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Lei de inovação

LEI Nº 14.328, de 15 de janeiro de 2008

Dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica
e à inovação no ambiente produtivo no Estado de Santa
Catarina e adota outras providências. 

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à
pesquisa científica e tecnológica e à inovação no
ambiente produtivo, visando à capacitação em ciência,
tecnologia e inovação, o equilíbrio regional e o
desenvolvimento econômico e social sustentável do
Estado, em conformidade com os arts. 176 e 177 da
Constituição do Estado de Santa Catarina.
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Lei de inovação

Panorama
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO DE SANTA CATARINA
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA - NITs 
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DO PESQUISADOR PÚBLICO
NA ATIVIDADE DE INOVAÇÃO 
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE 
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NA INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA DE INTERESSE DO ESTADO
DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
EM EMPRESAS INOVADORAS
DOS PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE
EMPRESAS INOVADORAS E OUTROS AMBIENTES DE
INOVAÇÃO
DO FOMENTO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



PI na Lei SC
DO ESTÍMULO À
INOVAÇÃO NAS
INSTITUIÇÕES
CIENTÍFICAS E
TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA

§ 1º Compete às ICTESCs: 
III - resguardar os resultados de
suas pesquisas e
desenvolvimentos passíveis de
proteção pela legislação da
propriedade intelectual;

§ 4º Cada ICTESC deve manter
base de dados atualizada quanto:
I - à sua política de propriedade
intelectual; II - às criações
desenvolvidas no âmbito da
instituição; III - às proteções
requeridas e concedidas; e IV -
aos contratos de licenciamento ou
de transferência de tecnologia
firmados

Art. 9º A ICTESC, na elaboração e
execução dos seus orçamentos,
adotará as medidas cabíveis em
relação à administração e gestão
de sua política de apoio à
inovação de modo a permitir o
recebimento de receitas e o
pagamento de despesas
decorrentes de suas obrigações,
inclusive as despesas para a
proteção da propriedade
intelectual e os pagamentos
devidos aos criadores e eventuais
colaboradores. 

DO ESTÍMULO À
INOVAÇÃO NAS
INSTITUIÇÕES
CIENTÍFICAS E
TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA



PI na Lei SC
DO ESTÍMULO À
INOVAÇÃO NAS
INSTITUIÇÕES
CIENTÍFICAS E
TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA

§ 5º As partes deverão prever, em
contrato, a titularidade da
propriedade intelectual e a
participação nos resultados da
exploração das criações
resultantes da parceria,
assegurando aos signatários o
direito ao licenciamento,
observado o disposto no art. 9º
desta Lei. 

§ 6º A propriedade intelectual e a
participação nos resultados
referidas no § 5º deste artigo
serão asseguradas, desde que
previsto no contrato, na
proporção equivalente ao
montante do valor agregado do
conhecimento já existente no
início da parceria e dos recursos
humanos, financeiros e materiais
alocados pelas partes
contratantes.



PI na Lei SC
DOS NÚCLEOS DE
INOVAÇÃO
TECNOLOGICA - NITs

VII - decidir sobre a conveniência
de divulgação das criações
desenvolvidas na instituição
passíveis de proteção pela
legislação de propriedade
intelectual;



Decreto CTI

Decreto Nº 2.372,
de 9 de junho de
2009
Regulamenta a Lei no 14.328, de 15 de janeiro de 2008, que
dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica e à
inovação no ambiente produtivo no Estado de Santa Catarina e
estabelece outras providências.



PI no Decreto
regulamentador da Lei
SC

Art. 20 O termo de
concessão conterá,
expressa e
obrigatoriamente,
cláusulas que
estabeleçam:

IX - a definição do direito de
propriedade dos bens
remanescentes na data da
conclusão do avençado, e que, em
razão deste, tenham sido
adquiridos, produzidos,
transformados ou construídos,
respeitado o disposto na
legislação específica;

Art. 15

As ICTESCs, na elaboração e
execução dos orçamentos,
adotarão as medidas cabíveis
para a administração e gestão do
programa de inovação, para
permitir o recebimento de receitas
e o pagamento de despesas
decorrentes da aplicação do
disposto nos arts. 6º, 8º, 10 e 11
da Lei nº 14.328, de 15 de janeiro
de 2008, o pagamento das
despesas para a proteção da
propriedade intelectual e os
pagamentos devidos aos
criadores e eventuais



Legislação CTI
Legislação ajustada ao
novo marco legal
tramitando



Necessidade

 

Impacto

Reflexões sobre a Lei

Aplicabilidade
sempre quer uma legislação
há desconhecimento sobre a
legislação

ecossistema local
 

 



Política de CTI

Linhas de ação
1 CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL DO SISTEMA CATARINENSE
DE CT&I
2 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3 INFRAESTRUTURA E FINANCIAMENTO
4 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
5 INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
6 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGIONAL MEDIANTE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



1 CONSOLIDAÇÃO
INSTITUCIONAL DO
SISTEMA
CATARINENSE DE CT&I

Aperfeiçoamento das práticas
relativas à proteção da
propriedade intelectual; 

4 FOMENTO À
INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

4.5 Programa de Gestão da
Propriedade Intelectual -
FAPESC/INPI

PI nas linhas de ação

Photo by Surface on Unsplash



Visão global das chamadasChamadas lançadas

Dados FAPESC - apenas da fonte 100
Apresentação: Fábio Zabot Holthausen

Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc)

 

Investimentos públicos
apenas da FAPESC



Pasta Agro

Agroinovação SC
CEASA - CIDASC - EPAGRI - SAR
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Conexão para
orquestração do

ecossistema agro

Infraestrutura para
inovação

Mobilização interna
para a inovação

1 2 3

Living Lab
Laboratório de Inovação

Política de Inovação
 



Vinculado à SDE

CECOP
Conselho Estadual de Combate à Pirataria, órgão colegiado,
consultivo, deliberativo e fiscalizador, de caráter permanente,
vinculado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, com a finalidade de promover e coordenar as ações
de enfrentamento à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e
demais delitos contra a propriedade intelectual.



Promover e coordenar políticas públicas e
privadas, de caráter educacional e
institucional, voltadas à prevenção e à
repressão das violações da propriedade
intelectual.

MISSÃO

Reduzir a pirataria a números insignificantes
no Estado de Santa Catarina.

VISÃO
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PROFNIT
CECOP
VIA Estação Conhecimento

Game propriedade
intelectual



Conferência de CTI

Art. 4º Cabe à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS, em conjunto com a Fundação de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina - FAPESC, articular, no mínimo, 1 (uma) reunião anual dos integrantes
do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, sob a forma de Conferência Estadual de Ciência
Tecnologia e Inovação, com o objetivo precípuo de elaborar documento de avaliação e orientação estratégica.



Rede de
Centros de
Inovação

Ambientes criados para promover e dar suporte ao
empreendedorismo inovador, ajudando a criar e expandir
negócios inovadores.

Santa Catarina
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Pacto pela
inovação

Um estado.
Muitas forças.

Um objetivo:
Transformar Santa Catarina
no Estado da Inovação

Santa Catarina



Pacto pela
inovação

Um estado.
Muitas forças.

Um objetivo:
Transformar Santa Catarina
no Estado da Inovação

Santa Catarina



CIGA SC

Câmara de
transformação digital



Como estamos considerando a PDI nestes?

Territórios de baixo IDH



ATOR
PÚBLICO

ATOR
INSTITUCIONAL

ATOR
SOCIEDADE

CIVIL

ATOR
HABITATS

DE 
INOVAÇÃO

ATOR
EMPRESARIAL

ATOR
CONHECIMENTO

ATOR
FOMENTO

Atores do
ecossistema

 



https://via.ufsc.br/download-ebook-metamodelo-ecossistemas/



Necessidade

 

Impacto

Reflexões sobre a Política

muitos atores não se conhecem 
conhecem seus desafios de forma
isolada
não apresentam uma visão unificada
do território
não apresentam proposta de valor
comum do território
como irão atuar em conjunto?

ecossistema local
 

 

Aplicabilidade

Ecossistema



Necessidade

 

Impacto

Reflexões sobre a Política ICTs

barramento das ações especialmente para a transferência de
tecnologia e inovação
dificuldade de relacionamento com atores externos
desconhecem o potencial da pesquisa e dos pesquisadores
não estão efetivamente potencializando o empreendedorismo e a
inovação
registros ao INPI é custo, potencial verdadeiro de inovação ou
garantia de um bom lattes e um bom posicionamento da pós junto a
CAPES?

Política individual - ecossistema
 

 

Aplicabilidade



Necessidade

 

Impacto

Reflexões sobre o privado

contribuição da empresa ao desenvolvimento da região e
consequentemente ao seu desenvolvimento
 

Política individual - ecossistema
 

 

Aplicabilidade



A legislação e a política deve
impactar efetivamente a

transformação do território,
melhorando a qualidade de vida

do cidadão



INSANIDADE É CONTINUAR
FAZENDO SEMPRE A MESMA
COISA E ESPERAR RESULTADOS
DIFERENTES

Albert Einstein

"Vamos fazer diferente?"



www.via.ufsc.br

https://www.instagram.com/estacaovia/

Obrigada!

https://www.facebook.com/estacaovia


