
 
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação  
 

 

 

 

 

DIALLES NOGUEIRA BARROS 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PARA GESTÃO DE PROCESSOS DE ACORDOS E 
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – SGTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juazeiro - BA 

2020



 
 
 

PROFNIT 
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para a Inovação 
 

 

 

DIALLES NOGUEIRA BARROS 

 

 

 

 

SISTEMA PARA GESTÃO DE PROCESSOS DE ACORDOS E 
CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – 

SGTT 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Banca Examinadora, designada pelo Programa de 
Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para a Inovação, como 
requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 
Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação pela Universidade Federal 
do Vale do São Francisco. 

Orientadora: Profª. Dra. Luciana Cavalcanti de 
Azevedo 

Coorientadora: Profª. Dra. Vivianni Marques Leite 
dos Santos 

 

 

 

 

Juazeiro - BA 

2020 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF 
Bibliotecário: Renato Marques Alves, CRB 5 -1458. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Barros, Dialles Nogueira. 

B277s 
  

      Sistema para gestão de processos de acordos e contratos de 
transferência de tecnologia – SGTT / Dialles Nogueira Barros -- 
Juazeiro, 2020. 

 xii,136 f.: il.; 29 cm. 

  
Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação - Universidade Federal 
do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro-BA, 2020. 

       
      Orientadora: Profa. Dra. Luciana Cavalcanti de Azevedo. 
      Coorientadora: Profa. Dra. Vivianni Marques Leite 
dos Santos. 

 1. Sistema de Informação Gerencial 2. Gestão de Contratos. 3. 
Transferência de tecnologia.  I. Título. II. Azevedo, Luciana 
Cavalcanti. III.Santos, Vivianni Marques Leite dos. IV. Universidade 
Federal do Vale do São Francisco. 

                                       
                        CDD  658.403811  



 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A 

INOVAÇÃO 

 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

DIALLES NOGUEIRA BARROS 

SISTEMA PARA GESTÃO DE PROCESSOS DE ACORDOS E 

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – SGTT 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Universidade Federal do Vale do São Francisco - 
UNIVASF, Campus Juazeiro, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia para Inovação. 

Aprovado em:  30 de outubro de 2020. 

 
Membros da banca examinadora 

___________________________ _______________ 
Prof.ª. Dra. Luciana Cavalcanti de Azevedo (Orientadora) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano (IF sertão-PE) 

__________________________________________ 
Prof.ª. Dra. Vivianni Marques Leite dos Santos (Co-orientadora) 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) 
__________________________________________ 

Prof.ª Dra. Josilene Almeida Brito 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano (IF sertão-PE) 
__________________________________________ 

Juliana Gomes Campelo de Matos Braz 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

 



 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço inicialmente a Deus, pois sem Ele jamais eu chegaria ao 
fim dessa jornada. 

A minha mãe, Janete Nogueira, meu maior incentivo de todos os 
dias, muito obrigado. 

A minha avó, Altina Nunes, exemplo de bondade e de resiliência, 
minha inspiração de vida... 

Ao meu pai, Aldenir Barros que, mesmo não estando presente, me 

auxiliou de alguma forma. 

Quero agradecer, também, à professora Luciana Cavalcanti, pela 
colaboração, paciência e zelo para o desenvolvimento desse trabalho, 
muito obrigado. 

A minha coorientadora, à professora Vivianni Marques, pelas ideias 
sugeridas e por todo o acompanhamento para a construção dos produtos, 

muito obrigado. 

À professora Josilene Almeida e, também, aos programadores 
Tauan Almeida e Philip Ramon, pelas disposições para as reuniões em 
equipe, obrigado pessoal.    

Aos colegas do PROFNIT turma 2018.2 do ponto focal UNIVASF, 
pelos momentos de estudos, alegrias, sugestões, troca de experiências 
e conhecimentos, fazendo desse Mestrado uma jornada tão 
enriquecedora. 

Enfim, a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram 
para a conclusão desse trabalho, registro aqui meu agradecimento. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te 
esqueças de nenhum de seus benefícios. 

SALMOS 103:2 

  



 
 
 

BARROS, D.N. Sistema para gestão de processos de acordos e contratos de 
transferência de tecnologia – SGTT. Mestrado profissional em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Juazeiro (BA). 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, 2020. 

 

RESUMO 

 

A propriedade intelectual (PI) e as Transferências de Tecnologias (TT) adquiriram uma 
importância extraordinária no final do século XX. No Brasil, os bens intelectuais 
receberam proteção fundamental a partir da Constituição Federal de 1988 e, mais 
precisamente, com o marco da lei de propriedade industrial (lei nº 9.279/96) e com o 
advento da lei nº 10.973/04 e da lei nº 13.243/16 e, posteriormente, com a 
regulamentação desses dispositivos legais, através do decreto nº 9.283/18, que 
estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. 
Dessa forma, os acordos de cooperação técnica e, consequentemente, as cláusulas 
de TT, tornaram-se uma realidade nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de 
Inovações (ICTs) e, também, nas empresas atuantes em inovação tecnológica. O 
presente estudo teve o objetivo de mostrar os principais países e as principais 
empresas que desenvolvem software ou tecnologias que elaboram e gerenciam 
contratos no cenário nacional e internacional; para, a partir disso, desenvolver um 
sistema que elabore e gerencie acordos de cooperação técnica, a fim de deixar o 
fluxograma de tramitação desses documentos em ICTs, ou em empresas do setor, 
mais otimizado. Com o objetivo de agregar valor comercial ao produto, foi 
desenvolvida a sua identidade visual, juntamente com um guia para uso desta; 
confeccionou-se, também, um manual para facilitar a utilização das ferramentas 
disponibilizadas pelo sistema. Pode-se destacar como potencialmente interessados 
no sistema, as ICTs públicas e as empresas que desenvolvam parcerias para 
inovação.  O programa foi testado e avaliado junto aos membros dos NITs do IF 
SERTÃO-PE e da UNIVASF, através da aplicação de questionário do tipo survey. 
Outros produtos resultantes da pesquisa foram: artigo publicado na Revista Cadernos 
de Prospecção; capítulo aceito para publicação em livro organizado pelo FORTEC-
NE, depósito de patente de processo implementado pelo sistema e registro da marca 
no INPI; além dos respectivos manuais. 
 
Palavras-chave: software de gerenciamento; acordos; inovação.  
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ABSTRACT 

 
Intellectual property (IP) and Technology Transfer (TT) acquired an extraordinary 
importance at the end of the 20th century. In Brazil, intellectual property received 
fundamental protection from the Federal Constitution of 1988 and, more precisely, with 
the framework of the industrial property law (law nº 9.279 / 96) and with the advent of 
law nº 10.973 / 04 and law nº 13.243 / 16 and, subsequently, with the regulation of 
these legal provisions, through Decree No. 9.283 / 18, which establishes measures to 
encourage innovation and scientific and technological research. In this way, technical 
cooperation agreements and, consequently, TT clauses, have become a reality in 
Scientific, Technological and Innovation Institutions (ICTs) and, also, in companies 
active in technological innovation. The present study had the objective of showing the 
main countries and the main companies that develop software or technologies that 
elaborate and manage contracts in the national and international scenario; to, from 
that, develop a system that elaborates and manages technical cooperation 
agreements, in order to make the flowchart of processing these documents in ICTs, or 
in companies in the sector, more optimized. In order to add commercial value to the 
product, its visual identity was developed, together with a guide for its use; a manual 
was also made to facilitate the use of the tools provided by the system. Public ICTs 
and companies that develop partnerships for innovation can be highlighted as 
potentially interested in the system. The program was tested and evaluated with the 
members of the IF SERTÃO-PE and UNIVASF NITs, through the application of a 
survey questionnaire. The article was submitted to Revista Cadernos de Prospecção; 
the software and the trademark registered with the INPI; and manuals registered with 
IF SERTÃO-PE. Other products found in the research were: an article published in the 
Cadernos de Prospecção; book chapter organized by FORTEC, software patent 
deposit and trademark registration at INPI; and the registration of manuals. 
 
Keywords: management software; agreements; innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A propriedade imaterial se constitui de um termo genérico que abrange os direitos 

de personalidade e os bens intelectuais, que são as propriedades derivadas do 

esforço da inteligência humana (VIEGAS; 2011).   

No Brasil, os bens intelectuais adquiriram proteção fundamental a partir da 

Constituição Federal de 1988 e, mais precisamente, com o marco da lei de 

propriedade industrial (lei nº 9.279/96) que regula os direitos e obrigações relativas à 

propriedade industrial e, também, dispõe sobre a proteção e exploração de bens 

intangíveis (BRASIL, 1996).  

Os bens intelectuais ou os direitos de propriedade intelectual, incluem os 

direitos autorais (direitos de autor, direitos conexos e proteção à software ou a 

programa de computador); a propriedade industrial  (direitos de proteção a patentes 

de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações 

geográficas e segredo industrial & repressão à concorrência desleal) e a proteção Sui 

Generis que correspondem aos direitos de proteção à topografia de circuito integrado, 

a cultivar e aos conhecimentos tradicionais (JUNGMANN, 2010).  

Na prática, em ambientes de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), 

esses bens de propriedade intelectual, podem ser desenvolvidos por meio de acordos 

de cooperação técnica e explorados por meio de contratos de transferência de 

tecnologias (TT). 

Esses documentos são responsáveis por dar segurança jurídica aos atos 

praticados ao longo da pesquisa; conferir transparência na aplicação dos recursos 

empregados no fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortalecer a 

participação da sociedade civil através da pesquisa, do desenvolvimento e da 

inovação e, por fim, contribuir para uma gestão pública ainda mais democrática 

(BARBOSA, 2010).  

Com o advento da lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e, posteriormente 

modificada, por meio da lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 que foram 

regulamentadas com o decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018; esses 

instrumentos se tornaram uma realidade para a confirmação de parcerias junto às 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas, mais 

especificamente, junto aos Núcleos de Inovação Tecnológicas (NITs) (Brasil, 2018).  

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
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Pernambucano (IF SERTÃO-PE) e, também, na Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), os acordos de cooperação técnica e os contratos de TT são, 

na maioria das vezes, elaborados pelos próprios pesquisadores, a partir de modelos 

disponibilizados pelos NITs e, posteriormente, revisados pelas procuradorias jurídicas 

das ICTs.  

O fluxograma que representa as etapas que envolvem a elaboração dos 

acordos, no IF Sertão-PE está apresentado na Figura 1, e o fluxo da UNIVASF 

apresentado na Figura 2. 

  

Figura 1 - Fluxograma para elaboração de acordos de cooperação junto ao IF Sertão-PE e empresas 
parceiras 

 

Fonte: NIT IF SERTÃO-PE 
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Figura 2 - Fluxograma para elaboração de acordos de cooperação junto à UNIVASF e empresas 
parceiras 

 

Fonte: NIT UNIVASF 

 

O fluxo relacionado ao desenvolvimento de projetos de inovação, junto às ICTs, 

em parcerias com empresas, pode se tornar um processo demorado, pois se observa 

certa dificuldade no momento da elaboração desses instrumentos, tanto na divisão 

das responsabilidades e direitos dos parceiros, quanto na fase de negociação para 

uma possível transferência de tecnologia (TT). 

 Isso pode se dar, porque as políticas de inovação, sobretudo no Brasil, vêm 

passando por alterações e se mostrando uma realidade recente (BUFREM; 

SILVEIRA; FREITAS,2018), conforme pode ser visto no esquema apresentado na 

Figura 3, a seguir.  
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Figura 3 – Legislação da política de inovação aplicada às ICTs. 

 

Fonte: Portal da legislação (2020). 

 

Nesse sentido, por mais que as instituições (IF Sertão-PE e UNIVASF) 

disponibilizem modelos de acordos/contratos para a confecção dessas minutas, há 

certa dificuldade por parte dos pesquisadores em interpretar, negociar e assegurar 

seus interesses e os das instituições a quais se vinculam, pois, como visto na Figura 

3, trata-se de políticas de inovações recentes.   

A partir dessas dificuldades a Procuradoria Geral Federal (PGF), através da 

Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação (CP-CT&I), criou modelos de 

acordos de cooperação técnica (com e sem repasse de recursos financeiros), 

contendo notas explicativas em algumas cláusulas dos documentos. Esses modelos 

podem ser utilizados para a celebração de acordos entre ICTs públicas e entre estas 

e empresas privadas. 

Ainda assim, essas minutas padronizadas pela PGF não configuraram 

suficientes para o esclarecimento de alguns itens do documento, que estão 

diretamente ligados à política de inovação de cada ICT. 

 

 

 

 

DECRETO Nº 9.283, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018  
Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de 
janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, 

alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de 
fevereiro de 2009 

 

LEI Nº 13.243, 
DE 11 DE 

JANEIRO DE 
2016  

Dispõe sobre 
incentivos à 
inovação e à 

 

LEI Nº 10.973, 
DE 2 DE 

DEZEMBRO 
DE 2004  

Dispõe sobre 
incentivos à 
inovação e à 

 
 

Fonte: Autor 
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Nesse sentido, o presente trabalho propôs o desenvolvimento de um software 

que gerencia e elabora acordos de cooperação técnica disponibilizados pela PGF, 

com o objetivo de auxiliar a elaboração dessas minutas; evitar a morosidade na 

tramitação desses documentos e contribuir na otimização do fluxograma. Vale 

ressaltar que nenhuma das instituições (IF SERTÃO-PE e UNIVASF) possuíam 

softwares ou sistema de gestão de contratos/acordos de cooperação técnica. 

O produto principal desse Trabalho de Conclusão de Curso é de interesse da 

orientadora por esta responder pela Pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação (PROPIP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano, departamento ligado à elaboração de acordos de cooperação 

e de contratos de Transferência de Tecnologia.  

Por outro lado, interessa também à coorientadora por esta responder pelo 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco – UNIVASF.  

Interessa o tema ao estudante de mestrado por ser este formado em direito e 

ter experiência com contratos e visualizar, dentro desse campo, um nicho de 

oportunidades profissionais para contribuir com sua classe e, em geral, aproximar o 

direito de Propriedade Intelectual e a Transferência de Tecnologia a comunidade 

acadêmica. 

Nesse sentido, o presente TCC, propõe: desenvolver estudo prospectivo 

tecnológico como forma de mapear o cenário econômico e comercial do sistema e, 

também, identificar exemplos de software que apresentem características e funções 

similares à elaboração de acordos de cooperação técnica, resultando em artigo 

científico; desenvolvimento de um sistema com modelos contratuais, previamente 

disponibilizados e confeccionados pela Procuradoria Geral Federal (PGF); criação da 

identidade visual e de um guia para essa; elaboração de um manual de orientação 

para o sistema e, por fim, teste e avaliação do software junto aos profissionais e 

pesquisadores dos NITs do IF SERTÃO-PE e da UNIVASF, por meio da aplicação 

questionário survey.  

O programa foi desenvolvido por meio de uma metodologia ágil, denominada 

Scrum. As metodologias ágeis consistem no desenvolvimento de software com maior 

produtividade e, sobretudo, com qualidade, por meio de uma série de princípios e 

práticas de desenvolvimento de software (TAVARES, 2012).  

A metodologia empregada na elaboração do manual de sistema, foi dividida em 
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04 (quatro) etapas: i) definição dos objetivos do manual; ii) promoção de uma 

tempestade de ideias (brainstorming) e, por fim, iii) seleção das telas do sistema que 

foram inseridas no manual.  

Quanto à produção da identidade visual, essa foi agrupada em 02 (dois) 

momentos: no primeiro, foi entender quais seriam os elementos primários (logotipo e 

símbolos), trabalhou-se, inicialmente, com alguns esboços na busca do logotipo 

sugerido pela equipe. No segundo momento, a equipe se concentrou na escolha dos 

elementos secundários (cores, tipografias e formas), ao fim do processo, obteve-se 

uma logomarca do tipo mista. 

Por outro lado, o guia de identidade visual, foi baseado em 03 (três) etapas: a 

primeira foi estabelecer os objetivos do guia; a segunda, a utilização da técnica de 

promoção de tempestade de ideias (brainstorming) e, por último, a terceira etapa, 

avaliação do que foi planejado e elaborado pela equipe, até então. 

Por fim, aplicou-se questionário do tipo survey para se avaliar as 

funcionalidades do sistema, empregando a metodologia do tipo quantitativo, 

qualitativa e transversal. Para a construção do instrumento, percorreu-se as seguintes 

etapas: 1) inicialmente apresentou-se as perguntas desenvolvidas com base na 

revisão de literatura aos especialistas da área, 2) validação das perguntas, a partir 

dos testes iniciais do sistema, junto aos membros do NIT do IF SERTÃO-PE, e por 

fim, 3) determinação do método de aplicação.  
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2. Produto 01 - Prospecção Tecnológica Acerca de Sistemas de Elaboração de 

Contratos de Transferência de Tecnologia  

 

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta estudo prospectivo para construção de roadmap tecnológico e 

aponta os principais países e as principais empresas que desenvolvem software ou tecnologias 

que elaboram e/ou gerenciam contratos. Este estudo tem o objetivo de traçar parâmetros 

mercadológicos que revelem aos órgãos públicos e aos privados janelas de oportunidades para 

o desenvolvimento de sistema para elaboração de contratos ou acordos de Transferência de 

Tecnologia (TT). O roadmap apresenta o estado da arte no ambiente nacional e internacional. 

O resultado identificou os EUA como o maior país no número de patentes concedidas na área. 

As empresas Ebay, Nacional Internet Technology (NIST) e a Alibaba Group aparecem como 

as maiores detentoras de P&D da tecnologia em questão, sobretudo no curto e médio prazo. Ao 

passo que os artigos pesquisados junto à Capes demonstram grau avançado para o 

desenvolvimento dessa tecnologia em longo prazo. 

Palavras-chave: Software de TT. Sistemas de Contrato. Roadmap.  

 

Technological Prospection on Technology Transfer Contracting Systems 

 

Abstract 

The present work presents a prospective study for the construction of a technological roadmap, 

points out the main countries and the main companies that develop software or technologies 

that elaborate and or manage contracts; this study aims to outline market parameters that reveal 

to public and private agencies, windows of opportunities for the development of a system for 

drafting contracts or technology transfer agreements (TT). The roadmap presents the state of 

the art in the national and international environment. As a result, the USA can be highlighted 

as the largest country in the number of patents granted in the area. The companies Ebay, 

Nacional internet technology (NIST) and Alibaba Group, appear as the largest R&D holders of 

the technology in question, especially in the short and medium term. While the articles 

researched with CAPES, demonstrate an advanced degree for the development of this 

technology in the long term. 

Keywords: TT Software. Contract Systems. Roadmap. 

 

Área Tecnológica: Prospecção Tecnológica. Inovação e Sistemas de Gerenciamento de 

Contrato. 



 
 

1 Introdução  

 

A Propriedade Intelectual (PI) e as Transferências de Tecnologias (TT) adquiriram 

uma importância extraordinária no final do século XX, pois é a partir desse período que a 

obtenção e o processamento da informação, na criação de novos conhecimentos e 

tecnologias, passaram a dominar o conceito de valor econômico de uma empresa (SANTOS; 

JABUR, 2009).  

A representação dos bens intangíveis se tornou parte integrante de praticamente todos 

os processos produtivos e, também, dos serviços, por meio da inovação das marcas, patentes, 

segredos de indústria e de negócios, serviços, software, entretenimento e do próprio know-

how (SANTOS; JABUR, 2009).  

Dessa forma, a Lei n. 9.279/96 em seu artigo 211 e as demais legislações correlatas 

ao tema dispõem sobre a proteção de bens intangíveis por meio da averbação da propriedade 

intelectual ou da TT junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Objeto 

legal que se tornou uma realidade não apenas das empresas de alta tecnologia, mas de toda a 

indústria e economia (PIRES, 2008).  

Com o advento da Lei n. 10.973/04, do Decreto n. 8.726/16 e, posteriormente, com a 

regulamentação desses dois dispositivos legais, por meio do Decreto n. 9.283, de 7 de 

fevereiro de 2018, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica, os contratos e acordos de cooperação e, consequentemente, as cláusulas de TT 

tornaram-se uma realidade nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) e 

também nas empresas atuantes em inovação tecnológica. 

A proteção intelectual, tanto na fase da P&D quanto na própria TT, pode ocorrer por 

meio de contratos ou de acordos de cooperação técnica, celebrados entre duas ou mais partes. 

Assim, as partes ficam asseguradas dos interesses mútuos e/ou antagônicos celebrados por 

meio desses instrumentos jurídicos (BARBOSA, 2010). 

Nas ICTs, os acordos de cooperação técnica e os próprios contratos são, na 

maioria das vezes, elaborados pelos próprios pesquisadores, a partir de modelos 

disponibilizados pelas instituições e, posteriormente, submetidos, aos setores jurídicos para 

revisão (SANTOS et al., 2015). Ocorre que, algumas vezes, esses documentos são 

elaborados, inicialmente, com vícios materiais e/ou formais. Os vícios materiais podem ser 

descritos como aqueles que se referem às cláusulas que versam sobre os direitos de PI, ao 

passo que os vícios formais podem se referir à ausência de elementos que deveriam constar 
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no documento, por exemplo, o plano de trabalho ao final do acordo de cooperação técnica 

(BRASIL, 2018).  

Assim, o processo de elaboração de acordos ou de contratos de TT podem se tornar 

burocráticos e demorados ocasionando perda de tempo na transferência. Nessa perspectiva, 

utilizar-se de recursos tecnológicos, que disponibilizem textos referenciais e ao mesmo 

tempo adaptáveis para auxiliar na elaboração, na análise e na correção contratual, tem se 

mostrado a alternativa mais eficiente na elaboração desses documentos.  

A elaboração contratual por meio de um sistema de gerenciamento e confecção de 

contratos e acordos de TT pode evitar futuros desgastes na seara administrativa e judicial, 

por meio do emprego tecnológico de nuances ou termos jurídicos específicos de contratos ou 

acordos embargados no software, como: cláusulas padronizadas, métodos de análise 

documental, lucros e suporte na prestação de contas das empresas ou de órgãos públicos 

(SANTOS et al., 2015). 

Ainda de acordo com Santos et al. (2015), otimizar o fluxograma de desenvolvimento 

de projetos de inovação em parceria com empresas nas Instituições Científica, Tecnológica 

e de Inovação (ICTs) e, também, aperfeiçoar a elaboração de contratos e das minutas de 

acordo e de TT, por meio de software, se mostram realidades necessárias nos ambientes de 

inovação. 

Para o adequado desenvolvimento do sistema, deve-se buscar o estado da arte atrelado 

à utilização de sistemas para elaboração de contratos ou acordos de TT, fazendo-se necessário 

um estudo de prospecção e elaboração de um roadmap tecnológico1, a fim de identificar 

janelas de oportunidades e definição dos objetivos para desenvolvimento dos produtos.  

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo final construir um roadmap 

tecnológico, contendo os principais países e, também, as principais empresas que 

desenvolvem software ou tecnologias que elaboram e gerenciam contratos no cenário 

nacional e internacional, a fim de identificar parâmetros mercadológicos que revelem aos 

órgãos públicos e aos privados janelas de oportunidades para o desenvolvimento do produto, 

considerando análise temporal (curto, médio e longo prazo) acerca de aspectos necessários 

ao desenvolvimento desses sistemas, quais sejam: tecnologias, produtos, mercado e 

concorrentes.  

 
1 O roadmap tecnológico pode ser visto como uma representação visual que permite o gerenciamento do futuro 

da tecnologia e tem sido desenvolvido para os mais diversos públicos e especificidades. Trata-se de um plano 

estratégico que descreve os passos que uma organização deve seguir para alcançar os resultados e os objetivos 

declarados (BORSCHIVER, 2019). 
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2 Metodologia 

 

A metodologia empregada para a construção do roadmap tecnológico possui, 

segundo Borschiver e Lemos (2016), três etapas: a etapa pré-prospectiva, na qual se estuda 

preliminarmente e de forma aleatória o tema; a etapa prospectiva, em que se define, de forma 

estratégica, a busca orientada por meio de uma seleção de palavras-chave e posterior análise 

e organização desses resultados; e, por último, a terceira etapa, que é a construção do 

roadmap tecnológico.  

A primeira etapa é a pré-prospectiva, que tem como objetivo obter uma visão geral 

da tecnologia. Para tanto, realizou-se buscas aleatórias no portal de periódicos da Capes, no 

campo “busca assunto”, acerca do tema abordado, usando as palavras-chave “Sistema e 

contrato TT”. Escolheu-se essas palavras-chave por elas contemplarem a ideia geral do 

produto, a qual o roadmap tecnológico faz referência, contidas no título ou no resumo, em 

qualquer idioma, entre os anos de 1998 a 2018.  

Nessa etapa, procurou-se desvendar os principais conceitos e termos relacionados à 

análise e à construção de acordos e contratos de TT, como também as etapas para averbação 

desses documentos junto ao INPI.  

A metodologia utilizada para o estudo dessa prospecção tecnológica é segmentada 

em três níveis, segundo Borschiver e Lemos (2016):  

a) Macro – Contempla a análise das informações imediatas dos artigos, como o 

título e palavras-chave da área da tecnologia junto ao portal de periódicos da 

CAPES.  

b) Meso – Nessa classificação é necessária a leitura do resumo dos artigos de 

forma a extrair suas informações principais. Em seguida, são criadas 

sistemáticas de forma a definir o assunto e o seu agrupamento. 

c) Micro – Para esse nível, observou-se tanto os resultados das patentes obtidos 

no Questel Orbit Intelligence© quanto os registros de patentes de invenção de 

programas de computador (software) do INPI. Dentro de cada classe, é 

possível extrair informações ainda mais detalhadas, como o status da patente, 

os principais países concorrentes, as áreas de domínio da tecnologia e as 

empresas que mais investem.  

Assim, a Tabela 1 demonstra as camadas da pré-prospecção com o propósito de se ter 

uma visão geral do assunto e, consequentemente, auxiliar nas escolhas das palavras-chave 

que combinadas deram subsídios à etapa prospectiva do processo sob a análise já descrita. 
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Nesse sentido, a coluna da esquerda (Macro) se refere às palavras-chave da busca aleatória 

junto aos periódicos da Capes, enquanto a da direita (Meso) se refere à análise dos temas 

mais recorrentes nos artigos pesquisados. 

 

Tabela 1 – Tabela sistemática contendo os agrupamentos dos assuntos referentes aos resumos dos 

artigos extraídos na busca da etapa pré-prospectiva junto ao Portal da Capes 

MACRO MESO 

 

Pré-tratamento 

Direito De Propriedade Intelectual 

Software (sistemas) de gerenciamento 

Contratos de Transferência de Tecnologia (TT) 

 

Processo 

Fases dos contratos de TT 

Etapas para averbação da TT junto ao INPI 

Pós-tratamento Desenvolvimento de software 

Confecção de um tutorial sobre legislação de TT 

Produto Software para construção e gerenciamento de TT 

Cartilha didática 

 

Insumos do Produto 

Programador, designer, computador, internet, 

linguagem de programação, editor de texto, banco de 

dados etc. 

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2019) 

 

A partir dessa classificação sistemática, fez-se um exame preliminar para estruturação 

do roadmap, investigando inicialmente os itens que seriam alocados no curto, médio e longo 

prazos.  

Na segunda Etapa, a prospectiva, fez-se necessário selecionar palavras-chave que 

mais se aproximassem do tema proposto. Com base na Etapa anterior, observou-se no 

contexto geral as palavras que melhor definissem essa tecnologia.  

Assim, para subsidiar a construção do roadmap tecnológico, selecionou-se palavras-

chave a partir do contexto da visão geral do assunto (Tabela 1, coluna Meso). Com as 

palavras-chave selecionadas (Tabela 2), foram feitas buscas prospectivas na base de dados 

do Questel Orbit© (2018) e no INPI.  

Escolheu-se a base de dados do Questel Orbit© (2018) por ele possuir um número 

maior de patentes relacionadas à análise e gerenciamento de contratos por meio de software 

e, também, por disponibilizar ferramentas para tratamento dos dados, oferecendo mais 

informações necessárias à construção do roadmap. 

Com o escopo da pesquisa definido, conforme mostrado na Tabela 1, coluna Meso, 

seguiu-se para a segunda etapa, a fase prospectiva. Nesse sentido, fez-se uma busca orientada 

no Questel Orbit© (2018) em um período de tempo correspondente a 10 anos (1998 a 2018) 

com as palavras-chave “contract and legal”, contidas na Tabela 2. Escolheu-se essas 
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palavras-chave, porque, por meio de análises dos resultados do Questel Orbit© (2018), 

constatou-se serem as palavras-chave mais apropriadas ao objetivo da pesquisa e, também, 

por ter uma maior abrangência nas classificações da fase pré-prospectiva. 

 

Tabela 2 – Etapa Prospectiva – Estratégia de busca por meio de escopo de palavras-chave utilizadas 

na prospecção tecnológica com o objetivo de selecionar as mais apropriadas 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DELIMITAÇÃO 

 

 

QUESTEL ORBIT (2018) 

 

 

INPI 

Contrato 0 10 

“Contract and technology” 1.096 161 

Contract and TT 23 327 

Software and contract TT 0 892 

Contract and legal 219 106 

Software and contract 527 652 

Software e contrato TT 0 1.021 

Sistema de contratos 1 4.253 

Fonte: Dados obtidos a partir Questel Orbit© (2018) e INPI 

 

O Questel Orbit© (2018) realiza busca em todos os escritórios contemplados pelo 

software, em todas as classificações, status das patentes e com procura nas coleções 

mundiais, agrupadas por famílias baseadas em invenção, inserindo-se, para isso, a 

combinação das palavras-chave escolhidas (contract and legal).  

Por outro lado, na pesquisa junto ao INPI, optou-se pela palavra-chave “contrato”, 

conforme mostra a Tabela 2, pois, por meio de análise dos resultados de todas as buscas, 

constatou-se que continham os resultados mais precisos acerca do tema pesquisado. 

Importante frisar, ainda, que os dados obtidos para a construção do roadmap tecnológico 

foram obtidos entre 4 de setembro de 2018 a 16 de dezembro de 2018.  

Nesse sentido, com a coleta dos dados prospectivos, fez-se um estudo das 

informações obtidas tanto no Questel Orbit© (2018), quanto no INPI e alocou-se em três 

períodos temporais: curto prazo, médio prazo e longo prazo para a confecção do roadmap 

tecnológico.  

No curto prazo, analisou-se as patentes concedidas, dado que se espera que 

demonstrem um grau avançado de desenvolvimento tecnológico pelo detentor da patente. 

Toma-se como parâmetro para essa afirmação o fato de já haver proteção da patente e, para 

tanto, a sua fase de comercialização encontra-se próxima ou sendo executada.  
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Por sua vez, no médio prazo, foram examinadas as patentes solicitadas e/ou 

pendentes, que, apesar de demonstrarem um grau avançado do desenvolvimento da 

tecnologia, são aquelas que estão sob algum tipo de pendência. Por mais que a tecnologia 

esteja em um grau avançado no seu desenvolvimento, a sua comercialização pode não estar 

perto, visto ser, sob os aspectos legais e burocráticos, necessária sua proteção para o seu 

consumo e comercialização.  

Por fim, em longo prazo, verificaram-se os artigos pesquisados no portal de 

periódicos da Capes, dos quais se leu o título e resumo, em que foram identificadas, já na 

fase pré-prospectiva, as principais áreas que desenvolvem estudos sobre o tema software para 

confecção e gerenciamento de contratos ou acordos de TT.  

Assim, para a construção do roadmap tecnológico, foram correlacionados os 

resultados dos produtos obtidos a partir das buscas; as tecnologias utilizadas para obtenção 

desses produtos; os possíveis mercados/negócios recebedores desses produtos e, por fim, os 

prováveis concorrentes; em todo caso, as informações foram analisadas, levando-se em 

consideração os aspectos temporais de curto, médio e longo prazo. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

A partir dos resultados, fez-se um estudo Macro, Meso e Micro de cada um dos prazos 

temporais com o objetivo de checar as principais áreas do conhecimento, as tendências de 

mercado, os principais concorrentes e os principais domínios tecnológicos sobre sistemas de 

elaboração, gerenciamento e análise de contratos.  

Conforme visto anteriormente, a sistemática Macro contempla a análise das 

informações imediatas dos artigos, a Meso define o assunto do artigo e os agrupam, enquanto 

as taxonomias Micro detalham as patentes pesquisadas, como as áreas de domínio da 

tecnologia, principais países e empresas concorrentes e, também, aprofundam o estudo 

prospectivo no curto, médio e longo prazo.  

A análise Meso dos artigos está detalhada no Gráfico 1, para o qual foram utilizadas 

as palavras-chave “software e contrato TT” por meio de busca na plataforma de periódicos 

da Capes, obtendo-se como resultado 26 artigos, a partir dos quais foram examinados o título 

e o resumo de cada um.  
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Gráfico 1 – Análise Meso refere-se ao assunto e ao agrupamento da tecnologia nos artigos publicados 

sobre software e TT (26 resultados) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir de dados obtidos no Portal de periódicos da Capes 
 

A sistemática “Produto” é a mais abordada nos artigos pesquisados nos periódicos da 

Capes, aparecendo em 10 publicações, seguida por "Pré-tratamento", com 9 publicações. Isso 

demonstra um campo de estudo ascendente e um grau avançado para geração de produtos em 

longo prazo.  

Por outro lado, a análise Micro fornece dados mais detalhados, como o Status legal 

das patentes, os principais países concorrentes, as áreas de domínio da tecnologia e a 

classificação Internacional de Patentes (IPC). 

A busca de patentes na base de dados do Questel Orbit© (2018) com a palavra-chave 

selecionada permitiu localizar 219 tecnologias, das quais 32 (14,6%) são patentes 

concedidas; 68 (31%) são patentes aguardando análise; 36 (16%) são patentes revogadas; 

nove (4%) são patentes expiradas e, por fim, 74 (34%) são patentes inativas por descuido ou 

falta de pagamento de anuidades. 

 

Gráfico 2 – Análise do status legal das patentes  

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir dos dados obtidos no Questel Orbit© (2018) 
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As patentes com o status legal concedidas representam apenas 15% do total de 

resultados das buscas, isso implica dizer que 32 patentes, envolvendo contratos e softwares, 

são comercializadas ou têm grande potencial para tal, de modo que, para o roadmap, estão 

previstas no mercado em curto prazo. Por outro lado, 31% ainda estão sob análise, cuja 

comercialização já pode estar ocorrendo, mas, em geral, considera-se sua comercialização 

após concessão, sendo então prevista para esse fim em médio prazo. 

O percentual de patentes com status legal de revogadas (16%) e caducadas (34%), 

por algum motivo, entraram em domínio público, enquanto nas expiradas (4%) houve o 

decurso legal no tempo de proteção. Infere-se desses dados que as patentes caducadas e 

revogadas não podem ser utilizadas sem quaisquer necessidades acerca de pedido de 

autorização, visto que não estão devidamente protegidas.  

Ainda segundo a análise Micro, o Gráfico 3 apresenta os países em que estão sendo 

realizadas maiores pesquisas para o desenvolvimento da tecnologia de construção, análise e 

gerenciamento de contratos por meio de software, no período analisado nesse estudo. 

Apresenta também os países que mais tiveram patentes que resultaram em invenções 

patenteadas, que foram implementadas mediante o uso de programas de computador. 

Quanto aos países concorrentes, o cenário mundial demonstra, por meio do Gráfico 

3, que a China é o país com mais resultados de informações sobre patentes relacionadas a 

esse campo, seguida dos EUA e da República da Coreia (Coreia do Sul). 

 

Gráfico 3 – Principais países concorrentes em número de patentes depositadas com o tema “contract 

and legal” 
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Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir dos dados obtidos no Questel Orbit© (2018) 
 

Analisando com mais detalhe o mercado e a localização dos principais concorrentes 

ao redor do mundo, é possível deduzir que a China é o país que mais possui patentes 

depositadas, envolvendo o termo “contract and legal”, somando 56 patentes, das quais 8 são 

concedidas e 48 são depositadas. Logo em seguida, estão os EUA, com 18 patentes, ficando 

à frente no que se refere ao número de patentes concedidas (12) e seis pendentes; República 

da Coreia com 12, sendo nove concedidas e três pendentes, enquanto os demais países 

possuem menos de 10 patentes, como é o caso do Brasil que possui apenas três patentes: duas 

pendentes e uma concedida.  

Por outro lado, ainda no estudo Micro e em curto e médio prazo, a Figura 1 explora a 

sistemática “Produto”, com a porcentagem das áreas que mais desenvolvem esse tipo de 

tecnologia.  

 

Figura 1 – Visão geral das principais tecnologias sobre Software de Gerenciamento e confecção de 

contratos ou acordos de TT 

 
Fonte: Dados obtidos a partir do Questel Orbit© (2018) 

 



31 
 

A partir da leitura da Figura 1, depreende-se que quanto mais escura a área da 

tecnologia, maior o número de registros de patentes. Assim, a tecnologia Métodos de TI para 

gerenciamento é a que possui o maior número de registro, isso demostra a preocupação das 

empresas, tanto as públicas quanto as privadas, em acelerar os processos de trabalho e 

aperfeiçoar os resultados por meio dessas tecnologias, o que demonstra uma aceitabilidade 

da inserção de softwares para gerenciamento e processamento de informações.  

Passando-se, nesse sentido, a analisar as patentes segundo a classificação 

internacional na área tecnológica a que pertencem (IPC), a tecnologia que mais possui 

patente, conforme o Gráfico 4, pertence, segundo a IPC, à classe de sistemas ou métodos de 

processamento de dados, Seção G, especialmente adaptados para propósitos administrativos, 

comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição, não incluídos em outro 

local.  

 

Gráfico 4 – Classificação Internacional de Patentes (IPC) com tecnologias com o maior número de 

registro de patentes referente à busca de software de contrato  

 
Fonte: Dados obtidos a partir do Questel Orbit © (2018) 
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escritório, por exemplo, o gerenciamento de correio eletrônico auxiliado por computador ou 

software colaborativo.  

Em seguida, está a classificação G06Q-040/00 que diz respeito a finanças; seguros; 

estratégias de impostos; processamento de impostos corporativos ou de renda. Em terceiro 

lugar, com 22 pedidos de patentes, está a classe G06Q-030/06 que pertence ao grupo das 

transações de compra, venda ou leasing.  
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Quanto às empresas que mais desenvolvem essa tecnologia, pode-se observar no 

Gráfico 5 que a empresa Ebay possui o maior número de patentes.   

 

Gráfico 5 – Quantidade de patentes das principais empresas que desenvolvem a tecnologia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo a partir dos dados obtidos no Questel Orbit © (2018) 

 

O Gráfico 5 mostra as patentes concedidas e as principais empresas que vêm 

avançando nesse segmento de software. Conforme se depreende, a empresa Ebay possui o 

maior número de produtos que são comercializados ou com grandes chances para 

comercialização. O Gráfico 5 demonstra, ainda, duas empresas com resultados iguais, a 

Nacional Internet Technology e a Thomson Reuters; a primeira é uma empresa 

governamental não regulatória, que possui como objetivo impulsionar a inovação e fomentar 

a competição industrial dos EUA (COSTA, 2012); ao passo que a empresa Thomson Reuters 

atua em praticamente todos os segmentos da economia global.  

Com o objetivo de traçar o perfil mercadológico nacional, fez-se busca no INPI com 

a palavra-chave “Contrato” na aba “Patente” que contenha no título a palavra escolhida. 

Obteve-se como resultado 10 registros de patentes, sendo distribuídas em variadas áreas, 

conforme mostra o Gráfico 6.  
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Gráfico 6 – Registro de patentes de programa de computador quantificado por áreas da tecnologia a 

partir de busca no INPI 

 
Fonte: Elaborado pelos autores dessa pesquisa a partir dos dados obtidos junto ao INPI (2018) 
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Figura 2 – Roadmap tecnológico com os principais países, no curto, médio e no longo prazo 

 
Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2019)  

 

A partir da Figura 2, é possível realizar estudos, tanto horizontais quanto verticais, 

para desvendar a viabilidade do desenvolvimento da tecnologia que, nesse caso, consiste em 

um sistema de gerenciamento e confecção de contratos ou acordos de TT para ambientes 

inovadores (NITs, incubadores, empresas que transfiram tecnologia, e demais ICTs) e, ainda, 

sugerir os principais atores (países) e empresas do segmento tecnológico, objeto deste estudo. 

No curto prazo, conforme descrito no roadmap tecnológico (linha 4), há a necessidade 

de estudos prospectivos com o objetivo de conhecer melhor nichos de oportunidades e 

tendências mercadológicas acerca de desenvolvimento do software.  

As tecnologias empregadas (linha 4) demonstram os principais requisitos para o 

desenvolvimento do sistema a médio prazo: linguagem de programação; buscas junto aos 

periódicos da Capes, ao Questel Orbit© (2018) e, por fim, junto ao INPI, como estudos das 

fases pré-prospectiva e prospectiva.  

Quanto à análise horizontal, esta é feita de acordo com o comportamento das 

empresas ao longo dos três períodos temporais examinados, por meio da sistemática curto, 

médio e no longo prazo. Assim, conforme se vê no Gráfico 3, os EUA podem ser vistos como 

o maior concorrente, por possuir o número maior de patentes concedidas (12 concedidas); 
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ainda que possua um número menor no que refere à soma geral de pedidos (FERREIRA; 

GUIMARÃES; CONTADOR, 2009). 

Desse modo, na análise horizontal, mais precisamente os concorrentes (linha 1), 

infere-se que os EUA (18 patentes) e a China (56 patentes) são os países que mais investem 

em tecnologia no segmento de software para gerenciamento e elaboração de contratos no 

curto prazo. Destaca-se as empresas Ebay (4 patentes concedidas) e Nacional Internet 

Technology (3 patentes concedidas). 

Ainda, no que se refere aos concorrentes (linha 1) no cenário internacional, a China, 

por meio da empresa Alibaba Group, demostra certa maturidade para atuação no mercado a 

médio prazo com duas patentes concedidas no segmento da área de gerenciamento de 

software (FERREIRA; GUIMARÃES; CONTADOR, 2009). 

Por outro lado, o Brasil, conforme apontado no Gráfico 6, vem investindo em 

pesquisas para desenvolvimento de software para gerenciamento de contratos. Assim, sua 

posição, como concorrente encontra-se em longo prazo, já que possui também 26 artigos 

publicados (Gráfico 1) nessa área de segmento.  

 

4 Considerações Finais 

 

A técnica para construção do roadmap permite um planejamento estratégico dos 

principais negócios atrelados ao objeto desta pesquisa, na qual é possível inferir uma 

avaliação mercadológica temporal (curto, médio e longo prazos) dos principais países e 

empresas com tendências a investimentos.  

Assim, a partir da análise estratégica da pesquisa prospectiva, acerca de sistemas de 

gerenciamento e elaboração de contratos ou acordos de TT, é possível inferir, no campo 

internacional, os países que vêm se destacando no número de depósitos de patentes.  

Os resultados mostram que a China possui o maior número de depósitos de patentes 

e que os EUA depositaram um número menor no período pesquisado. No entanto, esse 

número se mostra superior no quesito mercadológico, pois os EUA têm maiores chances de 

comercialização dos produtos depositados por possuir maior número de patentes concedidas.  

Dentro do contexto nacional, o Brasil possui um número pequeno de patentes de 

registro de software, que, nesse caso, são invenções implementadas por software, em que 

duas estão sob análise e outra concedida. Se comparado a países como China e EUA, esse 

número se mostra muito pequeno. No entanto, isso pode ser justificado pelo fato de não haver 

nenhuma obrigatoriedade no registro do software ou até mesmo de registrá-lo como patente. 
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Conforme a prevê a Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da 

propriedade intelectual de programa de computador, já que, em seu artigo 2º, §3º, da referida 

lei, diz: “[...] a proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro” (BRASIL, 

1998, art. 2º). 

Como observado, tanto na análise prospectiva quanto a partir da construção do 

roadmap tecnológico, a maioria dos documentos de P&D analisados é de origem chinesa. 

Pode-se destacar que as maiores empresas da pesquisa pertencem aos EUA e que o maior 

segmento da tecnologia sistemas para gerenciamento e elaboração de contratos ou acordos 

de TT é, segundo a IPC, classificado como G06Q-010/10.  

Assim, pode-se concluir que há aceitabilidade desse produto por parte das empresas 

privadas, já que isso pode auxiliar na elaboração da minuta e na consequente 

transferência das tecnologias por meio de sistema. Pode, ainda, evitar a morosidade na 

tramitação desses documentos e, também, contribuir na otimização com segurança, tanto 

nas ICTs quanto nos setores privados (empresas), e, de um modo geral, beneficiar as 

comunidades acadêmicas, podendo, assim, evitar futuros desgastes na seara 

administrativa e judicial da pesquisa tecnológica e/ou da TT objetos de acordo ou de 

contrato.  
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3. PRODUTO 2 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE 

PROCESSOS DE ACORDOS E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA – SGTT  

 

Neste capítulo, serão apresentadas as principais funções contidas no 

sistema (produto 02); a metodologia empregada para o seu desenvolvimento; a 

análise didática-legal para a construção de novas notas explicativas nos acordos 

de cooperação disponibilizados pela PGF e, por fim, a explanação da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGP) aplicada ao contexto deste trabalho.  

Ao fim desse capítulo, disponibilizou-se telas do software (SGTT), contendo 

as suas principais funcionalidades e os recursos disponíveis para essa versão.  

 
3.1  INTRODUÇÃO  

 
O Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de 

Transferência de Tecnologia – SGTT, foi desenvolvido com objetivo de deixar os 

processos de elaboração e gestão de acordos de cooperação técnica e os contratos 

de TT, junto às ICTs e empresas que laborem com esses instrumentos, mais 

otimizados do ponto de vista das boas práticas de gestão e mais seguros do ponto 

de vista jurídico. 

O sistema consiste em um programa de computador que elabora acordos de 

cooperação técnica entre Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) e 

empresas ou entre ICT-ICT ou, ainda, entre empresa-empresa.  

Os documentos são elaborados a partir de dois modelos oficiais de acordo 

de cooperação técnica para ICTs (um com repasse de recursos e o outro sem 

repasses de recursos), disponibilizados e recomendados pela Procuradoria Geral 

Federal (PGF) às ICTs (BRASIL, 2019). A esses instrumentos implementou-se 

notas didáticas-explicativas em algumas cláusulas que compõem os documentos, 

de forma a orientar o usuário acerca do correto preenchimento das minutas.  

O SGTT tem o objetivo de resolver as principais dúvidas relacionadas ao 

preenchimento de minutas de acordos de cooperação técnica e, 

consequentemente, evitar erros materiais ou formais que possam surgir, quando 

elaborados por quem não possui familiaridade com a área ou termos relacionados 

às políticas de inovação. 
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3.2  METODOLOGIA  
 

O SGTT foi desenvolvido por meio de uma metodologia ágil, denominada de 

Scrum, que é um framework com um conjunto de conceitos utilizados para resolver 

um problema de um domínio específico, o mesmo possibilita implementar princípios 

ágeis no gerenciamento de projetos de software, sendo ideal para gestão e 

planejamento de projetos dessa natureza (PAGOTTO, T. et al., 2016).           

No Scrum, os projetos são divididos em ciclos (tipicamente mensais) 

chamados de Sprints. O Sprint representa um Time Box, que é um período de 

tempo determinado dentro do qual um conjunto de atividades devem ser 

executadas (PAGOTTO, T. et al., 2016).  

As metodologias ágeis consistem no desenvolvimento de software com 

maior produtividade e, sobretudo, com qualidade, por meio de uma série de 

princípios e práticas de desenvolvimento de programas de computador (TAVARES, 

2012), no geral iterativas, ou seja, o trabalho é dividido em iterações, que são 

chamadas de Sprints no caso do Scrum. 

As funcionalidades a serem implementadas em um projeto são mantidas em 

uma lista que é conhecida como Product Backlog. No início de cada Sprint, faz-se 

um Sprint Planning Meeting, ou seja, uma reunião de planejamento na qual o 

Product Owner prioriza os itens do Product Backlog e seleciona as atividades que 

ela será capaz de implementar durante o Sprint que se inicia. As tarefas alocadas 

em um Sprint são transferidas do Product Backlog para o Sprint Backlog 

(TAVARES, 2012).  

Ao final de um Sprint, apresenta-se as funcionalidades implementadas em 

uma Sprint Review Meeting. Finalmente, faz-se uma Sprint Retrospective e se 

prossegue ao planejamento do próximo Sprint, assim reinicia-se o ciclo.  

A Figura 1 a seguir demonstra o desenrolar de uma sprint, a partir do Product 

Backlog, que é o artefato que contém os requisitos do software a ser desenvolvido.  

 

 

 

 

 

https://escritoriodeprojetos.com.br/product-backlog
https://escritoriodeprojetos.com.br/product-backlog
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Figura 1. Esquema geral para a metodologia Sprint Retrospective.  

 

Fonte: Adaptado de (BRESMAN, 2011). 

 

O sistema foi desenvolvido em linguagem PHP orientada a objetos, 

utilizando o framework LARAVEL 5.7x, como suporte de desenvolvimento e banco 

de dados Mysql. Outras ferramentas fazem parte da construção do projeto, como o 

GITHUB, repositório on-line para hospedar os arquivos-base do sistema, além do 

GIT, sistema de controle de versões distribuído, onde as edições dos arquivos feitas 

por desenvolvedores diferentes ganham versões (branchs), tornando o 

desenvolvimento iterativo e dinâmico.  

 

 

3.2.1 ANÁLISE DIDÁTICA E LEGAL DOS MODELOS DE ACORDOS DE 
COOPERAÇÃO DA PGF  

 
Os modelos de minutas dos acordos, com e sem repasse de recurso 

financeiro, inseridos no software, decorrem de um projeto institucionalizado no 

âmbito da Procuradoria-Geral Federal (PGF) que, por intermédio da Ordem de 

Serviço/PGF nº 04, de 10 de abril de 2018, criou a Câmara Provisória de Ciência, 

Tecnologia e Inovação que, entre outros objetivos, elaborou minutas padronizadas 

de instrumentos jurídicos a serem utilizadas no âmbito de ICTs e demais entes 
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públicos. A referida câmara emitiu o seguinte parecer, acerca da aplicabilidade das 

minutas:  

 
 

Este parecer decorre de projeto institucionalizado no âmbito da 
Procuradoria-Geral Federal que, por 
intermédio da Ordem de Serviço/PGF nº 04, de 10 de abril de 2018, criou 
a Câmara Provisória de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com objetivo de elaborar minutas padronizadas de instrumentos 
jurídicos a serem utilizadas no âmbito do 
Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I (Emenda 
Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, Lei nº 
10.973, de 2 de dezembro de 2004, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 
e o Decreto Federal nº 9.283, de 7 de fevereiro 
de 2018). 
2. Após identificados os instrumentos jurídicos no Marco Legal de CT&I, 
foram realizados estudos e 
debates em reuniões presenciais e por videoconferência. Passou-se, 
então, à etapa de elaboração de Pareceres, cujos 
objetivos são: 
15/05/2019 https://sapiens.agu.gov.br/documento/260236170 
https://sapiens.agu.gov.br/documento/260236170 2/21 
(I) apresentar o embasamento legal para cada um dos instrumentos 
jurídicos a ser utilizado pelas 
entidades federais representadas pela PGF; 
(II) esclarecer controvérsias identificadas, de forma a orientar a atuação de 
Procuradores Federais por 
todo o país, conferindo-lhes a segurança jurídica necessária ao exercício 
de suas atribuições; e 
(III) uniformizar o entendimento no âmbito da PGF, evitando que 
Procuradorias Federais tenham 
posicionamentos diferentes na utilização de instrumentos que devem ter 
aplicação nacional em decorrência de um mesmo 
Marco Legal. 
3. A presente manifestação busca expor os motivos que justificam a 
redação do instrumento jurídico a ser 
utilizado nos acordos de parceria com instituições públicas e privadas para 
realização de atividades conjuntas de 
pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, 
produto, serviço ou processo, conforme disposto no 
art. 9º da Lei nº 10.973 de 2004, abordando os aspectos envolvendo a 
legitimidade, os fundamentos, os requisitos e os 
limites de sua utilização por entidades públicas federais. 

 
Esta Câmara Provisória, posteriormente, tornou-se uma Câmara 

Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação - CP-CT&I, através da Procuradoria 

Geral Federal (PGF) e da Advocacia Geral da União (AGU).  

Os acordos, com e sem repasse de recursos, disponibilizam cláusulas que 

podem ter a cor preta ou a cor azul, onde: os itens escritos na cor preta devem ser 

mantidos, podendo eventualmente serem alterados ou excluídos diante do caso 

concreto. Por outro lado, aqueles redigidos na cor azul são textos que dependem 

de situações específicas ou que se tratam de textos sugestivos.  
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Cabe a cada entidade verificar o que deve ser escrito nestes itens e decidir 

se eles serão ou não mantidos na redação final do acordo. 

A inserção de cores (preta e azul), em algumas cláusulas dos acordos, tem 

o objetivo de facilitar o preenchimento do documento e deixá-lo mais 

compreensível.  

Para deixar as cláusulas e as notas explicativas ainda mais didáticas, fez-se 

análise da legislação aplicada às políticas de inovação tecnológica e estudo 

bibliográfico de autor da área de propriedade intelectual. 

No que se refere à legislação aplicada ao tem, fez-se a leitura e o estudo da 

lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 que regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial (BRASIL, 1996); a análise da lei nº 10.973 de 02 de 

dezembro de 2004 que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências (BRASIL, 2004);   e 

da lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 2016  que trata acerca dos estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à 

inovação e altera a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e outros, nos termos 

da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015 (BRASIL, 2016). 

Ainda no contexto, da legislação das políticas de inovação, compreendeu a 

necessidade do status constitucional aplicada à Ciência, Tecnologia e Inovação a 

partir da emenda constitucional nº 85 e, por último, o mais recente decreto que 

regulamenta a lei nº 10.973/04, a lei nº 13.243/16 entre outros dispositivos legais,  

para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao 

alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo 

nacional e regional. 

No que se refere à doutrina aplicada à matéria de contratos de transferência 

de tecnologia e políticas de inovação, leu-se a obra “Uma introdução à propriedade 

intelectual” do autor Denis Borges Barbosa que trata de contratos de PI e TT 

(BARBOSA, 2010).   

Essa análise teve como objetivo construir novas notas explicativas e 

aprimorar as já inseridas nos modelos pela PGF, como forma de deixar os 

documentos ainda mais didáticos e compreensíveis pelos usuários do sistema.   
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3.2.2 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD  
 

Dados sensíveis são, segundo o artigo 1º da Lei 13.709/2018, informações 

que dizem respeito às características pessoais de cada indivíduo e, 

consequentemente, são vinculadas a direitos, com o objetivo de proteger direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2018). 

Dessa forma, ao fazer login no sistema desenvolvido, o usuário será alertado 

acerca dos dados que serão inseridos nos formulários de cadastro e nas próprias 

minutas de acordo, através de um aceite (ANEXO), onde estará concordando com 

o armazenamento pelo software. Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) de 14 de agosto de 2018, cabe lembrar que esse aceite foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do IF SERTÃO-PE.  

Seguindo o raciocínio, quanto ao acesso aos dados pessoais, cabe, 

também, ressaltar a importância da Lei nº 12.527/2011 que, por sua vez, aborda 

tanto a publicidade dos dados públicos, quanto à proteção de dados pessoais com 

base nas restrições de acesso elencadas na própria Lei de Acesso à Informação – 

LAI, destacando-se que as instituições parceiras foram orientadas sobre o referido 

ato normativo, especialmente nos termos dos seguintes dispositivos da LAI: 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem 
ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes: 
I - Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; 
II - Divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação; 
IV - Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; 
V - Desenvolvimento do controle social da administração pública 

 
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas 
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
I - Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 
ela e sua divulgação; 
II - Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade; e 

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e 
eventual restrição de acesso. (Grifo nosso). 
 
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra 
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e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais. (Grifo nosso). 
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas 
à intimidade, vida privada, honra e imagem: 
I - Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação 
de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua 
data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à 
pessoa a que elas se referirem; e 

II - Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a 
que elas se referirem. 
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este 
artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  

Dessa forma, o objeto dessa pesquisa está em conformidade com a LAI, assim 

como a LGPD, ao passo que o tratamento de dados pessoais é efetivado com base 

na finalidade pública das Instituições parceiras, executando as suas competências 

legais e cumprindo as atribuições do serviço público, artigo 23, I, LGPD: 

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de 
direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , 
deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, 
na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as 
competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço 
público, desde que: (Grifo nosso). 

I - Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas 
competências, realizam o tratamento de dados pessoais, 
fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, 
a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a 
execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, 
preferencialmente em seus sítios eletrônicos; (Grifo nosso). 

As atribuições do serviço público são executadas com observação estrita dos 

fundamentos e dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente 

os elencados nos artigos 2º e 6º, da LGPD, ao considerar a finalidade, a boa-fé e o 

interesse público no tratamento de dados pessoais e públicos que constam no 

sistema e bases de dados das instituições parceiras. 

3.3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As funções e ferramentas do software foram agrupadas em três itens: “Início”, 

“Faq” e “Meu Perfil”. A seguir serão apresentadas cada uma dessas funcionalidades 

e ferramentas.  

No item “Início”, conforme Figura 2, o sistema dispõe de dois modelos de 

acordos de cooperação técnica: o primeiro se aplica aos acordos em que não há 

repasses de recursos financeiros pelo parceiro à ICT (ACORDO DE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art1
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COOPERAÇÃO SEM REPASSE) e o segundo se aplica aos casos em há repasses 

de recursos com ou sem a intermediação de Fundação de Apoio (ACORDO DE 

COOPERAÇÃO COM REPASSE) (BRASIL, 1994).  

 
 Figura 2: Tela inicial do SGTT, onde o usuário pode dar início à confecção dos acordos de 

cooperação técnica e, também, gerenciar esses acordos. 

 
 

Fonte: Software SGTT (2020). 

Ainda de acordo com a Figura 2, o sistema disponibiliza a 

ferramenta “Meus Contratos”, nesta ferramenta é possível identificar o 

usuário que produziu o documento; tipo de acordos; nome da ICT e do 

parceiro (s), e-mail do usuário, data de criação e as ações para serem 

aplicadas ao acordo.  

Quanto às ações que podem ser aplicadas ao acordo, essas são 

as ferramentas:  visualizar “ ”, editar “ ”, baixar “ ” e excluir o 

documento “ ”. Conforme a Figura 3 a seguir, só é possível aplicar 

essa funcionalidade quando o documento estiver produzido. 

Figura 3: Ações que podem ser aplicadas aos documentos prontos.  
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Fonte: Software SGTT (2020). 

Os dois modelos inseridos no sistema, foram confeccionados inicialmente 

pela PGF, nesses documentos é possível adicionar mais de um parceiro (público ou 

privado) ao acordo celebrado. Nesse sentido, o SGTT, também, disponibiliza 

ferramenta onde é possível, acrescentar um terceiro parceiro ao acordo (Figura 4): 

Figura 4: Botão para adicionar terceiro parceiro ao acordo celebrado.  

 
Fonte: Software SGTT (2020). 

 

Os modelos de acordos de cooperação elaborados pela PGF contêm notas 

explicativas em algumas cláusulas do documento, no entanto essas notas não se 

configuraram suficientes. Nesse sentido, implementou as notas existentes nos 

modelos e se acrescentou outras nas demais cláusulas do documento (Figura 5):  

Figura 5: Tela do software exemplificando a possibilidade de um usuário solicitar orientação, através 
das “Notas Explicativas: descrição do projeto” de como deverá proceder ao correto preenchimento 
de referida cláusula. 



47 
 

 
Fonte: Software SGTT (2020). 

 

Assim o usuário, sempre que necessitar de orientações, poderá acionar os 

botões: “ ”, “ ”, “ ”, pois neles estão contidas notas explicativas e orientações 

para o correto preenchimento do sistema, conforme a figura 6 a seguir.  

Figura 6: Tela do software exemplificando a possibilidade de um usuário solicitar orientação para o 
correto preenchimento do acordo. 

 
 Fonte: Software SGTT (2020). 

Ao final do preenchimento do acordo no sistema, o usuário poderá baixar o 
arquivo nos formatos PDF e/ou DOC (Figura 7).  
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Figura 7: Tela onde o usuário finaliza o preenchimento do acordo, envia-o e, em seguida, é 
disponibilizado na tela de início para baixar o documento nos formatos DOC e PDF. 

 

Fonte: Software SGTT (2020). 

 

No segundo item “Faq” (Figura 8), foram disponibilizados os seguintes 

conteúdos: “Perguntas frequentes”, contendo as principais dúvidas relacionadas ao 

uso do sistema; “Tutorial”, com o passo a passo para a confecção de acordos, por 

meio do manual do sistema; “Documentação”, referente às leis consultadas para a 

confecção das notas didático-explicativas acrescidas a algumas cláusulas; “Sobre 

o NIT”  explica o que é o NIT e, por fim, na aba “Manual da marca” que disponibiliza 

o guia da identidade visual do sistema. 

 

Figura 08: Tela referente ao FAQ do usuário. 

 
Fonte: Software SGTT (2020). 

No terceiro e último item “Meu Perfil”, o SGTT disponibiliza ferramenta que 

possibilita ao usuário atualizar seus dados cadastrais: Nome, e-mail; CPF, telefone 

e celular. Assim, o usuário altera as informações necessárias para manter seu 
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cadastro atualizado e, em seguida, poderá salvar, conforme pode ser visto na Figura 

9:  

Figura 9: Tela referente à edição dos dados cadastrais do usuário no item “Meu Perfil”.  

 

Fonte: Software SGTT (2020). 

 

A partir da leitura das telas referentes aos itens contendo as ferramentas e 

funcionalidades do software, é possível constatar que o programa foi desenvolvido 

com um layout contendo componentes da área do designer e o próprio formato da 

página e as margens com tamanho e formato para o usuário visualizar todas as 

cláusulas e notas explicativas de forma clara. 

Nesse sentido, preocupou-se, ainda, em deixar o acesso para a elaboração 

dos modelos de acordos o mais visível possível, como forma de não prejudicar um 

dos principais objetivos do sistema que é otimizar a elaboração e confecção desses 

documentos.  

Quanto à orientação para uso do sistema, o usuário dispõe da ferramenta 

“Faq” e demais conteúdos disponibilizados nesse item. Essas orientações para uso 

do sistema, permite ao usuário elaborar os acordos sem cometer erros na utilização 

do SGTT.  

 

3.4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Revista 
Lumen Juris, São Paulo, SP. 2010. Disponível em: < 



50 
 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_i
ntelectual.pdf > Acesso em 19 de maio de 2019.  

BRASIL. LEI No 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994. Dispõe sobre as relações 
entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 
tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. 

BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. 
Acesso em 13 de maio de 2019. 

BRASIL. Lei 10.973/2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm >. 
Acesso em 04 de março de 2020.  

BRASIL. Lei nº 12.527/2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, 
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 
outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm >. Acesso 
em 02 de março de 2020.  

BRASIL. Lei Nº 13.243/2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento 
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a 
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, a 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 8.032, de 12 de abril de 
1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm >. Acesso 
em 05 de junho de 2020. 

BRASIL. Lei Nº 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/L13709.htm >. Acesso em 17 de junho de 2020.  

BRASIL. DECRETO Nº 9.283/2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o 
art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 
29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 
de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para 
estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da 
autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Decreto/D9283.htm#art83 >. Acesso em 02 de abril de 2020.  

BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 156/2015. Dispõe sobre os serviços de assistência 
técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicação 
Geográfica – DICIG, consoante com o disposto no art. 211 da Lei 9.279 de 14 de 
maio de 1996. Disponível em: < 
file:///C:/Users/diall/Downloads/Resolucao_156_2015.pdf >. Acesso em: 02 de abril 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.958-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.958-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.958-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm#art83
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm#art83
about:blank


51 
 

de 2020.  

BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 070/2017. Dispõe sobre o procedimento administrativo 
de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade intelectual e de 
registro de contratos de transferência de tecnologia de franquia. Disponível em: < 
file:///C:/Users/diall/Downloads/IN702017.pdf >. Acesso em 03 de abril de 2020.   

BRASIL. CÂMARA PERMANENTE DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 
CP-CT&I. ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO - PD&I. Brasília, 09 mai. 2019. Disponível em: < 
http://www.ufpb.br/inova/contents/documentos/parecer-sobre-pd-i.pdf >. Acesso 
em 27 de junho de 2020.  

BRYMAN, Alan. Research Methods and Organization Studies. Great Britain: 
Routledge,1989, p. 283. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Volume 01. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: < 
http://www.inpi.gov.br/ >. Acesso em: 09 abril de 2019. 

PAGOTTO, Tiago.; AUGUSTO, J.; LERARIO. Alexandre.; GONÇALVES, José 
Antônio. Scrum solo: Software process for individual development. 2016 11th 
Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI): 1–6. 
doi:10.1109/CISTI.2016.7521555. Disponível em: < 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7521555 >. Acesso em 29 de novembro de 
2019.  

TAVARES, Antônio. Gerência de Projetos com PMBOK e SCRUM – Um estudo 
de caso. Faculdade Cenecista Senhora dos Anjos. Gravataí – RS, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

about:blank
http://www.ufpb.br/inova/contents/documentos/parecer-sobre-pd-i.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7521555


52 
 

4 PRODUTO 3 - MANUAL DO SISTEMA  
 

Este capítulo foi dividido em três tópicos: no primeiro foi desenvolvida a 

introdução, contendo a justificativa e os objetivos da criação do produto 03 (três). 

No segundo tópico, foi descrita a metodologia com as etapas para a elaboração do 

manual do sistema e, por último o manual, contendo: introdução; legislação 

aplicada às minutas e as suas notas explicativas; o passo a passo para o primeiro 

acesso; a demonstração do ambiente do programa e, por último, o procedimento 

para se confeccionar um acordo.  

 
4.1 INTRODUÇÃO  

As políticas de inovações tecnológicas podem ser descritas como meios 

normativos em que o Estado promove o incentivo a pesquisadores, inventores e a 

autores das mais diversas áreas do conhecimento a fomentarem seus produtos de 

forma mais prática. Esses incentivos podem ser promovidos nas Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), por meio dos seus Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NITs).  

Os meios normativos para o incentivo à inovação estão descritos no Título 

III, Capítulo IV “Da Ciência e  Tecnologia” da Constituição Federal de 1988 em seu 

art. 218; na Lei nº  10.973, de 2 de dezembro de 2004; na Lei nº 13.243, de 11 de 

janeiro de 2016 e, por fim, no Decreto 9.283 de 2018 que Regulamenta a Lei nº 

10.973, de 2 de dezembro de 2004; a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o 

art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da 

Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei 

nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 

2009 (BRASIL, 2018).  

Na prática, essas normas são aplicadas através de acordos de cooperação 

técnica (com ou sem repasses de recursos à ICTs/agências de fomentos) que são 

celebrados entre ICTs/agências de fomentos e empresas ou, em alguns casos, 

entre ICTs/agências de fomentos e ICTs/agências de fomentos ou ainda por meio 

de convênios entre instituições públicas.  
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Dessa forma, os pesquisadores, os inventores, os autores e os profissionais 

vinculados às ICTs/agências de fomentos necessitam lidar com esses instrumentos 

para, de fato, iniciarem os trabalhos relacionados às pesquisas de inovação.  

Dentro desse contexto, criou-se o Sistema para Gestão de Processos de 

Acordos e Contratos de Transferência de Tecnologia – SGTT, para otimizar a 

produção de acordos de cooperação e, também, evitar erros materiais ou formais 

na confecção dessas minutas.  

Como forma de facilitar a utilização do SGTT em ambientes de inovação, 

desenvolveu-se o “manual do sistema” (PEIXOTO et al; 2015), empregando-se 

telas do software, disponibilizando o passo a passo para a confecção dos 

documentos (BACELAR et al; 2009). 

Nesse sentido, por maior que sejam as facilidades proporcionadas aos 

usuários para se gerar documentos no sistema (SGTT), preocupou-se, também, 

em desenvolver um manual que oriente os usuários acerca das funcionalidades e 

ferramentas disponibilizadas. 

 

4.2 METODOLOGIA  

O desenvolvimento do manual do sistema, assim como os demais produtos 

dessa pesquisa (Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de 

Transferência de Tecnologia – SGTT), caracteriza-se por ser um projeto coletivo 

multidisciplinar, construído por meio de reuniões periódicas e com o intuito de 

desenvolver produtos que atendam às demandas paras as quais foram propostas.  

Nesse sentido, a articulação de diferentes saberes, por profissionais de 

diversas áreas da ciência (direito, química, computação e administração) tende a 

gerar um produto holístico; por outro lado, se elaborado por uma única visão 

disciplinar tenderia a uma visão fragmentada (BACELAR et al; 2009).  

 

4.2.1 Etapas para elaboração do manual do sistema SGTT 

A metodologia empregada na elaboração do manual de sistema SGTT, foi 

dividida em 04 (quatro etapas):  
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A primeira etapa (i), diz respeito à definição dos objetivos do manual SGTT. 

Levou-se em consideração delimitar os objetivos do manual, deixando-os claros, 

inicialmente no título e na introdução do instrumento.  

Nessa etapa, houve a inserção das maiores dificuldades visualizadas pelos 

usuários no momento da utilização do SGTT, constatadas a partir dos testes iniciais 

com membros dos NITs (IF Sertão-PE e UNIVASF), destacando também, os 

objetivos propostos pelos responsáveis e coordenadores dos NITs envolvidos na 

pesquisa.   

A segunda etapa (ii), consistiu em promover uma tempestade de ideias 

(brainstorming), sobre a formatação visual que poderiam ser aplicadas ao produto 

(manual do sistema) em questão.  

O brainstorming pode ser descrito como um método criativo aplicado às mais 

diversas áreas do conhecimento, cujo objetivo é gerar alternativas ou opções para 

um determinado segmento (MINICUCCI, 2001). Nessa etapa, surgiram, também, 

as principais ideias quanto às figuras aplicadas ao manual, o formato dos textos e 

as estruturas gráficas a serem seguidas pelo instrumental. 

Dessa forma, optou-se por inserir conteúdo visual, através das telas do 

sistema, como forma de direcionar ao preenchimento correto das cláusulas, com 

as suas respectivas descrições.  

Na terceira etapa (iii), foi feita uma seleção das telas que seriam inseridas 

no manual, com uma descrição para cada uma delas, através de “registros 

fotográficos” (prints) retirados do SGTT e colados junto ao manual.  

O manual do sistema foi confeccionado no formato DOC, a partir do editor de 

texto MICROSOFT OFFICE WORD 365 e convertido para o formato PDF.  

Por fim, a quarta e última etapa (iv), a validação do manual. Essa validação 

ocorreu junto aos testes inicias do SGTT, onde foi disponibilizado no próprio 

sistema no item “FAQ”, na aba “tutoriais” o manual do sistema em formato de PDF, 

como forma de dar mais suporte ao usuário.  

A partir do questionário aplicado aos usuários que testaram o sistema 

(Anexo I), como forma de validação, foi possível fazer adaptações e adequações.  

A seguir, foi disponibilizado cópia do manual.  
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5 PRODUTO 4 - IDENTIDADE VISUAL  

Neste capítulo foi desenvolvido o produto 04 (quatro): “Identidade visual”, 

aqui apresentamos a introdução contendo a justificativa e os objetivos para a 

criação da logomarca. No tópico seguinte, apresenta-se o passo a passo para a 

produção da identidade visual do “SGTT” e, por fim, no último tópico, a versão final 

produzida para a representação das instituições envolvidas na criação do projeto.  

 

5.1 INTRODUÇÃO  

As tecnologias, nas últimas décadas, têm se apresentado como os principais 

fatores de progresso e de desenvolvimento econômico da humanidade e, também, 

como uma das principais alternativas para implementação de soluções a entraves 

nos diversos setores da economia (SILVEIRA; BAZZO, 2009). Assim, a inserção 

das tecnologias nas rotinas administrativas vem demonstrando ser o caminho mais 

razoável para se evitar desgastes na produção e execução de determinados 

documentos.  

Nesse sentido, o Sistema Para Gestão de Processos de Acordos e Contratos 

de Transferência de Tecnologia – SGTT, foi desenvolvido com o objetivo de 

otimizar os processos de elaboração e gerenciamento de acordos de cooperação 

técnica firmados pelas Institutos Científicos, Tecnológicos e de Inovação (ICTs) 

com empresas ou, algumas vezes, com outras ICTs; mais especificamente nos 

Núcleos de Inovações Tecnológicas (NITs), do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF SERTÃO-PE) e da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).  

O SGTT propõe rapidez e a desburocratização para a confecção desses 

instrumentos jurídicos e, ao mesmo tempo, contribuir para o melhoramento do 

fluxograma até a assinatura final das minutas de acordos.  

 Levando-se em consideração os parâmetros das tecnologias e os objetivos 

propostos pelo SGTT, desenvolveu-se as representações gráficas do sistema, de 

forma a estabelecer todo o conjunto de relações aplicadas a cada elemento 

utilizado na identidade visual, onde os símbolos e os logotipos se tornam 

verdadeiras sínteses dos produtos ou serviços (STRUNCK; 2001).   
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Para tanto, esses elementos foram escolhidos com o intuito de transmitir a 

sensação visual de compartilhamento de informações, agilidade e segurança na 

confecção de acordos de cooperação técnica e, por fim, refletir a importância da 

parceria existente entre IF SERTÃO-PE e UNIVASF. 

 

5.2 METODOLOGIA  

A metodologia para o desenvolvimento da identidade visual é constituída por 

um processo de etapas a serem percorridas. Seguindo esse parâmetro, Gilberto 

Luiz Strunck (2001), propõe a construção de identidade visual, a partir de dois 

grandes elementos classificativos: os elementos primários (logotipo e símbolos); e 

os secundários (cores, tipografia e formas) que combinados resultam em um 

sistema de identidade visual.  

Neste projeto, foi inserida a dinâmica de grupo brainstorming que, traduzida 

para o português, significa “tempestade de ideias”. A técnica, resumidamente, 

consiste na reunião de um grupo de pessoas com o objetivo de propor alternativas 

e ideias inovadoras para determinada situação.  

Para auxiliar a escolha dos elementos classificativos (primário e secundário), 

empregou-se a técnica brainstorming, pois a técnica permite aos participantes 

oferecerem ideias imediatas, propor alternativas e, especialmente, confere 

liberdade ao grupo envolvido na pesquisa (MINICUCCI, 2001). 

O processo de escolha dos elementos que compõe a identidade visual, 

dividiu-se em dois momentos: o primeiro, foi entender quais seriam os elementos 

primários (logotipo e símbolos), a partir dos objetivos institucionais dos parceiros 

(IF SERTÃO-PE e UNIVASF) e as funcionalidades que o sistema propõe como 

alternativas à solução tecnológica e à problemática que originou a pesquisa. 

 

5.2.1 Elementos primários (logotipo e símbolos) 

Os elementos primários (logotipo e símbolos), foram selecionados, 

respectivamente, segundo Strunck (2001), da seguinte forma: para composição do 

logotipo foi escolhido letras de um alfabeto existente, porém modificadas (utilizou-

se o alfabeto e suas variações do programa de computador CorelDraw); para a 
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escolha do símbolo, optou-se por inserir o sistema binário, como forma de 

representar as tecnologias presentes em, praticamente, todos os setores.  

Trabalhou-se, inicialmente, com 05 (cinco) esboços na busca do logotipo 

sugerido pela equipe; podendo ser visualizados na Figura 1. 

 

Figura 1. Variações dos esboços da identidade visual 

 

5.2.2 Elementos secundários (cores, tipografias e formas) 

No segundo momento, após a definição dos elementos primários, a equipe 

se concentrou na escolha dos elementos secundários (cores, tipografias e formas).  

Dentro do universo cromático da logo, escolheu-se utilizar três cores: o verde 

(#00A859), o azul (#1D6BAB) e o cinza (#E8E8E8), além de tons semelhantes às 

cores escolhidas (verde (#5AEF5A), azul (#2887D4) e o cinza (#D2D3D5)), 

conforme a Figura 2, a seguir. 
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Figura 2: Paleta de cores aplicadas a identidade visual "SGTT". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o elemento secundário tipografia, empregou-se a fonte Roboto, em sua 

variação Black (preto), disponíveis no programa de computador CorelDraw, utilizado 

como software base para a construção dessa identidade.  

Quanto às formas empregadas na identidade visual, a largura da logomarca 

não deve ser inferior a 29 mm e em mídia digital, a largura da logomarca não deve 

ser inferior a 155 pixels (72 DPI).  

Após a avaliação dos profissionais envolvidos com os NITs, chegou-se à 

versão final da logomarca que representa de forma objetiva as cores das 

instituições e, também, o objetivo do sistema. 

 

 
5.3 VERSÃO FINAL DA IDENTIDADE VISUAL  

 
A logomarca final do SGTT está apresentada na Figura 3 e é classificada, 

segundo Jungmann (2010), como do tipo mista, pois inclui elementos nominativos, 

no caso das letras representativas do “SGTT” e figurativos, no caso da figura do 

sistema binário disposta ao fundo das letras “TT”.  

Após a confecção da logomarca, foi feita uma busca junto ao INPI com a 

sigla “SGTT”, no local que se refere às marcas registradas no instituto, como forma 

de evitar duplicidade de marcas, semelhança ou igualdade. A busca não identificou 

nenhuma marca igual ou semelhante. 
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Figura 3. Versão final da identidade visual SGTT 

 
Fonte: Autores 

 
 

Os elementos escolhidos para a composição da identidade visual do SGTT, 

refletem a sensação visual de compartilhamento de informações, agilidade e 

segurança na confecção de acordos de cooperação técnica junto às ICTs e, por 

fim, remete, às características visuais empregadas na logomarca do IF SERTÃO-

PE e UNIVASF. 
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6 PRODUTO 5 - GUIA DA IDENTIDADE VISUAL  
 
 

O produto 05 (cinco) “Guia de identidade visual”, foi desenvolvido a partir da 

necessidade de se padronizar a utilização da logomarca “SGTT” nas suas mais 

diferentes formas de aplicação. Nesse sentido, considerou-se para a produção 

desse produto, os objetivos que levaram as instituições parceiras a desenvolver 

essa pesquisa; os signos empregados na construção da logo e a parceria já 

existente entre as ICTs.  

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 
O Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de 

Transferência de Tecnologia – SGTT, foi desenvolvido a partir de demandas dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs, do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF SERTÃO-PE e da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco – UNIVASF, com o objetivo de otimizar os processos de 

elaboração e gerenciamento dos contratos e dos acordos de cooperação técnica 

para Transferência de Tecnologia entre ICT-ICT e ICT-Empresa. 

O sistema é composto por dois modelos de minutas de acordos de 

cooperação técnica, disponibilizados pela Procuradoria Geral Federal (PGF), 

implementadas a partir da inserção de notas explicativas nos campos que devem 

ser preenchidos pelos usuários; por um FAQ (Frequently Asked Questions), onde 

se pode visualizar: perguntas frequentes acerca do SGTT e das suas funções; um 

tutorial contendo um manual do sistema contando o passo a passo para se gerar 

uma minuta de acordo e um vídeo embargado ao manual; a documentação 

contendo a legislação aplicada para a construção da notas explicativas; e por fim, 

um manual da identidade visual do SGTT. 

O manual de identidade visual reúne todos os parâmetros para a perfeita 

identificação das Instituições, empresas e produtos desenvolvidos para diversos 

segmentos, agregando, também, informações capazes de elucidar os elementos 

como o logotipo, símbolos, cores, tipografia e formas escolhidos para a construção 

da logomarca e, também, determinar e demonstrar a forma correta de aplicação da 

identidade visual em diferentes suportes (TEIXEIRA; SILVA; BONA, 2007).     
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No manual da identidade visual do SGTT, o usuário tem acesso ao conceito 

da marca; a versão preferencial; as variações recomendadas; as proibições de uso 

para a preservação dos elementos; as aplicações; as cores empregadas e, 

finalmente a tipografia escolhida.   

Dessa forma, o objetivo do manual da identidade visual SGTT, é preservar 

a uniformidade e a coerência dos elementos primários e secundários utilizados na 

sua criação (STRUNCK; 2001); e, preservar, também, correta aplicação em todos 

os níveis nas quais as instituições e empresas possam utilizá-la.  

 

6.2 METODOLOGIA  

 
A articulação de saberes multidisciplinares tende a geração de produtos 

holísticos (BACELAR, 2009); dessa forma, para a produção do guia de identidade 

visual do SGTT, como, também, para o desenvolvimento tecnológico dos demais 

produtos do projeto, levou-se em consideração a ideia de um produto coletivo, 

resultante de uma construção dialógica e, também, considerando o pluralismo de 

conhecimentos técnicos dos pesquisadores envolvidos.  

 

6.2.1 Etapas da confecção do manual de identidade visual 

A metodologia empregada para a confecção do manual de identidade visual, 

foi baseado em três etapas:  

Na primeira etapa, definiu-se quais seriam os objetivos do guia. Preocupou-

se em deixar esses objetivos de forma clara e delimitados no início do manual, mais 

especificamente, através do conceito e dos elementos gráficos empregados na 

logomarca. Essa preocupação aconteceu em função de não deixar o manual um 

artefato meramente ilustrativo.  

Cabe destacar que, nessa etapa, a participação dos membros dos Núcleos 

de Inovação Tecnológica (NITs) tornou-se imprescindível para a obtenção de um 

resultado que contemplasse a ideia e os objetivos propostos inicialmente na 

construção da identidade visual.  

Na segunda etapa, mais uma vez, utilizou-se da técnica de promoção de 

tempestade de ideias (brainstorming). Essa técnica consiste na reunião de todos 
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os participantes do projeto como o fim de propor, de forma livre, alternativas e 

possibilidade para a construção do enredo, do conteúdo (textual e gráfico) do 

manual (MINICUCCI, 2001).   

A proposta começa, de fato, a se formar, a partir da terceira etapa da 

construção, onde os esboços realizados junto ao programa de computador 

CorelDraw, versão X7 e, apresentados no segundo momento de reunião de equipe, 

foram avaliadas e, em seguida, feitas as considerações do que poderia ser 

melhorado.  

Por fim, na última reunião, houve a validação do que foi planejado e 

elaborado pela equipe, como proposta final para a validação desse produto junto 

aos usuários e pesquisadores dos NTIs envolvidos.  
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3.1 GUIA DE IDENTIDADE VISUAL  

Nas páginas a seguir, apresentaremos na íntegra o Guia de Identidade Visual 

da marca SGTT 
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4 AVALIAÇÃO DO SGTT PELOS PARES 

 

Este capítulo corresponde à avaliação do Sistema para Gestão de 

Processos de Acordos e Contratos de Transferência de Tecnologia – SGTT e a 

análise dos resultados obtidos a partir de questionário direcionado aos membros 

do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF SERTÃO-PE) e da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF).  

 

4.1 INTRODUÇÃO  

Os acordos de cooperação técnica são instrumentos que conferem 

segurança jurídica e transparência das atividades realizadas ao longo de uma 

parceria entre Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e/ou entre 

estas e empresas privadas que laboram com inovação (BARBOSA, 2010).  

Com o advento da lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e, posteriormente 

modificada, por meio da lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 que foram 

regulamentadas com o decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018; esses 

instrumentos se tornaram uma realidade para a confirmação de parcerias junto às 

ICTs públicas, mais especificamente nos Núcleos de Inovação Tecnológicas (NITs) 

(Brasil, 2018).  

Esses documentos, na maioria das vezes, são elaborados pelos próprios 

pesquisadores nos ambientes de inovação.  Assim, a partir de um modelo 

disponibilizado, adequa-se essa referência ao caso concreto da pesquisa e, após 

as análises dos parceiros, o documento segue para validação junto à procuradoria 

do órgão.  

No entanto, observa-se certa dificuldade no momento da elaboração desses 

instrumentos, tanto na divisão das responsabilidades e direitos dos parceiros, 

quanto na fase de negociação para uma possível transferência de tecnologia (TT), 

pois as políticas de inovação, sobretudo no Brasil, vêm se mostrando uma realidade 

recente (BUFREM; SILVEIRA; FREITAS,2018).  

A partir dessas dificuldades a Procuradoria Geral Federal (PGF), através da 

Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação (CP-CT&I), criou modelos 
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de acordos de cooperação técnica, com notas explicativas em algumas cláusulas 

(com e sem repasse de recursos financeiros), esses modelos podem ser utilizados 

para a celebração de acordos entre ICTs públicas e entre essas e empresas 

privadas.  

Ainda assim, essas minutas padronizadas da PGF não configuraram 

suficientes para o esclarecimento de alguns itens do documento que estão 

diretamente ligados, por exemplo, a política de inovação de cada ICT.  

Nesse sentido, desenvolveu-se um software que elabora e gerencia acordos 

de cooperação técnica com as minutas padronizadas que foram disponibilizadas 

pela PGF, incluindo nesses documentos notas explicativas que remetem à política 

de inovação das ICTs que farão uso desses documentos que, nesse caso, é o NIT 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

(IF SERTÃO-PE) e, também, o NIT da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF).  

O software (Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de 

Transferência de Tecnologia – SGTT), foi submetido a avaliação sistemática, 

através da aplicação de questionário, junto aos membros dos NITs. Essa avaliação 

permite quantificar a aceitabilidade e a possibilidade de inserção dessa tecnologia 

junto a esse setor da inovação.  

 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo Geral 

Analisar as funcionalidades e a eficiência do SGTT na elaboração de acordos de 

cooperação técnica no NIT do IF SERTÃO-PE e NIT UNIVASF.  

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de se buscar o objetivo geral, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos:  

1. Realizar estudos da doutrina e das normas empregadas, na elaboração dos 

modelos de acordos de cooperação técnica disponibilizados pela PGF; 
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2. Compreender o fluxograma para a elaboração de minutas de acordos de 

cooperação técnica nos NITs do IF SERTÃO e da UNIVASF;   

3. Desenvolver questionário do tipo survey para aplicação junto aos membros 

dos NITs;  

4. Analisar as funções propostas pelo SGTT a partir de uma simulação de 

acordo de cooperação;  

5. Descrever o grau de aceitação do SGTT por ICTs públicas.  

6. Verificar as principais contribuições que o software (SGTT) poderá trazer na 

elaboração de acordos de cooperação.   

 

4.3  METODOLOGIA  

 

4.3.1 Natureza da pesquisa 

A natureza da pesquisa em questão é do tipo descritiva, formal e estruturada, 

com recorte transversal. Assim, foi utilizado, quanto aos métodos de abordagem, o 

quantitativo e o qualitativo que, geralmente, são aplicados em pesquisas do tipo 

descritivas (RICHARDSON et al., 1999). 

O método de pesquisa do tipo quantitativo proclama que tudo pode ser 

quantificável através da análise e classificação de números, informações e dados. 

Enquanto o método do tipo qualitativo tem o objetivo de verificar a relação da 

realidade com o objeto de estudo, obtendo diversas interpretações de uma análise 

indutiva por parte do pesquisador (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).   

Por outro lado, trata-se, também, de uma pesquisa transversal, pois os 

dados foram coletados ao longo de um único período de tempo, ou seja, entre 16 

de março e 29 de maio de 2020, por meio de um questionário enviado por e-mail, 

produzido com a ferramenta do Google Forms.  

A Figura 1, a seguir, representa o desenho metodológico da pesquisa. 
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Figura 1 – Desenho metodológico da pesquisa 

Fonte: Autor. 

 

O desenho metodológico acima apresenta os caminhos percorridos até as 

considerações finais deste projeto. A seguir, serão especificadas as fases 

exploratórias e descritivas da elaboração e aplicação do questionário avaliativo.  

 

4.3.2 Elaboração do questionário 

O instrumento de pesquisa questionário é um documento composto de um 

conjunto de perguntas ordenadas de acordo com critérios predeterminados, que, 

geralmente, é respondido, sem a presença do pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 

2003). Esse método tem o objetivo de coletar dados de um determinado grupo.  

Segundo Oliveira (1999) o questionário científico apresenta as seguintes 

características: a) ser o elemento essencial de qualquer levantamento, b) reunir 

todas as informações necessárias aos objetivos da pesquisa e, por fim, c) possuir 

uma linguagem objetiva e adequada ao público alvo.  

Para que o questionário cumpra com a sua finalidade avaliativa, Marconi e 

Lakatos (2003) defendem que a sua elaboração deve seguir as recomendações a 

seguir: 1) Os temas escolhidos para compor as perguntas devem estar de acordo 

Fonte: Autor 
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com os objetivos da pesquisa; 2) O questionário deve ser conciso à finalidade que 

se propõe, pois um questionário extenso tende a deixar o respondente cansado ou 

evasivo, da mesma forma que um questionário conciso demais, pode não 

contemplar toda a proposta da pesquisa; 3) deve acompanhar de orientações de 

como o participante deve respondê-las e, por fim, 4) a estética e as formas devem 

ser observadas.  

Dessa forma, para a elaboração do questionário percorreu-se as seguintes 

etapas: 1) inicialmente apresentou-se perguntas desenvolvidas com base na 

revisão de literatura, nas normas consultadas e na compreensão do fluxograma de 

elaboração de acordos de cooperação e contratos de TT; 2) validação das 

perguntas, a partir dos testes iniciais do SGTT junto aos membros do NIT do IF 

SERTÃO-PE, e por fim, 3) determinação do método de aplicação.  

Inicialmente, fez-se um estudo bibliográfico acerca da política de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que respalda todas as atividades 

desenvolvidas através das ICTs públicas. Mais especificamente o NIT do IF 

SERTÃO-PE e, também, o NIT da UNIVASF.  

Nesse sentido, consultou-se a política de inovação das duas ICTs; todo o 

ordenamento jurídico (Constituição Federal de 1988; normas que regulam a 

inovação; instruções normativas do INPI, etc.) e, ainda, o fluxograma para a 

confecção de acordos e contratos de TT.  

Essa revisão da literatura tratou de dois aspectos fundamentais para a 

construção do questionário: 1) A forma que esses documentos estão sendo 

elaborados pelos NITs e; 2) A previsão normativa para a confecção desses 

instrumentos. Além de demonstrar a importância e o cuidado no momento da 

elaboração.  

 

4.3.3 Pré-teste do Questionário 

Assim sendo, o questionário para pré-teste foi criado na ferramenta de 

aplicação Google Forms (escolhida e inicialmente testada pelo próprio pesquisador 

e mais uma pessoa de fora do ambiente da pesquisa e do ambiente pesquisado), 

com o objetivo de se verificar a adequação do formato e da facilidade para se 

responder.  
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Após essa primeira verificação, realizou-se ajustes no texto e no formato 

para o preenchimento de identificação dos respondentes. Posteriormente, foi 

enviado convite, por e-mail, para um profissional da área de elaboração de acordos 

de cooperação técnica do IF SERTÃO-PE, para testar o sistema e responder ao 

questionário. Esse pré-teste ocorreu em um período de 15 (quinze) dias, a partir do 

convite enviado.  

 

4.3.4 Validação do questionário  

Após essas primeiras etapas de elaboração e pré-teste do questionário, 

esses itens passaram por uma validação de conteúdo, com o objetivo de se realizar 

uma análise qualitativa de como as perguntas foram distribuídas pelo pesquisador 

ao longo do instrumento.  

A avaliação de conteúdo, permite deixar os itens com uma amostra 

significativa, não redundante e não viciada e assegurar que as perguntas reflitam 

de fato o que se pretende avaliar (RAMOS, 2015).  

Nesse sentido, foi solicitado a dois especialistas da área de PD&I que 

laboram com acordos de cooperação técnica, para que utilizassem o sistema e 

avaliassem os itens do questionário em relação à forma e o conteúdo. 

Os profissionais fizeram as sugestões e adaptações ao objetivo proposto – 

aplicação do questionário para análise do desempenho das funcionalidades do 

sistema. Ao final desta etapa, tem-se o questionário validado.  

 

4.3.5 Instrumento final da pesquisa 

O instrumento utilizado foi 01 (um) questionário semiestruturado, contendo 

10 (dez) perguntas fechadas, com 05 (cinco) alternativas distribuídas na seguinte 

ordem: a) Insuficiente; b) Regular; c) Bom; d) Muito bom; e) Excelente e; 02 (duas) 

perguntas abertas, para respostas livres e facultativas, sendo essas perguntas 

agrupadas em 04 (quatro) grupos.   

As 10 (dez) perguntas fechadas foram compostas por 05 (cinco) perguntas 

sobre o desempenho das funções propostas pelo sistema; 03 (três) perguntas 

relacionadas à aparência e a facilidade de utilização do sistema e, por fim, 02 (duas) 
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perguntas referentes ao grau de satisfação dos usuários relacionados aos objetivos 

proposto pelo SGTT.  

De outro modo, as 02 (duas) perguntas do tipo aberta, foram as seguintes: 

a) Quais são as suas recomendações para melhorarmos o nosso software? b) Na 

sua opinião, como este software contribuirá para a otimização dos processos de 

confecção das minutas de acordos de cooperação técnica no NIT? 

A seguir, são detalhados os 04 (quatro) grupos de perguntas que compõem 

o instrumento proposto para aplicação na pesquisa:  

I. FUNCIONALIDADES PROPOSTA PELO SISTEMA – As 05 (cinco) 

perguntas foram elaboradas com o intuito de se verificar o desempenho do 

software na elaboração e gerenciamento de acordos e contratos, conforme o 

objetivo específico 04;  

II. APARÊNCIA E FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – 

Desenvolveu-se 03 (três) questões objetivando aferir o grau de dificuldade 

para se fazer uso da ferramenta;  

III. SATISFAÇÃO COM O SISTEMA – Os participantes responderam duas 

perguntas sobre o nível de satisfação com o software, essas perguntas estão 

associadas com o objetivo específico 05 

IV. CONTRIBUIÇÕES DO SOFTWARE PARA ICTs E SUGESTÕES DE 

ESPECIALISTAS – Foram elaboradas 02 (duas) perguntas do tipo aberta, com 

o objetivo de deixar o participante à vontade acerca de críticas, elogios e 

sugestões para o melhoramento do sistema. Esse grupo de perguntas possui 

correlação com o objetivo específico 06.  

Essas perguntas permitiram caracterizar a amostra obtida e se fazer uma 

análise acerca do sistema.  

 

4.3.6 Coleta de dados 

Para a coleta de dados dessa pesquisa, utilizou-se a metodologia do tipo 

survey que, segundo SILVA et al (1997) é a “coleta sistemática de informações a 

partir dos respondentes com o propósito de compreender e/ou prever alguns 

aspectos do comportamento da população em estudo”.    
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Almeida e Botelho (2006), asseguram que o método survey é adequado para 

coletar dados de pesquisas quantitativas, portanto, é empregado para a: (a) 

medição de variáveis com muitas categorias de resposta, (b) investigação de 

atitudes e opiniões que não são normalmente observadas, (c) descrição de 

características de uma população. 

Nesse sentido, foi confeccionado formulário, contendo as 12 (doze) 

perguntas, junto ao site do Google Forms (https://www.google.com/intl/pt-

BR/forms/about/).  

O questionário foi enviado por e-mail, juntamente com o link que dá acesso 

ao SGTT. No mesmo e-mail, foi orientado acerca do preenchimento das minutas 

de acordos junto ao sistema.  

Nesse sentido, o participante da pesquisa faz um cadastro simples para 

acesso e, em seguida, cria um acordo de cooperação técnica (com ou sem repasse 

de recursos).  

Com o fim de se evitar resultados tendenciosos, durante todo o processo de 

utilização do sistema e, também, na aplicação do questionário não houve a 

ingerência e nem tão pouco a participação do pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 

2003). 

Ao fim da aplicação do questionário, o Google Forms, fez uma “pré-análise” 

das respostas dos participantes da pesquisa, contendo as respostas individuais e 

o resumo de todas as respostas.  Posteriormente, essas respostas foram 

exportadas para software Microsoft Excel (MS Excel) versão 2016/Windows 10, 

para a construção de gráficos detalhados dos resultados.  

 

4.3.7 Universo e amostra  

O universo da pesquisa consiste no conjunto de elementos que possuem as 

características que serão objetos do estudo (Vergara, 1997), nesse sentido, o 

universo dessa pesquisa foram as ICTs públicas que promovem a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico na área da Inovação.  

Por outro lado, a amostra ou população amostral que consiste em uma parte 

do universo da pesquisa, foi composta pelos NITs do IF SERTÃO-PE e o NIT da 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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UNIVASF, corroborando a metodologia survey, utilizada para, através de uma 

parcela da população, estudar esta como um todo (BRYMAN, 1989) (BABBIE, 

1999). 

Assim, a população objeto de estudo foi representada pelos membros dos 

NITs acima, mais especificamente, aqueles que direta ou indiretamente laboram 

com acordos de cooperação técnica entre ICTs públicas e estas ou, ainda, entre 

ICTs e empresas privadas.  

Quanto ao tamanho da amostra, Costa (2011), recomenda que seja a maior 

possível, dentro dos limites dos recursos disponíveis. De outra forma, Pasquali 

(1999) aponta que entre cinco e dez indivíduos por item do instrumento, são 

suficientes para atender a questão da amostra. Nesse estudo, obteve-se a 

quantidade de 06 participantes.  

De acordo com a tabela 1, a amostra de participantes selecionados, 

contemplou os objetivos deste estudo e, também, contribuiu para a análise dos 

objetivos propostos pelo SGTT (elaboração e gerenciamento de acordos de 

cooperação técnica).  

Tabela 1 – Composição final da amostra de participantes da pesquisa 

 

Nº DE 

PARTICIPANTE

S 

 

ICT QUE O 

PARTICIPANTE É 

VINCULADO 

 

 

DEPARTAME

NTO DA ICT 

 

 

CÓDIGO/ 

PARTICIP

ANTE 

 

 

CARGO OU 

FUNÇÃO 

 

01 

 

IF SERTÃO-PE 

 

PROPIP 

 

001 

Pró-Reitora de 

Pesquisa, 

Inovação e Pós-

graduação 

 

02 

 

UNIVASF 

 

NIT 

 

10 

Diretora 

Institucional de 

Inovação 

Tecnológica 

 

03 

 

IF SERTÃO-PE 

 

NIT 

 

03 
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Coordenadora do 

NIT IF SERTÃO-

PE 

04 IF SERTÃO-PE NIT 01 Administrador 

 

05 

 

IF SERTÃO-PE 

 

ISA 

 

01 

Ex-coordenador da 

ISA 

 

06 

 

UNIVASF 

 

NIT 

 

01 

Coordenadora de 

Propriedade 

intelectual 

Fonte: Autor 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A análise dos dados da pesquisa considerou todos os 06 (seis) questionários 

recebidos. Desse modo, os dados foram analisados de forma conjunta e anônima, 

não sendo identificados os profissionais e as ICTs participantes, ainda que os 

respondentes tenham identificado as instituições que são vinculados.  

As seguintes análises foram realizadas utilizando-se dos dados coletados: 

 

4.4.1 Funcionalidades proposta pelo sistema  

O SGTT foi desenvolvido a partir da necessidade de proporcionar mais 

segurança e otimizar o fluxograma de elaboração de acordos de cooperação 

técnica dentro de ICTs públicas, mais especificamente, nos NITs do IF SERTÃO-

PE e no NIT da UNIVASF.  

Assim, trata-se de um software que elabora e gerencia acordos de 

cooperação técnica (com e sem repasses de recursos), a partir de modelos de 

minutas disponibilizadas pela Procuradoria Geral Federal (PGF). Esses acordos 

foram inseridos no sistema de forma que o pesquisador/usuário possa editar e 

adequar à minuta do documento ao caso concreto.  

Ao longo do preenchimento da minuta do acordo, o pesquisador/usuário 

pode recorrer aos botões “ ”, “ ”, “ ”, nesses botões, contém as chamadas 

Notas explicativas que foram implementadas e acrescidas de mais informações 
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didático-pedagógica, com o fim de deixar o preenchimento das cláusulas ainda 

mais claro e objetivo.   

Nesse sentido, os participantes da pesquisa, após utilizarem o software, foram 

indagados, através do questionário, acerca do desempenho das funções descritas 

acima. O gráfico 1 mostra a frequência de respostas para a pergunta P1. 

Gráfico 1 - Respostas dadas à pergunta 1: Quão rápida foi a confecção da minuta de 
acordo de cooperação técnica através do nosso software?  

Fonte: Autor. 

Conforme se depreende do Gráfico 1, dos 06 (seis) participantes da 

pesquisa, 04 (quatro), avaliaram o desempenho quanto à rapidez na elaboração de 

acordos como “muito bom” representando 67% dos entrevistados. Por outro lado, 

apenas 01 (um) participante avaliou como “regular” e outro como “bom”.  

No que se refere ao processo de inovação de se utilizar as minutas de 

acordos de cooperação técnica da PGF, com notas didático-explicativas 

aprimoradas, de acordo com o Gráfico 2, os respondentes avaliaram essa ideia 

como “excelente” (83%) e “muito boa” (17%).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor melhorar gráfico 

16,5%

16,5%

67%

B. REGULAR

C. BOM

D. MUITO BOM
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Gráfico 2 - Quão útil é inserção de modelos de cooperação técnica com notas 

explicativas em nosso software? 

 

Fonte: Autor. 

De modo geral, perguntou-se aos participantes quão bem-sucedido foi o 

software em todas as funções que se propõe a realizar: confeccionar acordos de 

cooperação técnica e gerenciar os acordos de cooperação dos NITs.  

Conforme o Gráfico 3, da amostra total da pesquisa, 04 (quatro) participantes 

responderam que o SGTT, foi “excelente” no desempenho das suas funções, ao 

passo que 02 (dois) disseram que o sistema foi “muito bom”.  

Gráfico 03 - Quão bem-sucedido é o nosso software na realização das funções que ele se 
propõe a fazer? 

 

Fonte: Autor. 

 

Seguindo esse grupo de perguntas, foi questionado aos respondentes 

quanto à classificação da leitura e compreensão das cláusulas dos acordos, através 

17%

83%

D. MUITO BOM

E. EXCELENTE
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das notas explicativas. Conforme se infere do Gráfico 4, quatro respondentes 

classificaram como “muito bom”; dois como “bom” e um como regular.  

Gráfico 4 - Quanto à leitura e compreensão das cláusulas dos acordos de cooperação 

técnica através das notas explicativas, como essa leitura pode ser classificada? 

 

Fonte: Autor. 

Por fim, a última pergunta desse grupo, se referiu ao conteúdo apenas das 

notas didático-explicativas, como poderiam ser classificadas. De acordo com o 

gráfico 5, 03 (três) entrevistados responderam que é “muito bom” (50%); 02 (dois) 

disseram é “bom” e 01 (um) respondeu que é “excelente”.  

Gráfico 5 - Quanto ao conteúdo apenas das notas explicativas, como podem ser classificadas? 

 

Fonte: Autor 

Quanto ao grupo de perguntas que se refere ao desempenho das 

funcionalidades propostas pelo sistema, obteve-se um total para esse grupo de 30 

(trinta) respostas, que foram agrupadas, conforme tabela 2 a seguir: 

15%

28%

57%

B. REGULAR

C. BOM

D. MUITO BOM

33%

50%

16%

C. BOM

D. MUITO BOM

E. EXCELENTE
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Tabela 2 - FUNCIONALIDADES PROPOSTA PELO SGTT 

CLASSIFICAÇÃO Nº DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

A. INSUFICIENTE 0 0% 

B. REGULAR 02 6,7% 

C. BOM 05 16,7% 

D. MUITO BOM 13 43,3% 

E. EXCELENTE 10 33,3% 

Fonte: Autor 

A partir da leitura da tabela acima, é possível inferir que o sistema foi 

avaliado, na percepção dos respondentes, quanto às funções que se propõe a 

executar, como ”regular” (6,7%) “bom” (16,7%); “muito bom” (43,3%) e “excelente 

(33,3%), respectivamente.  

 

4.4.2 APARÊNCIA E FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

O SGTT foi desenvolvido com um layout simples, como forma de deixar a 

sua utilização autodidata. No entanto, preocupou-se, também, em desenvolver 

produtos que contribuam para os objetivos propostos.  

Nesse sentido, foi disponibilizado um FAQ e uma cartilha para orientar o 

usuário/pesquisador na utilização do sistema e elaboração das minutas de acordos.  

Como forma de avaliar a utilidade desses dispositivos disponibilizados pelo 

SGTT, foi perguntado aos participantes acerca do grau de compreensão das 

funcionalidades do software.  

Conforme Gráfico 6, a seguir, 04 (quatro) dos entrevistados classificou a 

compreensão das funcionalidades do sistema como “muito bom” (67%); por outro 

lado 02 (dois) respondentes a classificaram como “excelente” (33%).   
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Gráfico 6 - Quão fácil foi compreender as funcionalidades do nosso software? 

 

Fonte: Autor. 

 

Em seguida perguntou-se aos entrevistados acerca da aparência do SGTT, 

mais especificamente do quão amigável é a interface produzida.  

Para 03 (três) dos 06 (seis) respondentes, a interface pode ser classificada 

como “excelente”, enquanto, 02 (dois) disseram que é “muito bom” e apenas 01 

(um) disse ser “bom”. De acordo com o gráfico 7, vejamos:   

 

Gráfico 7 - Quão amigável é a interface do nosso software? 

 

 

Fonte: Autor. 

Por fim, no grupo de perguntas acerca da aparência e facilidade de utilização 

do sistema, perguntou-se quão útil é a disponibilização de um serviço FAQ aos 

usuários/pesquisadores.  

67%

33%

D. MUITO BOM

E. EXCELENTE

Fonte: Autor  Fonte: Autor  
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De acordo com o Gráfico 8, a seguir, 03 (três) entrevistados (50%) avaliaram 

o FAQ como “excelente”, ao passo que 02 (dois) classificou como “muito bom” e 

01(um) como sendo “bom”.  

 

Gráfico 8 - Quão útil é o nosso serviço de suporte (FAQ) aos usuários do software? 

 

Fonte: Autor. 

No que diz respeito ao grupo de perguntas que se refere à “aparência e 

facilidade na utilização do sistema”, coletou-se 18 (dezoito) respostas que foram 

agrupadas e analisadas, conforme tabela 3, a seguir:  

Tabela 3 - APARÊNCIA E FACILIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

17%

33%

50%
C. BOM

D. MUITO BOM

E. EXCELENTE

CLASSIFICAÇÃO Nº DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

A. INSUFICIENTE 0 0% 

B. REGULAR 0 0% 

C. BOM 02 11,1% 

D. MUITO BOM 08 44,4% 

E. EXCELENTE 08 44,4% 

Fonte: Autor  

Autor  
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Conforme Tabela 3, a avaliação quanto à aparência e facilidade na utilização 

do software, levando-se em consideração os 03 (três) maiores indicadores, esse 

grupo de perguntas foi classificada, respectivamente, como “bom “(11,1%); “muito 

bom” (44,4%) e excelente” (44,4%).  

 

4.4.3 SATISFAÇÃO COM O SISTEMA 

Conforme descrito neste trabalho, o objetivo do SGTT, é otimizar a 

elaboração dos acordos de cooperação técnica por parte dos pesquisadores ou 

pessoas que, de alguma, forma lidam com esses documentos. Nesse sentido, o 

terceiro e último grupo de perguntas avaliativas do tipo fechada, tem como objetivo 

mensurar o grau de aceitação e recomendação desse sistema para outras ICTs 

públicas.  

Assim, foi solicitado que o respondente classificasse a sua satisfação 

através das alternativas disponibilizadas. Conforme se depreende do Gráfico 9, dos 

06 (seis) participantes, 04 (quatro) disseram estar no grau de “excelente” (67%), 

enquanto 02 (dois), classificaram sua satisfação como “muito bom”.  

Gráfico 9 - De forma geral, quão satisfeito está com o nosso software? 

 

Fonte: Autor. 

Por outro lado, perguntou-se aos participantes, acerca da probabilidade de 

se recomendar o SGTT a outras ICTs. Dos 06 (seis) respondentes, 05 (cinco) 

classificou como “excelente” uma possível recomendação; ao passou que apenas 

01(um) classificou essa recomendação como “muito bom”. De acordo com o 

Gráfico 10, a seguir:  

33%

67%

D. MUITO BOM

E. EXCELENTE

Fonte: Autor  
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Gráfico 10 - Qual é a probabilidade de recomendar o nosso software para outras ICTs 
e/ou órgãos públicos?  

 

Fonte: Autor. 

Por fim, as respostas colhidas do grupo satisfação com o sistema, somou-

se um total de 12 (doze) respostas que foram distribuídas na Tabela 4, a seguir.  

 

Tabela 4 - Satisfação com o sistema 

Fonte: Autor 

A partir da leitura da Tabela 4, constatou-se que 25% dos respondentes 

classificaram o seu grau de satisfação como “muito bom”, ao passo que 75% 

classificaram esse grau como “excelente”.  

 

4.4.4 CONTRIBUIÇÕES DO SOFTWARE PARA ICTs E SUGESTÕES 

DE ESPECIALISTAS 

Após responderem os itens do questionário fechado (itens de 1 ao 10), 

solicitou-se aos participantes que, de forma espontânea, respondessem os itens 

CLASSIFICAÇÃO Nº DE RESPOSTAS PORCENTAGEM 

A. INSUFICIENTE 0 0% 

B. REGULAR 0 0% 

C. BOM 0 0% 

D. MUITO BOM 03 25% 

E. EXCELENTE 09 75% Fonte: Autor  

Fonte: Autor  

17%

83%

D. MUITO BOM

E. EXCELENTE
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abertos (11 e 12), descrevendo possíveis contribuições que SGTT poderá trazer ao 

fluxograma para a elaboração de acordos em ICTs públicas e, também, solicitou-

se sugestões para o melhoramento das funções que o programa se propõe a 

realizar. 

Nesse sentido, as respostas obtidas foram transcritas na Figura 2, a seguir:  

Figura 2 - Contribuições do software para ICTs e sugestões de especialistas. 

Fonte: Autor 

Pode-se destacar que quanto ao item 11 (quais são as suas sugestões para 

melhorarmos o nosso software?), as respostas analisadas foram no sentido de 

adequar ainda mais as cláusulas dos acordos, por exemplo, no que se refere à 

cláusula que estabelece a duração do acordo; sugeriu-se, também, a inserção de 

 

 
11. QUAIS SÃO AS SUAS 

SUGESTÕES PARA MELHORARMOS 
O NOSSO SOFTWARE? 

 

A inserção de meses em 
vez de anos na cláusula 

que se refere ao tempo de 
duração do acordo de 

cooperação. 

 

Adicionar planilhas de execução de 
projetos e planilha de 

compartilhamento de equipamentos 
e espaço físico 

 Nenhuma, 
por enquanto. 

 Deixar o texto das notas 
explicativas mais objetivo. 

 

12. NA SUA OPINIÃO, COMO ESTE SOFTWARE  
CONTRIBUIRÁ PARA A OTIMIZAÇÃO DOS  

PROCESSOS DE CONFECÇÃO DAS MINUTAS DE  
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO NIT? 

 Poderá agilizar o 
fluxograma. 

 

Facilitando a elaboração, 
confecção e diminuindo 

significativamente o tempo de 
confecção do documento. 

 

O software é fundamental, uma vez que não possuímos 
profissionais da área de direito nos NITs e que a 
linguagem jurídica nem sempre é simples de ser 
compreendida. Além disso, a cultura de formalização das 
parcerias através de acordos de cooperação técnica está 
sendo iniciada e nem todos os pesquisadores conhecem 
a legislação relacionada a isso, o que tornava mais difícil 
a aproximação dos pesquisadores para oficialização de 
pesquisas e desenvolvimento tecnológico junto ao NIT. O 
sistema veio para deixar tudo mais simples e exequível. 

 

Contribuirá para agilizar a elaboração 
das minutas e compreensão dos 

profissionais do NIT quanto as normas, 
princípios e regras do ordenamento 

jurídico sobre o tema. 

 

O software trará mais 
celeridade e segurança 

no processo de 
elaboração das 

minutas. 

Fonte: Autor  
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planilhas como forma de controle na execução da pesquisa e, por fim, sugeriu-se 

deixar o conteúdo das notas explicativas ainda mais concisas. 

Quanto ao item 12 (na sua opinião, como este software contribuirá para a 

otimização dos processos de confecção das minutas de acordos de cooperação 

técnica no NIT?), as respostas obtidas foram no sentido de deixar o fluxograma 

para a elaboração desses documentos mais rápido; produzir maior segurança no 

momento da elaboração e contribuir para a disseminação e propagação da política 

de inovação.  

 

4.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo desta etapa foi analisar o desempenho do programa de 

computador “Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de 

Transferência de Tecnologia – SGTT”, na elaboração de acordos de cooperação 

técnica pelo NIT do IF SERTÃO-PE e pelo NIT UNIVASF. Ademais, buscou-se 

realizar estudo da doutrina e das normas que são empregadas para a confecção 

desses documentos; buscou-se, ainda, conhecer o fluxograma que as NITs 

participantes seguem para a elaboração de minutas de acordos. 

O questionário foi aplicado aos membros dos NITs da IF SERTÃO-PE e o 

da UNIVASF que laboram direta ou indiretamente com acordos de cooperação 

técnica entre ICTs e entre essas e empresas privadas. O envio das perguntas 

ocorreu por e-mail através do Google Forms, entre os dias 16 de março e 29 de 

maio de 2020.  

Com a aplicação do instrumento de pesquisa, os resultados apontaram que 

o grupo I de perguntas que se refere às funcionalidades proposta pelo SGTT, 

obteve-se um total de 30 (trinta) respostas, onde os respondentes avaliaram esse 

grupo como ”regular” (6,7%) “bom” (16,7%); “muito bom” (43,3%) e “excelente 

(33,3%), respectivamente. 

Quanto ao grupo II “aparência e facilidade na utilização do sistema”, somou-

se um total de 18 respostas, em que os participantes avaliaram a aparência e 

facilidade do uso do sistema da seguinte forma: “bom “(11,1%); “muito bom” 

(44,4%) e excelente” (44,4%).  
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Por outro lado, o grupo III de perguntas somou 12 (doze) respostas com o 

fim de classificar a satisfação com o sistema, segundo os respondentes, o SGTT 

pode ser classificado, quanto ao grau de satisfação como: “muito bom” (25%) e 

“excelente” (75%).  

Por fim, o grupo IV, que se refere às perguntas do tipo abertas, contribuições 

do software para ICTs e sugestões de especialistas, observou que houve 

sugestões no sentido de implementar o controle da pesquisa, através da inserção 

de planilhas e, quanto às contribuições que o software poderá trazer; destacou-se 

a otimização no fluxograma de produção desses documentos.  

 

5 CONCLUSÕES 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões finais, a implicação deste 

projeto nas boas práticas de gestão e nas políticas de inovação, assim como as 

limitações deste trabalho e as sugestões para o aprimoramento do programa de 

computador.  

O principal objetivo desse estudo foi proporcionar a otimização no 

fluxograma de elaboração de acordos de cooperação técnica dentro de NITs, por 

meio do desenvolvimento de um software que confecciona e direciona o usuário ao 

preenchimento correto desses documentos.  

Inicialmente, fez-se um estudo prospectivo acerca de sistema que elaboram 

e gerenciam contratos de transferência de tecnologia. A prospecção resultou em 

um roadmap tecnológico que apresentou o estado da arte no ambiente nacional e 

internacional do dispositivo pesquisado. Pode-se destacar os EUA como maior país 

no número de patentes concedidas na área. As empresas Ebay, Nacional Internet 

Technology (NIST) e a Alibaba Group, aparecem como os maiores detentores de 

P&D da tecnologia em questão, sobretudo no curto e médio prazo. Ao passo que 

os artigos pesquisados junto à CAPES, demonstram grau avançado para o 

desenvolvimento dessa tecnologia em longo prazo.  

O SGTT foi desenvolvido com a linguagem de programação PHP orientado 

a objetos com Framework Laravel e banco de dados: Mysql. Pode ser descrito 

como um programa de computador que elabora acordos (documento em formato 

de PDF e em DOC) de cooperação técnica entre ICTs ou entre estas e empresas, 
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a partir de dois modelos oficiais disponibilizados pela PGF que foram embargados 

ao software, adicionando-se a esses modelos implementação de novas notas 

explicativas. 

O direcionamento para o preenchimento correto das cláusulas dos acordos, 

dá-se através das notas explicativas disponíveis ao longo do documento, algumas 

dessas notas foram aprimoradas didaticamente e outras foram incluídas. Essas 

orientações aparecem sinalizadas com “ ”, “ ”, “ ” ou, ainda, quando aparece 

a expressão “saiba mais” no layout do programa. 

O software ao final dessa produção: i) permite baixar o documento em 

formato digital (PDF e/ou DOC); ii) permite uma organização controlada dos 

documentos produzidos (usuários cadastrados e parcerias firmadas); iii) permite a 

revisão dos acordos e a sua edição e, por fim, iv) permite excluir os documentos 

produzidos pelo usuário.  

A identidade visual e o guia de identidade visual foram produzidas com o 

auxílio do programa de computador CorelDraw, utilizando-se, quanto à tipografia, 

a fonte Roboto, em sua variação Black (preto), quanto às cores, fez-se uso do verde 

(#00A859), azul (#1D6BAB) e cinza (#E8E8E8), como cores principais.  

O objetivo dos signos empregados na marca foi transmitir a sensação visual 

de compartilhamento de informações, agilidade e segurança na confecção de 

acordos e, por último, a intensificação da parceria existente entre IF SERTÃO-PE 

e UNIVASF.  

A marca produzida resultou do tipo mista, por incluir entre seus signos, 

elementos do tipo nominativo, no caso das letras “SGTT” e figurativo, no caso da 

figura do sistema binário.   

O manual do sistema foi confeccionado a partir do editor de texto 

MICROSOFT OFFICE WORD 365, inicialmente em formato DOC, sendo, 

posteriormente, convertido em PDF.  

Quanto à avaliação pelos pares, seu maior objetivo foi avaliar as funções 

desempenhadas pelo SGTT, sobretudo no que se refere à elaboração dos acordos 

de cooperação técnica. Ademais, realizou-se estudo da doutrina e das políticas de 

inovação aplicadas aos setores da pesquisa; buscou-se, ainda, conhecer o 
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fluxograma que as NITs participantes adotam para a elaboração desses 

instrumentos jurídicos.  

O estudo prospectivo que resultou em um artigo científico, foi submetido e 

aprovado pela revista “Cadernos de Prospecção”; tanto o software quanto à marca, 

foram submetidos a registro, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI); o guia de identidade visual, o manual do sistema e os resultados da pesquisa 

foram registrados junto ao IF SERTÃO-PE, como material bibliográfico.  
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5.1 IMPLICAÇÕES EM BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

O SGTT poderá evitar ou reduzir erros frequentes na produção desses 

documentos e auxiliar no esclarecimento de eventuais dúvidas de conteúdo jurídico 

ou de inovação, que possam surgir no momento do preenchimento desses 

documentos, pois, juntamente com o desenvolvimento do sistema, foram incluídas 

novas notas explicativas aos modelos de acordos disponibilizados pela PGF, de 

forma que se deixou ainda mais compreensível a linguagem empregada nas notas.   

Por outro lado, o SGTT implicará na agilidade da confecção desses 

documentos, conferindo-lhes mais segurança e facilidade para o 

pesquisador/usuário que labore com esse tipo de acordo e, também, na otimização 

da gestão desses documentos nos NITs.  

Sob o ponto de vista das boas práticas de gestão ambiental dentro do 

ambiente de trabalho, o software pode reduzir o consumo de papel e, 

consequentemente, reduzir o lixo produzido no setor.  

 

5.2 LIMITAÇÕES DO PRODUTO   

Apesar de considerar os produtos obtidos nessa pesquisa relevantes para 

a teoria, reconhece-se algumas limitações que serão expostas a seguir: 

● O SGTT apresenta apenas dois modelos oficiais de acordos de cooperação, 

o que pode dificultar a sua utilização caso surjam demandas para 

instrumentos diferentes como, por exemplo, o convênio e o próprio contrato 

de TT;  

● A dificuldade para a inserção do SGTT em ambientes de inovação ou de 

empresas que laboram com os acordos de cooperação, por serem a maioria 

Stakeholder públicos, poderá haverá certa burocracia;   

● Quanto ao produto relatório técnico, o quantitativo de respondentes 

representa uma possível limitação da avaliação do software, pois a natureza 

intangível da cultura de cada ICT pode ser distorcida quando se considera 

variáveis puramente numéricas e culturais de duas ICTs.  
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5.3 SUGESTÕES PARA APRIMORAMENTO  

O presente estudo desenvolveu sistema para a otimização na elaboração de 

acordos de cooperação em ambiente de inovação, mais especificamente nos 

Núcleos de Inovação Tecnológicas do IF SERTÃO e UNIVASF, sugere-se, 

portanto:  

● A inclusão de novos modelos de instrumentos jurídicos que forem 

disponibilizados pela PGF;  

● A inclusão de modelos utilizados pelas ICTs acima, quando da formação de 

parcerias para a inovação ou para a transferência de tecnologias;  

● Realização da validação do instrumento desenvolvido junto às ICTs; 

● Fazer análise do desempenho do SGTT com uma amostra de pesquisa 

maior. 
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APÊNDICE A 
CRONOGRAMA 

 
 
 

 
FASE DO PROJETO 

 
 

 
ATIVIDADES 

 
CRONOGRAMA 2020 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 
 
 

REGISTRO DA 
MARCA 

 
 
 

Registrar e divulgar a 
marca a partir dos 
conceitos e das 
representações gráficas já 
estabelecidas juntos aos 
NITs 

     x  

 
DESENVOLVIMENTO 

DO SOFTWARE 
 
 

Finalização do banco de 
dados do sistema. 

    x x x 

Finalização do Backend. x x x x    

TESTE E VALIDAÇÃO 
SOFTWARE 

Testar e validar o software 
com coordenadores e 
usuários dos NITs; 

  x x x x x 

 
 

AVALIAÇÃO DO 
SOFTWARE 

 

Coleta de Dados   x x x x  

Análise e Interpretação dos 
Dados 

     x x 

Redação do Trabalho      x x 

Conclusão       x 

 
PRODUÇÃO DE 

CARTILHA PARA 
ORIENTAÇÃO DO 

USO DO SOFTWARE 
 

 
Elaborar cartilha de uso do 
sistema junto aos 
profissionais envolvidos no 
seu desenvolvimento; 

   x x x x 

 
OFICINA 

PROFISSIONAL 
NOS NITS 

IF SERTÃO-PE   x x x x x 

UNIVASF   x x x x x 

 
RELATÓRIOS DOS 

BOLSISTAS 

Elaborar e entregar 
relatórios parcial e final 

      x 

 
REGISTRO DO 

SOFTWARE 

Registrar o sistema junto 
ao INPI 

      x 

ENTREGA FINAL DOS 
PRODUTOS 

       x 
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APÊNDICE B 
ORÇAMENTO 

 
Orientadora responsável: Prof.ª. Dra. Luciana Cavalcanti de Azevedo 
Coorientadora: Prof.ª. Dra. Vivianni Marques Leite dos Santos 
Mestrando: Dialles Nogueira Barros  
 

 
ITENS 

 

VALOR EM R$ (REFERENTE AO 

SOMATÓRIO DE 1 ANO DE PESQUISA) 

 
MATERIAL 
PERMANENTE 

 

0 

 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

 

0 

 
DESIGNER GRÁFICO - MARCA E 
MANUAL DA MARCA 

 

 

R$ 250,00 (duzentos e cinquentas reais) 

 
HONORÁRIOS DO 
PESQUISADOR 

 

0 

 
DESPESAS COM ALUNO BOLSISTA 
PROGRAMADOR 

 

R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

OUTROS 0 

 

TOTAL 

 

R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) 

 

 
OBS.: 1 A equipe vem utilizando o material permanente do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF -SERTÃO-PE e da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, visto que essas 

instituições serão as maiores beneficiadas com os produtos da pesquisa.  

OBS.: 2 O órgão de fomento que essa pesquisa está vinculada é Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF -SERTÃO-PE, por meio da 

concessão de bolsa PIBITI ao aluno programador.  

OBS.:3 Quanto à despesa referente à marca e ao manual da marca coube ao 

pesquisador arcar com a despesa.  

OBS.: 4 Quanto aos demais itens de consumo, por tratar-se de desenvolvimento de 

software a equipe tem utilizada os materiais das instituições envolvidas.  

OBS.: 5 Não haverá honorários do pesquisador, visto ser este aluno de Mestrado 

PROFNIT, cujo produto trata-se essa pesquisa.  
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APÊNDICE C – E-mail convite. 
 
Prezado participante,  

 

Gostaria de contar com a sua colaboração para uma pesquisa acadêmica 

relacionada ao mestrado PROFNIT/UNIVASF, sob a orientação da Prof.ª Luciana 

Cavalcanti de Azevedo e coorientação da Prof.ª Vivianni Marques Leite dos Santos.  

Está pesquisa tem o objetivo de avaliar o desempenho do “Sistema para Gestão 

de Processos de Acordos e Contratos de Transferência de Tecnologia – 

SGTT” em ambientes de inovação, mais precisamente nos NITS do IF SERTÃO-

PE e UNIVASF.  

Para responder este questionário, é preciso que você faça um cadastro junto ao 

SGTT e, em seguida, confeccione ao menos uma minuta de acordo de cooperação 

técnica (com ou sem repasses de recursos), fique à vontade para utilizar dados 

fictícios.  

Ao responder às questões, considere sua experiência com a elaboração e edição 

de acordos de cooperação técnica.  

O questionário é composto por quatro grupos de perguntas: I) funcionalidades 

propostas pelo SGTT; II) aparência e facilidade na utilização do sistema; III) 

satisfação com o sistema e IV) contribuições do software para ICTs e sugestões de 

especialistas. 

Não há resposta certa ou errada, queremos apenas conhecer sua opinião sobre 

cada item. 

Todas as informações obtidas terão uso exclusivo acadêmico, e o sigilo total das 

informações será garantido. Além disso, os participantes não serão identificados. 

Qualquer dúvida, ligar ou falar pelo WhatsApp: (87) 9 9676-7352, ou encaminhar 

um e-mail para dialles@hotmail.com 

 

● Link para cadastro e acesso ao software SGTT: http://34.95.223.37/ 

 

● Link para acessar e responder 

questionário:  https://docs.google.com/forms/d/1FQSWUOSeKBux-

qlEoQDixi8qOH24tdsczcQczX5C5bU/edit 

 

 

Agradeço sua colaboração,  

 

Dialles Nogueira Barros 

  

mailto:dialles@hotmail.com
http://34.95.223.37/
https://docs.google.com/forms/d/1FQSWUOSeKBux-qlEoQDixi8qOH24tdsczcQczX5C5bU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FQSWUOSeKBux-qlEoQDixi8qOH24tdsczcQczX5C5bU/edit
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APÊNDICE – D  

QUESTIONÁRIO 

Nas questões 1 a 10, marque UMA das alternativas que achar pertinente: 

  

QUESTÕES 

A. 
INSUFICIENT

E 

B. 
REGULA

R 

C. 
BO
M 

D. 
MUITO 
BOM 

E. 
EXCEL
ENTE 

 

 

 

 

 

I 

01. Quão rápida foi a confecção da 

minuta de acordo de cooperação 

técnica através do nosso software? 

     

02.Quão útil é inserção de modelos 

de cooperação técnica com notas 

explicativas em nosso software? 

     

03.Quão bem-sucedido é o nosso 

software na realização das funções 

que ele se propõe a fazer? 

     

04.Quanto à leitura e compreensão 

das cláusulas dos acordos de 

cooperação técnica através das 

notas explicativas, como essa leitura 

pode ser classificada? 

     

05.Quanto ao conteúdo apenas das 

notas explicativas, como podem ser 

classificadas? 

     

 

 

 

II 

06. Quão fácil foi compreender as 

funcionalidades do nosso software? 

     

07. Quão amigável é a interface do 

nosso software? 

     

08.Quão útil é o nosso serviço de 

suporte (FAQ) aos usuários do 

software? 

     

 

 

II

I 

09.De forma geral, quão satisfeito ou 

insatisfeito está com o nosso 

software? 

     

10.Qual é a probabilidade de 

recomendar o nosso software para 

outras ICTs e/ou órgãos públicos? 
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As questões 11 e 12, a seguir, pertencem ao grupo IV, fique à vontade para 

responder com suas palavras: 

 

11. Quais são as suas recomendações para melhorarmos o nosso software? 

 

12. Na sua opinião, como este software contribuirá para a otimização dos 

processos de confecção das minutas de acordos de cooperação técnica no NIT? 
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ANEXO I 

 

 

  

 
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT 
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “Sistema 

para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de Transferência de 

Tecnologia – SGTT”, que está sob a responsabilidade do pesquisador DIALLES 

NOGUEIRA BARROS, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT, 

ponto focal da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, campus 

Juazeiro-BA,  Endereço: Av. Antônio C. Magalhães, 510 - Country Club, Juazeiro - 

BA, 48902-300, http://portais.univasf.edu.br/campi/campus-juazeiro-ba; e está sob 

a orientação da Prof.ª Luciana Cavalcanti de Azevedo e a coorientação da Prof.ª 

Vivianni Marques Leite dos Santos. Também participam desta pesquisa: a prof.ª 

Josilene Almeida Brito.   

Ao ler este documento, caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa que está 
lhe entrevistando, para que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que 
está respondendo. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso 
aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) não será penalizado (a) de forma 
alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o 
consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 
penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Objetivos da pesquisa: Avaliar o grau de aceitabilidade e funcionalidade do 
produto (Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos de 
Transferência de Tecnologia – SGTT”), desenvolvido pelos pesquisadores do IF 
SERTÃO e UNIVASF; por meio da aplicação desses questionários. 
 Detalhamento dos procedimentos da coleta de dados: As perguntas serão 
distribuídas da seguinte forma: 10 (dez) perguntas do tipo quantitativa com 5 (cinco) 
alternativas contendo respostas na seguinte ordem: A) INSUFICIENTE; B) 
REGULAR; C) BOM; D) MUITO BOM E E) EXCELENTE. E, por fim, 2 (DUAS) 
perguntas do tipo qualitativa, com respostas livres ao participante da pesquisa.   
Período de participação do sujeito na pesquisa: Trata-se de perguntas objetivas 
(com alternativas previamente estabelecidas e duas perguntas subjetivas com 
respostas livres. Dessa forma, o participante não levará mais que 15 minutos para 
respondê-las.  
 
Sobre os riscos de participação na pesquisa: Considerando a Resolução 196/96, 
que toda pesquisa com seres humanos envolve a possibilidade de risco, o 

http://portais.univasf.edu.br/campi/campus-juazeiro-ba
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questionário para avaliação do (Sistema Para Gestão de Processos de Acordos e 
Contratos de Transferência de Tecnologia – SGTT”), possui risco de exposição dos 
participantes, ainda que mínimos, uma vez que o enfoque da pesquisa é sobre a 
opinião pessoal dos participantes. Assim, pode-se descrever como possíveis riscos 
dessa pesquisa:  
1) Cansaço ou aborrecimento ao responder estes questionários;  
2) Responder as perguntas de forma equivocada;  
3) Constrangimento por não saber responder perguntas vinculadas a área de 
atuação do participante da pesquisa;  
4) Risco de ser identificado nos resultados finais da pesquisa;  
5) Risco de ter seu, nome, cargo, função, imagem ou atribuição vinculados ao 
resultado final da pesquisa;  
6)  Responder a questões sensíveis, tais como atos ilegais, violência, sexualidade;  
7) Discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado;  
8) Divulgação de dados confidenciais (registrados neste termo de participação);  
11) Tomar o tempo do sujeito ao responder ao questionário/entrevista.  
 
É garantido aos participantes, desta pesquisa, os seguintes direitos, que tem 
como objetivo minimizar os riscos listados acima:  
1) O participante não será obrigado a responder o questionário até o final ou, até 
mesmo, responder todas as perguntas.  
2) O participante não precisa responder as perguntas das quais tenham dúvidas ou 
não souberem ou, ainda, não se sentirem bem em respondê-las.  
3) O participante não será identificado nos resultados finais e, terá também, o seu 
acesso, garantido aos resultados finais da pesquisa;  
4) Este termo de participação assegura a confidencialidade e a privacidade, a 
proteção do nome, cargo, função, imagem ou atribuição, também, assegura a não 
estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 
pessoas e/ou das comunidades e instituições vinculadas aos participantes, inclusive 
em termos de autoestima profissionais, de prestígio, econômico ou financeiro; 
5) As perguntas vinculadas ao questionário, tratam-se, exclusivamente, de uma 
avaliação de aceitabilidade e funcionalidade de software e, de acordo com os 
parâmetros legais, vigentes, o contexto das perguntas não ferem ou violem direitos; 
nem tão pouco se referem a violência ou a sexualidade.  
6) Neste estudo pretendemos avaliar o software (SGTT – CONTRATOS), 
funcionalidades, interface, linguagem empregada nas cláusulas, suporte técnico 
(FAQ); com o objetivo de mensurar quão bem-sucedido é o nosso software na 
realização das funções que ele se propõe a fazer, assim, a avaliação do sistema se 
dará por meio da aplicação de 1 (um) questionário, contendo 12 (doze) perguntas 
para análise quantitativa e qualitativa. 
 
Sobre os benefícios diretos e indiretos decorrentes da participação na 
pesquisa 
1) Para os coordenadores e ex-coordenadores dos NITs: Possibilidade de dispor ou 
contribuir para o desenvolvimento de uma ferramenta (software) que atenda às 
necessidades para o gerenciamento e a confecção (de forma mais prática e segura) 
de contratos ou acordos de cooperação técnica dos NITs;  
2) Procuradora do IF Sertão: Contribuir, por meio do questionário, para o 
aperfeiçoamento do software e tornar os processos burocráticos mais céleres e a 
linguagem jurídica mais clara;  
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3) Pesquisadores dos NITs: Cooperar, por meio desse questionário, para o 
desenvolvimento de sistema para gerenciamento e confecção de contratos ou 
acordos de transferência de tecnologia – TT, como forma deixar os processos de 
elaboração desses documentos mais simples.  
 
Os dados coletados nesta pesquisa através do questionário, ficarão armazenados 

na Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPIP) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano computador 

pessoal, sob a responsabilidade do Pesquisador Dialles Nogueira Barros, no 

Endereço: R. Aristarco Lopes, 240 - Centro, Petrolina - PE, 56302-100. Contato: 

Telefone: (87) 2101-2350 pelo período de no mínimo 05 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver 
necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos 
pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).  
Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IF 

SERTÃO-PE no endereço: Reitoria – Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, CEP 

56.302-100, Petrolina-PE, Telefone: (87) 2101-2350 / Ramal 2364, 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/comite-de-etica-em-pesquisa, 

cep@ifsertao-pe.edu.br; ou poderá consultar a Comissão nacional de Ética em 

Pesquisa, Telefone (61)3315-5878, conep.cep@saude.gov.br.  

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da 

pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos.  

____________________ 
(assinatura do pesquisador) 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 
Eu, _____________________________________, CPF 

_________________, abaixo assinado, após a leitura deste documento e de ter tido 
a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 
responsável, concordo em participar do estudo _______ (Sistema Para Gestão de 
Processos de Acordos e Contratos de Transferência de Tecnologia – SGTT”), 
__________, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) 
pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 
garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 
assistência/tratamento).  
Local e data ____________________________  
Assinatura do participante: __________________________ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SJtUri7I5G9s5Z4BI-FEVgOjRJw:1582733421698&q=reitoria+instituto+federal+de+educa%C3%A7%C3%A3o,+ci%C3%AAncia+e+tecnologia+do+sert%C3%A3o+pernambucano+petrolina+telefone&ludocid=11624723549476304869&sa=X&ved=2ahUKEwiO_v66ze_nAhW8E7kGHR0zDkMQ6BMwEXoECBMQAg&sxsrf=ALeKk00SJtUri7I5G9s5Z4BI-FEVgOjRJw:1582733421698
mailto:cep@ifsertao-pe.edu.br
mailto:conep.cep@saude.gov.br
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 Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 
pesquisa  
e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

NOME: NOME: 

ASSINATURA: ASSINATURA: 
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ANEXO II 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

Eu, DIALLES NOGUEIRA BARROS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito(a) no CPF/ MF sob o nº 
088.094.584-27, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre 
todas as informações técnicas e outras relacionadas ao projeto de pesquisa intitulado “SISTEMA 
PARA GESTÃO DE PROCESSOS DE ACORDOS E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA – SGTT”, a que tiver acesso nas dependências do Núcleo de Inovação Tecnológica 
– NIT, da Universidade do Vale do São Francisco – UNIVASF, e, também, nas que tiver acesso no 
NIT da Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF SERTÃO-PE. 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 

3. A não me apropriar, para mim ou para outrem, de material confidencial e/ou sigiloso de tecnologia 
que venha a ser disponível; 

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas 
as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a 
ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das 
informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação de 
tecnologia, a respeito de, ou, associada com a avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer 
outros meios. 

Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, processos, 
planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, segredos de negócio, 
segredo de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, 
fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos de 
esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados 
da tecnologia supra mencionada. 

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou com as 
partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da tecnologia “xxx”, acima 
mencionada. 

A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste 
termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento público por qualquer 
outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas 
neste termo. 

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado 
ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 

Petrolina, /    /2020 

 

______________________________ 

Pesquisador(a) Responsável  
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ANEXO III 
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ANEXO IV – CARTA DE ANUÊNCIA NIT – UNIVASF  
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ANEXO V 

FOLHA DE ROSTO – REQUERIMENTO AO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO VI – TERMO DE USO DO SGTT 
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