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XI ProspeCT&I 2021 - V Congresso Internacional do PROFNIT, organizado pela Rede PROFNIT Nacional tem 

o apoio dos 32 Pontos Focais e a Instituição Sede, UFAL, onde atua o pró-reitor da Rede, o atual Magnífico Reitor 

Professor Josealdo Tonholo.  

O evento tem como objetivo reforçar a disseminação da cultura e boas práticas de inovação, empreendedorismo e 

tecnologias sociais, favorecendo intensamente o intercâmbio entre pesquisadores nos âmbitos regional, nacional e 

internacional.  

Tal qual como em 2020, nesta edição ocorrerá no formato online síncrono, devido à Pandemia da COVID-19.  

O evento contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais, e com uma expectativa de mais de 

500 participantes, distribuídos nos setores governamental, empresarial/organizações e acadêmico.  

A programação conta com Mesa de Abertura, Conferência de Abertura, Mesas-Redondas, Palestras convidadas, 

Trabalhos orais dos acadêmicos, Minicursos e Oficina Interativa com os Egressos, que envolverão a área de 

concentração do Programa, Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia para Inovação. 

Todo o evento estará disponível no YouTube do PROFNIT (https://www.youtube.com/c/profnitbrasil). Informações 

mais detalhadas podem ser consultados em http://www.profnit.org.br/datas/.  

As apresentações orais serão divididas em sessões coordenadas por tema, que ocorrerão na sexta-feira e no 

sábado, permitindo a participação dos autores, com média de idade de 32 anos, atuantes no mercado de trabalho. 

Os temas transversais nacionais anuais da Rede PROFNIT serão abordados: 2016 - Fosfoetanolamina e Copaíba; 

2017 - Impressora 3D e Rastreabilidade de acesso a biodiversidade; 2018 - Internet das coisas (IoT); Turma 2019  

https://www.youtube.com/c/profnitbrasil
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- Inteligência artificial; 2020 - Remediação Ambiental e Inovação Frugal e 2021 - Empresas spin off e startups; 

Economia Verde. 

O tema da edição de 2021 é Autonomia Tecnológica, Produtiva e Sustentável. O evento pretende ser um espaço de 

interação entre visões e de inclusão de diferentes espaços e territorialidades, com isso busca-se fomentar uma 

latente perspectiva de inovação, fortalecendo o capital social e promovendo cultura de inovação, contribuindo na 

formação de massa crítica capaz de servir como agente multiplicador. 

Público alvo 

- Gestores e profissionais que atuam nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e nos 

ambientes promotores de inovação nos diversos setores acadêmico, empresarial, governamental e organizações 

sociais, etc. 

- Gestores governamentais, geradores de políticas de longo termo, de estratégias e de planos, e na 

fundamentação nos processos de tomada de decisão referentes P&D&I. 

- Financiadores de P, D, I tecnológica como Capital Anjo, Pools de investidores, setores de financiamentos 

tecnológicos do setor bancário. 

- Docentes, alunos e egressos do Mestrado Profissional do PROFNIT. 

- Professores e Estudantes de várias áreas. 

- Membros dos NITs, INPI, Sistemas Locais de Inovação e FORTEC. 



 

 

Resultados esperados 

- Melhoria das estratégias tecnológicas dos Sistemas Locais de Inovação através das informações de Prospecção 

Tecnológica compartilhadas. 

- Mapeamento das parcerias visando aumentar a PI registrada e a eficiência da TT para a sociedade por meio das 

sessões de identificações de oportunidades durante as apresentações das Prospecções Tecnológicas, orais ou em 

painéis, entre outras atividades.  - Melhoria do sistema de apoio aos pedidos de registro e depósitos das PI por 

meio da formação nos minicursos e das informações obtidas nas atividades. 

- Melhoria das estratégias tecnológicas dos Sistemas Locais de Inovação, com resultados das mesas redondas; 

mapeamento das parcerias visando aumentar a Propriedade Intelectual (PI) registrada e a eficiência da 

Transferência de Tecnologia para a sociedade, conquistada com a integração e participação de empresas; melhoria 

do sistema de apoio aos pedidos de registro e depósitos das PI; propostas de políticas institucionais de PI 

embasadas em Prospecção Tecnológica; ampliação e reforço das Redes de NITs entre outros resultados que 

contribui no desenvolvimento da Inovação Tecnológica como todo. 

 

 

 

 



 


