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RESUMO

O  presente  estudo  objetivou  verificar  se  as  Instituições  Científicas,  Tecnológicas  e  de 
Inovação  Públicas  na  região  Sul  do  país  por  meio  de  seus  departamentos  de  Recursos 
Humanos e Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), preveem a possibilidade de afastamento 
de servidores para inovação, conforme a legislação vigente. Foram avaliadas universidades 
federais e estaduais públicas da região sul do Brasil.  Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
descritiva e exploratória  baseada em artigos científicos, dissertações e teses relacionadas ao 
tema de  estudo,  disponíveis  nas  bases  Scopus e  Base  de  Dissertações  e  Teses  da  Capes, 
respectivamente. Além disso, foi aplicado por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e 
Acesso à Informação um questionário semiestruturado direcionado aos gestores de NITs de 17 
ICTs  da  região  Sul  e  realizada  uma  pesquisa  documental  da  legislação  e  documentos 
normativos e políticas de inovação de 30 ICTs brasileiras. O problema da pesquisa encontra-
se na importância e necessidade de identificação da ocorrência de afastamentos de servidores 
para inovação nas ICTs, e se esse instituto ocorre de forma efetiva, conforme a legislação 
vigente. Os  resultados  do  estudo  demonstram  um  conjunto  de  universidades  bastante 
empenhada no ensino, pesquisa e extensão, porém ainda em desenvolvimento no âmbito das 
novas  possibilidades  de  inovação,  com  indicadores  ainda  inexpressivos,  a  despeito  do 
potencial de inovação que pode ser alcançado por meio do envio ao ambiente externo de 
servidores para inovação, via afastamento temporário. Considerando as Políticas de Inovação 
pesquisadas da região sul, foi identificado que 60% das ICTs possuem a política atualizada e 
estão em acompanhamento com as legislações mais recentes e 40% possuem a política de 
inovação  desatualizada  em  relação  a  legislação  vigente. A maior  parte  das  políticas  de 
inovação das ICTs pesquisadas, 35,8% são Universidades Federais, 28,6%, são qualificados 
como Institutos Federais Públicos de Educação, 21,4% estão qualificadas como Universidades 
Estaduais Públicas, as demais 14,2% são Empresas Públicas e Fundações. A análise dos dados 
mostra  que  a  implantação  de  políticas  de  inovação  nas  ICTs  da  região  Sul  ocorreu  em 
diferentes anos,  onde 47% implantaram suas políticas de inovação posterior  a 2018, 18% 
implantaram entre 2014 e 2018 e as demais,  35% são anteriores a 2014 ou não possuem 
política de inovação implantada. Os resultados mostraram que na região sul do Brasil 88% das 
ICTs têm seus NITs constituídos há mais de 5 anos e 12% há menos de 5 anos. Em relação a 
previsão de cursos em sua política de inovação, 48% informaram possuir e 52% informaram 
não possuir esse atributo. O número de servidos de NITs entre as diferentes ICTs variou de 1 a 
25 com um número médio de 6,2, 7,4 e 8,4 servidores nos estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio  Grande  do  Sul,  respectivamente.  A  pesquisa  mostrou  que  35%  das  ICTs  têm 
regulamentação para afastamento de servidores para inovação inserida na política de inovação 
e 65% não tem. Foi identificado que 6% das ICTs pesquisadas tem algum servidor afastado 
para inovação, sendo que  29% das ICTs pesquisadas possuem termos e procedimentos para 
afastamento de servidores para atuarem em inovação inserido em suas políticas de inovação. 
Os resultados  permitem concluir  que as ICTs avaliadas precisam aprimorar  suas  políticas 
institucionais de inovação para atender a legislação vigente no que diz respeito a possibilidade 
de afastamento de servidores para inovação.

Palavras-chave:  1.  Política  de  Inovação  2.  Universidades  Públicas  3.  NIT  de  ICT  4. 

Afastamento de Servidores. 



ABSTRACT

The present study aims to verify if the Scientific, Technological and Innovation Institutions 
(ICT´s) in the South region of the country, through their human resources and Technological 
Innovation  Centers  (NITs),  allow  the  possibility  of  removal  of  servers  for  innovation, 
according to the current Brazilian legislation. Federal and state public universities in the south 
of  Brazil  were used as  a  research model.  For  this  purpose,  a  descriptive and exploratory 
research was carried out based on scientific articles, dissertations and theses related to the 
subject of study, available in the Scopus and the Capes database, respectively. In addition, a 
semi-structured questionnaire was applied through the Integrated Platform for Ombudsman 
and Access to Information to the managers of NITs from 17 ICTS in the South region and 
documentary research of legislation and normative documents and innovation policies of 30 
ICTs was carried out. The research problem lies in the importance and need to identify the 
occurrence  of  employee  leave  for  innovation  in  the  ICTs,  and  if  this  institute  occurs 
effectively,  if  it  is  being  used  by the  NITs  of  the  ICTs  and if  they  are  being  developed 
according  to  the  current  legislation.  Our  results  demonstrate  a  set  of  universities  quite 
committed to teaching, research and extension, but still under development within the scope 
of  new possibilities  for  innovation,  with  indicators  that  are  still  meaningless,  despite  the 
potential for innovation that can be achieved by sending to external environment of servers 
for  innovation,  via  temporary  leave.  Considering  the  Innovation  Policies  surveyed in  the 
southern region, it was identified that 60% of the ICTs have the policy updated and are in line 
with the most recent legislation and 40% have the innovation policy outdated in relation to 
current legislation. Most of the innovation policies of the researched ICTs, 35,8% are Federal 
Universities, 28,6% are qualified as Public Federal Institutes of Education, and another 21,4% 
are qualified as Public State Universities,  the other 14,2% are Private Universities, Public 
Companies  and  Foundations.  Data  analysis  shows  that  the  implementation  of  innovation 
policies  in  ICTs in  the South region occurred in  different  years,  it  is  observed that  47% 
implemented their innovation policies after 2018, 18% implemented between 2014 and 2018 
and the others, 35% are prior to 2014 or do not have an innovation policy in place. The results 
showed that in the southern region of Brazil 88% of ICTs have their NITs established for more 
than 5 years and 12% for less than 5 years,  48% reported having possibilities for courses in 
their innovation policies and 52% of them reported not having this attribute in the innovation 
policy. The number of NITs served by the different ICTs ranged from 1 to 25 with an average 
number of 6.2, 7.4 and 8.4 servers in the states of Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do 
Sul, respectively. The survey showed that 35% of the ICTs have removal regulations included 
in the innovation policy and 65% do not. It was identified that 6% of the surveyed ICTs in this 
work have a server away from the ICT for innovation, and 29% of the surveyed ICTs have 
terms and procedures for removing employees to act in innovation inserted in their innovation 
policies.  The results  allow us  to  conclude  that  the  evaluated  ICTs need to  improve their 
institutional  innovation  policies  to  comply  with  the  current  legislation  regarding  the 
possibility of removing employees for innovation.

Keywords: 1.  Innovation  Policy  2.  Public  Universities  3.  ICT  of  NIT  4.  Removing 
Employees
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1 INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor do novo Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação 

(C,T&I), que visa criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação 

nas Universidades, nos Institutos Públicos e nas Empresas, houve grandes mudanças no trato 

da legislação envolvendo inovação (BRASIL, 2016). Este marco jurídico-legal se dá por meio 

da alteração de nove Leis: Lei de Inovação, Lei das Fundações de Apoio, Lei de Licitações, 

Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas,  Lei  do  Magistério  Federal,  Lei  do 

Estrangeiro, Lei de Importações de Bens para Pesquisa, Lei de Isenções de Importações e Lei 

das Contratações Temporárias (SEBRAE, 2020).

O  desenvolvimento  tecnológico,  essencial  para  projetar  os  países  no  cenário 

internacional,  tornou-se  viável  quando  o  Estado  criou  regras  para  conceder  benefícios  à 

atividade criativa humana (DURÃES et al, 2016). Os mecanismos legais disponíveis para a 

proteção de propriedade intelectual são a patente, o direito autoral, na mesma linha, existe 

também a proteção de marcas e símbolos de negócio, mediante o seu registro. Além disso, são 

utilizadas  formas  técnicas  de  proteção  de  forma  a  assegurar  o  segredo  de  negócio. 

Frequentemente, um único produto utiliza mais de uma dessas formas de proteção (TIGRE; 

MARQUES, 2010).

Com as  mudanças  legislativas,  houve também possibilidades  de movimentação de 

servidores  para  o  exercício  de  atividades  de  inovação.  Conforme Art.  14,  a  ICT pública 

instituirá a sua política de inovação, que disporá sobre, entre outras, a política a que se refere, 

e estabelecerá, além daqueles previstos no art. 15-A da Lei nº 10.973, de 2004, as diretrizes e 

os objetivos para a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor ou 

empregado  público  nas  atividades  decorrentes  das  disposições  deste  Decreto  (BRASIL, 

2018). 

É descrito nos artigos 14 e 15 da Lei de Inovação, que é assegurado ao pesquisador 

público  a  faculdade  do  afastamento  para  prestar  colaboração  a  outra  ICT,  bem como,  o 

afastamento  de  pesquisador  público,  para  exercer  atividade  remunerada  de  pesquisa, 

desenvolvimento  e  inovação  em  outra  ICT  ou  em  empresa,  devendo-se  observar  a 

conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou 

pesquisa nesse órgão (BRASIL, 2004).

O novo marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, levou a promoção de diversos 

ajustes legais e administrativos visando superar as dificuldades na relação entre Instituições 

Científica,  Tecnológica e de Inovação (ICTs), Empresas Privadas,  e os demais agentes do 
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Sistema Nacional de Inovação (SNI). Destaca-se a melhoria dos instrumentos e estratégias 

para o incentivo da inovação previstos na Lei Federal nº 10.973/2004 (Lei da Inovação), ao 

desburocratizar os setores de inovação e ampliar a participação privada (PIRES, 2018).

A Lei de Inovação em seu Art. 26, define que as ICTs que contemplem o ensino entre 

suas atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta 

Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade (BRASIL, 2004).

Com o aprimoramento da legislação, em relação a atuação de servidores de ICT’s, foi 

possível  o  afastamento  de  servidores  para  atividades  de  inovação,  por  meio  da  Lei  de 

Inovação de 2004 e suas alterações, algo que ainda não foi efetivado plenamente em todas as 

ICTs. Esta dissertação objetiva aprofundar-se no tema, para um melhor entendimento dessas 

novas possibilidades de inovação, por meio do uso de recursos humanos de Universidades e 

outras  ICT’s.  O  problema  da  pesquisa  encontra-se  na  importância  e  necessidade  de 

identificação da ocorrência de afastamentos de servidores para inovação nas ICTs, e se esse 

instituto ocorre de forma efetiva, se está sendo utilizado pelas ICTs de IES e se estão sendo 

desenvolvidos conforme a legislação vigente.

Políticas de inovação atualizadas facilitam a interação entre ICTs e entre as ICTs e 

empresas garantindo segurança jurídica na movimentação de servidores pesquisadores. Com o 

afastamento de pesquisadores, haverá aumento da capacidade inovadora das ICTs envolvidas. 

Nas palavras de Arbix (2017), com o avanço das produções científica e tecnológica, e maior 

preparo dos pesquisadores, maior será a possibilidade de se aumentar a capacidade inovadora 

das empresas.

Nesse aspecto, a lei encorajou os setores público e privado para compartilhar recursos 

humanos e financeiros, com o objetivo principal de facilitar a cooperação entre universidades, 

institutos  de  pesquisa  e  empresas  privadas.  Outro  avanço  importante  trazido  pela  Lei  de 

Inovação foi a possibilidade do Estado subsidiar investimentos em pesquisa e inovação em 

empresas privadas usando subsídios,  que não era possível  de acordo com o ordenamento 

jurídico brasileiro até aquele momento. A Lei do Bem, entretanto, ampliou a abrangência e 

facilitou a utilização de incentivos fiscais  para a realização de investimentos privados em 

P&D (DE NEGRI, 2017). No entanto, para acesso a esses recursos, faz-se necessário uma 

política de inovação implantada.
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1.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A  pesquisa  justifica-se  pela  importância  do  tema  para  as  ICTs,  que  podem 

potencializar a C,T&I com afastamentos de servidores para constituição de empresas na área 

de  inovação  ou  para  colaboração  em  outras  ICTs,  em  área  de  inovação,  fomentando a 

fertilização  cruzada  e  a   melhoria  na  troca  de  informações entre  os  agentes  do  Sistema 

Nacional  de  Inovação  (SNI).  O  trabalho  busca  contribuir  para  a  compreensão  do  tema, 

trazendo  suas  necessidades  legais  para  implantação  e  vantagens  que  podem  ser 

proporcionadas com sua efetividade.  O afastamento de servidores para inovação fortalece a 

sua interação e acaba por potencializar a inovação, aproximando os diversos agentes do SNI, 

como ICTs, Empresas e Governo.

As  formações  das  ICTs  voltadas  a  atividade  de  ensino,  são  distintas,  havendo 

diferentes concepções e influências na formação das políticas de inovação, dependendo da 

instituição. Este trabalho busca identificar as diferentes composições das políticas de inovação 

nas  Universidades  e  Institutos  Federais  da  região  sul,  com  ênfase nas  possibilidades  de 

afastamentos  permitidas  por  meio  da  Lei  de  Inovação  (Lei  nº  10.973,  de  2004),  e  suas 

atualizações posteriores.

O Decreto  nº  9.283 de 2018 que regulamentou a Lei de Inovação instituiu em seu 

Art. 14, que a ICT pública instituirá a sua política de inovação, que disporá sobre: § 1º A 

política a que se refere o caput estabelecerá, além daqueles previstos na Lei de Inovação, as 

diretrizes e os objetivos para a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de 

servidor  ou  empregado público  nas  atividades  decorrentes  das  disposições  deste Decreto 

(BRASIL, 2018).

Estas  Instituições  são  caracterizadas  como órgãos  ou  entidades  da  administração 

pública  que  possuem  como  missão  institucional,  dentre  outras,  executar  atividades  de 

pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico (BRASIL, 2004).

A Lei de Inovação criou os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas ICTs como 

uma interface entre a academia e o ambiente produtivo para melhorar a funcionalidade das 

ICTs  no  seu  ambiente  de  atuação  (BRASIL,  2004).  Contudo,  os  procedimentos  de 

afastamento  de  servidores  por  serem  novos  e  complexos,  praticamente  não  existem  na 

normatização interna dos órgãos nas ICTs. 
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1.1.1  Objetivo Geral

Identificar o cumprimento da Lei de Inovação nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) Públicas no Sul do Brasil, no tocante a possibilidade de afastamento de servidores para 

inovação.

1.1.2  Objetivos Específicos

1 Analisar as diferentes normativas relacionadas à inovação e a política de inovação 
nas ICTs;

2 Verificar se as políticas de inovação das ICTs da região Sul se mantêm com as 
devidas atualizações após alterações normativas sobre o tema; 

3 Verificar se a Política de Inovação das IFES nas ICTs públicas no estado de Santa 
Catarina e outras regiões delimitadas permitem o afastamento de servidores de 
acordo com a legislação vigente;

4 Identificar por meio de questionários, o andamento das atividades relacionadas à 
inovação nas ICTs no sul do Brasil, no tocante ao afastamento de servidores para 
inovação e verificar a existência de servidores afastados para inovação nas ICTs. 

2 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo são apresentados o histórico de leis  e  a evolução legislativa até  a 

implantação da política de inovação. Outrossim, seguindo o objetivo 01 é feita uma análise 

das diferentes normativas relacionadas à inovação e a política de inovação nas ICTs. Trata-se 

do suporte teórico utilizado, o qual abarcou os principais conceitos e autores relacionado ao 

tema, bem como a legislação relacionada a este. Foi feito a análise das características das 

políticas de inovação com ênfase no processo histórico e nos conceitos gerais das políticas de 

inovação, objeto principal deste estudo, adentrando nos estudos relacionados as políticas de 

inovação, suas peculiaridades e importâncias e as possibilidades futuras geradas por meio 

desta para o afastamento de servidores para inovação. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O primeiro tópico apresenta as Universidades e Institutos Federais e suas atribuições 

como ICT Públicas,  como a propriedade intelectual evoluiu ao longo do tempo, discorrerá 

sobre a  Criação das Políticas de Inovação das  ICTs  e dos NITs. Na sequência,  o capítulo 

explora as políticas de inovação e a gestão da propriedade intelectual, o desenvolvimento das 

políticas  de  inovação  e  formação  e  a  legislação  aplicável  a  Política  de  Inovação  e  a 

importância NIT. Na sequência é abordado a Capacitação de Pessoal, como se deu na Criação 



19

do Novo Marco Legal, suas Hierarquias entre as Normas e Trâmites Internos, e, por fim, a 

necessidade de apreciação por assessoria jurídica da política de inovação. 

2.1.1 Universidades e Institutos Federais e suas atribuições como ICT Públicas

A universidade  é  o  princípio  gerador  das  sociedades  fundadas  no  conhecimento, 

assim como o governo e a indústria são as instituições primárias na sociedade industrial. A 

indústria permanece como o ator-chave e lócus de produção, sendo o governo a fonte de 

relações  contratuais  que  garantem  interações  estáveis  e  o  intercâmbio.  A  vantagem 

competitiva da universidade em relação a outras instituições de produção do conhecimento 

são seus estudantes. O fluxo contínuo de admissão e graduação de alunos traz o aporte de 

novas ideias, em contraste com as unidades de pesquisa e desenvolvimento de laboratórios de 

empresas e do governo, que tendem a se ossificar, perdendo o “fluxo de capital humano” que 

é constituído na universidade.1 

A formação  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica 

(RFEPCT), no estado de SC que inclui o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC), deu-se por meio da Lei no. 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, tendo como foco a oferta do ensino médio técnico e integrado profissionalizante e de 

cursos de graduação e pós-graduação.

Conforme descreve Rodrigues e Gava, (2016), os IFs compõem a RFEPCT e sua 

história  tem início  em 1909,  quando  surgiram as  Escolas  de  Aprendizes  e  Artífices  que 

posteriormente deram origem aos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

(Cefets), concebidos como uma política voltada para as classes menos favorecidas. Em 2008, 

a Lei  no.  11.892/2008 veio instituir a RFEPCT e criar os Institutos Federais de Educação, 

Ciência  e  Tecnologia,  instituições  de  educação  superior,  básica  e  profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.

Segundo Durham (1998),  deve-se reconhecer  que,  embora o modelo institucional 

fosse uniforme para as instituições federais e estaduais, a pesquisa não se consolidou de forma 

1SANDRA MALVEIRA - A interação universidade e estado na promoção da inovação na saúde: um 
estudo de caso do projeto vera brasília - Defesa para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e  
Transferência  de  Tecnologia  para  Inovação,  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Propriedade  Intelectual  e 
Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – ponto focal Universidade de Brasília. DF 2018
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homogênea em todas elas. De qualquer forma, alterou-se radicalmente o panorama da ciência 

brasileira, com a ampliação constante do número de mestres e doutores por meio dos cursos 

de pós-graduação e a consolidação de grupos de pesquisa em departamentos associados aos 

cursos de pós-graduação, dentro das universidades. Hoje pode-se afirmar, com certeza, que as 

universidades públicas constituem o principal suporte institucional para a pesquisa e para a 

formação de pesquisadores (DURHAM, 1998). Nesse tocante, crises podem ser eventos muito 

positivos, na medida em que promovem a consciência de novos problemas, a reconsideração 

de soluções antiquadas e ultrapassadas e dão margem a um movimento de adequação das 

instituições  a  uma  realidade  social  em  transformação.  A clara  inviabilidade  do  modelo 

existente  não tem promovido,  a  não  ser  em setores  muito  limitados,  nenhum movimento 

profundo de renovação nem ideias inovadoras. Muito disso se deve à cristalização de relações 

entre, de um lado, o Estado e as instituições e, de outro, entre o Governo e os atores políticos 

envolvidos  (DURHAM,  1998).  De  acordo  com  Sampaio  (2014),  os  sistemas  de  ensino 

superior estão se tornando maiores e mais complexos em toda parte, independentemente de 

suas origens, trajetórias e configurações.

Outros atores do SNI relevantes à interação ICT-empresa são as fundações de apoio. 

Instituídas pela Lei no 8.958/1994, as fundações de apoio são instituições de natureza jurídica 

privada sem fins lucrativos, autorizadas ou credenciadas pelo MEC e pelo MCTI, a formalizar 

contrato ou convênio com ICTs “com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, 

extensão,  desenvolvimento  institucional,  científico  e  tecnológico  e  estímulo  à  inovação, 

inclusive  na  gestão  administrativa  e  financeira  necessárias  à  execução  desses  projetos” 

(Brasil,  1994,  Artigo  1o).  Nesse  sentido,  às  fundações  de  apoio  cumprem  o  papel  de 

intermediar a relação entre ICTs e empresas em atividades de apoio à inovação (TURCHI e 

ARCURI, 2017).

Há a disposição das ICTs com personalidade jurídica de IES, além das fundações de 

apoio, os NITs, que também foram criados pela Lei no. 10.973/2004 como intermediários das 

ICTs na relação com empresas. Aos NITs cabe gerir a política de inovação das ICTs às quais 

se vinculam, em particular, em questões relacionadas à gestão da propriedade intelectual e da 

transferência de tecnologia (TURCHI e ARCURI, 2017).

A exemplo do Instituto Federal Catarinense – IFC, a sua política de inovação está 

alinhada às concepções e princípios apresentados. A política de pesquisa e inovação do IFC 

organiza-se de modo a contemplar as indicações expressas na Lei no.  11.892/2008, quanto à 

finalidade  e  características  dos  IFs:  “realizar  e  estimular  a  pesquisa  aplicada,  a  produção 
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cultural,  o  empreendedorismo,  o  cooperativismo  e  o  desenvolvimento  científico  e 

tecnológico” (BRASIL, 2008).

Na  mesma  lei,  um  dos  objetivos  dos  IFs  é  o  de  “realizar  pesquisas  aplicadas, 

estimulando  o  desenvolvimento  de  soluções  técnicas  e  tecnológicas,  estendendo  seus 

benefícios  à  comunidade”.  Considerando  as  relações  existentes  entre  ensino,  extensão, 

pesquisa e inovação e sua integração nas atividades acadêmicas, a pesquisa desenvolvida nas 

diversas  áreas  da  ciência  é  entendida  como procedimento  sistemático,  criativo  que  busca 

coerência lógica e crítica para intervenção na realidade (IFC, 2019).

No que tange às atribuições precípuas dos IFs, cumpre destacar a contribuição para o 

desenvolvimento  socioeconômico  local  e  regional,  o  que  pode  ser  possível  por  meio  da 

realização de pesquisas aplicadas e do desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas 

aplicadas às necessidades da localidade na qual estão inseridos, provendo suporte aos arranjos 

produtivos locais (RODRIGUES e GAVA, 2016).

Embora tenham suas origens em diferentes épocas e possuem finalidades outras que 

as diferenciam, a criação dos IFs está atrelada à uma política voltada para as classes menos 

favorecidas, como forma de inserção desse público no ensino técnico, profissional e industrial 

(MEC, 2015). Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) define que as Universidades 

Federais têm como uma de suas finalidades incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia (BRASIL, 1996b).

Conforme  descrito  por  Rodrigues  e  Gava  (2016),  o  primeiro  estatuto  das 

Universidades data de 1931, por meio do Decreto 19.851, que dispõe sobre a organização do 

ensino superior no país, adota o regime universitário e instituiu sua organização técnica e 

administrativa (BRASIL, 1931). 

A Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC)  e  a  Universidade  Federal  da 

Fronteira Sul (UFFS) tiveram sua formação em outra legislação aplicável a estas. A UFSC, 

iniciou-se com a criação da Faculdade de Direito no ano de 1932, sendo oficializada por 

Decreto  Estadual  em  1935.  Na  Faculdade  de  Direito  nasceu  a  ideia  da  criação  de  uma 

Universidade  que  reunisse  todas  as  Faculdades  da  Capital.  Pela  Lei  nº  3.849,  de  18  de 

dezembro de 1960, foi criada a Universidade Federal de Santa Catarina, durante a Presidência 

de Juscelino Kubitschek. Na ocasião, a UFSC reunia as Faculdades de Direito,  Medicina, 

Farmácia,  Odontologia,  Filosofia,  Ciências  Econômicas,  Serviço  Social  e  Escola  de 

Engenharia Industrial, sendo instalada em 1962 (UFSC, 2020).
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A  UFFS  criada  pela  Lei  nº  12.029,  de  15  de  setembro  de  2009  com  sede 

administrativa e campus na cidade de Chapecó (SC), campus em Realeza e Laranjeiras do Sul 

(PR),  Erechim,  Passo  Fundo  e  Cerro  Largo  (RS), abrange  mais  de  400  municípios  da 

Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul – Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e 

Noroeste do Rio Grande do Sul (UFFS, 2020).

A Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC) é 

uma instituição de ensino superior estadual, criada em 1965 pelo Decreto Estadual nº 2.802, 

de 20 de maio. Os marcos iniciais são considerados a então Faculdade de Educação (FAED), 

criada em 1963, e a então Escola Superior da Administração e Gerência (ESAG), fundada em 

1964, ambas em Florianópolis. Junta-se a essas unidades a antiga Faculdade de Engenharia de 

Joinville (FEJ), criada ainda em 1956.

Em 1973, o Decreto Federal nº 71.811, de 6 de fevereiro, autoriza a criação Escola 

Superior de Medicina Veterinária (ESMEVE), em Lages, no Planalto Serrano. No mesmo ano, 

o Decreto Federal  nº 71.810, de 6 de fevereiro,  autoriza a criação da Escola Superior de 

Educação  Física  (ESEF),  em Florianópolis,  hoje  conhecida  como  Centro  de  Ciências  da 

Saúde e do Esporte (CEFID). Em 1979, a UDESC e a ESAG se mudam da Rua Visconde de  

Ouro Preto, no Centro de Florianópolis, para o Bairro Itacorubi. Posteriormente, a Reitoria da 

UDESC também é transferida para o local, onde hoje funciona o maior prédio da universidade 

no  Estado.  Em  1980,  por  meio  da  Portaria  nº  262,  é  criado  o  Centro  de  Ciências 

Agroveterinárias  (CAV),  em  Lages.  Em  1990,  a  UDESC  é  desvinculada  da  Fundação 

Educacional de Santa Catarina (FESC) e reconhecida como universidade pelo Ministério da 

Educação  e  Cultura.  A  UDESC  ganha  autonomia  por  meio  da  criação  da  Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina, torna-se 100% pública e passa a ofertar ensino 

totalmente gratuito (UDESC, 2020).

As instituições citadas, de acordo com a Lei de Inovação, são caracterizadas como 

órgãos ou entidades da administração pública que possuem como missão institucional, dentre 

outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico 

(BRASIL, 2004).

Conforme prediz  Rodrigues  e  Gava (2016),  em sentido  lato,  as  ICTs  foco deste 

estudo - Institutos Federais (IFs) e as Universidades Federais (UFs) - possuem finalidades 

semelhantes no que tange às suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. De acordo com a 

Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 2004), ambas são caracterizadas como órgãos ou entidades 

da  administração pública  que possuem como missão  institucional,  dentre  outras,  executar 
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atividades  de  pesquisa  básica  ou  aplicada  de  caráter  científico  ou  tecnológico  (BRASIL, 

2004). 

Podemos entender que, ao consolidar as políticas institucionais de inovação das ICTs 

e subsidiar a superação de seus gargalos de gestão,  é possível obter impactos no Sistema 

Nacional de CT&I, como: 1) a aceleração dos processos de transferência de tecnologia e de 

conhecimentos; 2) um aumento do volume de alianças estratégicas, parcerias e contratos em 

PD&I; 3) um reposicionamento das carteiras de projetos institucionais de pesquisa, visando a 

aumentar a relevância dos fluxos de transferência de conhecimentos; 4) a reorientação das 

missões  das  ICTs,  buscando  competitividade  institucional  na  atuação  sobre  o 

desenvolvimento local e regional; e 5) um maior arrecadamento de recursos e de incentivos 

fiscais para a PD&I nas ICTs (PEDRO, 2020).

Às UFs, como ICTs tendo quase 100 anos de história, cabe fortalecer os laços com o 

setor produtivo e atuar no sentido de diminuir a distância entre os números de registros de 

propriedade intelectual e suas transferências de tecnologia ao setor produtivo, fazendo como 

que o conhecimento científico e tecnológico transpasse as barreiras da ICT (RODRIGUES e 

GAVA, 2016).

As Instituições devem possuir em seu organograma os NITs, que estão relacionados 

ao  zelo  pela  manutenção  da  política  institucional  de  estímulo  à  proteção  das  criações, 

licenciamento,  inovação  e  outras  formas  de  transferência  de  tecnologia;  avaliação  e 

classificação  dos  resultados  decorrentes  de  atividades  e  projetos  de  pesquisa  inovativos; 

avaliação da solicitação de inventor independente para adoção de invenção; opinião quanto à 

conveniência e promoção da proteção das criações desenvolvidas na instituição; bem como 

acompanhar  o  processamento  dos  pedidos  e  a  manutenção  dos  títulos  de  propriedade 

intelectual da instituição (BRASIL, 2004). 

Segundo dados do INPI (2020), as universidades no período entre 2013 e 2018, estão 

entre as maiores depositantes de pedidos de patentes por residentes no Brasil, estando sempre 

entre as 10 maiores depositantes nas áreas de farmacêutica, medicina, química, biotecnologia, 

transporte,  máquinas  especiais,  engenharia  civil,  engenharia  elétrica  e  eletrônica  e 

comunicação  digital  (INPI,  2020). Dessa  forma,  demonstra-se  a  importância  das  IES  no 

fomento  a  inovação,  sendo  as  ICTs  as  maiores  depositantes  de  pedidos  de  patentes  por 

residentes no Brasil.
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2.1.2 Evolução Legislativa e Importância Histórica da Propriedade Intelectual

O tema relacionado a propriedade intelectual é motivo de divergências e controvérsias 

ao longo do tempo e, por este motivo, há diferentes legislações referentes ao tema produzidas 

em diversas  épocas  e  diferentes períodos governamentais  da história.  Há muito tempo os 

países  hoje  desenvolvidos,  se  atentaram  para  a  necessidade  de  criar  e  desenvolver  um 

conjunto  de  regras  específicas  para  proteger  a  propriedade  intelectual.  Sabe-se  que  essa 

preocupação  só  veio  à  tona  quando  se  percebeu  a  importância  dessa  medida  para  o 

desenvolvimento interno do país (DURÃES et al, 2016).

A  relação  entre  inovação  e  direitos  de  propriedade  intelectual  sempre  levantou 

controvérsias, dada a grande heterogeneidade nas formas de apropriação dos resultados de 

esforços de inovação tecnológica (TIGRE; MARQUES, 2010). Os direitos de propriedade 

intelectual constituem essencialmente um estímulo à inovação, recompensando o inovador de 

riscos inerentes à atividade. Por outro lado, pode representar um obstáculo à ampla difusão do 

conhecimento na economia, na medida em que dão o direito ao detentor de patentes de excluir 

terceiros  do acesso  a  inovações  (TIGRE;  MARQUES, 2010).  Harmonizar  o  incentivo  ao 

inovador com o amplo acesso à torrente de informações que brota da dinâmica tecnológica 

constitui  um  desafio  que  transcende  o  aspecto  puramente  técnico  (TIGRE;  MARQUES, 

2010).

No que consiste exatamente a propriedade intelectual? A busca por uma resposta a esta 

pergunta tem seguido diferentes critérios, desde a enumeração dos diversos componentes da 

propriedade intelectual até a sua associação com ideias de algum modo relacionadas com a 

criação e a invenção (PIRES et al., 2017). O problema com esses critérios é que nenhum deles 

consegue indicar uma característica que seja comum a todos os componentes da propriedade 

intelectual e, por isso, não explicam a coerência que lhes é inerente. Em última análise, as 

definições que têm sido dadas por acadêmicos, juízes ou legisladores são muito limitadas ou 

demasiadamente  amplas,  e  deixam  assim  de  abranger  ramos  importantes  da  propriedade 

intelectual ou  incluem  áreas  que  não  fazem  parte  da  propriedade  intelectual  (TIGRE; 

MARQUES,  2010).  Além  disso,  simplesmente  elencar  componentes  da  propriedade 

intelectual, como fazem alguns autores, necessariamente omite algumas áreas que não são 

protegidas em alguns países, mas que o são em outros e, por outro lado, inclui objetos da 

propriedade intelectual que hoje são protegidos,  mas que amanhã poderão deixar de sê-lo 

(TIGRE;  MARQUES,  2010). Logo,  as  mudanças  constantes  e  novas  tecnologias,  como 

Blockchain,  Inteligência  Artificial  IA e  Internet  das  Coisas  IoT,  trazem a  necessidade  de 

atualizações constantes do tema, tanto em matéria legal envolvendo atualizações legislativas, 
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com  em  matéria  profissional,  com  treinamento  dos  agentes  operadores  dessas  novas 

tecnologias inovadoras.

A matéria envolvendo propriedade intelectual é uma das mais antigas presentes na 

legislação Brasileira, e devido a sua importância, está presente no ordenamento jurídico ao 

longo de toda história, desde a Independência. Durante o século XIX já existiram no Brasil 

diversas legislações tratando de PI (Tabela 1).  

Tabela 1- Normas referentes a propriedade intelectual do Brasil Império até a atualidade.

Nº. Legislação/Fato Ano Nome Situação

1 Alvará de D. João VI 1809 Lei de Patentes Revogada

2 1 Patente de 
Invenção

1822 Patente de invenção de uma máquina de descascar café Revogada

3 Decreto n.° 16.264 1823 Criação da DGPI - Diretoria-Geral de Propriedade Industrial Revogada

4 Constituição 1824 Garante aos inventores a propriedade sobre suas descobertas Revogada

5 1 Lei de Patentes 1830 Regulamentação de Ordem Constitucional Revogada

6 1 Lei de Marcas e 
Patentes

1875 Regulamentação de Propriedade Industrial Revogada

7 Lei n.° 5.648 1970 Lei de criação do INPI Vigente

8 Lei n.° 9.279 1996 Lei de Propriedade Industrial Vigente

9 Lei n.° 9.456 1997 Lei de Proteção de Cultivares Vigente

10 Lei n.° 9.609 1998 Lei de Direitos de Autor Vigente

11 Lei n.° 9.610 1998 Lei  da  Proteção  da  Propriedade  Intelectual  de  Programas  de 
Computador

Vigente

12 Lei n.° 11.484 2007 Lei de Topografia de Circuitos Integrado Vigente

 Fonte: Legislação (2021)

A evolução da  legislação para  proteção da propriedade intelectual  no Brasil  já  é 

antiga, e remota ao século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, com 

criação de inúmeras normativas que já existiram e foram revogadas e outras que ainda estão 

vigentes na atualidade (Tabela 1). Já a matéria envolvendo inovação teve sua origem no ano 

de 2004, com a criação da Lei de Inovação (Tabela 2). Houve uma evolução constante em 

matéria  de  inovação  nos  últimos  20  anos,  trazendo  alterações  inclusive  em  matéria 

constitucional  como a  Emenda Constitucional  85,  tendo como última legislação a  Lei  nº 

10.534/2020 e Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta as Leis nº 10.973/2004 e 13.243/2016. 

Logo, observamos que a permissão de afastamento de servidores para inovação é recente e 

fruto de uma evolução legislativa. O afastamento de servidores pode gerar maior produção de 

PI,  por meio da fertilização cruzada entre  ICTs e empresas por meio da disseminação de 

conhecimento entre os agentes do SNI e melhorar e ampliar a produção de PI no país. 
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Tabela 2- Normas Legais Referentes a Inovação.

Nº. Legislação/Fato Ano Nome Situação

01 Lei n.° 10.973 2004 Lei de Inovação Tecnológica Vigente

02 Lei n.° 11.196 2005 Lei do Bem Vigente

03 Lei n.° 11.484 2007 Lei de Topografia de Circuitos Integrado Vigente

04 Emenda Constitucional .85 2015 Atualização  do  tratamento  das  atividades  de  ciência, 
tecnologia e inovação

Vigente

05 Lei n.° 13.243 2016 Novo Marco Legal de Inovação Vigente

06 Decreto Regul. n.° 9.283 2018 Regulamenta o Novo Marco Legal de Inovação Vigente

07 Decreto n.° 10.534 2020 Institui a Política Nacional de Inovação e dispõe sobre 
sua governança

Vigente

 Fonte: Legislação (2021)

Além  das  normativas  internas,  o  Brasil  é  signatário  de  vários  tratados  e  acordos 

internacionais relacionados a PI que foram ratificados e inseridos a nosso arcabouço jurídico e 

consequentemente devem ser seguidos.

Há também convenções internacionais vigentes em âmbito nacional que abordam o 

tema, sendo elas:  a Convenção Interamericana2,  a Convenção de Roma3,  a Convenção de 

Genebra4, a Convenção Universal5, a Convenção de Berna6 e o Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)7.

Conforme observado no art. 07 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual  Relacionados  ao  Comércio  –  TRIPS,  deve-se  garantir  a  proteção  de  forma  a 

contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e a disseminação de 

tecnologia, para benefício mútuo dos produtores e dos usuários de conhecimento tecnológico 

e de uma maneira conducente ao bem-estar social e econômico, e a um equilíbrio de direitos e 

obrigações. É claramente registrado no acordo a proteção de ativos intangíveis proveniente da 

propriedade intelectual.

O  desenvolvimento  tecnológico,  essencial  para  projetar  os  países  no  cenário 

internacional,  tornou-se  viável  quando  o  Estado  criou  regras  para  conceder  benefícios  à 

atividade criativa do homem (DURÃES et  al,  2016). Esses  mecanismos trouxeram maior 

2 Convenção Interamericana - Promulgada pelo Decreto 26.675 de 18.05.1949
3 Convenção de Roma - Recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 

26/1964 e promulgada pelo Decreto nº 57.125, de 19 de outubro de 1965.
4 Convenção de Genebra - Decreto Legislativo nº 59, de 30 de junho de 1975, e promulgada pelo 

Decreto nº 76.906, de 24 de dezembro de 1975.
5 Convenção Universal  -  Decreto Legislativo nº 55, de 28 de junho de 1975, e promulgada pelo  

Decreto nº 76.905, de 24 de dezembro de 1975.  
6 Convenção de Berna - Decreto Legislativo nº 94, de 4 de dezembro de 1974, e promulgado pelo  

Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975.
7 Promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 dezembro de 1994.



27

proteção a propriedade intelectual. Como formas técnicas de proteção, frequentemente, um 

único produto utiliza mais de uma dessas formas de proteção (TIGRE; MARQUES, 2010). 

Logo, todo esse leque legislativo serviu de substrato para evolução normativa da PI, 

até a chegada das legislações tratando de temas relacionados a inovação e novas tecnologias, 

que são constantemente alteradas por inovações disruptivas inseridas no mercado, essas novas 

legislações,  como  a  Lei  de  Inovação  e  o  Marco  Legal  de  inovação,  junto  de  seus 

aperfeiçoamentos legais, permitiram com segurança jurídica o afastamento de servidores para 

inovação  entre  ICTs  Públicas  e  Privadas.  A  seguir  veremos  como  é  a  criação  e  o 

desenvolvimento  das  políticas  de  inovação  nas  ICTs  que  possibilita  o  afastamento  de 

servidores com a devida segurança jurídica do processo de movimentação entre ICTs.

2.1.3 Criação das Políticas de Inovação das Instituições Científicas e Tecnológicas 

(ICTs) e dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)

O recente  processo  de  reforma no arcabouço legal  que  regulamenta  a  ciência,  a 

tecnologia  e  a  inovação  no  Brasil,  conhecido  por  Marco  Legal  de  CT&I  (MLCTI  – 

envolvendo em particular a Emenda Constitucional 85/2015, a Lei 13.243/16 e o Decreto 

9.283/18), criou novas oportunidades para a aproximação entre as ICTs, as empresas, órgãos 

governamentais  e demais agentes do SNCTI.  O MLCTI também procurou impulsionar  as 

ações  de  empreendedorismo inovador  no  país,  além de  tratar  de  aspectos  específicos  do 

trabalho dos cientistas que sofriam restrições decorrentes da legislação. Para que os avanços 

do MLCTI possam de fato ser aproveitados é imprescindível que as ICTs estabeleçam suas 

Políticas de Inovação (FORTEC, 2020). Segundo o Manual de Oslo8 a definição de inovação 

abrange várias áreas: “Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) 

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

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

ou nas relações externas” (MANUAL DE OSLO, 1997, p.55).

Já  a  ICT é  definida  como órgão ou entidade  da administração pública  direta  ou 

indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as 

leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu 

8Traduzido sob a responsabilidade da FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos – das edições 
originais  em inglês  e  francês  publicadas  sob  os  títulos:  The  Measurement  of  Scientific  and  Technological 
Activities – Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual / 
La  mesure  des  activités  scientifiques  et  technologiques  –  Príncipes  directeurs  proposés  pour  le  recueil  et  
l'interpretation des donnés sur l'innovation technologique: Manuel d'Oslo.
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objetivo  social  ou  estatutário  a  pesquisa  básica  ou  aplicada  de  caráter  científico  ou 

tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (BRASIL, 2016).

Com a  criação da  Lei  de  Inovação,  surge  a  figura  do  NIT que é  uma estrutura 

instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por 

finalidade  a  gestão  de  política  institucional  de  inovação  e  por  competências  mínimas  as 

atribuições previstas nesta Lei (BRASIL, 2016).

Em relação às atribuições do NIT, foi considerado o que estabelece a Lei de Inovação, 

especificamente  no  artigo  que  trata  das  suas  atribuições  enquanto  apoiador  da  gestão  da 

política de inovação da ICT (BRASIL, 2004).  Na definição legal  de ICT9 e  NIT10 foram 

introduzidas  na  legislação  de  forma  clara,  não  cabendo  interpretações  diversas,  por  ser 

matéria com definição legal:

ICT:  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  direta  ou  indireta  ou  pessoa 
jurídica de direito  privado sem fins  lucrativos legalmente constituída sob as  leis 
brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em 
seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico 
ou  tecnológico  ou  o  desenvolvimento  de  novos  produtos,  serviços  ou  processos 
(Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

NIT: estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica 
própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por 
competências  mínimas  as  atribuições  previstas  nesta  Lei;  (Redação  pela  Lei  nº 
13.243, de 2016)

Da mesma forma, em seu artigo 16 e 26, da Lei 10.973, é clara nas atribuições do 

NIT, onde no seu Art. 16. descreve: Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT 

pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com 

outras ICTs (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016). Já no Art. 26 está descrito que as ICT que 

contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a 

aplicação  do  disposto  nesta  Lei  a  ações  de  formação  de  recursos  humanos  sob  sua 

responsabilidade (BRASIL, 2004). 

O NIT também é um promotor da divulgação da inovação na ICT. Para a promoção 

de estudos nas áreas de prospecção tecnológica e inteligência competitiva, constata-se que 

cresceu  de  importância  a  necessidade  de  mão  de  obra  especializada  para  realizar  estas 

atividades. Estudar cenários futuros e vislumbrar possíveis nichos de atuação e mudanças de 

trajetória  tecnológica  são  tarefas  que  não  são  triviais  e,  por  conseguinte,  demandam 

profissionais habilitados em cada setor que a ICT pretende introduzir produtos ou processos 

capazes de gerar inovação (MARINHO e CORRÊA, 2016).

9  Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, conforme art. inciso V.
10  Núcleo de Inovação Tecnológica, conforme art. inciso VI.
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A lei Nº 10.973, de 2004, posteriormente alterada pela lei 13.243 de 2016, traz as 

definições sobre o Núcleo de Inovação Tecnológica, bem como, a definição de inovação e 

pesquisador  público,  sendo  que  essa  definição  deve  ser  observada  para  os  eventuais 

afastamentos de servidores entre ICTs:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 
social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 
agregação  de  novas  funcionalidades  ou  características  a  produto,  serviço  ou 
processo  já  existente  que  possa  resultar  em  melhorias  e  em  efetivo  ganho  de 
qualidade ou desempenho. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou 
detentor  de  função  ou  emprego  público  que  realize,  como atribuição  funcional, 
atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 
2016) Grifei

O NIT é um órgão que poderá apoiar na assessoria necessária durante o processo de 

afastamento do servidor pesquisador público. Da mesma forma, a Lei Nº 10.973, institui o 

NIT como uma forma de apoio a gestão de sua política de inovação, logo, a ICT pública 

deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outra ICT:

Art.  16. Para apoiar  a  gestão de sua política de inovação,  a  ICT pública deverá 
dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras 
ICTs. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

§ 1o São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput,  
entre outras: (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) I - zelar pela manutenção da 
política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e 
outras formas de transferência de tecnologia; II - avaliar e classificar os resultados 
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições 
desta Lei; III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção 
na  forma do  art.  22;  IV -  opinar  pela  conveniência  e  promover  a  proteção  das 
criações  desenvolvidas  na  instituição;  V  -  opinar  quanto  à  conveniência  de 
divulgação  das  criações  desenvolvidas  na  instituição,  passíveis  de  proteção 
intelectual;  VI  -  acompanhar  o  processamento  dos  pedidos  e  a  manutenção  dos 
títulos  de  propriedade  intelectual  da  instituição.  VII  -  desenvolver  estudos  de 
prospecção  tecnológica  e  de  inteligência  competitiva  no  campo  da  propriedade 
intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT; (Incluído pela Lei nº 
13.243, de 2016) VIII -  desenvolver estudos e estratégias para a transferência de 
inovação gerada pela ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) IX - promover e 
acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades 
previstas nos arts. 6o a 9o; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) X - negociar e gerir 
os  acordos  de  transferência  de  tecnologia  oriunda da  ICT;  (Incluído pela  Lei  nº 
13.243, de 2016).

É descrito nos §§ 2º e 3º do art. 14 do Decreto 9.283/2018, que: “§ 2º A concessão de 

recursos públicos considerará a implementação de políticas de inovação por parte das ICTs 

públicas e privadas; e da mesma forma, consta no dispositivo seguinte que: § 3º A ICT pública 

publicará em seu sítio eletrônico oficial os documentos, as normas e os relatórios relacionados 

com a sua política de inovação.
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Nessa mesma linha, o artigo 14 do Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta as Leis nº 

10.973/2004 e 13.243/2016, determina que, além dos itens já citados no artigo 15-A da Lei de 

Inovação,  a  política  deve  também  estabelecer  as  diretrizes  e  os  objetivos  para:  “I  –  a 

participação, a remuneração, o afastamento e a licença de servidor ou empregado público nas 

atividades decorrentes das disposições deste Decreto.

Segundo  Tironi  (2017),  a  ICT é  a  base  material  e  intelectual  das  atividades  de 

pesquisa  e  desenvolvimento  (P&D) científica  e  tecnológica  no  país,  em consequência  da 

centralidade da sua relação com o ambiente empresarial no contexto do SNI. Por meio do NIT 

a ICT tem as possibilidades de alcançar seus objetivos.

A  geração,  aplicação  e  divulgação  do  conhecimento  científico  produzido  em 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) - em especial em instituições públicas de ensino 

superior,  bem  como  a  transformação  desse  conhecimento  em  inovação  tecnológica, 

constituem grandes desafios da sociedade atual,  sendo os NITs uma peça-chave para esse 

sucesso (RODRIGUES e GAVA, 2016).

No seu  artigo  26,  a  Lei  nº 10.973,  demostra  a  preocupação  no aperfeiçoamento 

profissional:  “Art.  26.  As ICTs que contemplem o ensino entre  suas atividades  principais 

deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de 

recursos humanos sob sua responsabilidade”.

O NIT da ICT deve ser o responsável pela elaboração de parecer avaliando se as 

atividades que serão realizadas durante o afastamento são de inovação. Dessa forma, é de 

fundamental  importância  que  o  NIT tenha  servidores  qualificados  em múltiplas  áreas  do 

conhecimento para o correto  assessoramento técnico da ICT na questão de afastamento de 

servidores para inovação. 

No caso de aperfeiçoamento de pessoal no âmbito de entes de unidades federativas, 

sendo ente estadual, a ICT deve seguir também a legislação estadual. Pode haver regulações 

próprias das unidades federativas tratando do aperfeiçoamento de pessoal em estados, sendo 

que cada estado pode criar suas próprias legislações tratando desse tema. Dessa forma, a Lei 

nº 10.973, Lei 13.243/2016 e o Decreto Regulamentar  que institui o NIT e a gestão de sua 

política de inovação, faz com que, a ICT pública necessite dar especial atenção as regras de 

incentivo a inovação, mormente na capacitação de sua equipe de trabalho, tanto em nível 

federal como estadual, por meio de legislação e políticas de incentivo a inovação.

Os afastamentos para inovação serão iniciados pelo RH da ICT, passando pelo NIT, 

para emissão de parecer referente a atividade que será executada, e também poderá tramitar 

perante procuradoria jurídica que avaliará se esse atributo consta na política de inovação para 
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dar  maior  segurança  jurídica  a  movimentação.  Por  esse  motivo,  a  seguir,  veremos  a 

importância das políticas de inovação. 

2.1.4 Políticas de Inovação e a Gestão da Propriedade Intelectual

Há uma grande diferença  entre  Propriedade Intelectual,  Política  de  Inovação e  a 

Propriedade  Industrial.  Podemos  verificar  as  principais  modalidades  e  características  da 

propriedade  industrial  na  tabela  3.  Entende-se  que  a  propriedade  industrial  é  uma  das 

modalidades  de  propriedade  intelectual,  sendo  a  propriedade  intelectual  gênero  e  a 

propriedade industrial espécie, já a política de inovação é responsável por definir as diretrizes 

e  objetivos  que  a  ICT pretende  seguir,  em  concordância  com  o  Novo  Marco  Legal  de 

Inovação.  A Gestão  da Propriedade Intelectual,  envolve  múltiplas  e  complexas  atividades 

envolvendo todo tipo de propriedade intelectual, entre elas a Propriedade Industrial.

Tabela 3- Características da Propriedade Industrial vigentes no Brasil.

Propriedade Industrial

Modalidade  Conceito  Vigência

Patente de Invenção (PI) Título de propriedade temporária sobre uma invenção ou 
modelo  de  utilidade,  outorgados  pelo  estado  aos 
inventores.

 20 anos

Modelo de Utilidade (MU) Objeto  de  uso  prático  que  apresente  nova  forma  ou 
disposição,  envolvendo  ato  inventivo  que  resulte  em 
melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

15 anos

Desenho Industrial É a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto 
de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando resultado visual novo e original.

10 anos prorrogáveis 
por 3 períodos de 5 

anos

Marca A marca registrada garante ao seu proprietário o direito 
de uso exclusivo em todo o território nacional em seu 
ramo de atividade.

10 anos - Prorrogáveis 
por períodos iguais e 

sucessivos

Programa de Computador O registro de programa de computador é competência do 
INPI que foi atribuída através do decreto 2.556/98. Sem 
Prazo

Sem Prazo

 Fonte: IFS (2016).

Observa-se  que  há  diferentes  prazos,  dependendo  da  modalidade  de  propriedade 

industrial, isso sem adentrarmos nos direitos autorais, que podem perfazer toda vida do autor 

e  mais  70  anos  após  sua  morte,  contando  a  partir  do  primeiro  dia  do  ano  seguinte  ao 

falecimento do autor, ou último autor no caso de coautorias. A ICT, com base em sua política 

de inovação, que descreve os objetivos e diretrizes da ICT em matéria de PI, traça o uso 
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estratégico  desse  potencial  intangível  e  pode  delegar  a  seu  NIT o  papel  de  gerir  a  sua 

propriedade intelectual, analisando os diferentes prazos de validade e demais peculiaridades 

de cada um de seus produtos,  sendo que,  um único produto pode ter  múltiplas proteções 

(Tabela 4). 

Tabela 4- Proteção de Produtos – Combinações de Direitos de Propriedade Intelectual.

Produto Proteção 01 Proteção 02 Proteção 03

Peça Patente Marca Desenho Industrial

Equipamento Patente Marca Segredo de Negócio

Máquina Patente Marca Topografia de Circuito

Computador Programa de Computador Marca Topografia de Circuito

Música Direito de Autor Marca Direito Conexo

Fonte: INPI (2021).

Por ser uma atividade complexa e possuir diferentes prazos, a propriedade industrial, 

deve  ser  gerida  por  uma equipe  multidisciplinar  especializada,  para  não haver  perdas  de 

prazos e prejuízos que podem ser altos para a instituição. Além da Propriedade Industrial e 

suas características, com seus diferentes prazos, há também o Direito Autoral e a Proteção Sui 

Generis. A tabela 5 mostra as diferenças entre essas categorias.

Tabela 5- Descrição das diferentes categorias da Propriedade Intelectual.

Propriedade Intelectual

Direito Autoral Propriedade Industrial Proteção – Sui Generis

Software
Programas 
de 
computador

Direito 
do 
Autor

Direitos 
Conexos

Marca Patente Desenho 
Industrial

Indicação 
Geográfica
Segredo 
Industrial
Repressão  a 
concorrência 
desleal

Cultivares Topografia 
de Circuitos 
integrados

Conhecimento 
Tradicional

Fonte: IFS (2016). 

 

 A Propriedade Intelectual engloba a Propriedade Industrial, o Direito Autoral, e a 

Proteção  Sui  Generis e  todo esse  nicho é  parte  integrante  e  correlacionada  a  Política  de 

Inovação.  Portanto,  conclui-se,  que  a  Propriedade  Industrial,  seus  prazos  e  diferentes 

combinações  e  diferentes  proteções  a  seus  produtos,  são  matérias  a  serem  avaliadas  na 

implantação da política de inovação, sendo delimitado o seu potencial e uso estratégico pela 

ICT, com delimitação de princípios e objetivos claros e concisos, seguindo o constante na 

legislação. Veremos a seguir como se dá o desenvolvimento da política de inovação.
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2.1.5 Desenvolvimento das Políticas de Inovação

As políticas  de  inovação  vieram para  estabelecimento  de  princípios,  objetivos  e 

diretrizes pré-definidas que nortearam as estratégias, os programas e as ações das ICTs no 

fomento a inovação e formas de tratativas em matéria de PI, trazendo segurança jurídica ao 

processo de afastamento para inovação. 

Com a entrada em vigor do novo marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

houve a promoção de diversos ajustes legais e administrativos visando superar as dificuldades 

na  relação  entre  ICTs  e  empresas  privadas.  Destaca-se  a  melhoria  dos  instrumentos  e 

estratégias  para o incentivo da inovação previstos  na Lei  Federal  nº  10.973/2004 (Lei  da 

Inovação), ao desburocratizar os setores de inovação e ampliar a participação privada (PIRES, 

2018).

A Lei nº  13.243, de 11 de janeiro de 2016, descreve em seu art. 15 que a ICT de 

direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a 

gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no 

ambiente  produtivo  em  consonância  com  as  prioridades  da  política  nacional  de  ciência, 

tecnologia e inovação e com a política industrial  e tecnológica nacional (BRASIL, 2016). 

Observamos que a política nacional de ciência, tecnologia e inovação implantada em 2020, 

pelo Decreto nº 10.534, de 28 de outubro de 2020 que Institui a Política Nacional de Inovação 

e dispõe sobre a sua governança descreve:

Art. 3º A Política Nacional de Inovação consiste:

I  -  no estabelecimento dos princípios,  dos eixos,  dos objetivos e  das  diretrizes  de 
longo prazo que nortearão as estratégias, os programas e as ações do Governo federal 
que  visam  ao  incentivo  à  inovação,  à  pesquisa  e  ao  desenvolvimento  no  setor 
produtivo,  para  promover  o  aumento  da  produtividade  e  da  competitividade  da 
economia brasileira;

II - na instituição do referencial para identificar, priorizar e alinhar as iniciativas e as 
políticas de fomento à inovação do Governo federal e para orientar a formulação de 
medidas novas de fomento e de apoio à inovação;

III - na estruturação de governança interministerial para articular, orientar, priorizar e 
acompanhar a ação governamental no fomento e no apoio à inovação; e

IV  -  no  estabelecimento  de  diretrizes  para  monitorar  e  avaliar  as  políticas,  os 
programas e as ações de fomento e de apoio do Governo federal à inovação.

Art. 4º Os princípios da Política Nacional de Inovação são:

I - integração, cooperação e intercomunicação entre os órgãos e entidades públicas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para:
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a) garantir o estabelecimento de prioridades coerentes e similares; e

b) fornecer resposta transparente, eficiente, eficaz e efetiva à sociedade, com base na 
análise dos interesses e das expectativas daqueles abrangidos pela política;

II  -  transversalidade  na  implementação  dos  programas  e  das  ações  de  fomento  à 
inovação entre os órgãos e as entidades públicas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios;

III - confiança nas equipes dos órgãos e das entidades públicas da União, dos Estados, 
do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  que  tratam do  tema  de  inovação,  para  que 
tenham autonomia para implementar os programas e as ações de fomento à inovação 
em suas respectivas áreas de atuação;

IV -  observância  das  desigualdades  regionais  e  da  sustentabilidade  ambiental  na 
formulação e na implementação de políticas de inovação; e

V - apoio ao gestor público com vistas a evitar a sua responsabilização em situações 
em que há risco tecnológico envolvido.

 Foram alteradas com a criação da Lei Nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, um total 

de 9 Leis (Tabela 6). Nesse ínterim, a Lei de Licitações – 8666/93, que rege as ICT públicas, 

foi alterado pela Nova Lei de licitações – 14.133/21.

Tabela 6- Normas alteradas pela Lei 13.243 de 2016.

Nº. Legislação Ano Nome

1 Lei 6.815/1980 1980 Estatuto do Estrangeiro (Revogado pela Lei 13.445/2017)

2 Lei n.° 8.010 1990 Lei de Importação de Bens e Insumos para Pesquisa

3 Lei n.° 8.032 1990 Lei de Isenção ou Redução do Imposto de importação

4 Lei n.° 8.666 1993 Lei de Licitações

5 Lei n.° 8. 745 1993 Lei da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público

6 Lei n.° 8. 958 1994 Lei das Fundações de Apoio

7 Lei n.° 10.973 2004 Lei de Inovação Tecnológica

8 Lei n.° 12.772 2011 Lei do RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas

9 Lei n.° 12.772 2012 Lei do Plano de Carreira do Magistério Superior

 Fonte: Legislação (2021)

Uma das inovações trazidas pela Lei da Inovação, foi a possibilidade de afastamento 

de  servidor  para  desenvolver  atividades  de  ciência,  tecnologia  e  inovação:  “Art.  14.  Ao 

servidor, ao empregado público e ao militar serão garantidos, durante o afastamento de sua 

entidade de origem e no interesse da administração, para o exercício de atividades de ciência, 

tecnologia e inovação,…” Mas essa questão necessita de regulamentação própria, para que os 

afastamentos para exercício de atividades de inovação sejam completos e não questionáveis 

juridicamente.

No caso de afastamento de servidor de carreira, são mantidos os benefícios de sua 

carreira. Algo que é extremamente interessante e inovador na lei e que esta assegura todos os 
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seus direitos: “[...]  os mesmos direitos a vantagens e benefícios, pertinentes a seu cargo e 

carreira,  como se em efetivo exercício em atividade de sua respectiva entidade estivesse” 

(BRASIL, 2016). Caso o afastamento ocorra com servidor regido por CLT, deve-se observar 

os regulamentos internos e cláusulas redigidas nos termos do contrato de afastamento. 

A nova legislação trouxe maior segurança jurídica, por meio da criação da Política de 

inovação  para  ICTs.  Atualmente  as  políticas  de  inovação  estão  em  desenvolvimento  em 

muitas  IES,  pelo  fato  da  lei  ser  recente  e  não  possuir  um prazo  legal  para  implantação. 

Todavia, toda ICT deverá obrigatoriamente desenvolver sua política de inovação conforme 

legislação vigente:

Artigo 15-A - A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, 
dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência 
de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com 
as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política 
industrial e tecnológica nacional.

Parágrafo único. A política a que se refere o  caput  deverá estabelecer diretrizes e 
objetivos:

I - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou 
nacional;  

II  - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital 
social de empresas;

III - para extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos;

IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 
equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;

V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia;

VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica;

VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos 
em  empreendedorismo,  gestão  da  inovação,  transferência  de  tecnologia  e 
propriedade intelectual;

VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com 
inventores independentes, empresas e outras entidades.

A legislação sobre Política de Inovação está diretamente ligada a legislação referente 

a  propriedade  intelectual,  sendo  ambas  controversas.  Por  serem dinâmicas  e  estarem em 

constante atualização, fruto de desafios motivados pelos avanços tecnológicos constantes que 

geram muitos debates no meio jurídico. O afastamento de servidores para inovação resultou 

da evolução legislativa constante, vindo agregar valores a inovação com forte potencial de 

interação dos agentes do SNI, sendo parte dos princípios da Política Nacional de Inovação, a 

integração, cooperação e intercomunicação entre os órgãos e entidades públicas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2020). 
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A seguir veremos a formação do Marco legal de Inovação. Importante mecanismo 

que veio para dar maior segurança jurídica ao afastamento de servidores para inovação.

2.1.6 Marco  Legal  de  Inovação,  Formação  e  Legislação  aplicável  a  da  Política  de 

Inovação

 A inovação é matéria com natureza constitucional.  Consta da Constituição Federal 

de  1988:  “Art.  218.  O  Estado  promoverá  e  incentivará  o  desenvolvimento  científico,  a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.” (Redação da EC 85/2015). A 

inovação  é  matéria  que  possui  resguardo  constitucional,  demonstrando  sua  grande 

importância dado pelo legislador.

Art.  218.  O  Estado  promoverá  e  incentivará  o  desenvolvimento  científico,  a 
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do 
Estado,  tendo  em  vista  o  bem  público  e  o  progresso  da  ciência,  tecnologia  e 
inovação.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§  2º  A pesquisa  tecnológica  voltar-se-á  preponderantemente  para  a  solução  dos 
problemas brasileiros e  para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional  e 
regional.

§  3º  O  Estado  apoiará  a  formação  de  recursos  humanos  nas  áreas  de  ciência, 
pesquisa,  tecnologia  e  inovação,  inclusive  por  meio  do  apoio  às  atividades  de 
extensão  tecnológica,  e  concederá  aos  que  delas  se  ocupem  meios  e  condições 
especiais de trabalho.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 
e  que  pratiquem  sistemas  de  remuneração  que  assegurem  ao  empregado, 
desvinculada  do  salário,  participação  nos  ganhos  econômicos  resultantes  da 
produtividade de seu trabalho.

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita  
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica.

§  6º  O  Estado,  na  execução  das  atividades  previstas  no  caput,  estimulará  a 
articulação  entre  entes,  tanto  públicos  quanto  privados,  nas  diversas  esferas  de 
governo.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§  7º  O  Estado  promoverá  e  incentivará  a  atuação  no  exterior  das  instituições 
públicas de ciência,  tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades 
previstas no caput.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Art.  219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural  e sócio-econômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas 
empresas,  bem como nos demais entes,  públicos  ou privados,  a  constituição e a 
manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da 
inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e 
transferência de tecnologia.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)



37

A inclusão via Redação dada pela Emenda Constitucional 85/2015 na Constituição 

Federal  de  1988,  fez  várias  alterações  importantes,  como  o  artigo  219-A,  que  trata  dos 

instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas.

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar 
instrumentos  de  cooperação  com  órgãos  e  entidades  públicos  e  com  entidades 
privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e 
capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento 
científico  e tecnológico  e de  inovação,  mediante contrapartida  financeira  ou não 
financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015)

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será 
organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, 
com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015)

§ 2º Os Estados,  o Distrito Federal  e os Municípios legislarão concorrentemente 
sobre suas peculiaridades. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Há diversas normativas relacionadas ao tema, como podemos observar na análise das 

legislações, observamos o leque de normativas internas e externas que devem ser observados, 

além das peculiaridades que cada ICT têm, de acordo com suas políticas institucionais. No 

caso de IES a ICT ao implantar sua política de inovação, deve ter apoio de seu NIT e terá que 

observar  particularidades  por  estar  envolvida  diretamente  no  ensino,  além da  pesquisa  e 

extensão. 

O Novo Marco Legal de Ciência Tecnologia e Inovação CT&I aprovado em 11 de 

janeiro de 2016, após sanção pela então presidente, entrou em vigor no Brasil por meio da Lei 

13.243/2016 (BRASIL, 2016). A nova lei é resultado de um processo de cerca de cinco anos 

de discussões entre atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI) no âmbito das Comissões 

de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado. Estas discussões tinham como ponto de 

partida o reconhecimento e a necessidade de alterar pontos na Lei de Inovação e em outras 

nove leis relacionadas ao tema, de modo a reduzir obstáculos legais e burocráticos e conferir 

maior flexibilidade às instituições atuantes neste sistema (RAUEN, 2016).

A  normalização  é  pró-inovação  por  diversas  razões:  favorece  o  acesso  ao 

conhecimento  tecnológico  e  contribui  para  a  existência  de  escala  econômica,  ampliando 

mercados e estimulando inovações, em especial a inovação incremental; e contribui para a 

inovação radical,  ao prover escopos e terminologia apropriada para consolidar paradigmas 

tecnológicos (TIRONI, 2017).

Importantes exemplos dessa sobreposição são a Lei no. 8.666/1993, que disciplina o 

processo de licitação, no caso das compras e contratações de serviços por órgãos públicos, 
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que foi alterada pela Lei no. 14.133/2021, nova Lei de Licitações e a Lei no. 8.112/1990, que 

disciplina, por meio de concursos, o processo de contração de recursos humanos por órgãos 

públicos. A sobreposição desses objetos (compras e contratações de serviços e de recursos 

humanos) e as diferentes formas de operacionalização entre os regramentos que disciplinam a 

atuação dos entes públicos (licitação e concurso) e dos agentes intermediadores vinculados a 

eles, como as fundações de apoio, acarretam dúvidas sobre as formas de procedimentos legais 

das fundações nas atividades de apoio. Tais questionamentos levam, portanto, há diferentes 

interpretações sobre as possibilidades de procedimentos dessas instituições, que acabam sendo 

alvo de subsequentes processos impetrados pelos órgãos de controle. Essa situação tem como 

efeito secundário diminuir a flexibilidade inicialmente proposta pela Lei de Inovação e pela 

Lei  das  Fundações  de  Apoio  na  gestão  de  atividades  de  inovação,  engessando  as 

possibilidades de atuação de ICTs e das instituições intermediadoras (RAUEN, 2016).

Assim, as adaptações às normas administrativas gerais, tais como a Lei de Licitações, 

o Regime Jurídico Único e o regime orçamentário e financeiro da administração pública, por 

exemplo, são substituídas por meio da atribuição de tarefas a entes auxiliares externos capazes 

de mitigar tais restrições gerais, restrições estas que, ao mesmo tempo, permanecem oponíveis 

à própria universidade federal (DINIZ e NEVES, 2017).

O novo marco legal, junto da Lei de Inovação, fortalece a interação das ICTs com 

outros agentes promovendo a interatividade entre as empresas e as infraestruturas científica e 

tecnológica  que  foram  significativamente  fortalecidas  com  a  Lei  de  Inovação.  Os 

instrumentos  da  política  de  inovação,  preexistentes  à  lei  foram ajustados  ao  novo marco 

institucional  estabelecido.  O  provimento  de  serviços  tecnológicos,  enquanto  um  elo 

estratégico da cadeia de inovação foi também mobilizado para integrar-se aos esforços e aos 

objetivos da política de inovação (TIRONI, 2017).

A  nova  legislação  avança  em  diversos  pontos  na  promoção  de  um  ambiente 

regulatório mais seguro e estimulante para a inovação no Brasil. Entre eles, destacam-se: a 

formalização das ICTs privadas (entidades privadas sem fins lucrativos) como objeto da lei; a 

ampliação do papel dos NITs, incluindo a possibilidade de que fundações de apoio possam ser 

NITs  de  ICTs;  a  diminuição  de  alguns  dos  entraves  para  a  importação  de  insumos  para 

pesquisa  e  desenvolvimento  (P&D);  a  formalização  das  bolsas  de  estímulo  à  atividade 

inovativa, entre outros (RAUEN, 2016).

Conforme apresentado, a inclusão do parágrafo 7o no Artigo 1o da Lei no 8.958/1994 

(BRASIL,  1994),  conferida  pela  Lei  no 13.243/2016,  passa a  estabelecer  que  os  recursos 

financeiros de contrapartidas previstos neste artigo “poderão ser repassados pelas contratantes 

diretamente para as fundações de apoio” (que funcionará como o “caixa” da ICT), tornando 
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claro que os recursos advindos de atividades de inovação poderão permanecer na instituição. 

Trata-se,  portanto,  de  um  grande  avanço  na  diminuição  de  insegurança  jurídica  sobre 

procedimentos  para  captação  de  recursos  externos,  além  de  um  grande  incentivo  ao 

envolvimento de ICTs em atividades inovativas (RAUEN, 2016).

Apesar de não serem tratadas na nova redação da Lei de Inovação, essas questões 

foram disciplinadas em alterações conferidas pela Lei no 13.243/2016 ao Artigo 21 da Lei no 

12.772/2012. Entre elas, destaca-se a inserção do parágrafo 4o ao inciso XII do Artigo 21, que 

amplia o tempo de dedicação em atividades de inovação por servidores de instituições de 

ensino, em regime de dedicação exclusiva, de 120 para 416 horas/ano (RAUEN, 2016).

No entanto, a alteração proposta de maior impacto foi a possibilidade de que os NITs 

possam ter personalidade jurídica própria, inclusive, conforme alteração conferida à Lei no 

8.958/1994 (Brasil, 1994, Artigo 1o, parágrafo 8o), podendo assumir a personalidade jurídica 

de  fundações  de  apoio.  Essa  possibilidade  poderá  dar  a  essas  instituições,  entre  outras 

vantagens, maior flexibilidade na gestão de seus recursos financeiros (dissociados, portanto, 

dos orçamentos das ICTs), maior celeridade e possibilidade de atração de perfis e contratação 

de funcionários mais qualificados em relação às atribuições previstas e, como consequência, 

maior profissionalismo na gestão da política de C,T&I das ICTs (RAUEN, 2016).

Um resultado dessa política traçada para as universidades e instituições de pesquisa 

pública tem sido a de que a universidade federal precisará se adequar as tratativas simultâneas 

com vários entes de natureza privada, tais como fundações e empresas públicas, para poder 

operar suas atividades. Neste modelo, um problema adicional é estabelecer se essas entidades 

auxiliares ao ensino superior estarão subordinadas à universidade, ou se atuarão como entes 

autônomos em regime de cooperação (DINIZ e NEVES, 2017).

O relacionamento das ICTs com as empresas deve ser muito bem estruturado para 

que os objetivos específicos de cada ente sejam plenamente alcançados. As empresas visam o 

lucro,  o  qual  pode  ser  obtido  com  o  desenvolvimento,  produção  e  comercialização  dos 

produtos e serviços, ao passo que as ICTs têm seu interesse voltado prioritariamente para os 

resultados acadêmicos (MARINHO e CORRÊA, 2016).

O sistema de inovação brasileiro é formado por uma rede complexa de instituições 

públicas  e  privadas  amparada  por  regramentos  jurídicos,  políticas  e  programas 

governamentais  visando  ao  estímulo  à  produção  científica  e  tecnológica.  Entre  esses 

programas e  políticas,  cumpre mencionar  as modalidades de fomento federal,  voltadas ao 

desenvolvimento  tecnológico,  como  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e 

Tecnológico  (FNDCT),  os  canais  de  crédito  à  inovação  do  Banco  Nacional  de 
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Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES),  bem  como  os  fomentos  estatais,  com 

destaque aos concedidos no âmbito das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) (RAUEN e 

TURCH, 2017).

Além de programas de fomento, importante destaque deve ser dado aos programas de 

isenção tributária com foco no estímulo à pesquisa e desenvolvimento (P&D) empresarial, 

como  a  Lei  do  Bem  e  a  Lei  de  Informática.  Além  disso,  não  poderiam  deixar  de  ser 

mencionadas importantes inciativas já consolidadas de formação e capacitação de recursos 

humanos nas áreas de CT&I no âmbito das FAPs e das agências de fomento Coordenação de 

Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes)  e  Conselho  Nacional  de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem como aquelas mais recentes voltadas 

à manutenção e à modernização da infraestrutura de pesquisa das ICTs nacionais, a exemplo 

do Programa Institutos  Nacionais  de  Ciência  e  Tecnologia  (INCTs)  (RAUEN e  TURCH, 

2017).

Cabe  ressaltar  que  as  ICTs  lidarão  com empresas  que  atuam no mercado  e,  por 

definição, possuem a finalidade a obtenção de lucros. Neste particular, não há nenhum tipo de 

insinuação quanto à boa-fé das empresas quando em negociação com as ICTs. Entretanto, é 

importante que esteja sempre em mente que o objetivo da iniciativa privada é o lucro que será 

buscado ao máximo quando o aspecto financeiro estiver em jogo. Portanto, é fundamental que 

os NITs das ICTs possuam dados consistentes levantados pela prospecção tecnológica e a 

inteligência competitiva, a fim de que os contratos possam ser vantajosos para ambos e os 

resultados  atendam da melhor  forma ao  interesse da  sociedade (MARINHO e CORRÊA, 

2016).

O MLCTI, associado as demais legislações, foi um avanço em matéria de fomento a 

inovação, trazendo maior segurança jurídica a questão, sendo o afastamento de servidores 

amplamente  amparado  por  essas  legislações.  No  entanto,  para  que  seja  executado  com 

segurança jurídica, durante o processo de afastamento de servidores para inovação, deve-se 

observar  a  hierarquia  existente  entre  as  normas  jurídicas  que  regem  a  questão,  como 

observaremos no próximo capítulo.

2.1.7 Hierarquia entre as Normas

Para Kelsen, a norma fundamental é um pressuposto que antecede a própria ordem 

jurídica que dela deriva. Na pirâmide normativa, o topo é ocupado pela Constituição, e sob ela 

estão todas as chamadas leis individuais que devem buscar o seu fundamento último na carta 

magna. Acima da Constituição, porém, está a norma hipotética fundamental de Hans Kelsen, 
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abaixo da constituição, estão as normas inferiores, de forma hierarquizada, que devem estar 

adequadas a carta maior (CARVALHO, 2012).

Essa  hierarquia  deve  ser  respeitada,  sendo  em  matéria  de  inovação  a  ordem 

hierárquica: Constituição Federal de 1988, a Emenda Constitucional 85 de 2015, as Leis n.° 

10.973 de 2004 e n.° 13.243 de 2016, o Decreto Regulamentar n.° 9.283 de 2018, a Resolução 

que Institui  a Política de Inovação e  por fim as Portarias Ligadas a Política de Inovação 

(LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, 2020).

Foi publicado no ano de 2020 o decreto nº 10.534, que estabelece a Política Nacional 

de Inovação (PNI) e dispõe sobre a sua governança. A recente PNI tem por finalidade orientar, 

coordenar e articular as estratégias, os programas e as ações de fomento à inovação, bem 

como,  estabelecer  mecanismos  de  cooperação  entre  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 

Municípios para promover o alinhamento das iniciativas e das políticas federais de fomento à 

inovação com as iniciativas e as políticas  formuladas e  implementadas pelos outros entes 

federativos.  Ela  busca  responder  a  problemas  históricos,  notadamente  o  baixo  nível  de 

inovação  das  empresas  brasileiras,  e  a  coordenação  insuficiente  das  diferentes  áreas  do 

governo para lidar com o problema (MCTIC, 2020).

O foco da Política de CT&I é o bem-estar social, cabendo à política pública de CT&I 

o  papel  de  articulador,  regulador  e  facilitador,  garantindo  a  conectividade  dos  múltiplos 

atores.  Desenvolvem-se  instrumentos  para  garantir  a  participação  social  na  definição  de 

objetivos e instrumentos de política, assim como na disseminação de resultados. A definição 

de políticas deve ocorrer não apenas no nível nacional, mas também nos níveis regionais e 

locais (VELHO, 2011).

As Leis voltadas  a inovação não ficaram adstritas a  União,  sendo que,  os estados 

também podem produzir leis próprias sobre o assunto e têm competência para legislar sobre o 

tema, desde que não entre em choque com leis federais. Dessa forma, os entes federativos 

podem criar mecanismos legais próprios para fomentar e melhorar a produção tecnológica e 

valorizar a inovação em seus estados (Tabela 7). 

Tabela 7- Legislação Estadual referente a Inovação.

Nº Estado Instrumento de Atualização

01 Acre Lei n.° 3.387, de 21 de Junho de 2018.

02 Amapá Lei n.° 2.333, de 25 de Abril de 2018.

03 Distrito Federal Lei n.° 6.140, de 03 de Maio de 2018.

04 Mato Grosso do Sul Lei n.° 5.286, de 13 de Dezembro de 2018.

05 Minas Gerais Lei Estadual n° 22.929, de 12 de Janeiro de 2018 e Decreto 47.442/2018
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06 Pará Lei n.° 8.426, de 16 de Novembro de 2016.

07 Pernambuco Lei Complementar n.° 400, de 18 de Dezembro de 2018

08 São Paulo Decreto n.° 62.817, de 04 de Setembro de 2017.

Fonte: MCTIC/FORTEC (2019).

O decreto é resultado de um trabalho iniciado e liderado pelo MCTI por meio das 

secretarias  de  Empreendedorismo  e  Inovação  (Sempi)  e  de  Estruturas  Financeiras  e  de 

Projetos  (SEFIP),  com  participação  de  outros  atores  do  Sistema  Nacional  de  Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SNCTI), como parte de um esforço do Estado para sanar os desafios 

brasileiros que impedem melhores resultados em inovação e em desenvolvimento econômico 

e social,  bem como, inserir o país no sistema internacional altamente competitivo, digital, 

conectado  e  globalizado.  Uma vez  editado  o  decreto,  o  próximo passo  foi  estabelecer  a 

Câmara  de  Inovação.  Além  disso,  durante  o  ano  de  2020  já  houve  um  esforço  para 

detalhamento  da  política,  na  forma  da  Estratégia  Nacional  de  Inovação.  Atualmente  a 

proposta está em consulta pública (http://estrategianacionaldeinovacao.mcti.gov.br). A política 

é estruturada em seis eixos: fomento, cultura de inovação, base tecnológica, mercado para 

produtos inovadores, sistemas educacionais e propriedade intelectual. Para cada um destes 

eixos são definidas as diretrizes de ação, que serão desdobradas em iniciativas e planos de 

ação (MCTIC, 2020).

A Câmara  de  Inovação,  instância  colegiada  presidida  pela  Casa  Civil  e  com  a 

participação de 11 ministérios, será responsável por aprovar a Estratégia e os Planos de Ação, 

além de definir as prioridades de atuação do governo para o tema. Dentro da Câmara será 

possível  constituir  grupos  consultivos  temáticos  para  desenvolver  soluções  específicas, 

buscando maior coesão e sinergia das ações do governo para o tema (MCTIC, 2020).

Destaque para o Decreto nº 10.534, de 28 de outubro de 2020, que em seu Art. 1º 

instituiu a Política Nacional de Inovação, no âmbito da administração pública federal, com a 

finalidade de: I – orientar, coordenar e articular as estratégias, os programas e as ações de 

fomento  à  inovação no setor  produtivo,  para  estimular  o  aumento  da produtividade  e  da 

competitividade das empresas e demais instituições que gerem inovação no País, nos termos 

do disposto na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e II – estabelecer mecanismos de 

cooperação entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para promover o alinhamento 

das iniciativas e das políticas federais de fomento à inovação com as iniciativas e as políticas 

formuladas e implementadas pelos outros entes federativos.

Estudos  sobre  inovação  no  Brasil  convergem ao  constatar  que  o  país  conseguiu 

construir um sistema robusto de pesquisa e pós-graduação, possibilitando avanços importantes 

na  formação e na produção científica  nacional.  No entanto,  não se observa  melhoria  dos 
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indicadores tecnológicos e de inovação na mesma intensidade. Dessa forma, fez-se necessária 

a construção da Política Nacional de Inovação, com trabalho e engajamento extensivo do 

MCTI  e  integração  dos  atores  do  Sistema  Nacional  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação, 

culminando no presente decreto (MCTIC, 2020).

No estado do Rio Grande do Sul, usando como exemplo, há normas próprias que 

também devem ser observadas. A lei nº 13.196, de 13 de julho de 2009, do RS, estabelece 

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, define mecanismos de 

gestão aplicáveis às instituições científicas e tecnológicas do Estado do Rio Grande do Sul e 

dá outras providências. Inclusive há incentivos a inovação, que seguiu o constante na Lei de 

Inovação nacional de 2004 e no marco legal da inovação de 2016, como consta em seu art. 10, 

como descrito: Art. 10 – Aos pesquisadores públicos é assegurada, a título de premiação, a 

participação  nos  ganhos  econômicos  auferidos  pelas  respectivas  ICT/RS,  em  percentual 

limitado a 1/3 (um terço) do total líquido resultante dos ganhos econômicos auferidos. § 1º – 

A premiação a que se refere o “caput” deste artigo não será incorporada, a qualquer título, aos 

vencimentos ou à remuneração do servidor, nem considerada para fins de cálculo de qualquer 

direito ou vantagem.

Toda legislação deve ser observada, desde a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, até chegarmos as normas internas da instituição. Oportuno mencionar Hans 

Kelsen que foi um dos mais importantes teóricos do direito, que descreveu a hierarquia entre 

as normas (Figura 1).

Figura 1 - Pirâmide de Hans Kelsen

Fonte: Autor (2021).
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No caso de afastamentos para exercício de atividades de inovação, há necessidade de 

regulamentação própria, de forma harmônica com a legislação complementar e da política do 

órgão, obedecendo a hierarquia entre  as normas,  começando pela Constituição Federal  de 

1988, a Emenda Constitucional de 2015, as Leis de Inovação e o Novo Marco Legal de 2004 

e  2016,  o  Decreto  Regulamentar  de  2018,  a  Política  Nacional  de  Inovação  de  2020, 

Legislações estaduais, a Resolução que Institui a Política de Inovação e por fim as Portarias 

Ligadas a Política de Inovação. Assim, o termo/contrato de afastamento poderá ser redigido, e 

estará dentro da lei, não tendo ilegalidades ou motivos para contestação. A figura 2, mostra as 

normas envolvendo inovação de forma hierarquizada.

Fonte: Autor (2021).

Segundo Carvalho (2012), a Constituição deve ser a lei básica da qual o fundamento 

de  todas  as  outras  leis  (ordinárias)  é  extraído.  Começamos  a  ordem  hierárquica  com  a 

Constituição  Federal  de  1988,  após  em nível  abaixo  temos  as  Emendas  Constitucionais, 

seguindo com as Leis e seus Decretos Regulamentares, as Legislações estaduais e, por fim, a 

Resolução que Institui  as Políticas  de Inovação,  e  abaixo da pirâmide,  na base,  ficam as 

Portarias que regulam partes específicas da Política de Inovação. Por fim, com observância de 

Figura 2 - Pirâmide de Hans Kelsen na Inovação
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todas às normativas, podem-se editar os termos dos contratos de afastamento, uso conjunto de 

laboratórios, cessão de PI, etc. 

Há  uma  relativa  complexidade  que  pode  ser  observada  no  trato  da  legislação 

envolvendo inovação. Apesar de depender das normativas internas e haver diferenças entre 

ICTs  públicas  e  privadas,  os  trâmites  internos  para  aprovação  da  política  de  inovação  e 

institucionalização dos afastamentos de servidores para inovação, segue trâmites próprios de 

cada instituição, sendo que, tratando-se de ICTs públicas, que foi o objeto focal do estudo, há 

muitas  normativas internas  e externas  a serem observadas  na implantação de políticas de 

inovação nessas ICTs, como veremos a seguir.

2.1.8 Trâmites Internos

De acordo com a redação original da Lei de Inovação, na categoria de ICTs estão 

incluídos os órgãos da administração direta federal, como os institutos de pesquisa explorados 

nesta pesquisa, os órgãos da administração indireta, como as autarquias e as fundações que 

realizam atividades de CT&I, a exemplo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Empresa 

Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa),  do  Instituto  Nacional  de  Metrologia, 

Qualidade  e  Tecnologia  (Inmetro),  as  Universidades  ou  Instituições  Federais  de  Ensino 

Superior (IFES) e os demais órgãos públicos vinculados às esferas estadual e municipal. Entre 

outras funções e no que diz respeito à interação ICT-empresa, às ICTs cumpre o papel de 

associar a expertise do técnico e do pesquisador a seus materiais, instalações e equipamentos 

na  solução de problemas técnicos  trazidos  por  outras  instituições  do sistema (TURCHI e 

ARCURI, 2017).

O Brasil possui um vasto território dividido em 26 estados e o Distrito Federal (27 

unidades federativas),  com uma grande diversidade de Institutos Federais  e Universidades 

Federais. Foram objeto da pesquisa as políticas de inovação de diferentes Instituições para 

que se tenha um cenário da diversidade (Tabela 8). 

Tabela 8- Personalidade Jurídica das Instituições com Políticas de Inovação Pesquisadas.

Personalidade Jurídica Instituição

Universidade Federal Pública
UNIFESP – UFFS – UFMG – UFRGS – UFPB – UFPel – UFMA – 
UFPE – UFV – UFSCar – UFRJ – UFSC

Instituto Federal de Educação IFC – IFSC – IFMG – IFRS

Universidade Estadual Pública UNICAMP – USP – UESC – UDESC
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Universidade Particular PUCRS – U Mackenzie

Empresa Pública EMBRAPA – TECPAR

Fundação FIOCRUZ, FURB

Fonte: Autor (2021).

A evolução da legislação trouxe maior segurança jurídica para as negociações das 

entidades públicas com as privadas. A elaboração de uma política de inovação deve obedecer 

a  trâmites  internos  obrigatórios  a  todas  as  instituições  públicas,  devendo  esses  trâmites 

obedecer ao direito constitucional e administrativo, as legislações do ente federativo ao qual 

pertencem,  bem  como  as  normas  internas  de  cada  Instituição,  formando  um  arcabouço 

jurídico  vasto  e  relativamente  complexo,  obedecendo  também,  sem  sobreposições,  a 

hierarquia entre as normas.

Para melhor entendimento do tema, o MCTIC e o Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação  e  Transferência  de  Tecnologia  (FORTEC)  criaram  o  Guia  de  orientação  para 

elaboração da política de inovação nas ICTs. Esse documento pode ser acessado no link: 

https://fortec.org.br/orientacao-politicas-icts/, sendo um documento de suma importância para 

as ICTs que estão implantando suas políticas e inovação. 

O documento leva em conta, a pluralidade de missões institucionais, os históricos, as 

vocações, as competências, as estratégias e temas prioritários das regiões de inserção de cada 

ICT, de forma individual e autônoma. Após a implantação da política de inovação, pode-se 

emitir portarias e normativas internas, além de contratos e termos de afastamento, utilizando o 

texto normativo da política de inovação como base legal. 

Observa-se que a Lei deixou as atribuições de formação da política de inovação para 

própria  ICT,  devendo  se  orientar  pelas  legislações  e  pelo  manual,  todavia  sem,  contudo, 

estabelecer um prazo estipulado para sua conclusão. As políticas de inovação podem ser de 

diferentes  modelos,  sendo  os  modelos  de  conteúdo  das  políticas  de  inovação,  algo 

discricionário a ICTs (Tabela 9). 

Tabela 9- Modelos de Conteúdo das Políticas de Inovação.

Modelos de Política de Inovação

Integrado Fragmentado

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens

Facilitará a obtenção de 
uma estratégia ampla e com 
mais harmonia.

Envolverá um esforço maior 
e mais longo e pode 
dificultar reformulações 
específicas.

Flexibilidade para tratar 
de cada tema e 
Facilidade de 
atualizações futuras.

Dificulta uma visão 
Institucional e requer 
maiores cuidados com o 
conjunto de normas

Fonte: MCTIC/FORTEC (2021).

https://fortec.org.br/orientacao-politicas-icts/
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Os modelos de conteúdo das políticas de inovação, devem ser criados conforme os 

objetivos e diretrizes traçados pela ICT, pensando também na sociedade e obedecendo as 

normativas citadas nos capítulos anteriores. 

Dessa forma, a  política de inovação nas universidades deve ser fruto de extrema 

atenção, pois é nessas ICTs que estão  o aporte de novas ideias, em fluxo contínuo e novas 

possibilidades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  em seus  laboratórios,  com o apoio  de  seu 

capital humano.

A política de inovação a ser implantada deverá proporcionar a segurança jurídica 

desejada  aos  entes  envolvidos  incluindo  o  afastamento  de  servidores,  que  poderá  ser 

detalhado na política ou deixado para regulação por portarias próprias.

2.1.9 Recomendada  apreciação  por  assessoria  jurídica  da  minuta  da  política  de 

inovação.

A importância da apreciação por assessoria jurídica é observada conforme análise da 

Coletânea de Pareceres e Instrumentos Jurídicos do Marco Legal da Ciência, Tecnologia & 

Inovação (CT&I),  elaborado pela Câmara Permanente da Ciência,  Tecnologia & Inovação 

(CP-CT&I) da Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão da Advocacia-Geral da União (AGU) 

(CP-CT&I/PGF, 2020). Por ser um instrumento legal de fundamental importância para ICT é 

recomendado que a política de inovação tenha sua apreciação pelo setor jurídico competente.

Segundo  Turchi  e  Arcuri  (2017),  o  cumprimento  do  princípio  da  legalidade  e  a 

necessária conformidade às práticas de assessoramento e controle previstas para ICTs públicas 

é um dos aspectos imprescindíveis à análise da interação ICT-empresa relativo ao marco legal 

da inovação.

O tema relacionado ao afastamento de servidores deve ser tratado na CP-CT&I da 

PGF, dentro da Advocacia-Geral da União para a solução das questões jurídicas que envolvem 

a relevante política pública de estímulo à CT&I, conforme a norma de conteúdo dirigente 

contida no artigo 218 da Constituição da República Federativa do Brasil. Por ser um trabalho 

em constante aperfeiçoamento passará por permanentes revisões e acréscimos, de modo que 

possa se manter atualizado e em sintonia com a evolução das discussões travadas no país (CP-

CT&I/PGF, 2020).
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Órgãos  jurídicos  e  de  controle  atuam  como  agentes  reguladores  do  sistema, 

identificando melhores práticas e sugerindo ou corrigindo condutas de atuação dos órgãos 

públicos na interação ICT-empresa. Assim, sendo órgãos pertencentes a União, cabe a AGU, a 

avaliação da formalização da relação que se estabelece entre órgãos públicos e privados em 

atividades  de  inovação,  sendo  precedida  de  análises  e  pareces  técnicos  de  consultorias 

jurídicas  e  procuradorias  federais,  conforme  atribuições  previstas  no  Artigo  131  da 

Constituição Federal (Brasil, 1988) (TURCHI e ARCURI, 2017). Enquanto à AGU cumpre 

realizar  o  assessoramento  preventivo,  à  CGU,  como  órgão  de  controle,  cabe  realizar 

atividades de auditoria das ações de órgãos do Poder Executivo, em particular em aspectos 

relacionados à economicidade, à eficiência, à impessoalidade, à governança, à gestão de risco, 

entre outros. Por sua vez, o TCU é responsável pela fiscalização e emissão de julgamentos, 

por meio de acórdãos, sobre as atividades contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da União (TURCHI e ARCURI, 2017). 

Com efeito, após a edição do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, percebeu-se, 

nos órgãos de execução da PGF que atuam na consultoria e no assessoramento às Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e às Agências de Fomento, a necessidade de 

atuar proativamente e de conferir a essas entidades um ambiente de segurança jurídica para 

pôr em prática os instrumentos da legislação. Nesse sentido, instituiu-se, na PGF, a Câmara 

Provisória  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  com  o  objetivo  de  elaborar  minutas 

padronizadas  de  instrumentos  jurídicos  a  serem utilizadas  no  âmbito  do  Marco Legal  da 

Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  –  CT&I,  bem  como  de  pareceres  acerca  de  referidos 

instrumentos (CP-CT&I/PGF, 2020). 

O  envio  para  emissão  de  parecer  jurídico  serve  como  análise  e  verificação  da 

legalidade na política de inovação e dará respaldo jurídico para sua execução e efetivação. 

Sendo recomentado que as ICT Públicas, principalmente universidades e institutos federais 

enviem suas políticas para avaliação pelas procuradorias jurídicas, que também avaliará as 

questões inseridas sobre afastamentos de servidores. 

3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento do presente 

trabalho. 

No que  se  refere  aos  meios  de  investigação,  caracteriza-se por  uma pesquisa de 

campo,  realizada  por  meio  de  aplicação  de  um  questionário  online,  além  da  pesquisa 
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bibliográfica para acesso as contribuições científicas teóricas já existentes, com objetivo de 

recolher, eleger, analisar e interpretar as colaborações sobre o tema.

Foram  combinadas  fontes  de  dados  primários,  obtidos  por  meio  de  entrevistas 

semiestruturadas  feitas  via  Ouvidoria,  em Universidades  Públicas  e  Institutos  Federais  e 

fontes  de  dados  documentais  (estatuto,  regimento  e  regulamentos)  das  instituições.  Os 

procedimentos  utilizados foram a pesquisa bibliográfica,  pesquisa documental  envolvendo 

Políticas de Inovação de diferentes Instituições de ensino, para assim contextualizar o leitor 

no tema e pesquisa de campo. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na identificação da legislação aplicada ao 

tema, sendo analisada detalhadamente a Lei  no.  10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei de 

Inovação),  Lei  no.  12.243 de  11  de  janeiro  de  2016 (Lei  do  Marco Legal  de  Inovação) , 

Decreto no. 9.283, de 7 de fevereiro de 2018 (Regulamentação da Lei de Inovação), e Decreto 

nº 10.534, de 28 de outubro de 2020 (Política Nacional de Inovação). 

Na segunda etapa foi feita a pesquisa bibliográfica por meio de artigos científicos, 

dissertações e teses relacionadas ao tema de estudo, disponíveis nas bases Scopus e Base de 

Dissertações e Teses da Capes. 

Na  terceira  etapa foi  feita  pesquisa  documental  que  se  pautou  no  estudo  da 

legislação e documentos normativos nacionais, estaduais e políticas de inovação de 30 ICTs 

que são instituições referência. Foram pesquisadas 15 políticas de inovação da região sul e 15 

políticas de inovação de diferentes regiões do Brasil, sendo escolhidas de forma a contemplar 

amostras de todas as regiões do país para verificar se nas políticas e normativas existentes a 

possibilidade de afastamento de servidores para inovação é contemplada. 

Após  escolha  das  políticas  de  inovação,  estas  foram  estudadas  e  analisadas  em 

relação ao seu ano de publicação e sua abrangência frente a legislação vigente atentando para 

a menção da possibilidade de afastamento de servidores para inovação.

Na  quarta  etapa  a  pesquisa  de  campo  contemplou  entrevistas,  via  questionário 

direcionado aos gestores de NIT de 20 ICTs  da região Sul, para o levantamento de dados, 

utilizando-se  a  ferramenta  Fala.BR  -  Plataforma  Integrada  de  Ouvidoria  e  Acesso  à 

Informação  (Anexo).  O  questionário  composto  por  25  questões  objetivas  buscou  a 

identificação  da  situação  das  ICTs  de  IES  na  região  Sul  do  país,  com  destaque  para  o 

afastamento de servidores para inovação e a atuação dos NITs na produção de conhecimento 

científico-tecnológica da instituição. 

Na  quinta etapa  foi feito um levantamento e análise de todos os dados coletados, 

sendo compilados e criados gráficos, para análise e demonstração de padrões, tendências e 
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ainda,  comparar  informações  qualitativas  e  quantitativas  para  se  chegar  as  conclusões  e 

considerações finais da pesquisa. Um resumo da metodologia aplicada na presente pesquisa 

está sumarizado na figura 3.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do objetivo 01, foram apresentados no desenvolvimento desse trabalho 

no capítulo 2, sendo demostrado que a legislação envolvendo PI remota a época do império, e 

sofreu  profundas  mudanças  em  matéria  constitucional  e  infraconstitucional.  Sua  última 

alteração foi com a política nacional de inovação em 2020. Foi caracterizada a matéria de PI e 

Inovação, com a demonstração de suas hierarquias legais, que deve ser avaliada durante as 

tratativas com a matéria de inovação e a criação da política de inovação nas ICTs, bem como, 

a  possibilidade  do  afastamento  de  servidores  para  inovação,  com  respaldo  e  segurança 

jurídica. 

Neste  capítulo  são  apresentados  os  resultados  obtidos  no  estudo.  Inicialmente 

analisamos as  diferentes  normativas  relacionadas  à  inovação e  a política de inovação nas 

ICTs; e  foram apresentadas  as políticas pesquisadas  e,  escolhidas  como representantes  de 

ICTs públicas e privadas, bem como as informações obtidas nas suas análises. Por fim, foi 

feita a apresentação dos resultados obtidos com o questionário aplicado e suas conclusões. 

Figura 3 - Metodologia da pesquisa

Fonte: Autor (2021).
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Também  foram  discutidas  as  políticas  de  inovação  pesquisadas,  ressaltando  suas 

peculiaridades e características internas. 

4.1 POLÍTICAS DE INOVAÇÃO PESQUISADAS.

Em observação ao objetivo 02 foi verificado se as políticas de inovação se mantêm 

com as  devidas  atualizações  após  as  constantes  alterações  normativas  sobre  o  tema  que 

aconteceram nos últimos anos.  Para tanto,  foi  feita a pesquisa documental de políticas de 

inovação  de  30  ICTs  (universidades  federais  públicas,  institutos  federais,  universidade 

estaduais, universidades particulares, empresa pública e fundação pública), sendo 15 ICTs das 

regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste e 15 da região Sul (Tabela 10), bem como, 

foi  feita  uma análise  detalhada  da política  de inovação da  USP e  suas  portarias  internas 

relacionadas ao afastamento para inovação. 

A análise  das  políticas  de  inovação  desenvolvidas  antes  e  após  a  publicação  do 

Decreto no 9.283, sancionado pela Presidência da República, em 07 de fevereiro de 2018, 

regulamentando os dispositivos da Lei no 10.973/2004 e Lei no 13.243/2016, relacionadas a 

inovação foi feita considerando o seu ano de publicação, sua abrangência, seu conteúdo, e a 

legislação em vigor no período.  

Tabela 10- Política de Inovação de ICTs de diferentes regiões do Brasil de acordo com seu 
ano de implantação. 

N.º ICT Região Normativa Interna Ano

01 U. Mackenzie Sudeste Resolução n.º 20/2014 - CONSU 2014

02 UFSCar Sudeste Portaria GR n.º 823/08 2008

03 USP Sudeste Resolução n.º 7035/2014 2014

04 UFRJ Sudeste Resolução n.º 01/2011 CEPG 2011

05 FIOCRUZ Sudeste Portaria Número 1286/2018-PR 2018

06 UNIFESP Sudeste Resolução n.º 170/2019 CONSU/Unifesp 2019

07 Unicamp Sudeste Deliberação CONSU-A 037/2019 2019

08 UFMG Sudeste Resolução n.º 03/2018 e n.º 04/2018 2017

09 IFMG Sudeste Resolução n.º 023/2019 CONSUPER 2019

  10 UFV Sudeste Resolução n.º 20/2018 2018

11 EMBRAPA
Centro-
Oeste

Aprovação RC n.º 179 de 17.12.2018 2018
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12 UFMA Norte Resolução CONSUN n.º 194/2014 2014

13 UFPE Nordeste Resolução n.º 02/2019 CONSUNI 2019

14 UFPB Nordeste Resolução n.º 18/2017 2017

15 UESC Nordeste Resolução n.º 10/2010 CONSU 2010

16 IFC SC Resolução   n.º 009/2011/CONSUPER/IFC 2011

17 UFFS SC Resolução   n.º 09/2014 - CONSUNI/CPPG 2014

18 IFSC SC Resolução n.º 030/2008 CD 2008

19 UFSC SC Resolução n.º 14 CUN/2002 2002

20 UDESC SC Resolução n.º 090/2014 CONSUNI 2014

21 FURB SC Resolução n.º 071/2018 CONSUNI 2018

22 PUC-RS RS Norma Interna não numerada 2018

23 UFRGS RS Decisão 016/2019 - CONSUN 2019

24 IFRS RS Resolução n.º 013/2020 CONSUPER 2020

25 UFPel RS Resolução nº 23/2019 – CONSUN 2019

26 UERGS RS Resolução nº 005/2018 – CONSUN 2018

27 UFPR PR Resolução nº 15/2019 – COUN 2019

28 IFPR PR Resolução nº 04/2019 – CONSUN 2019

29 UEM PR Resolução nº 58/2014 – COU 2014

30 TECPAR PR Resolução n.º 24 e Resolução n.º 37 - CAD 2019

 Fonte: Autor (2021). 

Foram levantadas políticas de inovação de 30 Instituições de diferentes regiões do 

país, com diferentes personalidades jurídicas, para que possamos fazer um comparativo entre 

a  legislação suas vigências e as políticas  de inovação de cada instituição e suas datas de 

implantação.  Considerando todas  as  ICTs pesquisadas  55% das  políticas  de inovação são 

posteriores a 2016, mantendo-se implementadas em período posterior ao novo marco legal de 

inovação. 

No entendimento de Santo et al (2020), sabe-se que as universidades têm importante 

papel na geração e difusão do conhecimento,  no entanto,  nem sempre esse conhecimento 

resulta  em  inovações  incorporadas  a  produtos,  processos  ou  metodologias  capazes  de 

contribuir para minimizar ou solucionar problemas econômicos e sociais. 



53

Considerando as Políticas de Inovação pesquisadas da região sul, foi identificado que 

60% da ICTs possuem a política atualizada e estão em acompanhamento com as legislações 

mais recentes e 40% possuem a política de inovação desatualizada em relação a legislação 

vigente necessitando de atualização.

Foi observado que há políticas de inovação com o detalhamento do afastamento já 

inserido dentro da própria política,  sendo que é facultativo a inserção detalhada ou como 

princípios e diretrizes de forma mais genérica. A regulamentação de afastamento pode ser 

feita por meio de regulamentos e portarias internas ou diretamente na política de inovação, 

junto dos princípios e diretrizes traçados nas políticas de inovação da ICT, permitindo da 

forma expressa o afastamento de servidores nas políticas de inovação, em ambos os casos, 

suas inserções em normas trará maior segurança jurídica se presente. 

A Política de Inovação das ICTs favorece a continuidade das atividades relacionadas 

à inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia nas instituições. Tendo como 

objetivo a formalização das diretrizes gerais que norteiam a atuação da instituição no âmbito 

da  inovação,  propriedade  intelectual  e  à  transferência  de  tecnologia,  além  de  ampliar  a 

relevância  social  da  universidade  através  da  transferência  de  tecnologia,  propriedade 

intelectual e know-how para o setor produtivo e para a sociedade, bem como contribuir para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico (SANTOS et al, 2020). 

É opção da ICT escolher entre as diferentes metodologias para a construção da sua 

política de inovação, que poderá ser estruturada de diferentes formas, conforme seu melhor 

entendimento e características próprias da ICT, observadas suas peculiaridades. Pode envolver 

um documento único, que contemple as diretrizes, orientações em todos os temas, inclusive 

normas  regulamentadoras  de  procedimentos,  como  aqueles  envolvendo  afastamento  de 

servidores, bem como, pode escolher um conjunto de instrumentos individuais, contando com 

as  definições  de  prioridades  e  objetivos  estratégicos,  a  serem  complementados  por 

dispositivos  normativos  específicos,  que  tratarão  de  forma  separada  cada  matéria, 

apresentados num conjunto coeso. Naturalmente, há vantagens e desvantagens para a adoção 

de cada uma das metodologias de elaboração, que devem ser avaliadas pela ICT, adequando-

se a suas peculiaridades (MCTIC, 2018).

De acordo com Santos (2020), com o respaldo do novo Marco Legal, entre outras 

coisas,  a  política  de  inovação  se  propõe  a  nortear  as  IES  em  uma  série  de  questões 

(compartilhamento da infraestrutura de laboratório, equipamentos, instrumentos, materiais e 

instalações,  com empresas  cujas  atividades  são voltadas  à  inovação tecnológica,  startups, 

empresas pré-incubadas, incubadas, ou projeto de cunho empreendedor, fortalecendo assim a 
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relação público-privada e com as incubadoras e empresas juniores). Além disso, a política 

pode orientar como se dará a prestação de serviços da universidade para com o mercado, no 

âmbito das atividades de inovação tecnológica e pesquisa científica no setor produtivo, bem 

como a  celebração  de  acordos  de  parcerias  para  a  realização  de  atividades  conjuntas  de 

pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processos, quer 

seja com instituições públicas ou privadas (SANTOS et al, 2020). 

Instituições  que  eventualmente  levem mais  tempo  para  atualizar  suas  normas  ao 

MLCTI poderão preferir adotar a estratégia de implementação parcial, até mesmo invertendo 

a  ordem  (iniciando  pela  implementação  de  normas  específicas  nas  quais  há  suficiente 

segurança jurídica e finalizando com o conjunto das diretrizes gerais), enquanto seu processo 

legislativo local não é concluído.

As legislações de inovação vigentes determinam que as Políticas de Inovação devem 

assegurar  às  Instituições  de  Ciência  e  Tecnologia  o  planejamento  e  o  gerenciamento  dos 

processos  de  inovação  e  transferência  de  tecnologia  no  âmbito  institucional,  visando  a 

interação e  cooperação entre  instituições de pesquisa-empresa,  no entanto,  as  Políticas  de 

Inovação muitas vezes não mencionam os artigos das legislações vigentes em relação a sua 

amplitude  e  como  seriam  desencadeados  esses  processos.  Pode-se  citar,  por  exemplo,  a 

necessidade de apresentar como os contratos e acordos poderão ser celebrados, quais serão os 

setores envolvidos no processo, a porcentagem mínima garantida às partes na transferência, 

entre  outros  aspectos  da  transferência  de  tecnologia.  Desse  modo,  os  regulamentos 

apresentam lacunas a serem exploradas e eliminadas quanto à orientação desse processo, o 

que pode se configurar  como um empecilho para o estabelecimento de cooperações mais 

eficientes entre as instituições de pesquisa públicas e o setor privado (CRUZ et al, 2020).

Contudo, para o processo de afastamento de servidores para inovação, independente 

da  política  de  inovação  adotada,  fragmentada  ou  única,  a ausência  de  uma  política  de 

inovação atualizada e apresentando diretrizes e objetivos claros, não traz a segurança jurídica 

desejada.  Por determinação constitucional, a universidade federal deve realizar as atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Desse modo, parte do regime jurídico a que está 

submetida, apesar de mantê-la na condição de autarquia federal, foi flexibilizado pelo novo 

Marco Legal da Inovação com o intuito de desenvolver e transferir conhecimento inovador à 

sociedade, sendo o afastamento uma forma de flexibilização de leis, de forma a incentivar a 

inovação (DINIZ e NEVES, 2017). 

A mudança de paradigmas, políticas de inovação atualizadas e consolidadas, bem 

como  a  possível  utilização  de  afastamento  de  servidores  entre  ICTs,  pode  diminuir  a 

disparidade  entre  o  número  de  publicações  científicas  e  pedidos  de  patentes  evidencia  a 
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necessidade de maior interação entre o setor produtivo e o acadêmico, uma vez que, no Brasil, 

é  comum  que  os  pesquisadores  estejam  “fechados”  na  área  acadêmica  e  afastados  das 

indústrias (MARINHO e CORRÊA, 2016).

A interação entre  ICTs, é  primordial  ao avanço tecnológico na área de inovação, 

podendo  ser  impulsionado  com  políticas  de  inovação  consolidadas.  Nesse  contexto 

acadêmico, a universidade tem ampla autorização para produzir bens (como, por exemplo, 

patentes) ou prestar serviços (como, por exemplo, serviços de saúde), oferecendo-os de modo 

oneroso ou gratuito à sociedade, como consequência dessas balizas de atuação institucional, 

cabe à universidade avaliar os modos em que ensino, pesquisa e extensão se relacionarão com 

o desenvolvimento  de  inovações.  (DINIZ  e NEVES,  2017).  Outro  fator  importante  a  ser 

observado na ICT é sua caracterização com PJ de direito púbico ou privado, como veremos a 

seguir.

Nas  diferentes  políticas  de  inovação  avaliadas,  no  tocante  ao  afastamento,  este  é 

tratado muitas  vezes,  em capítulo  próprio,  que  consta  do afastamento  de servidor  para  a 

constituição de empresa, atuação em outras ICTs e de forma complementar, a melhoria da 

pesquisa e inovação. É instituído um prazo máximo de 3 anos, prorrogável uma única vez 

para  afastamento  na  ICTs,  sendo  importante  para  não  ocorrer  a  desvinculação  total  do 

servidor da ICTs, pois, este saberá que há um prazo em que será necessário o retorno.

O  afastamento  de  servidores  serve  de  estímulo  ao  pesquisador  público,  sendo 

permitido  ao  pesquisador  afastar-se  para  atuação em outra  ICT,  pública  ou  privada,  bem 

como,  se  licenciar  para  constituir  empresa  privada  e  poder  prestar  consultoria  técnico-

científica, ou atuar parcialmente sem afastar-se da sua ICT atuando junto da inciativa privada, 

aumentando assim, a atuação e interação do pesquisador com os setores público e privado. 

Há  diferenças  entre  afastamento  para  atividades  de  inovação  em  outra  ICT  e 

afastamento para constituição de empresas na área de inovação, conforme os artigos 14 e 15 

da Lei de Inovação. 

É  definido  no  Art.  14,  que  é  assegurado  ao  pesquisador  público  a  faculdade  do 

afastamento para prestar colaboração a outra ICT, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei nº 

8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990,  observada  a  conveniência  da  ICT  de  origem.  O 

afastamento,  deve  ter  compatibilidade  entre  as  atividades  na  instituição  de  destino,  e,  na 

instituição de origem. Esse tipo de afastamento também pode ser com servidor em regime de 

dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreira e cargo de magistério. 

Logo, é permitido exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em 

ICT ou em empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos 
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previstos nesta Lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a 

continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão.

Já  no  Art.  15  a  critério  da  administração  pública,  o  afastamento  de  pesquisador 

público, se dará na forma do regulamento, podendo ser concedida ao pesquisador público, 

licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade 

empresarial relativa à inovação, desde que não esteja em estágio probatório.

Observa-se que em todas as políticas de inovação pesquisadas, quando há inserido os 

requisitos  para  o  afastamento  para  atividades  de  inovação  em outra  ICT,  há  também os 

requisitos para afastamento para constituição de empresas. 

4.1.1 Personalidade Jurídica das Instituições com Políticas de Inovação Pesquisadas.

Um fator importante para o afastamento de servidores é a personalidade jurídica das 

ICTs envolvidas na movimentação, sendo que há diferenças entre ICTS públicas e privadas. É 

entendido que enquanto na iniciativa privada e, envolvendo particular, é lícito fazer tudo que a 

lei não proíbe, enquanto na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, 

pelo princípio constitucional da Legalidade. A lei para o gestor da área particular significa 

“poder fazer assim”; para o gestor público significa “deve fazer assim”.

Instituições de ensino superior podem possuir personalidades jurídicas distintas, sendo 

fruto desta pesquisa políticas de inovação de diferentes ICTs que são Universidades Federais 

Públicas,  Institutos  Federais  Públicos  de  Educação,  Universidades  Estaduais  Públicas, 

Universidades Particulares, Empresas Públicas e Fundações. 

Conforme destacado no objetivo 03 de identificar e analisar os itens relacionados a 

Política de Inovação das IFES nas ICTs, foi analisado a personalidade jurídica das ICTs, tanto 

em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como em outras regiões do Brasil (Figura 4). 

Mesmo não sendo obrigatório, é importante destacar que convém, também, às ICTs 

privadas estabelecer sua política de inovação, para consolidar sua capacidade de contribuir 

para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e alavancar recursos 

advindos de políticas públicas nacionais de fomento às atividades de CT&I (BRASIL, 2019).
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As políticas de inovação podem ter características distintas, uma vez que há ICTs com 

diferentes  personalidades  jurídicas.  Considerando  as  políticas  de  inovação  pesquisadas,  a 

maior  parte  das  políticas  de  inovação  das  ICTs  pesquisadas,  35,8%  são  Universidades 

Federais, 28,6%, são qualificados como Institutos Federais Públicos de Educação, e outros 

21,4%  estão  qualificadas  como  Universidades  Estaduais  Públicas,  as  demais  14,2%  são 

Empresas Públicas e Fundações. 

Apesar  de  diferenças  na  natureza  de  sua  personalidade  jurídica,  estas  instituições 

interagem entre si no ambiente do ecossistema de inovação, com uma diversidade de agentes 

conectados uns aos outros, e com propósitos comuns, qual seja, a promoção do ecossistema.

Mesmo com personalidades jurídicas distintas, as ICTs devem se atentar em construir 

suas  políticas  de  inovação  atreladas  aos  eixos  temáticos  necessários,  que  incluem,  entre 

outros, diretrizes para parcerias e estímulo ao empreendedorismo, que envolvem e tem ligação 

com a movimentação e afastamento de servidores para inovação, como segue. 

4.1.2 Eixos Temáticos das Políticas de Inovação

A política  de  inovação  deve  ser  estruturada  em 4  eixos  temáticos  que  incluem: 

diretrizes  gerais,  propriedade  intelectual,  diretrizes  para  parcerias  e  estímulo  ao 

Figura 4 - Natureza da personalidade jurídica das instituições pesquisadas
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Universidades Particulares, 
Empresas Públicas e Funda-
ções.

Fonte: Dados da pesquisa (2021)
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empreendedorismo. O eixo temático que é ligado ao afastamento de servidores para inovação 

é aquele ligado a diretrizes e parcerias, que envolve o compartilhamento e permissão de uso 

por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual, bem 

como, a celebração de parcerias com órgãos públicos e privados.

Os eixos desenvolvidos por meio do Guia de Orientação para Elaboração das Políticas 

de Inovação nas ICTs construído em conjunto pelo FORTEC e pelo MCTIC, visam auxiliar os 

gestores de ICTs a adequarem suas normas internas ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) (Brasil, 2019).

O  NIT possui  a  atribuição  de  gestão  da  política  de  inovação  na  ICT,  sendo  sua 

atribuição  verificar  os  quesitos,  como  a  classificação  da  atividade  ligada  a  inovação  no 

afastamento de servidores. Neste sentido, a política de inovação possibilita a devida segurança 

jurídica  ao  processo de  afastamento  de  servidores  para inovação,  e  por  meio do NIT,  os 

servidores que desejam obter afastamento podem receber apoio nas áreas referentes a atuação 

destes.

4.1.3 Comparação das Políticas de Inovação com as normativas e legislação.

A tabela 11 mostra de forma comparativa a implantação das políticas de inovação de 

diferentes ICTs da região Sul de acordo com o ano de implantação em relação as demais 

legislações em vigor.

Tabela 11- Comparação da Política de Inovação de diferentes ICTs públicas da região Sul em 
relação a legislação vigente. 

N.º Instituição EC 82/2015
Lei n.° 13.243 de 
2016

Decreto 
Regulamentar 
n.° 9.283 de 2018

Guia Manual 
MCTIC 2019

Ano

01 IFC 2011

02 UFFS 2014

03 UFRGS X X X X 2019

04 TECPAR X X X X 2019

05 IFSC 2008

06 UFSC 2002

07 UDESC 2014

08 FURB X X X X 2018
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09 IFRS X X X X 2020

10 UFPel X X X X 2019

11 UERGS X X X X 2018

12 UEM X 2014

13 UFPR X X X X 2019

14 IFPR X X X X 2019

Fonte: Autor (2021).

Verificamos que a  mais  recente mudança na legislação referente  a  inovação,  foi  o 

Decreto  Regulamentar  n.°  9.283  de  2018,  que  regulamentou  dispositivos  de  legislações 

anteriores da área. Pelo fato de estarem ocorrendo mudanças constantes nos últimos anos, as 

políticas de inovação institucionais devem acompanhar as novas normas vigentes. 

As nações que avançaram ao longo do tempo deram especial atenção às pessoas, à 

sua  educação  e  à  ciência  e  tecnologia  (C&T),  mesmo  em  tempos  difíceis.  Investir 

sistematicamente em pessoas, na geração de conhecimento e em tecnologia é o que torna uma 

nação mais rica.  É o que importa para milhões de pessoas que depositam esperanças nos 

próximos capítulos de prosperidade (ARBIX, 2017).  Segundo  Rauen e Turchi,  (2017),  na 

visão de muitos dirigentes e representantes de quadros técnicos das ICTs, não seria papel de 

um instituto público de pesquisa proteger uma invenção alcançada com base na utilização de 

recursos  públicos,  tampouco  receber  royalties provenientes  da  sua  exploração  comercial. 

Logo, políticas de inovação bem redigidas, podem sanar essas questões, ao definir em seus 

princípios e suas diretrizes o caminho a ser traçado pela ICT.

Das 14 ICTs públicas pesquisadas da região sul do Brasil, 60% estão com sua política 

atualizada de acordo com as legislações mais recentes e 40% das ICTs estão com sua política 

desatualizada. Esta constatação pede uma reflexão sobre a relevância e importância dada pelas 

ICTs à política de inovação.  Neste  sentido,  a ausência de uma legislação atualizada pode 

inviabilizar o afastamento de servidores para inovação e outras formas de fomento podem ser 

prejudicadas pela falta de segurança jurídica, inibindo a movimentação de pesquisadores e 

impactando negativamente na fertilização cruzada.

Segundo Nascimento et al (2021), uma política de inovação bem delineada nos IFs 

auxilia no atendimento das necessidades estruturais de educação tecnológica e inovação, além 

de  ser  um  dos  fatores  que  contribuem  com  a  melhoria  dos  indicadores  macro  e 
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microeconômicos  e  sociais  do  país.  Assim,  é  preciso  definir  estratégias  para  a  correta 

implementação destas políticas em função da relevância econômica e do interesse social e 

desenvolvimento tecnológico do país. 

Políticas  de  inovação  atualizadas  facilitam as  negociações  entre  o  setor  público  e 

privado, conforme consta no Art. 6º da Lei de Inovação, tratando-se da possibilidade de a ICT 

pública realizar contratos de transferência de tecnologia para exploração ou licenciamento de 

criação desenvolvida pela própria ICT isoladamente, ou por intermédio de parcerias. Essas 

parcerias podem advir de outras ICT, públicas ou privadas ou mesmo do setor privado, por 

intermédio de empresas, que poderá até mesmo ser contratada com cláusula de exclusividade. 

Todos esses detalhes dos contratos, que vão desde o início da parceria, com a definição da 

propriedade intelectual advinda da criação a ser desenvolvida conjuntamente, bem como a 

possibilidade de cláusula de exclusividade e possível licenciamento por parte dos detentores 

dos direitos de Propriedade Industrial deve ser proposto e acompanhado pelo NIT, que deve 

usar  como base a  política de inovação da ICT,  para as  tratativas  em inovação (DINIZ  e 

NEVES,  2017).  Logo,  há  muitos  detalhes  que  podem ser  esclarecidos  e  delimitados  em 

políticas de inovação, quando essas estão implantadas. 

A ausência de política de inovação atualizada pode ser um dificultador da interação 

entre ICTs, mormente as possibilidades de afastamento de servidores. Contudo, a ausência de 

política de inovação não é um impedimento para a efetivação de afastamento de servidores 

para inovação. 

Políticas  de inovação bem definidas  fomentam o empreendedorismo e  facilitam as 

parcerias, conforme definido nos eixos III e IV, Diretrizes para Parcerias Disposição sobre a 

geração de inovação no ambiente produtivo e estímulo ao empreendedorismo e promoção do 

empreendedorismo. 

Os temas que minimamente deverão ser tratados na política de inovação da ICT podem 

ser organizados em quatro eixos, apresentados na Tabela 12, sendo eles: Diretrizes Gerais, 

Propriedade Intelectual, Diretrizes para Parcerias e Estímulo ao Empreendedorismo.

A seguir  veremos  uma análise  das  características  de  cada  política  de  inovação 

pesquisada,  com  suas  peculiaridades  e  distinções  e  levando  em  consideração  os  eixos 

temáticos descritos no manual MCTIC/FORTEC, conforme descrito na política de inovação, 

observando-se o cumprimento dos requisitos e analisando a sua implantação na política de 

inovação de cada ICT (Tabela 12).
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Tabela 12- Itens atendidos na Política de Inovação das ICTs públicas do Sul do Brasil 
conforme manual MCTIC (2019).

Política de 
Inovação

I. Diretrizes 
Gerais

II. Política de 
Propriedade 
Intelectual

III. Diretrizes para Parcerias 
Disposição sobre a geração 
de inovação no ambiente 
produtivo

IV. Estímulo ao 
Empreendedorismo 
Promoção de 
empreendedorismo

01 IFC SIM SIM NÃO NÃO

02 UFFS SIM SIM NÃO NÃO

03 UFRGS SIM SIM SIM SIM

04 TECPAR SIM SIM SIM SIM

05 IFSC NÃO NÃO NÃO NÃO

06 UFSC SIM SIM SIM SIM

07 UDESC SIM SIM NÃO NÃO

08 FURB SIM SIM NÃO NÃO

09 IFRS SIM SIM SIM SIM

10 UERGS SIM SIM SIM SIM

11 UEM SIM SIM NÃO NÃO

12 UFPR SIM SIM NÃO NÃO

13 IFPR SIM SIM SIM SIM

14 UFPel SIM SIM SIM SIM

Fonte: Autor (2021).

Verificamos que das 14 ICTs analisadas, 06 (42,8%) das Instituições cumprem todos 

os requisitos dos itens relacionados na Política de Inovação com registros de: I. Diretrizes 

Gerais, II. Política de Propriedade Intelectual, III. Diretrizes para Parcerias Disposição sobre a 

geração de inovação no ambiente produtivo e IV. Estímulo ao Empreendedorismo Promoção 

de empreendedorismo, conforme manual MCTIC/FORTEC 2019. 

Devido  a  importância  da  segurança  jurídica  dada  pela  política  de  inovação  ao 

afastamento  de  servidores  para  inovação  nas  ICTs,  foram  analisadas  via  questionário  a 

situação das políticas de inovação na região sul, bem como, a formação de pessoal dos NIT, 

que serve de apoio as atividades envolvidas nos afastamentos para inovação.
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4.2 ANÁLISE  DO  QUESTIONÁRIO  APLICADO  AOS  GESTORES  DE  NIT  COM 

PERGUNTAS SOBRE OS NITS E AS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO DE ICT.

Foram entrevistados gestores de 17 NITs das seguintes IES da região Sul:  UFPR – 

Universidade Federal do Paraná; IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do  Rio  Grande  do  Sul;  IFC  –  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia 

Catarinense; IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; 

UFFS –  Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul;  UFSC –  Universidade  Federal  de  Santa 

Catarina;  UDESC  –  Universidade  Estadual  de  Santa  Catarina;  UFRGS  –  Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul;  UFSM – Universidade Federal  de Santa Maria;  IFFAR – 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; IFSul – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense; IFPR – Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Paraná; UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa; UEM – 

Universidade Estadual de Maringá; UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto  Alegre;  UNIPAMPA –  Universidade  Federal  do  Pampa;  UERGS  –  Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul.

4.2.1 Implantação das Políticas de Inovação pelas ICTs

Considerando a implantação das políticas de inovação, com base nas respostas do 

questionário,  71%  das  ICTs  da  região  Sul  do  Brasil  afirmaram  já  existir  uma  política 

constituída e em vigor na ICT e 29% responderam que ainda não possuem uma política de 

inovação implantada. A falta de uma política de inovação implementada pode implicar em 

transtornos  e  prejuízos  a  instituição,  como  a  falta  de  segurança  jurídica  no  processo  de 

afastamento.

Observando que a normativa hoje existente, considera como a missão universitária a 

realização  da  condução  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  que  devem  ser 

concretizadas, na maior amplitude possível, de forma indissociável. Tal significa dizer que as 

atividades  voltadas  ao  desenvolvimento  e  disseminação  de  conhecimento  inovador  serão 

conduzidas pela universidade federal na medida em que caracterizada a preponderância de seu 

caráter  acadêmico,  o  qual  subordina  os  demais  aspectos  econômicos  e  sociais  das  ações 

universitárias  (DINIZ  e NEVES,  2017).  Logo,  a  multiplicidade  de  atribuições  dada  as 

universidades, pode ser um fator de concorrência as atividades de inovação. 

Observa-se que cabe a ICT de direito público, como obrigação legal, instituir sua 

política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a 
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transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância 

com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política 

industrial e tecnológica nacional (BRASIL, 2016).

Analisando os dados FORTEC (2019), em relação as Políticas de inovação, obteve-se 

resultados referentes a existência e implementação de regulamentações relacionadas à gestão 

de  PI  e  TT em suas  instituições.  Os  participantes  da  Pesquisa  de  Inovação avaliaram as 

regulamentações,  sendo  classificada  pelos  respondentes  em  quatro  categorias:  não 

implementada,  em  implementação,  implementada  com  diretrizes  e  objetivos  definidos,  e 

implementada com normas de execução detalhadas. É possível destacar que mais da metade 

dos respondentes não havia implementado até o fim de 2019 políticas para institucionalizar: i) 

a participação minoritária no capital  social de empresas (75,6%), ii) a comercialização de 

propriedade intelectual por meio da criação de empresas spin-off (59,1%) e iii) a participação, 

remuneração,  afastamento  e  licença  de  servidor  ou  empregado  público  envolvido  em 

atividades relacionadas à inovação tecnológica (52,0%) (FORTEC, 2019).

Segundo  De  Negri  (2017),  as  políticas  de  inovação  precisam  desenvolver 

mecanismos  institucionais  que  permitam  selecionar  e  apoiar  projetos  capazes  de  trazer 

soluções para os problemas mais prementes da sociedade brasileira.

Além disso, é fundamental construir um ambiente de negócios (uma base legal e 

institucional) que permita à ciência e aos cientistas brasileiros serem competitivos em termos 

mundiais, reduzindo a burocracia e possibilitando maior dinamismo ao sistema de inovação 

(DE NEGRI, 2017). Os ecossistemas e centros de inovação criados pelos governos estaduais, 

são  exemplos  de  ambientes  propícios  ao  afastamento  de  servidores  para  inovação,  e 

demonstram  um  ambiente  potencializador  da  fertilização  cruzada  entre  ICTS,  sendo  o 

afastamento de servidores para inovação uma forma de movimentar esses ecossistemas de 

inovação. 

Como forma de diversificar ainda mais o sistema de inovação, o governo federal 

criou,  em 2013,  a  Empresa  Brasileira  de Pesquisa  e  Inovação Industrial  (Embrapii),  uma 

organização social  voltada para apoiar  serviços tecnológicos  para as  empresas industriais, 

com um modo de operação novo no Brasil, inspirado nos institutos Fraunhofer-Gesellschaft 

da Alemanha (ARBIX, 2017).

Um elemento fundamental dos sistemas de inovação são as políticas públicas que 

dão suporte a esse processo. A C&T é uma das áreas da economia em que a existência de 

externalidades e os retornos sociais maiores do que os custos privados justificam plenamente 

a forte presença do Estado no fomento às atividades inovadoras. As políticas públicas devem, 
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nesse sentido,  fomentar  atividades socialmente relevantes  e,  além disso,  dar os incentivos 

adequados aos agentes econômicos. Esses incentivos podem apontar ou não na direção de 

mais inovação e podem sinalizar qual inovação a sociedade deseja em determinado momento 

(DE NEGRI, 2017).

Considerando as IES do estado de Santa Catarina 60% delas possuem a política de 

inovação  já  implantada  e  40%  das  ICTs  não  possuem  política  de  inovação  implantada. 

Comparando com os demais estados do Sul, vemos que no Rio Grande do Sul, 62,5% das 

ICTs já implantaram sua política de inovação e 37,5% dessas ICTs ainda não possuem sua 

política  implantada.  Já  no  estado  do  Paraná,  100% das  ICTs  possuem  suas  políticas  de 

inovação implantadas.

Embora o Brasil se posicione como um dos mais avançados da América Latina no 

tratamento da inovação, a trajetória oscilante do investimento público, atrelado a insegurança 

regulatória, os altos custos de produção, a frágil infraestrutura e a baixa qualidade da alocação 

de recursos resulta no atraso histórico e na dependência tecnológica do setor empresarial para 

o aumento da produtividade da economia (ARBIX, 2017). Aqui a maior parte da P&D pública 

não é orientada a resultados e  apenas  30% dos recursos são relacionados a  instituições  e 

ministérios com a missão de resolver problemas nas áreas de saúde e agricultura, por exemplo 

(DE NEGRI, 2017).

A ICT pública  deve  publicizar em seu sítio  eletrônico  oficial  os  documentos,  as 

normas e os relatórios relacionados com a sua política de inovação. Sendo considerado para 

concessão de recursos públicos a implementação de políticas de inovação por parte das ICT 

públicas e privadas, da mesma forma, a ICT pública prestará anualmente, por meio eletrônico, 

informações ao MCTIC, sobre a política de propriedade intelectual da instituição (BRASIL, 

2018).

A análise dos dados mostra que a implantação de políticas de inovação nas ICTs da 

região Sul  ocorreu em diferentes  anos  (Figura 5). Observa-se que 47% implantaram suas 

políticas de inovação posterior a 2018, 18% implantaram entre 2014 e 2018 e as demais, 35% 

são anteriores a 2014 ou não possuem política de inovação implantada. Observando que a 

política de inovação é o ponto de partida para as instituições públicas desenvolverem a gestão 

da inovação
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A elaboração das políticas de Inovação foram feitas com a participação ou parceria 

de  NITs de  outras  ICTs  em 71% delas e  29% das  políticas  foram elaboradas  sem apoio 

externo. Em Santa Catarina, 20% das políticas de Inovação foram elaboradas em parceria e 

80% foram elaboradas sem apoio externo. A formação de parcerias na elaboração da política 

de inovação com participação externa,  pode proporcionar a ICT uma visão diferenciada e 

assim ajudar a complementar e definir melhor sua política de inovação.

Foi identificado que 47% das ICTs da região Sul já têm implantadas as suas Políticas 

de Inovação em sintonia com a legislação vigente. Já 53% não possuem suas Políticas de 

Inovação implantadas em consonância com a Legislação. No estado de Santa Catarina, apenas 

20% da ICTs têm sua política de inovação implantada em conformidade a Legislação vigente 

enquanto as demais têm a política de inovação em processo de implantação.

A Lei de Inovação definiu regras para a participação de pesquisadores de instituições 

públicas em projetos de pesquisa em parceria  com empresas e para a comercialização da 

propriedade intelectual derivada dessa parceria. A lei incentivou os setores público e privado a 

compartilharem  seus  recursos  humanos  e  financeiros,  objetivando  a  cooperação  entre 

universidades, institutos de pesquisa e empresas privadas (DE NEGRI, 2017). 

Atualmente  por  meio  de  incentivos  do  governo  sobre  os  mecanismos  de 

financiamento, o MCTI, até então a principal fonte de recursos para inovação, passa a atuar 

em meio a uma nova realidade em que ministérios diversos – ME, MS, MD, MT, Mapa, 

MDIC e outros –,  agências – Agência Nacional do Petróleo (ANP),  Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) –, empresas como a Petrobras e entidades como o Serviço Brasileiro 

Figura 5 - Ano de Implantação da Política de Inovação nas ICT´s na região Sul 

Fonte: Autor (2021).
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de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  (Sebrae)  participam  de  modo  crescente  no 

investimento em tecnologia (ARBIX, 2017).

Apesar dos aprimoramentos recentes, que levaram o Brasil a desenvolver diversos 

instrumentos  de  fomento  à  inovação,  as  políticas  de  inovação  no  país  ainda  possuem 

limitações relevantes. A primeira delas, evidenciada tanto pela infraestrutura de pesquisa no 

Brasil quanto pela distribuição dos investimentos em P&D do setor público, é a fragmentação 

excessiva (DE NEGRI, 2017). A necessidade de melhor compreensão da importância de uma 

política de inovação adequada e institucionalizada nas ICTs e órgãos públicos de C&T é algo 

que denota grande relevância para a sociedade.

Entre  as  dificuldades,  estão  itens  relacionados  aos  mecanismos  de  gestão  da 

universidade, tempo gasto em contratação e monitoramento das parcerias, também, o número 

e a qualificação de técnicos para administrar os procedimentos de parcerias e a experiência da 

ICT em operacionalizar parcerias (TURCHI e ARCURI, 2017).

A capacidade de incorporar, adaptar e produzir novas tecnologias é fundamental para 

alavancar os ganhos de eficiência que impulsionam o crescimento econômico no longo prazo 

(DE NEGRI,  2017).  Segundo  Rauen  e  Turchi  (2017),  há  dificuldade  em estabelecer  em 

contrato  a  “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” com a formalização de acordos de parceria entre ICTs e empresas.

O desenho e a implementação das políticas de C&T necessitam ser aprimorados, a 

fim de ampliar a contribuição da C&T na solução dos problemas concretos do país. Esse 

aprimoramento passa pela superação das principais limitações observadas nessas políticas: a 

fragmentação excessiva e a baixa escala dos projetos de C&T, por um lado, e a falta de um 

sentido estratégico, por outro (DE NEGRI, 2017).  

Todas as ICTs pesquisadas têm necessidade de aprovação da política de Inovação por 

órgão superior da instituição para que esta tenha validade. É sabido que há inúmeros trâmites 

internos para aprovação de uma política de inovação, conforme demonstrado na Figura 2. 

Normalmente a aprovação depende de deliberação e debates no conselho superior da ICT.

Segundo De Negri, 2017, os princípios que deveriam guiar essa nova geração de 

políticas de inovação são os seguintes: reforço da base científica brasileira, para que ela seja 

capaz de produzir  ciência  de fronteira  e  de competir  em condições  de igualdade com os 

melhores  centros  mundiais;  reforço  dessa  base  científica  envolve  a  constituição  de  uma 

infraestrutura  de  pesquisa  com  escala  relevante,  objetivos  claros,  multidisciplinares  e 

orientados  a  resultados;  dar  sentido  estratégico  aos  investimentos  públicos  em P&D, que 

devem ser mais orientados a resultados.
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Considerando a  regularidade  de  cursos  de  formação  e  capacitação  em  inovação 

inserida na política de inovação da ICT, na região  Sul, 48% informaram possuir em suas 

políticas  de  inovação possibilidades  de  cursos  e  52% delas  informaram não  possuir  esse 

atributo  na  política  de  inovação.  Em  Santa  Catarina,  20%  informaram  possuir  em  suas 

políticas de Inovação possibilidades de cursos e 80% informaram não possuir esse atributo de 

cursos instituída em sua política de inovação. Neste sentido, instituir na política de inovação a 

possibilidade de qualificação por meio de cursos, aos agentes envolvidos nos NITs das ICTs é 

necessário para manter a equipe atualizada. De maneira geral, na pesquisa realizada apenas 

50% das ICTs informaram possuir possibilidades de cursos institucionalizada na política de 

inovação. 

Além de uma política de inovação atualizada e em conformidade com a legislação, 

durante o afastamento de servidores para inovação, deve-se observar a necessidade de análise 

e atenção aos eventuais surgimentos de conflitos de interesses, como veremos a seguir. 

4.2.2 Conflito de Interesses entre ICTs no afastamento de servidores

Como já demostrado, há diferentes personalidades jurídicas entre ICTs, regidos tanto 

por matérias de direito público como de direito privado. Sendo que há ICTs com diferentes 

personalidades jurídicas envolvidas no afastamento de servidores.

O afastamento de servidores pesquisadores de ICTs públicas, têm obrigatoriedades 

de observâncias da legislação tratada na Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico 

dos  servidores  públicos  civis  da  união,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas  federais, 

constando  em  seu  Art.117,  Inciso  XVIII,  que  ao  servidor  é  proibido,  exercer  quaisquer 

atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de 

trabalho em suas atividades laborativas. O art. 117 da citada lei descreve o que é vedado ao 

servidor fazer, vejamos:  X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada,  exercer o comércio,  exceto na qualidade de acionista, 

cotista  ou  comanditário,  contudo,  essa  vedação  não  se  aplica  nos  seguintes  casos:  [a] 

participação nos  conselhos  de  administração e  fiscal  de empresas  ou entidades  em que a 

União  detenha,  direta  ou  indiretamente,  participação  no  capital  social  ou  em  sociedade 

cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; [b] gozo de licença para o trato 

de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito 

de interesses. Logo, foi aberta exceção para o caso de atuação na área de inovação. 
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Observamos que há uma grande diferença entre servidores públicos e empregados da 

inciativa  privada,  mormente  no  tocante  a  seus  direitos  e  deveres,  sendo  que  servidores 

públicos normalmente são regidos por Regime Jurídico Único – RJU, e na iniciativa privada 

são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Também há inúmeros deveres que 

devem ser seguidos por servidores públicos, no art. 116 da Lei nº 8.112/90 há menção aos 

deveres  impostos  ao  servidor  público,  entre  eles:  VIII  –  guardar  sigilo  sobre  assunto  da 

repartição; IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

No caso de afastamento de servidor para prestar atividades voltadas a inovação em 

outra ICT, com base no art. 14, da Lei 10973, de 2004, conforme o disposto nesta Lei, ao 

pesquisador  público  é  facultado o  afastamento  para  prestar  colaboração a  outra  ICT,  nos 

termos do inciso II do art. 93 da Lei no 8.112, de 1990, devendo-se ter observância da Lei n. 

12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses), Logo, o afastamento de servidores para inovação 

envolve diferentes legislações. 

A Lei  nº  10973,  de  2004,  não  limita  o  afastamento  a  ICT públicas,  sendo  que 

conforme art. 15, a critério da administração pública, na forma do regulamento, poderá ser 

concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem 

remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial 

relativa à inovação. No parágrafo 1º, a licença a que se refere o art. 15, será pelo prazo de até 

3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período. Quanto ao parágrafo 2º, informa que 

não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa, durante o período de 

vigência da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990. Por último o 

parágrafo 3º, caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades da ICT 

integrante da administração direta ou constituída na forma de autarquia ou fundação, poderá 

ser efetuada contratação temporária nos termos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 

independentemente de autorização específica. 

Deve-se ter atenção ao surgimento de conflitos de interesses. Nos moldes do art. 117, 

XVIII da Lei n. 8.112/91; no caso de enquadramento de servidores na Lei n. 12.813/2013 (Lei 

de  Conflito  de  Interesses),  deve-se  obrigatoriamente  serem  instaurados  processos 

administrativos disciplinares visando apurar os fatos.

O primeiro passo no caso de o servidor vir  a praticar alguma irregularidade,  é a 

criação  de  uma  sindicância,  sendo  uma  medida  investigatória,  que  tem  como  resultado 

finalístico: I  – arquivamento do processo; II  – aplicação de penalidade de advertência ou 

suspensão de até 30 (trinta) dias; III – instauração de processo disciplinar (BRASIL, 1990).

O art. 127 da Lei nº 8.112/90, descreve as penalidades disciplinares que poderão ser 

aplicadas  nos  casos  de  comprovação das  irregularidades.  Como podemos verificar,  a  não 
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observação das tratativas envolvendo conflitos de interesse podem resultar em diferentes tipos 

de penalidades durante o afastamento de servidores.

As  tratativas  que  normatizam  os  conflitos  de  interesses  são  regidas  pela  Lei 

12.813/2013,  que  dispõe  sobre  o  conflito  de  interesses  no  exercício  de  cargo  público, 

caracterizado  por  situação  gerada  pelo  confronto  gerado  entre  os  interesses  públicos  e 

privados gerados nas relações entre diferentes pessoas e personalidades jurídicas, que possam 

comprometer o interesse coletivo ou influenciar o desempenho das atividades desempenhadas 

na função pública. Como pode ocorrer durante os afastamentos entre ICTs. Com o advento da 

Lei nº 12.813/2013 – Lei de Conflito de Interesses, esse tema passou a ganhar maior atenção e 

ser mais amplamente fiscalizado pelas entidades de controle nos órgãos públicos. Assim, o 

art.  3º  da  lei  supracitada  define  o  conceito  de  conflito  de  interesses  e  de  informação 

privilegiada como:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos 
e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira 
imprópria, o desempenho da função pública; e

II – informação privilegiada: a que diz respeito a  assuntos sigilosos ou aquela 
relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que tenha 
repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público 
(Grifo Nosso).

Definições legais para as situações que podem vir a ser caracterizada como conflito 

de interesses, encontram-se expressas no artigo 5º, VII, da Lei nº 12.813/13, que dispõe: Art. 

5º, Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder 

Executivo federal: VII – prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa cuja atividade seja 

controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado, entre 

outros  expressas  no artigo 5º,  como o Inciso IV – atuar,  ainda que informalmente,  como 

procurador,  consultor,  assessor  ou  intermediário  de  interesses  privados  nos  órgãos  ou 

entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O conflito de interesses é algo relevante e deve ser observado durante o afastamento 

de servidores entre ICTs, bem como, ainda existem os conflitos contratuais, que podem surgir, 

quando relacionados as tecnologias produzidas, essas surgem principalmente quando falamos 

em desenvolvimento conjunto de tecnologia. A discriminação de conduta incompatível com 

os  princípios  basilares  da  administração  pública  pode  gerar  a  aplicação  de  sanção  a  ele 

correlata, coma prática de conduta que atenta contra princípios da administração pública com 

definição contida na lei nº 12.813/2013, que defini a prática de conflito de interesses, podendo 
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gerar violações de princípios da administração pública como o da legalidade,  moralidade, 

impessoalidade e isonomia. 

No  art.  8,  há  os  efeitos  advindos  da  Lei  nº  12.813/13,  referente  ao  conflito  de 

interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, que estabelece: Art. 

8 Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética Pública, 

instituída no âmbito do Poder Executivo federal, e à Controladoria Geral da União, conforme 

o  caso:  I  –  estabelecer  normas,  procedimentos  e  mecanismos  que  objetivem prevenir  ou 

impedir eventual conflito de interesses; II – avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que 

configuram conflito de interesses e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do 

conflito.

Da mesma forma é descrito na Portaria nº 333/2013 do Ministério do Planejamento e 

a Controladoria Geral da União, que consta: Art. 4º – A consulta sobre a existência de conflito 

de interesses e o pedido de autorização para o exercício de atividade privada deverão ser 

dirigidos à unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade do Poder Executivo federal 

onde o servidor ou empregado público esteja em exercício. Já no Art. 5º, mostra-se que cabe 

à unidade de Recursos Humanos: I – receber as consultas sobre a existência de conflito de 

interesses e os pedidos de autorização para o exercício de atividade privada dos servidores e 

empregados públicos e comunicar aos interessados o resultado da análise; II – efetuar análise 

preliminar acerca da existência ou não de potencial conflito de interesses nas consultas a elas 

submetidas; III – autorizar o servidor ou empregado público no âmbito do Poder Executivo 

federal a exercer atividade privada, quando verificada a inexistência de potencial conflito de 

interesses ou sua irrelevância; e IV – informar os servidores ou empregados públicos sobre 

como  prevenir  ou  impedir  possível  conflito  de  interesses  e  como  resguardar  informação 

privilegiada,  de  acordo  com  as  normas,  procedimentos  e  mecanismos  estabelecidos  pela 

CGU. 

Observa-se que a Lei n. 12.813/2013, em seu art. 10 estende as disposições contidas 

nos arts. 4º e 5º a todos os agentes públicos do Poder Executivo Federal. Consta no Art. 10. As 

disposições contidas nos arts. 4º e 5º e no inciso I do art. 6º estendem-se a todos os agentes 

públicos no âmbito do Poder Executivo federal. Já o art. 8º, parágrafo único da lei estabelece 

que, tratando-se de conflito de interesses envolvendo os agentes do art. 2º, como os Ministros 

de Estado e os ocupantes de cargos de natureza especial, a atuação compete à Comissão de 

Ética Pública, já nos demais casos, envolvendo os demais agentes públicos é de competência 

da Controladoria-Geral da União.
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Ao instituir-se  a  Lei  nº  12.813/13 o  legislador  objetivou  preservar  a  moralidade 

administrativa  evitando  justamente  o  possível  tráfico  de  influências,  privilégios  e 

favorecimentos por parte do detentor de cargo público que poderá exercer em favor de seu 

contratante  ou  empregador  privado,  caso  se  permita  o  exercício  da  função  pública  e  de 

atividade privada ao mesmo tempo. 

Logo, uma das formas de prevenir os conflitos de interesses, e evitar conflitos, é a 

solicitação de orientação do agente público quanto à ocorrência de conflito de interesses, a 

qualquer  momento,  sobre  situação  concreta,  individualizada  e  que  lhe  diga  respeito.  Tal 

procedimento sobre a consulta e pedido de autorização está amparado no art. 2º da Lei nº 

12.813/2016, para os agentes ocupantes de cargos e empregos públicos.

Devem os  agentes  públicos  comunicar  o  exercício  de  atividade  privada.  A todo 

servidor  que  entender  que  suas  atividades  possam gerar  situações  que  possam configurar 

conflito de interesses, é sua obrigação entrar em contato com a CGU a fim de extinguir suas 

dúvidas, pois o art. 4º da Lei nº 12.813/2013, diz: Art. 4º O ocupante de cargo ou emprego no 

Poder  Executivo  federal  deve agir  de modo a prevenir  ou a  impedir  possível  conflito  de 

interesses e a resguardar informação privilegiada.

Na Administração pública, deparamos com a gestão de situações que podem surgir a 

partir da oposição entre o interesse individual ou privado e o interesse público. Nessa linha, 

surge a perspectiva do Conflito de Interesses, que nada mais é do que uma situação gerada 

pelo  confronto  entre  interesses  públicos  e  privados,  que  possa  comprometer  o  interesse 

coletivo ou influenciar,  de maneira  imprópria,  o desempenho da função pública (UNILA, 

2020).

A lei  estabelece que os agentes  públicos  têm o dever  de comunicar  seu órgão o 

exercício  de  atividade  privada  ou  o  recebimento  de  proposta  de  trabalho  que  pretendam 

aceitar, contrato ou negócio no setor privado. Cabe a CGU a análise, devendo-se realizar o 

pedido de autorização, que será analisado pelo órgão e pela  CGU, e uma vez concedida, 

fornece  o  amparo  e  resguarda  o interesse  do  servidor  em eventuais  auditorias  que  sejam 

realizadas (UNILA, 2020).

Assim, todo agente público tem o dever de zelar pela legalidade e de prevenir que 

ocorram casos de conflito de interesses e cabe à CGU orientar, dirimir dúvidas e controvérsias 

sobre a interpretação das normas que regulam o assunto.
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O  conflito  de  interesse  que  pode  surgir  com  os  afastamentos  entre  ICTs,  pode 

aparecer  na situação em que o interesse do pesquisador  sofre  influência por um interesse 

secundário  que  pode  prejudicar  por  surgimento  de  interesses  externos,  o  julgamento 

profissional e os objetivos do projeto da pesquisa. 

Aqui,  o  interesse  básico  se  refere  ao  objetivo  principal  do  trabalho,  incluindo 

benefícios  de  empregados,  saúde  do  paciente,  honestidade  acadêmica  e  responsabilidade 

social, enquanto o interesse secundário inclui não apenas benefícios financeiros, mas também 

ganhos profissionais e pessoais. O conflito de interesse relacionado ao benefício financeiro é 

o mais fácil de ser identificado porque o benefício financeiro pode ser facilmente traqueado e 

quantificado. Não há nada de errado em pesquisadores que têm outros interesses ao publicar 

um artigo,  por  exemplo,  uma promoção ou um salário  maior,  desde  que  esses  interesses 

secundários não se sobreponham ao interesse básico da pesquisa (UNILA, 2020).

Uma das formas de evitar os problemas que podem surgir dos conflitos de interesses 

durante  o  afastamento  é  a  realização  por  parte  dos  envolvidos  de  um  acordo  de 

confidencialidade ou acordo de não divulgação de informações sensíveis também conhecido 

como NDA - “Non Disclosure Agreement”.

Segundo Balbino (2018), quando uma empresa resolve mitigar os riscos inerentes 

aos  investimentos  em  P&D  por  meio  de  parcerias,  muitos  detalhes  podem  passar 

desapercebidos,  tais  como  a  participação  nos  resultados  da  exploração  da  patente,  a 

titularidade, os direitos e obrigações relativos à cessão e licença da patente, a responsabilidade 

e o grau de risco assumidos pelas partes, as obrigações e os direitos de cada uma, em cada 

fase do contrato, dentre tantos outros. 

Dessa forma, se faz importante negociar e estabelecer de forma clara as cláusulas 

contratuais  que  regerão  a  relação  entre  as  partes,  de  forma  que,  no  futuro,  eventuais 

contingências  não  gerem problemas  capazes  de  prejudicar  a  continuação  da  parceria  ou, 

ainda, levem a discussão para o Judiciário. Devendo-se observar se há relação entre a ICT e 

outras personalidades jurídicas como formação de joint venture e de consórcios, quando as 

empresas  unem  capital  para  a  exploração  do  negócio,  mas  preservam  cada  uma  sua 

personalidade jurídica (BALBINO, 2018). 

É  prática  comum a  um longo tempo  no direito  norte-americano a  celebração de 

acordos ou termos de confidencialidade celebrados entre duas ou mais pessoas com o objetivo 

de se proteger contra a divulgação não-autorizada de informações de conteúdo sigiloso ou 

confidencial (CABRAL, 2010).
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Segundo Cendão (2017), esse documento é de extrema importância pois garante, de 

forma legal e formalmente, que se cumpram as determinações previstas, a principal vantagem 

é a segurança de informações importantes. 

No  afastamento  de  servidores  poderá  haver  muita  informação  sensível  sendo 

trabalhada pelos envolvidos, que atuaram em duas ICTs diferentes.  Dessa forma, medidas 

adequadas para a proteção de informações sensíveis devem ser tomadas. 

No  caso  de  afastamento,  como  há  envolvimento  de  duas  ICTs  que  podem  ser 

empresas, cada uma com seus colaboradores envolvidos em um projeto, esse documento se 

torna de grande relevância.

O NDA tem a  intenção  de  resguardar  segredos  industriais,  comerciais,  ou  ainda 

informações que não podem ser divulgadas e pode ser assinado ainda quando duas ou mais 

companhias trabalham juntas em um novo produto, uma transação, uma fusão ou mesmo um 

processo patenteado (CENDÃO, 2017). As sanções acabam por evitar o descumprimento do 

contrato  e  facilitam  as  penalidades  caso  ocorra  o  vazamento  de  informações,  poupando 

trabalho e tempo da empresa e aumentando as probabilidades de ganho de causa judicial em 

caso de quebra de sigilo. Além disso, o termo de confidencialidade deve ser elaborado por um 

advogado ou jurista, já que se trata de um documento (CENDÃO, 2017).

Por  fim,  BOUCHOUX (2001) aponta que uma informação confidencial  pode ser 

entendida como qualquer informação de conteúdo comercial ou técnico, podendo consistir em 

dados  sobre  equipamentos,  tecnologias,  desenhos,  programas  de  computador,  documentos 

técnicos,  produtos  ou  especificações  de  produtos,  estratégias  de  vendas,  campanhas  de 

publicidade, política de preços, listas de fornecedores, metodologias, invenções, aplicações e 

o saber-fazer (know-how), entre outras.

Tanto a submissão da análise de eventual conflito de interesses, como a produção e 

assinatura  pelas  partes  envolvidas  de  um  NDA,  levam  a  maior  segurança  jurídica  aos 

afastamentos,  sendo  que  as  novas  legislações  também já  trouxeram segurança  jurídica  a 

movimentação de servidores para inovação nas ICTs. 

Essas questões demostram necessidade de as ICTs possuírem um NIT capacitado, 

para apoio nos trâmites e movimentação de servidores, nas mais diferentes áreas de atuação. 

Já  que  o  NIT poderá  ser  a  entidade  que  dará  a  assessoria  e  apoio  a  movimentação  de 

servidores, necessitando de pessoal qualificado nas mais diferentes áreas de atuação. A seguir 
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observaremos a análise do perfil e formação do corpo atuante nos NITs e das ICTs na região 

sul do Brasil, essencial a assessoria no afastamento de servidores. 

4.2.3 Análise do corpo atuante nos NITs e das ICTs na região sul do Brasil. 

Considerando  a  importância  da  assessoria  dada  pelo  NIT no  processo  envolvendo 

afastamento de servidores um  questionário semiestruturado  foi direcionado aos gestores de 

NIT de 17 ICTs da região Sul (Apêndice 01).

Foram objeto da análise o andamento das atividades relacionadas à inovação nas ICTs 

no sul do Brasil, ICTs do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O número de servidos de NITs entre as diferentes ICTs variou de 1 a 25 com um 

número médio de 6,2, 7,4 e 8,4 servidores nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, respectivamente (Figura 6). 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

As ICTs com maior experiência em inovação e com maior tempo de existência de 

seus NITs têm vantagens sobre as demais por tratar-se de uma área que tem predominância 

nas  atividades  intelectuais  e  com  diversas  especialidades,  que  são  beneficiadas  quando 

Figura 6 - Número da Força de Trabalho alocada no NIT por ICT por Estado na Região Sul
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executadas por pessoal experiente. Os resultados mostraram que na região sul do Brasil 88% 

das ICTs têm seus NITs constituídos há mais de 5 anos e 12% há menos de 5 anos. 

Observou-se que todas as ICTs pesquisadas nas IES da região Sul possuem servidor 

constituído como coordenador de NIT. 

Em  relação  ao  quesito  experiência  em  Inovação  e  Propriedade  Intelectual  do 

coordenador do NIT, na região Sul, 59% dos coordenadores de NITs têm mais de 5 anos de 

experiência,  35% têm entre  1  e  5  anos  de  experiência  e  6% têm menos  de  um ano  de 

experiência em Inovação e PI. 

A experiência do coordenador do NIT na área de inovação é essencial para o bom 

andamento  das  atividades  de  inovação,  sendo  que  sob  sua  liderança  o  NIT  tomará  os 

caminhos  para  o  sucesso  e  alcançará  a  efetividade  de  suas  atribuições.  A formação  e 

qualificação nas ICTs e dentro dos NITs e fator de suma importância na movimentação de 

servidores. 

4.2.4 Distribuição e formação dos recursos humanos nas ICTs pesquisadas

No cenário nacional, analisando os dados do FORTEC (2018), verifica-se que a mão 

de obra nos NITs está distribuída de diferentes formas, sendo que alguns servidores podem 

atuar em diferentes áreas dentro do NIT. A maior parte dos servidores (58%) é direcionada a 

Proteção e  Prospecção da PI.  Também há servidores  atuando na área  de transferência  de 

tecnologia e incubadoras, clubes de empreendedorismo e espaços colaborativos e outro. Um 

resultado semelhante é observado para o ano de 2019 (Figura 7).

A atuação  em diferentes  áreas,  bem como,  o  regime  de  contrato  de  trabalho  dos 

membros do NIT, demonstra que os servidores  possuem atividades  diversificadas e atuando 

em diferentes regimes de contrato de trabalho, sendo integral, parcial e misto. Os regimentos 

internos,  quando  constituídos,  são  de  fundamental importância,  para  melhor definição  de 

atribuições de seus membros.
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Em relação ao regime de contrato de trabalho dos membros do NIT na região Sul, 

65% dos servidores possuem contrato de trabalho em tempo integral, 24% com contrato de 

trabalho misto e 11% têm contrato de trabalho em tempo parcial. No estado de Santa Catarina 

todos os servidores de NITs têm seu contrato de trabalho em tempo Integral.

É  de  fundamental  importância  que  exista  regimento  interno  normatizando  as 

atividades de cada um dos membros do NIT, com sua formação e hierarquias, atribuições de 

cada membro no cargo, substituições etc. A escolha do NIT caberá ao órgão máximo da ICT, e 

também cabe à ICT a denominação a ser adotada para o NIT e a sua posição no organograma 

institucional (BRASIL, 2018). Os resultados mostraram que 71% dos NITs de IES da região 

Sul  possuem seu regimento interno constituído e  os demais  29% não possuem regimento 

interno.  Considerando o estado de  Santa  Catarina  80% dos NITs possuem seu regimento 

interno e 20% não o possuem ainda.

Considerando a vinculação hierárquica do NIT na ICT, foi constatado que na região 

Sul,  71% dos  NITs  estão  ligados  a  Pró-Reitoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação 

(Proppi) e 29% estão ligados diretamente a Reitoria. Já analisando apenas SC, esse percentual 

fica em 60% vinculados com a Reitoria e 40%, a Pró-Reitoria, mostrando uma diferença de 

vinculação do NITs entre as demais instituições da região Sul do país.

Figura 7- Comparação dos recursos humanos de acordo com as categorias de atividade 
alocados no NIT das ICTs públicas nos anos de 2018 e 2019. 

Fonte: FORTEC (2019).
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Não foram observados NITs com personalidade jurídica própria entre os entes objeto 

da pesquisa, possivelmente devido a legislação que permite tal instituto ser recente. 

As atividades  que envolvem os  NITs são muito  dinâmicas  e  uma das  questões  de 

grande importância para ter-se um NIT forte é o constante aprimoramento de sua força de 

trabalho,  por  meio  da  sua  capacitação,  considerando  que  há  uma  grande  diversidade  de 

atribuições desempenhadas para ICTs dentro dos NITs (FORTEC, 2018). 

No âmbito  da  capacitação  e  recebimentos  de  cursos,  considerando  a  região  sul,  a 

equipe atuante no NIT destas ICTs é frequentemente capacitada, sendo que 65% informaram 

que  recebem  capacitação  constante.  Na  região  Sul  os  NITs  que  raramente  recebem 

capacitação somam 29%, o que é algo a ser avaliado, já que, como mencionado, a capacitação 

nesse ambiente altamente dinâmico e inovador é algo primordial. Os demais 6% informaram 

que não recebem capacitação.

Analisando os dados do FORTEC (2018), em relação a função exercida no NIT pelo 

seu  corpo  de  trabalho,  em  nível  nacional  vemos  uma  grande  diversidade  de  atribuições 

desempenhadas dentro do NIT da ICT, demonstrando a necessidade de capacitação constante. 

As principais áreas de atuação dos membros dos NITs dentro das ICTs nas IES são Direito 

(11,7%),  Administração,  Economia  (22,1%),  Engenharia,  Física,  Química,  Matemática, 

Ciências  da  Computação  (26%),  Ciências  Biológicas,  Ciências  Médicas  (7,8%)  e 

Comunicação Social (6,5%) entre outros (26%). Os dados mantiveram-se em 2019, sendo os 

recursos  humanos  dos  NIT  pesquisados  por  área  de  formação:  Direito  (14,1%), 

Administração,  Economia (23,9%),  Engenharia,  Física,  Química,  Matemática,  Ciências  da 

Computação (25,4%), Ciências Biológicas,  Ciências Médicas (9,9%), Comunicação Social 

(5,6%), e outros 21,1% (FORTEC, 2019).

Em  relação  ao  nível  de  formação  acadêmica  dos  profissionais  atuantes  nos  NIT 

observou-se  que,  entre  os  colaboradores  com  dedicação  exclusiva,  que  12,2%  possuíam 

doutorado;  18,9%,  mestrado;  12,2%,  MBA;  2,9%  haviam  concluído  o  PROFNIT;  3,9% 

possuíam pós-graduação lato sensu em temas relacionados à PI ou TT. Entre os profissionais 

em regime de dedicação parcial, por sua vez, observou-se que 43,5% possuíam doutorado; 

16,8%, mestrado; 5,7%, MBA; 1,8% haviam concluído o PROFNIT e 3,1% possuíam pós-

graduação  lato  sensu em  temas  relacionados  à  PI  ou  TT.  A diferença  na  quantidade  de 

profissionais com doutorado entre os grupos com dedicação exclusiva e dedicação parcial 

pode dar-se pelo fato destes  serem professores que possuem doutorado (FORTEC, 2019). 

Analisando  os  dados  em  conjunto,  observa-se  que  os  membros  de  NITs  são  altamente 

capacitados e na maioria das ICTs recebem treinamentos constantes.
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Recursos humanos são uma questão central na condução de projetos de inovação por 

ICTs. O envolvimento do corpo técnico de ICTs em atividades de inovação é fundamental no 

atendimento à demanda de empresas no desenvolvimento de novas tecnologias. A consultoria 

prestada por técnicos e pesquisadores de institutos de pesquisa é uma das principais demandas 

por apoio à inovação trazidas por empresas a institutos de pesquisa, uma vez que empresas 

que  buscam  o  apoio  dessas  instituições  para  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  ou 

processos têm interesse em acessar o conhecimento específico desses profissionais na solução 

de seus problemas tecnológicos (RAUEN e TURCHI, 2017). Logo, a capacitação do pessoal 

dos NITs, deve ser diversificada e constante. 

Dessa  forma,  além  de  uma  política  de  inovação  implantada  e  atualizada, 

mencionando e permitindo o afastamento para inovação em conformidade com as legislações, 

o NIT da ICT bem estruturado e com mão de obra qualificada também é de suma importância 

para o bom andamento das atividades e dos processos envolvendo afastamento para inovação. 

Nesse cenário, foi verificado via  questionários com entrevistas, destinado aos gestores e na 

análise das políticas de inovação, as ICTs que possuem essa temática disponível  em suas 

políticas, como veremos a seguir.

4.2.5 Possibilidades de Afastamento de Servidores para Inovação: Avaliação nas ICTs 

pesquisadas

No tocante a regulamentação para afastamento de servidor inserida na política de 

inovação  da  ICT,  65% das  ICTs  não  têm regulamentação  para  afastamento  devidamente 

inserida  na  política  de  inovação,  o  que  pode  ocasionar  a  falta  de  segurança  jurídica  e 

prejudicar o potencial e as possibilidades de afastamento dos servidores nestas instituições.

A pesquisa mostrou que 35% das ICTs têm regulamentação para afastamento inserida 

na política de inovação e 65% não tem. Já em SC, nenhuma das ICTs pesquisadas  mantém 

regulamentação para afastamento inserida na política de inovação.  

O afastamento de servidor para inovação está alinhado ao recente decreto nº 10.534, 

de 28 de outubro de 2020, que Institui a Política Nacional de Inovação e dispõe sobre a sua 

governança. Consta no Art. 4º, como um dos princípios da Política Nacional de Inovação, a 

integração, cooperação e intercomunicação entre os órgãos e entidades públicas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2020).

Na linha de Arbix (2017), é forçoso reconhecer, que o Brasil necessita dar um novo e 

ousado passo,  que  ganhará  maior  relevância  e  significado  quanto  mais  for  marcado  pela 

preocupação básica de sustentar todo um sistema capaz de atrair e manter seus talentos, com o 

objetivo permanente de gerar impactos relevantes para toda a sociedade.
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Os resultados do presente trabalho mostraram que apenas 6% das ICTs tem portaria 

de afastamento de servidor para inovação e 94% não tem. As mudanças legislativas recentes, 

e a ausência de políticas de inovação em muitas ICTs, ou a presença de políticas de inovação 

desatualizadas,  podem ser  um  influenciador da  ausência de  portarias  para  afastamento de 

servidores para inovação. 

No caso específico da interação entre centros de pesquisas, universidades e empresas, 

os estudos sobre o tema enfatizam não só a questão da diversidade e da complementaridade 

requeridas no estágio atual do desenvolvimento científico, como também a importância do 

processo de aprendizagem coletiva na geração de novos conhecimentos e  suas aplicações 

tecnológicas (TURCHI e ARCURI, 2017).

Em relação as ICTs pesquisadas na região Sul, 29% possuem termos e procedimentos 

para  afastamento  de  servidores  para  atuarem em inovação  junto  a  empresas  e  71% não 

possuem. Em Santa Catarina,  apenas 20% possuem termos e procedimentos internos para 

afastamento para inovação.  A ausência desse instituto retira a segurança jurídica e gera a 

diminuição de interesse em um afastamento almejado.

A falta  de  segurança  jurídica,  de  outrora,  foi  sanada  com as  novas  normativas, 

todavia, a discussão rasa, as equivocadas afirmações genéricas, reforçam a posição dos órgãos 

de controle diante de mudanças legislativas que precisam, mais do que qualquer coisa, de 

discussão jurídica aprofundada. Para tanto, é preciso parceria e respeito entre os profissionais 

do setor jurídico e da inovação, junto com os órgãos de controle e ministérios competentes, 

para que tenhamos uma chance de implementar o novo da forma juridicamente adequada 

(FONTOURA,  2020).  A  ausência  desse  instituto  retira  a  segurança  jurídica  e  gera  a 

diminuição de interesses em um afastamento almejado.

Em todo este período, que é de certa forma recente, muito se falou da segurança 

jurídica trazida com as novas orientações legais, e seu potencial de incrementar a economia e 

as  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  (P,D&I)  no  Brasil  (FONTOURA, 

2020).

Uma das  dificuldades  que  podem surgir  com o afastamento  é  o fato de haver  o 

envolvimento das ICTs em atividades de apoio à inovação. No caso das ICTs públicas,  a 

contratação de seus recursos humanos está condicionada à realização de concursos, conforme 

previsto na Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico das instituições públicas 

federais.  Tendo  em vista  a  dificuldade  em realizar  novos  concursos  para  contratação  de 

recurso  humano  adicional  para  atender  às  demandas  por  novos  projetos  de  inovação,  as 

instituições podem necessitar realocar recurso humano externo na realização de tais projetos, 
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seja por intermédio de suas fundações de apoio, seja via contratação de bolsistas de agências 

de fomento, nesse caso, pode não ser interessante a liberação de servidores da ICT (RAUEN e 

TURCHI, 2017). 

Como  já  demostrado  anteriormente,  algumas  questões  podem  gerar  suspeitas  de 

conflitos  de  interesses,  já  que  as  ICTs  públicas  e  os  pesquisadores  e  servidores  públicos 

envolvidos,  são regidos  por  leis  e  devem observância  as  regras  de direito  administrativo. 

Dessa  forma,  o  afastamento  de  servidores  entre  ICTs  de  direito  público  e  privado,  deve 

atentar-se a todas as normativas que regem ambas as ICTs.

Analisando os dados do FORTEC, no tocante ao afastamento e licença de servidor 

envolvido em atividades relacionadas à inovação, 75,6% dos NITs não possuem uma política 

de inovação implementada, 15,7% estão em implantação, 7,1% a política está implementada 

com diretrizes e objetivos definidos e 1,6% possuem a política implementada com normas de 

execução  detalhadas  (FORTEC,  2019).  No total,  81,3% dos  NITs  não possuem  termos  e 

procedimentos  para  afastamento  de  servidores,  porcentagem semelhante  a  região  sul, que 

contêm 71% das  ICTs que  não possuem essas  possibilidades,  e  as  demais  29% possuem 

termos e procedimentos para afastamento de servidores para atuarem em inovação junto a 

empresas  e  outras  ICTs.  Considerando  somente  SC,  80%  não  possuem  e  termos  e 

procedimentos internos para afastamento para inovação.

Segundo  Arbix  (2017),  quanto  mais  avançadas  forem as  produções  científicas  e 

tecnológicas  e  quanto  mais  preparados  estiverem  nossos  pesquisadores,  maior  será  a 

possibilidade de se aumentar a capacidade inovadora das empresas.

No presente estudo os resultados mostraram que 94% das ICTs responderam que não 

há servidor afastado para inovação. Esse percentual  encontrado na pesquisa  em relação a 

afastamento, se aproxima dos dados sobre a participação, remuneração, afastamento e licença 

de servidor ou empregado público envolvido em atividades relacionadas à Inovação de apenas 

1,6%,  constante  no  relatório  FORTEC  de  2019,  o  que  mostra  a  necessidade  de 

aprimoramentos e uma reflexão sobre a conscientização referente ao instituto. 

Conforme Arbix (2017), é reconhecida a relação íntima que existe entre as dimensões 

e o desempenho da comunidade acadêmica e os indicadores de desenvolvimento econômico e 

social  dos  países.  Apesar  dos  avanços  significativos,  é  urgente  a  elevação do número de 

pesquisadores, da qualidade da pesquisa científica, dos instrumentos voltados para o apoio da 

ciência e dos recursos envolvidos.

Seguindo o entendimento do Art. 14. da Lei de Inovação de 2004, para a execução do 

disposto nesta Lei, ao pesquisador público é facultado o afastamento para prestar colaboração 

a outra ICT, observada a conveniência da ICT de origem (BRASIL, 2004). O afastamento de 
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servidores  para  inovação  é  um  indutor  de  interação  e  potencializador  da  inovação,  ao 

aproximar os agentes ICTs, Empresas e Governo.

Há envolvimento de múltiplos agentes no afastamento de servidores para inovação, 

envolvente a indústria,  os governos e as universidades em um mesmo ambiente.  Sendo o 

conceito mais utilizado para entender esse novo ambiente é o da Hélice Tripla (Etzkovitz), 

que articula a indústria, os governos e as universidades em um mesmo ambiente, criando um 

framework de ação alinhada com a nova economia baseada no conhecimento. Abordagens 

mais recentes incorporam a própria Sociedade ou as Pessoas (cidadãos) como uma quarta 

hélice,  gerando  o  modelo  da  Quadrúpla  Hélice.  Os  afastamentos  geram  essa  interação 

formada pelo Modelo da Tripla Hélice e suas variantes (AUDY, 2017).

Segundo Nicolas (2016), o conceito mais utilizado para entender inovação é o da 

Hélice Tripla,  cunhado por  Henry Etzkowitz,  que prevê,  para seu funcionamento ideal,  a 

articulação  entre  três  atores:  indústria,  governo  e  universidade.  Por  meio  desse  modelo, 

identifica-se as relações entre esses três atores e as transformações internas relativas a cada 

uma das esferas. A primeira hélice tem foco nas relações e interações entre a universidade e os 

ambientes científicos, a segunda é composta pelo meio empresarial e a terceira representa os 

diferentes níveis de governo. Nesse sentido, a inovação é gerada pelas dinâmicas próprias 

(internas)  de cada  hélice  e  pelas  relações  e  interações  entre  as  hélices,  criando,  em suas 

intersecções, ambientes híbridos em contínua evolução. Dessa forma, os atores trabalham em 

espaços propícios à inovação, criando ambientes característicos da nova economia baseada no 

conhecimento.  Abordagens  mais  recentes  incorporam a  sociedade  –  pessoas  (cidadãos)  – 

como uma quarta hélice, gerando o modelo da Quádrupla Hélice. O afastamento de servidores 

faz girar essas hélices. Dessa forma, podemos observar que o afastamento de servidores é uma 

forma de  potencializar  o  fomento  a  inovação  e  fazer  girar  a  tríplice  hélice  da  inovação, 

conforme abaixo.

1. Empresa:  É  a  principal  responsável  pela  introdução  na  sociedade  das  PI 

desenvolvidas.  O  afastamento  de  servidor  para  inovação  aproxima  a  empresa  e 

Universidade. 

2. Universidade: Indutora das relações com as Empresas (setor produtivo e de serviços) e 

o Governo, bem como a principal produtora de PI com sua mão de obra qualificada. O 

afastamento leva pessoal qualificado a inciativa privada.

3. Governo: O setor regulador e fomentador da atividade econômica, visando a produção 

de  novos  conhecimentos.  Poderá  criar  mecanismos  e  legislações  para  facilitar  a 
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interação entre Universidades e empresas aprimorando a legislação e mecanismos para 

afastamento para inovação.

4.  A sociedade é a maior beneficiada, com melhorias na sua qualidade de vida por meio 

das PI produzidas. 

Assim,  podemos  observar  no  afastamento  de  servidores  para  inovação  o 

envolvimento de todos os  agentes  do SNI e  é  uma forma fazer  girar  a  tríplice hélice  da 

inovação, conforme figura abaixo.

Fonte: Autor (2021)

Cabe mencionar que no Art. 6º, dos objetivos da Política Nacional de Inovação, há o 

objetivo de estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação de empresas, de ICT e de 

entidades  privadas  sem  fins  lucrativos,  com  vistas  ao  aumento  da  produtividade  e  da 

competitividade  da  economia,  da  geração  de  riqueza  e  do  bem-estar  social;  promover  a 

coordenação e o alinhamento dos instrumentos de políticas públicas, dos programas e das 

ações relacionados, direta ou indiretamente, ao fomento à inovação; fomentar a transformação 

de  conhecimento  em produtos,  em processos  e  em serviços  inovadores;  e  desenvolver  o 

capital  humano  necessário  para  aumentar  os  níveis  de  inovação  na  economia  (BRASIL, 

Figura 8 - Tríplice Hélice da Inovação nas ICT´s
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2020).  Além de ambiente legislativo complexo, que exige ajuste fino entre as normas que 

regem a  atuação  de  instituições  públicas  de  pesquisa  e  as  normas  do  direito  privado,  as 

instituições  e  as  empresas  interessadas  em realizar  parcerias  dependem de  interpretações 

jurídicas  sobre  aspectos  da  legislação  que  muitas  vezes  não  estão  bem  regulamentados 

(TURCHI e ARCURI, 2017).

Na visão de Arbix (2017), a direção essencial para o país é a ênfase:

•  na  extensão  e  no  aprofundamento  da  qualificação  de  pesquisadores,  em  seus 
múltiplos níveis e modalidades;
• na superação da instabilidade de recursos;
•  no  estímulo  à  formação  de  redes  e  à  cooperação  com  base  em  laboratórios 
multiusuários e transdisciplinares, articulados por núcleos de competências sólidos e 
de classe mundial;
• no aprofundamento da internacionalização das empresas e das universidades;
• na execução de programas voltados para intensificar a articulação universidade-
empresa;
• na busca por maior impacto da tecnologia e inovação nacional;
• na concentração de esforços materiais e humanos em áreas-chave para diminuir a 
distância  que nos separa  da geração  de conhecimento na  fronteira da tecnologia 
mundial.

Segundo  os  dados  da  pesquisa,  foi  observado  nas  ICTs  pesquisadas,  que  os  NITs 

existem há mais de 5 anos e o cargo do coordenador instituído é exercido por servidor com 

mais de 5 anos de experiência em Inovação e Propriedade Intelectual. 

Diversos países dedicam sistematicamente um lugar especial à inovação entre suas 

prioridades políticas. Isso significa não apenas disponibilizar recursos e infraestrutura, mas 

também rever continuamente os instrumentos, de modo a adequá-los às necessidades de cada 

período (ARBIX, 2017).

Em relação ao vínculo de trabalho com a ICT, 60% dos entrevistados informaram que 

são servidores em caráter de contrato integral, 25% são contratados em regime de trabalho 

parcial e 5% misto. Considerando programas de treinamento e capacitação para gestão da PI, 

TT e  inovação 65% responderam que há capacitação constante  no NIT.  O treinamento  e 

profissionalização  dos  membros  dos  NITs  são  de  grande  relevância  para  o  correto 

assessoramento na avaliação da atividade de inovação. 

Embora haja cursos de capacitação gratuitos fornecidos e ofertados pelo INPI e OMPI, 

quando indagados quanto a possibilidade de afastamento para inovação as ICT demonstraram 

que  há  pouco  ou  nenhuma  efetividade  no  afastamento,  por  falta  de  amparo  legal,  ou 

simplesmente  por  não  haver  interesse  da  instituição  em  apoiar  esse  instituto.  A Lei  nº 

13.243/16, que instituiu o Marco Legal de Inovação, procurou em seu artigo 2º, instituir a 

promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvimento 

econômico e social e o afastamento de servidor vem ao encontro desse marco. Nesta nova 
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concepção de ciência que ainda toma contornos, não se nega que os pesquisadores tenham 

papel destacado, mas reconhece-se a participação de múltiplos atores associados em redes de 

configuração  variável,  segundo  o  evento.  A relação  entre  ciência,  tecnologia  e  inovação 

contínua a  ser  descrita  através  de modelos  interativos,  mas estes  são mais  complexos  na 

medida em que os vínculos internos e externos são importantes, assim como as influências e 

atores múltiplos. A empresa deixa de ser o foco principal de escolha tecnológica, já que esta 

pode ser revertida por escolhas e influências sociais. Poderá tomar maior visibilidade a ideia 

de que C,T&I são instrumentos para atingir objetivos socialmente definidos (VELHO, 2011). 

Percebe-se uma falha no apoio ao fomento por meio de processos de afastamento para 

inovação, sendo que apesar de seu potencial, é pouco utilizado pelas ICTs, uma vez que há 

apenas 6% das ICTs com afastamento de servidores na região Sul.  Veremos a seguir  um 

exemplo de caso de sucesso e que deu certo em processos de afastamento na USP.

4.3 CASO DE OUTRAS ICTS E SUA POLÍTICA DE INOVAÇÃO COM DESCRIÇÃO 

PARA AFASTAMENTO.

O caso USP é um exemplo de política de inovação com presença de permissão de 

afastamento e com regulamentação por portarias, e que nesse caso as ICTs públicas no estado 

de São Paulo têm delimitadas o afastamento de servidores de acordo com a legislação vigente.

Com  o  objetivo  de  verificar  as  vantagens  da  nova  legislação  no  contexto  do 

afastamento de servidores para inovação, por meio de estudos de política de inovação que 

atenda na  plenitude a  legislação vigente,  o  presente  caso foi  tido como exemplo.  Com a 

introdução na Lei de Inovação, é descrito no Art. 4o,  que a ICT pública poderá,  mediante 

contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou 

convênio  poderá  compartilhar  seus  laboratórios,  equipamentos,  instrumentos,  materiais  e 

demais  instalações com ICT ou empresas  em ações  voltadas  à  inovação tecnológica para 

consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; permitir a 

utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações 

existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira 

diretamente  em sua  atividade  fim  nem com ela  conflite  e  permitir  o  uso  de  seu  capital 

intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (BRASIL, 2004).

Na  política  de  Inovação  da  USP,  no  capítulo  VII,  consta  do  apoio  às  empresas 

nascentes de base tecnológica, tendo descrito o afastamento. No caso da USP, é normatizado 
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em sua política de inovação, conforme vemos abaixo, dois itens relacionados a afastamentos: 

Artigo 32 – O criador que seja docente em atividade na Universidade em RDIDP poderá 

colaborar com a empresa nascente de base tecnológica de uma das formas referidas abaixo, 

sempre em conformidade com a legislação de pessoal  e dos regimes de trabalho: I  – em 

afastamento, observadas as disposições pertinentes ao afastamento para tratar de interesses 

particulares, até o máximo de 2 (dois) anos; II – sem afastamento, desde que credenciado pela 

CERT para atuação em atividades de consultoria, observados os requisitos próprios.

 Na política de Inovação da USP, regulamentada por portaria interna, a Portaria GR nº 

7389,  de  23  de  maio  de  2019,  dispõe  sobre  afastamento  e  licença  do  pessoal  docente  e 

técnico-administrativo  da  USP para  colaborar  com empresa  de  base  tecnológica  ou  para 

constituir empresa dessa espécie, garantindo assim, os afastamentos para inovação: Artigo 1º 

– Ao servidor docente e ao servidor técnico-administrativo que tenha atribuição de realizar 

pesquisa é facultado afastar-se do órgão de origem para prestar colaboração ou serviço a outra 

Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo – ICTESP, para as finalidades 

previstas no Decreto nº 62.817, de 4/9/2017, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do 

cargo ou emprego público.

A USP,  considerou servidor técnico-administrativo,  aquele que tenha atribuição de 

realizar pesquisa, sendo o servidor ocupante de função cujas atribuições previstas no Plano de 

Classificação de Funções englobem a realização de pesquisa.

O  afastamento  do  servidor  técnico-administrativo  ficará  condicionado  também  à 

demonstração  de  que  não  haverá  prejuízo  para  o  serviço.  Além  das  manifestações  das 

instâncias  da  Unidade  ou  órgão,  os  pedidos  de  afastamento  deverão  ser  instruídos  com 

manifestação da Agência USP de Inovação e a anuência do Reitor.

Já tratando-se de servidor docente, os pedidos de afastamento também serão instruídos 

com manifestação da Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT), prevista no inciso 

XI do artigo 34 do Estatuto da USP, no caso, essa é uma comissão supervisora e fiscalizadora 

dos regimes de trabalho do corpo docente da Universidade de São Paulo. Após essa etapa 

deve  passar  pela  anuência  do Reitor.  Consta  no Artigo  2º,  que  ao  servidor  docente  e  ao 

servidor  técnico-administrativo  que  tenha  atribuição  de  realizar  pesquisa  é  permitido 

licenciar-se do cargo efetivo ou emprego público que ocupa para constituir empresa de base 

tecnológica ou colaborar  com empresa cujos objetivos envolvam a aplicação de inovação 

tecnológica,  que  tenha  por  base  criação de  sua  autoria.  §  1º  –  Para  os  fins  deste  artigo, 

considera-se  servidor  técnico-administrativo  que  tenha  atribuição  de  realizar  pesquisa  o 

servidor ocupante de função cujas atribuições previstas no Plano de Classificação de Funções 
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englobem a realização de pesquisa. Em seu a.  Artigo 4º, é descrito que a Coordenadoria de 

Administração  Geral  (CODAGE)  editará  normas  complementares  de  caráter  meramente 

procedimental para o fiel cumprimento do disposto na presente Portaria. 

De  maneira  geral,  com o  estudo  de  caso  da  USP,  verifica-se  que  a  universidade 

utilizou  esse  seu  importante  elemento para  implementar  a  sua  política  de  inovação  e 

potencializar a sua inovação possibilitando assim o afastamento de servidores para inovação. 

Esse é um caso de sucesso, na utilização dos institutos de afastamento de servidores 

para  inovação.  Nesse  caso  é  permitido  ao servidor  docente  e  ao  servidor  técnico-

administrativo que tenha atribuição de realizar pesquisa a faculdade de afastar-se do órgão de 

origem para prestar colaboração ou serviço a outra ICT, com delimitação em portaria interna. 

A seguir veremos políticas de inovação que inseriram em suas políticas o os requisitos 

para afastamentos de servidores para inovação, trazendo a segurança jurídica ao processo de 

movimentação de servidores para inovação. 

Foram avaliadas e estudadas as políticas de inovação de ICTs de diferentes regiões e 

verificadas suas vantagens e desvantagens e se há todos os requisitos inseridos nas políticas 

para permissão de afastamento para inovação.

Com exceção da USP, que contempla o afastamento de servidores em sua política, as 

demais instituições ou não têm, ou ainda estão construindo suas políticas de inovação com 

itens  que  contemplem o detalhamento  para  a  possibilidade  de  afastamento  para  inovação 

inserido em suas políticas internas.

A política  de  inovação da  UNICAMP,  prediz,  conforme vemos  abaixo,  dois  itens 

relacionados a afastamentos, permitindo ao docente ou pesquisador que não esteja em estágio 

probatório  licenciar-se  do  cargo  efetivo  que  ocupa,  para  constituir  empresa  de  base 

tecnológica ou colaborar  com empresa cujos objetivos envolvam a aplicação de inovação 

tecnológica, trazendo um avanço nas possibilidades de afastamentos, que estão inseridas em 

sua política de inovação: Consta no item 2.4.2 que ao servidor que tenha atribuição de realizar 

pesquisa é facultado afastar-se do órgão de origem para prestar serviços ou colaborar com 

outra  Instituição  Científica,  Tecnológica  e  de  Inovação  e  item  2.4.3  Ao  docente  ou 

pesquisador que não esteja em estágio probatório é permitido licenciar-se do cargo efetivo que 

ocupa, com prejuízo de vencimentos, para constituir empresa de base tecnológica 

No caso a política de Inovação da UNIFESP, esta foi altamente detalhada na questão, 

tratando o afastamento de forma clara e ampla. Conforme art. 50, o afastamento para prestar 

colaboração a outra ICT deverá ser requerido pelo pesquisador junto à Pró-Reitoria de Gestão 

com Pessoas. Desse modo, o pesquisador tem autonomia para fazer o pedido via requerimento 

já instituído. Nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.973/04, a Unifesp poderá conceder 
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aos seus pesquisadores, após a avaliação específica do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa 

– CNPGPq: I – afastamento para prestar colaboração a outra ICT. 

Na questão relativa à  constituição, individual ou associadamente, de empresa com a 

finalidade de desenvolver atividade relativa à inovação, consta na  política de Inovação da 

UNIFESP o seguinte:  Art. 51. A licença para constituição, individual ou associadamente, de 

empresa com a finalidade de desenvolver atividade relativa à inovação, deverá ser requerida 

pelo pesquisador junto à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas.

Já a política de Inovação da UFRGS focou no afastamento de forma a beneficiar a 

instituição, de acordo com a sua conveniência para o afastamento, que será analisada pela 

UFRGS,  constando  em  seu  Art.  11  que  em  atenção  à  execução  da  Lei  de  Inovação 

Tecnológica, ao pesquisador da UFRGS será facultado a possibilidade de afastamento para 

prestar  colaboração  com  outra  ICT.  Da  mesma  forma,  em  seu  Art.  12,  prediz  que  ao 

pesquisador  público  em regime  de  dedicação  exclusiva,  inclusive  aquele  enquadrado  em 

plano de carreiras e cargos de magistério, pode exercer atividade remunerada de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em ICTs ou outras organizações e participar  da execução de 

projeto aprovado ou custeado com recursos previstos na Lei de Inovação Tecnológica, desde 

que observada a conveniência da UFRGS e homologada pela PROGESP. No seu Parágrafo 

único consta que as Unidades Acadêmicas ou Órgãos, através de seus Conselhos, deverão 

estabelecer os critérios para concessão dos afastamentos e participações aludidas nos Artigos 

11 e 12. 

A UFRGS optou por uma política de inovação detalhada em seus mais diferentes 

aspectos. Na política de Inovação da UFRGS, também consta o Capítulo X – da licença para 

constituir empresa, tratando exclusivamente no seu art. 21, da questão envolvendo a licença 

para constituir empresa, o que é proibido aos servidores, com exceção do exposto: Art. 21 – A 

UFRGS  pode  conceder  ao  servidor,  que  não  esteja  em  estágio  probatório,  licença  sem 

remuneração  para  constituir,  individual  ou  associadamente,  empresa  com a  finalidade  de 

desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

Na política de Inovação da TECPAR, há uma Seção exclusiva tratando do afastamento 

do  pesquisador  público  para  constituição  de  empresa  com  a  finalidade  de  desenvolver 

atividade empresarial  relativa à inovação tecnológica. Deveras na TECPAR o afastamento 

pode chegar ao máximo de 4 anos, sendo dois anos prorrogáveis por igual período. Como 

podemos ver: Art. 33. A critério do TECPAR, poderá ser concedida ao pesquisador público, 

desde  que  não  esteja  em  estágio  probatório,  licença  sem  remuneração  para  constituir, 

individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial 
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relativa à inovação tecnológica, conforme dispõe o art. 21 da Lei Estadual nº 17.314/2012 e o 

art. 15 da Lei Federal nº 10.973/2004. Parágrafo único. A licença a que se refere o caput dar-

se-á pelo prazo de até 2 (dois) anos, consecutivos, renovável por igual período, podendo ser 

interrompida, a qualquer tempo, a pedido do pesquisador público.

Na política de Inovação da FIOCRUZ, há em sua Seção 9, um item que trata da 

participação,  remuneração,  afastamento  e  licença  do  servidor  nas  atividades  de  P,  D&I, 

podendo ser licenciado, sem vencimentos, para desenvolver atividade empresarial relativa à 

inovação, conforme vemos nos seus artigos 24 e 25: Art. 24. O servidor da Fiocruz poderá ser 

licenciado,  sem vencimentos,  para  desenvolver  atividade  empresarial  relativa  à  inovação, 

devendo ser observados os interesses e as regras institucionais estabelecidas em regulamento 

específico.  Em seu Art.  25,  é autorizado,  ao servidor  da Fiocruz,  o seu afastamento para 

colaborar com outra Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação pública, desde que as 

atividades sejam compatíveis com a natureza do cargo efetivo, observados os interesses e as 

regras institucionais estabelecidas em regulamento específico.

A política  de  Inovação  da  UFMA,  descreve  que  a  seu  critério,  poderá  conceder 

afastamento ao seu pesquisador público, a fim de que este possa prestar colaboração a outra 

ICT,  ou  mesmo  a  uma  empresa  ou  organização,  pública  ou  privada,  com  ou  sem  fins 

lucrativos,  a  UFMA assim  como  outras,  foi  altamente  detalhada  na  questão,  tratando  o 

afastamento de forma clara e ampla. Como podemos ver: Art. 19 A UFMA, a seu critério, 

poderá conceder afastamento ao seu pesquisador público,  a fim de que este possa prestar 

colaboração a outra ICT ou mesmo a uma empresa ou organização, pública ou privada, com 

ou sem fins lucrativos, mediante o exercício de atividade compatível com a natureza do cargo 

que exerce na Universidade.

Na política  de Inovação da UFMA, foi  concedido afastamento ao seu pesquisador 

público  para  prestar  colaboração a  outra  ICT ou mesmo a  uma empresa ou organização, 

pública ou privada e também para desenvolver projeto de inovação, com vistas à geração de 

produtos/processos,  factíveis  de  Propriedade  Intelectual: Art.  20  É  facultado  à  UFMA 

conceder licença não-remunerada a seu pesquisador público, desde que este não se encontre 

em estágio probatório, com o objetivo de constituir empresa com a finalidade de desenvolver 

atividade inovadora, mediante autorização expressa do responsável pelo setor acadêmico e 

posterior parecer favorável do DAPI/PPPG.

A política de Inovação da UFPE, descreve o afastamento tendo um capítulo tratando 

das  possibilidades  de afastamento do pesquisador  público e  da concessão de licença para 

constituição de empresa. Nota-se na política de Inovação da UFPE, que é facultativo conceder 

a  licença  ao  pesquisador.  Art.  27.  Observada  a  conveniência  da  UFPE,  é  facultado  ao 



89

pesquisador público o afastamento para prestar colaboração a outra ICT.  Já no Art.  28,  é 

tratada na UFPE a licença sem remuneração para constituir  empresa com a finalidade de 

desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

Na política de Inovação da UESC, o afastamento é tratado da seguinte forma, sendo 

assegurados ao pesquisador público os direitos e vantagens do cargo ou emprego público: 

Artigo 13. Para a execução do disposto nesta Resolução, ao docente da Universidade Estadual 

de Santa Cruz é  facultado o afastamento para prestar  colaboração a  outra  ICT,  conforme 

disposto  nos  termos  do Art.  21  da  Lei  Estadual  nº  11.174 de  09  de  dezembro  de  2008, 

observada a conveniência da UESC. § 5º. Em caso de afastamento de pesquisador para outra 

ICT  é  preciso  que  haja  compatibilidade  de  funções,  de  tal  forma  que  atribuições  e 

responsabilidades do cargo ou emprego descritos em lei ou regulamento guardem pertinência 

com as atividades previstas em projeto a ser desenvolvido e aprovado pela instituição de 

destino.  

Há na política  de  Inovação da  UESC,  uma relação com a  legislação estadual  e  o 

afastamento que é tratado da seguinte forma e nos termos do Art. 21 da Lei Estadual nº 11.174 

de 09 de dezembro de 2008, seguindo o critério do Departamento, na forma do regulamento, 

podendo ser concedida ao docente, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem 

remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial 

relativa à inovação. Artigo 14. A critério do Departamento, na forma do regulamento, poderá 

ser  concedida  ao  docente,  desde  que  não  esteja  em  estágio  probatório,  licença  sem 

remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial 

relativa à inovação. Consta no § 1º. A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo 

prazo de até três anos consecutivos, renovável uma vez por igual período. § 2º. O afastamento 

de que trata este artigo deve ser aprovado pelo Departamento e homologado pelo Reitor da 

UESC.

Na política de Inovação do IFMG, o afastamento é tratado na Seção II, que trata do 

compartilhamento  de  recursos  humanos,  constando  em  seu  Art.  26,  que  em  atenção  ao 

permissivo legal contido no Art. 15 da Lei nº 10.973/04, é possível a licença sem remuneração 

de pesquisador público que não esteja em estágio probatório para constituição de empresa 

para desenvolvimento de atividade relativa à inovação pelo prazo de até 3 anos, renováveis 

pelo mesmo período. 

Na política de Inovação da UEM, o afastamento é tratado nos Artigos 21 e 22 do 

Capítulo do afastamento e licença do pesquisador público na política de inovação da UEM, 

como observamos: Art. 21. Nos termos permitidos pelo Artigo 20 da Lei Estadual de Inovação 
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e observada à conveniência da UEM, pode o pesquisador público licenciar-se para prestar 

colaboração  ou  serviço  a  outra  Instituição  Científica  e  Tecnológica.  Já  no  Art.  22.  Ao 

pesquisador  público,  em conformidade  com o Artigo  21  da  Lei  Estadual  de  Inovação,  é 

permitido  licenciar-se  do  cargo  efetivo  ou  emprego  público  que  ocupa,  para  constituir 

empresa ou para colaborar com empresa cujos objetivos envolvam a aplicação da inovação 

que tenha por base criação de cuja autoria tenha participado. 

Na política de Inovação do IFPR, o afastamento é tratado no Artigo 53 do Capítulo dos 

direitos e deveres dos servidores no IFPR, detalhando as vantagens do afastamento e seus 

requisitos: Art. 53. Para a execução do disposto nesta Lei faculta-se ao pesquisador público o 

afastamento para a colaboração à outra ICT, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, observada a conveniência da ICT de origem. 

A exemplo, observamos que na Legislação do estado do Rio Grande do Sul, lei nº 

13.196, de 13 de julho de 2009, existem mecanismos de apoio ao afastamento para incentivo à 

inovação,  como  consta  em  seus  artigos  12  e  13,  sendo  assegurados  todos  os  direitos  e 

vantagens do cargo ou emprego público, na forma da lei: Art. 12 – Ao pesquisador público é 

facultado  solicitar,  na  forma  da  lei,  o  afastamento  da  ICT/RS  de  origem,  para  prestar 

colaboração a outra ICT/RS, a empresa de base tecnológica ou a  empresa do setor privado 

com unidade produtora e/ou centro de pesquisa instalado no Estado, observadas as finalidades 

previstas nesta Lei. Já no art. 13, consta que ao pesquisador público é facultado, na forma da 

lei, licenciar-se do cargo efetivo, da função ou emprego público que ocupar, sem percepção de 

quaisquer vencimentos, com a finalidade de: I – participar da constituição de empresa de base 

tecnológica.

O fomento a Inovação é potencializado com o afastamento de servidores, aumentando 

as possibilidades de inovação, sendo inclusive um dos objetivos da ONU. Os Objetivos de 

Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  são  um apelo  universal  da  Organização  das  Nações 

Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas 

tenham paz e prosperidade, entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, o 

objetivo  9,  é  referente  a  Inovação  da  infraestrutura,  prediz  que  é  objetivo  construir 

infraestrutura  resiliente,  promover  a  industrialização inclusiva  e  sustentável,  e  fomentar  a 

inovação (ONU, 2020). 

Na política de Inovação do IFRS, o afastamento é tratado da seguinte forma, com um 

capítulo próprio, que consta do afastamento de servidor para a constituição de empresa: Art. 

45. O IFRS poderá conceder ao pesquisador, que não esteja em estágio probatório, licença 

sem remuneração para constituir empresa baseada no desenvolvimento de atividades relativas 
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à  inovação,  pelo  prazo  de  até  3  (três)  anos  consecutivos,  renovável  por  igual  período, 

observando-se o interesse institucional.

Analisando a política de Inovação da UFPel, constata-se a permissão de afastamento 

da  seguinte  maneira,  com um capítulo  próprio,  que  consta  da  participação,  remuneração, 

afastamento  e  licença  de  servidor  ou  empregado  público  para  atividades  de  inovação 

tecnológica e do afastamento de servidor para a constituição de empresa:  Art.  18.  Para a 

execução  do disposto  nesta  Resolução,  e  a  critério  do  órgão (Departamento,  Unidade ou 

outro)  de  lotação  ao  qual  esteja  subordinado,  é  facultado  ao  Pesquisador  da  UFPel  o 

afastamento  para  prestar  colaboração  a  outra  ICT  em  projeto  que  tenha  como  objeto  o 

desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de inovação.

Em se tratando de servidores, empregados públicos ou alunos da UFPel, envolvidos na 

execução de atividades de inovação, desenvolvidas pela UFPel em parceria com outra ICT ou 

empresa,  poderão  receber  retribuição  pecuniária  nas  modalidades  de  Bolsa  e/ou  Hora-

Técnica, diretamente da UFPel ou através de Fundação de Apoio. A UFPel, detalhou o tema 

de afastamento para inovação nas mais diferentes formas.

Na análise  das  políticas  de inovação pesquisadas,  sendo inserido  requisitos  para  o 

afastamento para atividades de inovação em outra ICT, há também para afastamento para 

constituição de empresas na área de inovação, conforme o artigo 15 e o artigo 14 da Lei de 

Inovação.  A  tabela  13,  demostra  as  políticas  de  inovação  que  contêm  detalhes  sobre 

afastamentos inseridas em suas políticas e foram exemplificadas acima. 

Tabela 13- Menção afastamento pelas Políticas de Inovação que possibilitam afastamentos.

Política de 
Inovação

Região Menção a Afastamento 
Inovação entre ICTS  
Art. 14 Lei nº 10.973, de 2004

Menção a Afastamento 
Constituição de Empresa 

Art. 15 Lei nº 10.973, de 2004

01 UFMA Norte X X

02 UFPE Nordeste X X

03 UESC Nordeste X X

04 UNICAMP Sudeste X X

05 UNIFESP Sudeste X X

06 FIOCRUZ Sudeste X X

07 IFMG Sudeste X X

08 UFRGS Sul X X
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09 TECPAR Sul X X

10 UEM Sul X X

11 IFPR Sul X X

12 IFRS Sul X X

13 UFPel Sul X X

Fonte: Autor (2020).

Logo, demonstra-se que já há institucionalizada na política de inovação o afastamento 

para  inovação  e  criação  de  empresas  em várias  ICTs.  O  afastamento  de  servidores  para 

inovação em outras ICTs, não altera o descrito na legislação, referente aos ganhos econômicos 

com a PI desenvolvida, podendo haver no termo e contrato de afastamento novas cláusulas 

com maior detalhe da questão, todavia, não contradizendo o que já está descrito em Lei. 

Deve-se  observar  que  os  ganhos  econômicos  dos  pesquisadores  com PI,  possuem 

regulações legais,  sendo assegurada ao criador participação de 1/3 (um terço) nos ganhos 

econômicos, auferidos da PI produzida por este e pela ICT, respeitando-se o estabelecido nos 

regulamentos  próprios,  resultantes  de  contratos  de  transferência  de  tecnologia  e  de 

licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual 

tenha sido o inventor, obtentor ou autor, conforme art. 13 da lei nº 10.973/2004.

O afastamento de pessoal altamente qualificado em atividades de P, D&I nas empresas, 

além de fomentar a inovação pode formar uma teia de ligações entre pessoal, podendo assim, 

serem capacitados  recursos  humanos  que  atuem em projetos  de  pesquisa  aplicada  ou  de 

desenvolvimento tecnológico para esses pesquisadores dentro das empresas, e mesmo após 

seu  retorno  a  ICT de  origem,  poderá  deixar  pessoal  capacitado  dando andamento  a  seus 

projetos.

Podemos verificar  um procedimento comum durante o processo de afastamento de 

servidores para inovação, que deve ser seguido, para garantir a lisura do processo e segurança 

jurídica, conforme figura do folder abaixo, sendo que, cabe ao servidor o dever de comunicar 

o RH da ICT a intenção de afastamentos para inovação, assim, deve ser avaliada pela equipe 

do RH, verificando se o servidor não responde a Sindicância ou PAD e se este não possui 

impeditivos de natureza funcional. 

É o recomendado ao NIT, que forneça assessoria durante todo o processo, e seja feita 

uma análise e emitido parecer pelo NIT, referente a atividade que será executada, sendo feita 

uma verificação se trata-se da área de inovação. É necessário consulta a CGU para verificação 

da atividade,  se  essa não gera conflitos de interesses  entre  o servidor e  a  ICT durante o 

afastamento,  sendo verificado pela  CGU os  aspectos  relativos  as  atividades  da  ICT e  do 
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servidor afastado, verificando se não há conflitos de interesses. É importante que seja dado 

ciência PJU, para análise e emissão de parecer sobre o processo e termos de afastamento, para 

verificação dos aspectos legais e contratuais. Da mesma forma, é importante que seja assinado 

entre  as  partes  um acordo de  confidencialidade,  para  que  as  informações  trocadas  sejam 

resguardadas e fiquem restritas as partes envolvidas. 

Dessa forma, respeitando-se todos os procedimentos no afastamento de pessoal para P, 

D&I  nas  empresas  ou  demais  ICTs,  além  de  contribuir  para  a  inovação,  não  gerará 

desconfianças e dúvidas dos órgãos de controle, sendo que será respeitado todas as diretrizes 

legais  e  o  processo  de  afastamento  será  criado com envolvimento  de  múltiplos  órgãos  e 

instituições, que garantirá segurança jurídica ao procedimento.

É importante que seja seguido todos os procedimentos que garantam maior segurança 

jurídica  ao  processo,  sendo  que  órgãos de  controle  como  CGU,  AGU  e  TCU,  além  de 

assessorar, também podem questionar etapas e detalhes do processo, trazendo assim, benefício 

a  evolução  da  questão  e  melhorias  nos  procedimentos  envolvidos  nos  processos  e 

afastamentos de servidores para inovação. 

Possuindo respaldo jurídico com uma política de inovação atualizada e superados os 

desafios que podem surgir com os conflitos de interesses, que podem ser gerados durante o 

Figura 9 - Fluxograma de afastamentos para Inovação

F
onte: Autor (2021).
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afastamento  e  fazendo  os  devidos  usos  e  utilizações  do  NDA,  o  afastamento  só  trará 

vantagens a ambas as ICTs envolvidas, como os ganhos com a fertilização cruzada.

Visando estudar  as vantagens da nova legislação no contexto do afastamento de 

servidores para inovação, por meio de estudos de Política de Inovação, esse capítulo analisa 

diferentes  políticas  e  as  possibilidades  de  afastamento  presentes  e  inseridas  em  sua 

normatização, garantindo segurança jurídica aos afastamentos. 

A Lei  de  Inovação  prevê  autorização  para  a  incubação  de  empresas  no  espaço 

público e  a  possibilidade  de compartilhamento de infraestrutura,  equipamentos  e  recursos 

humanos, públicos e privados, para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e 

produtos  inovadores  e  também  estabelece  regras  para  que  o  pesquisador  público  possa 

desenvolver pesquisas aplicadas e incrementos tecnológicos com a participação nas receitas 

auferidas pela instituição de origem com o uso da propriedade intelectual e a licença não-

remunerada  para  a  constituição  de  empresa  de  base  tecnológica  (PEREIRA  e 

KRUGLIANSKAS, 2005).

Há necessidade de estar presente nas Políticas de Inovação, os itens relacionados a 

afastamentos  de servidores,  algo obrigatório para garantia  da segurança jurídica e  melhor 

concretização do ato. Conforme legislação é assegurado ao servidor, ao empregado público e 

ao militar durante o afastamento de sua entidade de origem e no interesse da administração, 

para  o  exercício  de  atividades  de  ciência,  tecnologia  e  inovação,  os  mesmos  direitos  a 

vantagens e benefícios, pertinentes a seu cargo e carreira, como se em efetivo exercício em 

atividade  de  sua  respectiva  entidade  estivesse,  mas  para  tanto,  precisa  estar  presente  na 

política de inovação esse direito de afastamento (BRASIL, 2016).  O afastamento também 

pode ser uma forma de praticar a  inovação aberta,  promovendo parcerias externas para a 

inovação,  com  a  colaboração  de  pessoas  e  organizações  externas  à  empresa  ou  ICT, 

combinando recursos internos com externos para impulsionar a cultura de inovação.

Na tabela  14  são  analisadas  as  políticas  de  inovação  que  mantém esse  instituto 

inserido  em  sua  política.  Foi  identificado  que  das  15  ICTs,  com  políticas  de  inovação 

pesquisadas 46% contaram com os dispositivos de afastamento para inovação presentes.

Tabela 14- Itens atendidos pelas Políticas de Inovação que possibilitam afastamento de 
servidores para inovação.

ICT Região  Menção a Afastamentos para Inovação

01 UNIFESP Sudeste Sim (Capítulo III – Art. 49,50e 51)

02 UFMG Sudeste Não

03 FIOCRUZ Sudeste Sim (Capítulo II – Seção IX - Art. 24 e 25)
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04 Unicamp Sudeste Sim (Item 2.4.2 e 2.4.3)

05 UFPB Nordeste Não

06 UFMA Norte Sim (Art. 19 e 20)

07 Embrapa Centro-Oeste Não

08 UFPE Nordeste Sim (Capítulo VIII – Art. 27 e 28)

09 UFV Nordeste Não

10 Univ. Mackenzie Sudeste Não

11 UFSCar Sudeste Não

12 USP Sudeste Sim (Capítulo VII – Art. 32)

13 UFRJ Sudeste Não

14 UESC Nordeste Sim (Capítulo IV – Art. 13 e 14)

15 IFMG Sudeste Sim (Capítulo IV – Seção II - Art. 26 e 27)

Fonte: Autor (2021). 

Essas políticas que mantém inseridas em seu corpo possibilidade de afastamento para 

inovação  entre  ICTs,  garantem  maior  segurança  jurídica  às  movimentações,  sendo 

institucionalizados esses institutos. Conforme Soares (2018), é um grande desafio fortalecer a 

motivação e transformação de professores, estudantes, profissionais e doutores para trazer e se 

apropriar na prática do estoque de conhecimento científico e tecnológico existente e aplicável 

ao  cotidiano,  até  os  laboratórios  escolares,  estúdios,  gabinetes,  empresas  e  centros  de 

pesquisa. Para não perder a excelência conquistada, parece necessário enraizar os ganhos com 

as pesquisas aplicadas, nos novos ambientes de organização institucional, técnica, social e 

econômica, na solução dos problemas da sociedade que a financia, disseminando a pesquisa 

científica e tecnológica com foco na relevância social (SOARES, 2018).

Nas  palavras  de  Ariantes  (2018),  o  novo  decreto  voltado  a  inovação  trouxe  a 

possibilidade de as ICT públicas serem cotistas minoritárias no capital social de empresas de 

base tecnológica e fundos de investimento à inovação, bem como facilitou o processo de 

afastamento para inovação entre ICTs.  Para tanto, é essencial que se favoreçam atividades 

conjuntas de PD&I entre os setores público e privado de nossa economia, mediante relações 

que articulem conhecimento e recursos de maneira clara e segura para ambos. Dessa forma, 

seria  possível  garantir  maior  previsibilidade  e,  consequentemente,  atratividade  aos 

investimentos na área de CT&I. Muito embora ainda seja cedo para se avaliar o real impacto 
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da nova legislação, torna-se bem-vinda a iniciativa do decreto regulamentador, pois se trata de 

importante  passo  para  o  aperfeiçoamento  e  aprofundamento  das  relações  entre  o  setor 

produtivo e a academia (ARIANTES, 2018).

Segundo  Rodrigues  (2017),  trazendo  para  a  seara  jurídica,  observa-se  que  a 

regulamentação infraconstitucional sobre CT&I no Brasil data de 2004, com a Lei 10.973, 

sendo feita renovação da norma, a partir de uma readequação do regime de competências, 

inclusive com a incorporação de instrumentos “pouco usuais”, como o compartilhamento de 

recursos humanos e capacidade instalada do poder público com entidades públicas e privadas, 

reconhecendo o papel do Estado no estímulo da formação e fortalecimento da inovação nas 

empresas e sistematizar o SNCTI. 

Órgãos de controle como CGU, AGU e TCU, devem assessorar e apoiar a mudança 

da cultura, sendo que nas palavras de Rodrigues (2017), os administradores atuam amarrados, 

receosos por adotar eventuais práticas e modelos inovadores, se restringindo a aplicar velhas 

fórmulas já testadas e inequivocamente ineficazes em alguns campos. Porém, com medo não 

se faz inovação — seja a inovação institucional, ou aquela vinculada à CT&I (RODRIGUES, 

2017).

Conforme prediz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), Lei 

12.376/-10, norma que disciplina os vários ramos do Direito, em seu artigo 22, essa legislação 

descreve  que;  na  interpretação  de  normas  sobre  gestão  pública,  serão  considerados  os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, 

sem prejuízo dos direitos dos administrados, ou ainda o artigo 24, prevendo que a revisão, nas 

esferas administrativas, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, 

processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as 

orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação 

geral,  se  declarem inválidas  situações  plenamente  constituídas.  Logo,  a  LINDB serve  de 

garantias  aos  gestores,  reconhecendo  suas  dificuldades  e  obstáculos  na  gestão  da  coisa 

pública. 

A nova LINDB, ao dar maior segurança para o gestor, definitivamente não se volta 

àquele imbuído de má-fé, ou que deliberadamente desvia e se enriquece ilicitamente; está 

destinada  a  salvaguardar  aquele  que,  disposto  a  inovar,  atua  dentro  de  determinados 

parâmetros, somente respondendo pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em 

caso de dolo ou erro grosseiro como mostra o artigo 28 da LINDB (RODRIGUES, 2017).

Dessa forma, demostra-se que há segurança jurídica para o processo de afastamento 

de servidores, faltando maior conscientização e empenho para sua efetividade.
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Na região Sul, das 15 ICTs pesquisadas 40% estavam com suas políticas atualizadas, e 

com  a  presença  de  capítulos  com  descrições  e  detalhamentos  sobre  afastamentos  para 

inovação e  que permitem a possibilidades  de  afastamento  para  criação de empresas  para 

inovação,  de  forma  a  atender  as  legislações  mais  recentes  no  tocante  ao  afastamento  de 

servidores (Tabela 15).

Tabela 15- Itens atendidos pelas Políticas de Inovação que possibilitam afastamento na região 
Sul.

ICT  Menção a Afastamentos para Inovação

01 IFC Não

02 UFFS Não

03 UFRGS Sim (Capítulo VII – Art. 11, 12 e 21)

04 TECPAR Sim (Capítulo IV – Seção V - Art. 33)

05 PUC-RS Não

06 IFSC Não

07 UFSC Não

08 UDESC Não

09 FURB Não

10 IFRS Sim (Capítulo XIII - Art. 45 e 27)

11 UFPel Sim (Capítulo VIII - Art. 18 e 21)

12 UERGS Não

13 UEM Sim (Capítulo VIII - Art. 21 e 22)

14 UFPR Não

15 IFPR Sim (Capítulo VI - Art. 52 e 53)

Fonte: Autor (2021).

Observa-se  uma  evolução  nas  tratativas  sobre  o  tema,  sendo  descrito  sobre  os 

afastamentos na política de muitas universidades, proporcionando que as possibilidades de 

afastamentos se concretizem, e os servidores possam atuar fora da instituição. 

Ressalta-se que as parcerias com as ICT requerem projetos de médio ou longo prazo 

necessitando de  grupos ou equipes  que estejam mais  preservados das  atividades  de  curto 

prazo,  de  modo  que  possam  ter  metas  específicas  para  a  realização  de  tais  atividades. 

Percebemos maiores resultados nos projetos com as ICT quando a instituição parceira permite 

ter  na equipe de trabalho que executa o projeto,  pessoas com dedicação exclusiva,  o que 
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facilita a gestão e acompanhamento. Sugerem que os projetos conjuntos devem contemplar 

um  plano  de  trabalho  com  prazos  e  reuniões  trimestrais  para  avaliação  dos  avanços 

(OLIVEIRA, 2013).

O potencial de recursos humanos nas IES é um dos maiores entre as ICTs. Segundo 

Soares (2018), o papel desempenhado pelos doutores no Brasil mostra uma diferença, brutal 

com relação a outros países, a partir de um levantamento do emprego dos doutores formados. 

Segundo a Capes, verificava-se um expressivo predomínio de ocupação no mundo acadêmico 

(88%), seguido da administração (9%) e indústria (2%). Estes dados constituem num fato 

revelador da notável distorção – inteiramente descabida, para uma nação que necessita de 

desenvolvimento.

Com a base de dados de doutores, temos: 76,8% na universidade, 20% na indústria, e 

4% na administração. Tem-se verificado uma estabilidade ou mesmo redução do número de 

pesquisadores em empresas, atualmente da ordem de 26% do total, comparados a 68% nas 

universidades  e  apenas  6% em órgãos  de  pesquisa  governamentais  (SOARES,  2018).  As 

normativas relativas a afastamento de servidores para inovação, é um fator que pode reverter 

essa situação. Revertendo parte da mão de obra qualificada da universidade para a indústria. 

Dessa  forma,  tem sido  verificada  essa  notável  discrepância  em relação  a  outros 

países  e  comunidades  de  nações:  doutores  vão  para  o  mundo  acadêmico,  reforçando  a 

orientação academicista. Isso acaba privilegiando a pesquisa básica acadêmica, voltada para 

as próprias demandas da ciência e indagações da academia (SOARES, 2018). Esse fato acaba 

enfraquecendo  a  fertilização  cruzada  entre  ICTs  e  empresas,  logo,  as  possibilidades  de 

afastamentos, se bem aplicadas, são um potencializador que poderá servir para reverter essa 

situação.

Nas  palavras  de  Medeiros  (2020),  ambientes  promotores  de  inovação  podem 

possibilitar  um  contexto  apropriado  para  a  fertilização  cruzada  de  conhecimentos  entre 

universidades,  centros  de  pesquisas  com  empresas  e  demais  instituições  que  formam  o 

Sistema Nacional de Inovação (SNI), a partir  de interação para a realização de atividades 

como serviços tecnológicos, pesquisa e desenvolvimento, geração de propriedade intelectual, 

transferência de tecnologias, prova de conceito, prototipagem e escalonamento de tecnologias, 

formação de recursos humanos em temas de natureza técnica e de gestão da inovação e do 

empreendedorismo, criação de novos negócios de base tecnológica, dentre outras.

 Logo,  a  fertilização  cruzada  gera  uma maior  aproximação  entre  ICTs,  trazendo 

benefícios mútuos e sendo um fator de grande relevância e  importância da interação entre 

pesquisadores que se afastam para colaboração em outras ICTs.
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O afastamento de servidores gera um intercambio de informações sendo benéfico 

para ambas as ICTs envolvidas, gerando vantagens as ICTs, tanto a de destino como origem, 

criando assim, uma rede de relacionamentos atualizada e criando um ambiente de Fertilização 

Cruzada, da mesma forma, as informações sobre a pesquisa são atualizadas com confronto de 

pontos de vista que podem surgir, criando a fertilização cruzada de ideias, que acabam por ser 

geradas com a troca de informações. Segundo Oliveira (2014), a possibilidade de fertilização 

cruzada  é  um dos  benefícios  que  podem ser  obtidos  com parcerias  entre  ICTs,  como as 

geradas  com o afastamento  de  servidores  para  inovação,  sendo:  1.  Troca  de informações 

tecnológicas  e  rateio  de  custos  e  riscos  da  P&D.  2.  Uma  forma  de  acumular  novos 

conhecimentos, ampliar o alcance efetivo das atividades e reduzir a incerteza tecnológica. 3. 

Acesso ao financiamento da pesquisa. 4. Parceria nas instalações de P&D e conhecimentos e 

novas  tecnologias  inovadoras.  5.  Dispor de uma rede de relacionamentos  atualizada,  bem 

como as informações sobre a pesquisa atualizada trazendo confronto de pontos de vista e 

fertilização cruzada de ideias. 

Uma  das  mais  valiosas  contribuições  da  fertilização  cruzada  é  a  capacidade  de 

realizar a fertilização cruzada de diferentes tecnologias, materiais e mercados, e dá o apoio 

necessário  em termos de laboratório  e  conhecimento científico,  sendo que essas  áreas  de 

inovação compartilham a mesma missão fundamental: gerar desenvolvimento econômico e 

social por meio da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia (NICOLAS, 2016).

O potencial humano é um dos mais importantes fatores na inovação. Segundo Audy 

(2017),  temos  uma nova geografia  da  inovação no mundo,  onde diferentes  ambientes  de 

inovação  determinam  o  progresso  das  nações  e  apontam  para  um  novo  futuro  para  as 

sociedades  onde  estão  localizados.  Esse  novo  modelo,  seja  qual  for  sua  variante  de 

implantação, tem o talento das pessoas como a base para a nova economia. Talento em função 

do seu conhecimento e talento empreendedor, com capacidade para criar, inovar e transformar 

o mundo que vivemos. 

Nas palavras  de Audy (2017),  na geração de empreendimentos  inovadores  temos 

vivenciado  uma  evolução  e  multiplicidade  de  modelos  e  abordagens,  como  incubadoras, 

aceleradoras, coworking e maker spaces, e na área de ambientes de inovação também ocorre o 

mesmo. Com o afastamento de servidores, e a geração de fertilização cruzada, todo o SNI é 

agraciado, com suas múltiplas formas e diversidades de áreas de inovação. 

Nesse sentido, no contexto da terceira missão das Universidades, essas assumem um 

novo e renovado desafio, o de atuarem como vetores do desenvolvimento econômico e social 
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da sociedade, ampliando suas missões básicas, de ensino e pesquisa. A inovação emerge como 

o motor desse processo de transformação,  levando a pesquisa à sociedade,  atuando como 

fonte  de  resolução  de  problemas  e  abertura  de  novas  possibilidades.  Nesse  ambiente,  os 

ambientes de inovação, sejam mecanismos de geração de empreendimentos, sejam áreas de 

inovação,  emergem  como  o  locus  onde  está  processo  de  atuação  das  universidades  se 

manifesta  com  muita  força,  na  conexão  e  interação  com  os  meios  empresariais, 

governamentais e a própria sociedade (AUDY, 2017).

Foi identificado que nas Universidades e Institutos Federais em que consta na política 

de inovação as possibilidades de afastamento, uma maior produção de propriedade intelectual. 

Os afastamentos normalmente têm um prazo máximo estipulado na normativa,  não sendo 

vitalício em nenhum caso, bem como, há requisitos intrínsecos para esse afastamento, como; 

possuir vínculo de cargo efetivo, ter aprovação dos superiores hierárquicos e os afastamentos 

forem para atuar na área de inovação.

As  ICTs  colocam  em  suas  políticas  como  facultativo  ao  servidor  pesquisador  a 

possibilidade de afastamento para inovação, não criando uma obrigação ou imposição e sim 

transformando tal condição num benefício e vantagem ao servidor. Também é registrado que 

durante  o  período  de  afastamento,  são  assegurados  ao  pesquisador  público  os  direitos  e 

vantagens do cargo ou emprego público; garantindo uma volta tranquila ao cargo após o fim 

do afastamento. Entre as ações que podemos propor para difundir a cultura da inovação, é os 

aprimoramentos  dos  mecanismos  de  possibilidade  de  afastamento  de  servidores  para 

inovação, por meio de políticas de inovação adequadas.  

No tocante as ações para difundir a cultura da inovação e da pesquisa aplicada nas 

ICTs.  Podemos  citar:  Melhorar  os  mecanismos legais  de afastamentos  de  servidores  para 

inovação; valorizar os recursos humanos da ICT, com banco de talentos, e editais para o envio 

de servidores para atuarem externamente; publicizar e divulgar a importância da inovação na 

sociedade  e  as  vantagens  que  podem ser  obtidas  no  afastamento;  manter  as  políticas  de 

inovação sempre atualizadas; aperfeiçoar o sistema de transferência de tecnologia das ICTs 

para que, sejam transferidas tecnologias e juntamente recursos humanos a empresas; inserir 

nas políticas o direito a afastamento de servidores para inovação.

Segundo  Botelho  (2021),  uma  das  principais  razões  para  a  forte  redução  na 

abrangência  do  apoio  das  políticas  de  inovação  está  na  redução  do orçamento  de  várias 

políticas públicas voltadas ao incentivo a inovação. Em 2014, a título exemplificativo, o valor 

desembolsado em forma de crédito para atividades de inovação pela Financiadora de Estudos 

e Projetos (Finep) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

totalizou  cerca  de  R$  8  bilhões,  mas  em  2017  esse  valor  caiu  cerca  de  25%,  para 
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aproximadamente  R$ 6 bilhões  (em valores  corrigidos  pelo  INPC).  Com base  nos  dados 

apresentados, verifica-se uma redução no ritmo inovativo das empresas brasileiras bem como 

na abrangência dos programas de apoio. A PINTEC (2017), aponta uma queda em todos os 

principais indicadores agregados de inovação no país e uma redução do número de empresas 

beneficiadas pelos programas de apoio à inovação. Esse é um dos motivos da falta de geração 

de  inovação  pela  iniciativa  privada,  sendo  que  a  produção  intelectual  no  Brasil  é 

predominantemente fruto de Universidades. 

A falta  de  incentivo  governamental  em  inovação  nas  empresas  aponta  para  uma 

redução ainda mais significativa no esforço inovativo das empresas nos próximos anos, ainda 

não captada pelas pesquisas do IBGE. No contexto de crise política e econômica em que o 

país se encontra desde 2016, agravado pela crise sanitária iniciada em 2020, verifica-se o 

abandono das políticas industriais e de inovação (BOTELHO, 2021). Logo, o afastamento de 

servidores, pode ser um elemento para modificar esse cenário, com o fomento a inovação 

gerado pelas trocas de informações nesses intercâmbios institucionais. 

Uma das formas de fomentar a pesquisa e interação do público e privado, bem como, 

beneficiar o pesquisador poderia ser  assegurar ao pesquisador, de forma exclusiva, a futura 

exploração do objeto da área pesquisada, bem como a possibilidade de eventual negociação 

desse direito, como ocorre nas pesquisas de mineração, no caso,  a fim de ordenar o livre 

acesso  aos  recursos  minerais,  o  Código de Mineração utiliza-se do  direito  de  prioridade, 

assegurando ao pesquisador da área de mineração, de forma exclusiva, a futura exploração da 

reserva pesquisada, e da mesma forma, a possibilidade de eventual negociação desse direito.

Logo,  a  criação de  uma legislação  que  assegure  ao  pesquisador,  mesmo estando 

afastado  para  inovação  em  outras  ICT,  de  forma  exclusiva,  a  futura  exploração  da  PI 

pesquisada, bem como a possibilidade de eventual negociação desse direito, seria um fator 

que incentivaria a produção por parte dos pesquisadores, que receberiam vantagens por suas 

pesquisas.

Conquanto  a  análise  acerca  das  vantagens  e  entraves  existentes  no  processo  de 

afastamento, tal temática possui enorme potencial para alavancar a inovação entre ICTs, das 

mais diferentes personalidades jurídicas.

Nesse sentido, diante do exposto, e considerando que o presente trabalho não esgota os 

estudos sobre o novo dispositivo legal para afastamentos, e considerando ainda a necessidade 

de respeito  as condicionantes para garantir  a aplicabilidade do dispositivo legal,  avalia-se 

imprescindível que ocorra a continuidade do estudo, com uma abrangência maior, visando 

fomentar as atividades de inovação entre ICTs.
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A discussão acerca da utilização do afastamento de servidores como meio de fomento a 

inovação  por  meio  dos  NITs  das  ICTs  ainda  é  embrionária,  necessitando  de  avanços  e 

conscientização  nas  ICTs  pelo  Brasil.  Assim,  novas  pesquisas  e  trabalhos  podem  ser 

desenvolvidos,  com  contribuições  acadêmicas  geradas  por  meio  de  novos  estudos 

quantitativos  e/ou qualitativos  que explorem a  temática  e  podem assim,  utilizar  os  dados 

apresentados dessa dissertação. 

São temas que podem ser abordados em investigações futuras: 

a) Estudo comparativo nas ICTs, de como é a relação dos servidores afastados, atuando 

em ICTs de destino e mantendo ligação direta com a ICT de origem e a geração de fertilização 

cruzada;

b) Definição de modelos de proposição de gestão de afastamentos para NITs, criando 

possíveis mecanismos de intercambio de servidores entre ICTs; 

c) Pesquisa e estudo sobre os ganhos alcançados com servidores que são afastados e 

depois retornam a ICT, notadamente na TT entre essas ICTs;

d)  Estudos  quantitativos  para  identificar  e  comparar  o  desempenho  dos  servidores 

afastados via dados dos NITs,  por meio de análise dos ganhos com os afastamentos  e as 

vantagens ganhas por ambas as ICTs;

e) Análise e estudo de forma comparativa nos afastamentos, verificando as ICTs de 

origem e ICTs de destino dos servidores,  analisando como o  networking gerado com sua 

atuação  nas  universidades  públicas,  privadas,  institutos  de  pesquisa  e  empresas  privadas 

podem beneficiar ambas as ICTs.

5 CONCLUSÕES

Os  resultados  da  presente  dissertação  permitem  concluir  que  há  uma  evolução 

constante nas políticas públicas de incentivo a inovação nos últimos anos a partir da Lei de 

Inovação de 2004, alterada pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2016 e da 

Política Nacional de Inovação em 2020. Os mecanismos legais, associados a possibilidades de 

financiamentos, planos de ação e reconfiguração de estruturas institucionais, trouxeram maior 

segurança jurídica ao processo de inovação e as possibilidades de afastamento de servidores 

para inovação. Analisando-se as diferentes normativas relacionadas à inovação e a política de 

inovação  nas  ICTs,  verificou-se  que  além  da  legislação  federal,  estadual  e  acordos 

internacionais, na elaboração da política de inovação da ICT deve-se respeitar as regras de 

direito  administrativo  e  normas  internas  do  trâmite  processual  para  o  afastamento  para 

inovação.
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Identificou-se que a ausência de um prazo limite para implantação das políticas e 

inovação nas  ICTs  pode  ser  um fator  responsável  pela  morosidade  para  sua  implantação 

acarretando insegurança jurídica para o afastamento de servidores para inovação. Observou-se 

nas ICT pesquisadas que 60% estão com sua política atualizada de acordo com as legislações 

mais recentes e 40% das ICTs estão com sua política desatualizada. Esta constatação pede 

uma reflexão sobre a relevância e importância dada pelas ICT´S à política de inovação. Foi 

verificado que quando a ICT permite o afastamento de servidor para colaboração com outra 

ICT, também permite para constituição de empresa para inovação.

Verificou-se  que  nas  políticas  de  inovação  pesquisadas  46%  contaram  com  os 

dispositivos de afastamentos para inovação presentes em suas políticas e 54% das ICTs não 

têm  previsão  legal  em  sua  política  de  inovação  para  o  afastamento  de  servidores  para 

inovação como recomenda a legislação vigente.  Foi identificado que apenas 6% das ICTs 

possuem servidores afastados para inovação.

Por  meio  do  questionário  aplicado  e  da  análise  das  políticas  de  inovação  foi 

identificado  que  o  afastamento  de  servidores  para  inovação,  envolve  diferentes  órgãos  e 

instituições ligadas a ICT (RH, NIT, CGU, PJU), e, em alguns casos, AGU e TCU. Embora 

complexo, obedecido os trâmites legais, este instituto pode promover a fertilização cruzada 

aperfeiçoando a interação entre os agentes do SNI e as ICTs.
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Anexo 1 – Questionário com perguntas as instituições.



Este questionário é destinado aos coordenadores ou responsáveis pelo NIT ou secretaria do 

órgão  com  suas  atribuições,  para  coleta  de  dados  a  serem  utilizados  no  desenvolvimento  da 

Dissertação de Mestrado do estudante Thiago Marques, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual  e  Transferência  de Tecnologia para a  Inovação (PROFNIT®),  Mestrado 

Profissional  em  Rede  Nacional,  coordenado  pela  Associação  Fórum  Nacional  de  Gestores  de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), tendo seu polo focal sediado na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Segue questionário a ser respondido:

                                                                                                                                            

1 Identificação da Instituição (  )

1 Há quanto tempo existe o NIT na sua Instituição?  

Menos de 1 ano (  ); de 1 a 5 anos (  ); mais de 5 anos (  )  

2 O NIT da ICT possui Cargo do coordenador instituído?

Sim  (  ); Não  (  )                                               

3 Experiência em Inovação e Propriedade Intelectual do coordenador do NIT:

Até 1 ano ( ) de 1 até 5 anos ( ) mais de 5 anos (  ) 

4 Quantos membros compõe o NIT?

Número (    ):  Servidores (    ); Terceirizados (    ); Bolsistas (    ); Outros (    )

5 Qual o regime de contrato de trabalho dos membros do NIT?

Tempo integral (  );  Tempo parcial (    )

6 O NIT possui Regimento Interno constituído?

Sim (  ) Não (  )

7 A que órgão o NIT está vinculado na ICT?

Pró-reitoria (  ) Reitoria (  ) Autônomo (  ) Outros (  ) 

8 A equipe atuante no NIT desta ICT recebe capacitação?

 Sim, frequentemente (  ) Sim, raramente (  ) Não recebe  (  )                          

9 Seu NIT já realizou depósito de pedido de patentes?

Sim  (  ); Não  (  );  Quantos depósitos (    )

10 Em qual Instituição foi feito o pedido de depósito e quantos pedidos foram depositados?

INPI (   ); OMPI (  ); WIPPO (  ) Total (    )

11 Quantas patentes já foram concedidas?

Quantidade (   )

12 Quantas patentes estão sendo comercializadas?

Quantidade (   )                                                                                    

13 Há cooperação entre o NIT de sua instituição com outros NIT’s?



Sim  (  ); Não  (  )      

14 Há algum registro de contrato de transferência de tecnologia averbado no INPI?

Sim  (  ); Não  (  ); Caso sim, quantos (   )   

15 Há política de Inovação já implantada no Órgão?

Sim (  ); Não  (  )      

16 Em que ano a política de Inovação foi implantada pale primeira vez no Órgão e quantas 

atualizações já possui?

Ano (   ); Atualizações  (    )                                                       

17 A política de Inovação foi produzida em parceria com o seu NIT?

Sim (  ); Não  (  )    

18 A política de Inovação foi criada com base na lei de inovação de 2004, no novo marco legal 

de 2016 e no decreto regulamentar de 2018?

19 É necessário aprovação da política de Inovação por órgão superior da instituição para que 

esta tenha validade?

Sim (  ); Não  (  )    

20 Há regularidade de cursos de formação e capacitação em inovação inserida na política de 

inovação deste órgão?  

Sim (  ); Não  (  )                                                                                                                      

21 Há regulamentação para afastamento de servidor inserida na a política de inovação deste 

órgão?                                                            

Sim (  ); Não  (  )     

22 Existem portarias relacionadas a afastamentos para inovação nesta ICT?

Sim (  ); Não  (  )  

23 Há termos e procedimentos para afastamento de servidores para atuarem em inovação junto 

a empresas ou outra ICT?

Sim (  ); Não  (  )

24 Há algum servidor já afastado para inovação?

Sim (  ); Não  (  ); Caso sim, quantos (   ) 

As perguntas serão encaminhadas via Ouvidoria Oficial dos órgãos públicos objetos da 

pesquisa para registro.
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