gmail, google 

drive). Com destaque para o aplicativo de acompanhamento dos depósitos de patentes do NIT/UFOB 

depositados no INPI. O aplicativo consulta semanalmente, na base de dados elaborada com o 

conteúdo das revistas de propriedade industrial, as movimentações referentes ao pedido de patente. 

Aliado a isso, demais as práticas devem ser desenvolvidas tendo em vista: à gestão de processos, 

análise de riscos e a satisfação do cliente. A definição dos processos institucionais perpassa pelos 

serviços executados pelo órgão, pelas metas e objetivos traçados, por isso, não é uma tarefa simples. 

Os processos devem ser revistos periodicamente, com base na dinâmica das atividades e nos 

indicadores.  

Já a análise de riscos tornou-se uma demanda do governo federal, instituída em ato normativo, permite 

a identificação e posterior prevenção dos pontos considerados críticos. Outro item que merece 

destaque é a satisfação do usuário do serviço. A estruturação da SITDR é recente, seus processos e 

serviços estão em construção, contudo não se deve esquecer do feedback dos clientes. Por ser um 

órgão novo, a busca inicial se dará por meio de indicações, opiniões dos colegas sobre a qualidade 

dos serviços prestados. Desta forma, as atividades devem ser delineadas tendo em vista os indicadores 

que serão utilizados para mensurar se o objetivo de fato foi atendido. 

Por fim, recomenda-se a criação de uma página contendo o agrupamento das modelagens dos 

processos, com foco nas necessidades do cliente, a divulgação ampla das ações desenvolvidas e as 

que podem ser estabelecidas em parceria. 

 

PERSPECTIVA FUTURAS 

Estamos em um contexto de redução dos gastos públicos, principalmente no que diz respeito à 

educação. As ICTs sofreram, nos últimos anos, cortes danosos que prejudicaram o desenvolvimento 

das pesquisas brasileiras. O resultado disso foi a “fuga dos cérebros brasileiros”, noticiados nos 



166 
 

veículos de comunicação nacional. É neste contexto desafiador que os NITs terão que desenvolver as 

suas atribuições e competências.  Por isso, este artigo tem como perspectiva futura a adesão crescente 

dos NITs aos programas de certificação da qualidade, uma vez que a restrição orçamentária pressiona 

pela busca por investimentos oriundos do setor produtivo. A certificação de qualidade promove o 

aumento da vantagem competitiva e melhoria contínua dos processos dos NITs. Atrelado a isso, 

teremos o direcionamento das pesquisas às necessidades de empresas por novos métodos produtivos 

mais eficientes e por produtos inovadores que atendam às demandas das pessoas. Inovações que 

reduzam custos ou atendam necessidades dos consumidores costumam ser rentáveis e tanto o governo 

federal quanto o setor o produtivo buscam os artigos de propriedade intelectual a eles relacionado. 

Assim, acreditamos, que na busca por investimentos, os NITs irão priorizar pesquisas que resultem 

em registros de propriedade industrial com potencial de serem inovações rentáveis.  
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