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RESUMO 

 

O presente trabalho constitui-se como um estudo de caso e tem como objeto de estudo a 

regulamentação da política institucional de propriedade intelectual e inovação tecnológica da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  Com o advento do 

marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação (Lei nº 13.243/2016), o qual alterou a lei 

de inovação em vigor (Lei nº 10.973/2004), as chamadas Instituições Científicas, 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs), caso da UFVJM, foram desafiadas no sentido de instituir 

a sua política de inovação, consoante às diretrizes e objetivos legalmente estabelecidos. Nessa 

perspectiva, este estudo tem como objetivo geral propor considerações que possam contribuir 

para o debate junto à comunidade universitária visando o aperfeiçoamento do marco 

regulatório das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM. 

Visando alcançar esse propósito, foram estabelecidos como objetivos específicos aferir a 

conformidade da regulamentação das políticas de propriedade intelectual e inovação 

tecnológica da UFVJM com a Lei nº 10.973/2004 e discutir sua relação com as principais 

questões tratadas no escopo metajurídico deste trabalho; e avaliar a compatibilidade entre a 

regulamentação das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM 

com as necessidades dessa universidade, tendo como base o Plano de Desenvolvimento 

Institucional- PDI da instituição. Nesse sentido, metodologicamente esta pesquisa é 

descritiva, com viés bibliográfico e documental, efetivada em livros, revistas, artigos e 

páginas da internet. A pesquisa bibliográfica, que fundamenta este estudo, foi desenvolvida 

com a contribuição de diversos autores, precipuamente no referencial teórico denominado 

Escopos Jurídicos e Metajurídicos. Por sua vez, a pesquisa documental foi realizada tendo 

como alicerce a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei nº 9.279/1996, 

Lei nº 9.394/1996, Lei nº 10.973/2004, Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008 (lei mineira de 

inovação), Deliberação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(Fapemig) nº 72, de 13 de agosto de 2013, Lei nº 13.243/2016 e resoluções da UFVJM. 

Concluiu-se pela necessidade de a UFVJM regulamentar a sua política de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica, de forma integral em um único documento. Ponderou-se 

ainda que a construção e regulamentação de tais políticas levem em consideração as principais 

necessidades da UFVJM dispostas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Por 

fim, recomenda-se que a regulamentação de tais políticas busque fomentar e consolidar o 

desenvolvimento socioeconômico da região de abrangência da UFVJM. Dessa forma, espera-

se que este trabalho possa contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

intelectual desta instituição federal de ensino superior.  

 

Palavras-Chaves: Política universitária. Propriedade intelectual. Inovação tecnológica.  

 

  



ABSTRACT 

 

The present work constitutes a case study and has as object of study the regulation of the 

institutional policy of intellectual property and technological innovation of the Federal 

University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys (UFVJM). With the advent of the 

regulatory framework for science, technology and innovation (Law nº 13.243 / 2016), which 

amended the current innovation law (Law 10.973 / 2004), the so-called Scientific, 

Technological and Innovation Institutions (ICTs) in the case of the UFVJM, were challenged 

in order to establish their innovation policy, according to legally established goals and 

guidelines. In this perspective, this study has as general objective to propose considerations 

that can contribute to the debate with the university community aiming at perfecting the 

regulatory framework of the intellectual property policies and technological innovation of the 

UFVJM. In order to achieve this purpose, it was established as specific objectives to verify 

the compliance of the regulation of intellectual property policies and technological innovation 

of UFVJM with Law 10,973 / 2004 and discuss its relationship with the main issues addressed 

in the metajuridic scope of this work; and to evaluate the compatibility between the regulation 

of intellectual property policies and technological innovation of UFVJM with the needs of 

that university, based on the Institutional Development Plan - PDI of the institution. In this 

sense, methodologically, this research is descriptive, with a bibliographic and documentary 

bias, carried out in books, magazines, articles and internet pages. The bibliographical 

research, which bases this study, was developed with the contribution of several authors, 

mainly in the theoretical framework called Juridical and Metajuridic Scopes. On the other 

hand, documentary research was carried out with the foundation of the Constitution of the 

Federative Republic of Brazil of 1988, Law 9,279 / 1996, Law 9,394 / 1996, Law 10,973 / 

2004, Law 17,348, of January 17, 2008 (Mining Law for Innovation), Determination of the 

Foundation for Support of Research of the State of Minas Gerais (Fapemig) nº 72, of August 

13, 2013, Law nº 13.243 / 2016 and resolutions of the UFVJM. It was concluded by the need 

for the UFVJM to regulate its policy of intellectual property and technological innovation, in 

an integral form in a single document. It was also pointed out that the construction and 

regulation of such policies take into account the main needs of the UFVJM set forth in its 

Institutional Development Plan (IDP). Finally, it is recommended that the regulation of such 

policies seek to foster and consolidate the socioeconomic development of the UFVJM's 

region. Thus, it is expected that this work can contribute to the scientific, technological and 

intellectual development of this federal institution of higher education.  

 

Keywords: University policy. Intellectual property. Tecnologic innovation.  

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1- Arcabouço jurídico nacional ..................................................................................... 33 

Figura 2 - Arcabouço jurídico local .......................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO: ESCOPOS JURÍDICOS E METAJURÍDICOS ........... 23 

1.1 Escopos jurídicos .............................................................................................................. 23 

1.1.1 Dimensão teórica ............................................................................................................. 23 

1.1.1.1 Propriedade intelectual ................................................................................................ 24 

1.1.1.2 Transferência de tecnologia ......................................................................................... 24 

1.1.1.3 Inovação tecnológica .................................................................................................... 26 

1.1.1.4 Políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica ...................................... 29 

1.1.2 Dimensão normativa ........................................................................................................ 31 

1.1.2.1 Ordenamento jurídico nacional.................................................................................... 31 

1.1.2.2 Ordenamento jurídico local.......................................................................................... 34 

1.2 Escopos metajurídicos ...................................................................................................... 35 

1.2.1 Autonomia da instituição frente ao financiamento privado............................................. 36 

1.2.2 Relação público-privado (dimensão social versus lucro) ................................................ 40 

1.2.3 Cultura de ensino, pesquisa, extensão e inovação versus cultura do produtivismo 

acadêmico .......................................................................................................................... 45 

 

2 RESULTADOS: ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL E METAJURÍDICA DA 

POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA UFVJM ....................................................................................... 51 

2.1 Resolução Consepe nº 1/2007, alterada pela Resolução Consepe nº 24/2008 .............. 53 

2.2 Resolução Consu nº 23/2008 ............................................................................................ 58 

2.3 Resolução Consepe nº 3/2009 ........................................................................................... 59 

2.4 Resolução Consu nº 8/2010 .............................................................................................. 61 

2.5 Resolução Consu nº 13/2011 ............................................................................................ 63 

2.6 Resolução Consepe nº 17/2011 ......................................................................................... 66 

2.7 Resolução Consu nº 11/2012 ............................................................................................ 68 

2.8 Resolução Consu nº 12/2016 ............................................................................................ 71 

 

 



 

3 DISCUSSÃO: CONSIDERAÇÕES PARA A REGULAMENTAÇÃO DAS 

POLÍTICAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA UFVJM: INTERLOCUÇÃO COM O PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, ESCOPOS JURÍDICOS E 

METAJURÍDICOS ......................................................................................................... 77 

3.1 Diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo 

local, regional ou nacional .............................................................................................. 78 

3.2 Diretrizes e objetivos estratégicos de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e 

de participação no capital social de empresas .............................................................. 82 

3.3 Diretrizes e objetivos estratégicos para extensão tecnológica e prestação de serviços 

técnicos ............................................................................................................................. 84 

3.4 Diretrizes e objetivos estratégicos para compartilhamento e permissão de uso por 

terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual

 ........................................................................................................................................... 87 

3.5 Diretrizes e objetivos estratégicos de gestão da propriedade intelectual e de 

transferência de tecnologia ............................................................................................. 88 

3.6 Diretrizes e objetivos estratégicos para institucionalização e gestão do Núcleo de 

Inovação Tecnológica ...................................................................................................... 90 

3.7 Diretrizes e objetivos estratégicos para orientação das ações institucionais de 

capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, 

transferência de tecnologia e propriedade intelectual ................................................. 93 

3.8 Diretrizes e objetivos estratégicos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras 

entidades ........................................................................................................................... 96 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 99 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 103 

  

 

 

 

 





17 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a regulamentação das políticas de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica no âmbito da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).  

A UFVJM é uma instituição pública de ensino superior, atualmente mantida pela 

União e que possui um histórico de formação que antecede a sua atual condição de 

universidade. O estatuto desta instituição federal de ensino superior (Ifes) destaca 

sinteticamente, em seu art. 1º, a sua gênese e o seu processo de constituição, ressaltando as 

normas jurídicas que a instituíram.  

 

Art. 1º A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, com 

sede e foro em Diamantina, Estado de Minas Gerais, criada pela Lei Estadual nº 990, 

de 30 de setembro de 1953, como Faculdade de Odontologia de Diamantina, 

federalizada – Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina – pela Lei nº 3.846, 

de 17 de dezembro de 1960, transformada em Autarquia de Regime Especial pelo 

Decreto 70.686, de 07 de junho de 1972, Faculdades Federais Integradas de 

Diamantina, pela Lei n° 10.487, de 04 de julho de 2002 e, em Universidade, pela Lei 

n° 11.173, de 06 de setembro de 2005, é pessoa jurídica de direito público mantida 

pela União. (UFVJM, 2014, p. 3).  

 

A universidade possui caráter multicampi, com área de abrangência em quatro 

mesorregiões do estado de Minas Gerais: Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Noroeste, com 

campus nas cidades de Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e Unaí. Em que pese abranger 

metade setentrional desse referido estado, a universidade possui especial ênfase de atuação 

nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sendo que a sua sede é localizada na cidade de 

Diamantina/MG, que compreende o seu Campus I e o Campus Juscelino Kubitschek, no qual 

encontra-se instalada a Reitoria da UFVJM (UFVJM, 2012, p. 97).   

Juridicamente, a universidade constitui-se como pessoa jurídica de direito público 

da administração indireta, na qualidade de autarquia de regime especial, tendo como 

características: a autonomia em suas diversas vertentes: didático-pedagógica, didático-

científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial (UFVJM, 2014, p. 

3). Assim sendo, cabe ressaltar que a própria política universitária é decorrência da autonomia 

institucional. Todavia, tal autonomia da universidade não é plena, possuindo limitações 

jurídicas, devendo, pois, ser exercida nos termos constitucionais, legais, dos seus instrumentos 

normativos internos (como, por exemplo, as suas resoluções) e também respeitando-se o 

ordenamento jurídico pátrio como um todo.    
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O ordenamento jurídico brasileiro é composto pela Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 1988, e as chamadas normas 

infraconstitucionais. Nesse sentido, o art. 59 da Constituição, ao dispor sobre o processo 

legislativo, isto é, o processo de elaboração das leis e normas, assim preconiza: 

 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII – resoluções. (Brasil, 1988). 

 

Cabe ressaltar que, cada uma dessas espécies normativas possui a sua reserva de 

matéria de competência própria, estabelecida pela própria Constituição. Contudo, se formos 

comparar o escalonamento do nosso ordenamento jurídico interno, fazendo-se analogia a uma 

pirâmide normativa, podemos considerar a prevalência hierárquica no referido ordenamento, 

de modo que a Constituição e as Emendas Constitucionais são consideradas as normas 

maiores seguidas de cada um dos tipos de normas retromencionadas (Brasil, 1988).  

No plano legal, com o estabelecimento da Lei nº 10.973/2004, que dispõe sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, regulamentada pelo Decreto nº 

5.563/2005, e recentemente alterada pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, novos 

desafios emergiram para as instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), caso da 

UFVJM. Conforme estabelecido pelo art. 2º, inciso VI dessa norma jurídica, popularmente 

conhecida como lei de inovação, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) consistem em 

estruturas que podem ser instituídas por uma ou mais ICTs, sendo facultativo o 

estabelecimento de personalidade jurídica própria, tendo como escopo a gestão de política 

institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições elencadas na lei em 

epígrafe (BRASIL, 2004).  

A inserção desse estudo na linha de pesquisa ―Educação e Tecnologias Aplicadas 

em Instituições Educacionais‖ do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

(PPGEd) da UFVJM, nível de mestrado profissional, delineado também na área de 

concentração em Educação e Gestão de Instituições Educacionais, é congruente com essas 

normas, como também relevante para a universidade, tendo em vista que a política de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica é uma demanda urgente das ICTs públicas, em 

especial das instituições federais de ensino superior (Ifes), sendo que sua regulamentação é 
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fundamental para a efetividade do trabalho a ser desenvolvido pelos NITs e suas respectivas 

instituições.  

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que a temática central deste trabalho, objeto, 

além do estudo e interesse, de atuação profissional do autor na UFVJM, é significativa para a 

ampliação do conhecimento na área, considerando-se até então haver poucas pesquisas sobre 

o assunto, podendo esta pesquisa subsidiar novos estudos que abordem o tema na instituição.   

Insta salientar ainda que assuntos correlacionados a essa temática estão 

prioritariamente na pauta dos governos federal e do estado de Minas Gerais, em ações 

interministeriais e entre secretarias, buscando fomentar a proteção do patrimônio intelectual 

das universidades, mas, sobretudo, promover a inovação e a disseminação da cultura 

empreendedora no universo acadêmico, mercado e sociedade, posto que considera-se a 

academia como um espaço privilegiado de formação humana para os setores produtivo e 

social.  

Atualmente a UFVJM possui o Núcleo de Inovação Tecnológica e de Proteção ao 

Conhecimento (NITec), considerado o seu NIT, o qual encontra-se subordinado ao Centro de 

Inovação Tecnológica (CITec). O NITec foi criado pela Resolução nº 23/2008 do Conselho 

Universitário (Consu/UFVJM), sendo que seu primeiro regimento foi estabelecido pelo anexo 

da Resolução nº 03/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe/UFVJM) e 

posteriormente redefinido pela anexo da Resolução Consepe nº 17,  de 21 de outubro de 2011 

(UFVJM, 2008; UFVJM 2009; UFVJM 2011).  

O CITec, órgão suplementar vinculado à Reitoria dessa universidade, foi criado 

pela Resolução nº 08/2010 do Consu e tem como competência, dentre outras, consoante ao 

art. 2º, inciso II do anexo da Resolução Consu nº 11/2012,  denominado Regimento Interno do 

Centro de Inovação Tecnológica: ―promover a formulação de políticas de inovação 

tecnológica e proteção ao conhecimento no âmbito da UFVJM‖ (UFVJM, 2010; UFVJM, 

2012). Por sua vez, compete ao NITec o gerenciamento da política de inovação tecnológica e 

da proteção do conhecimento desenvolvido na universidade. Dessa forma, dispõe o art. 1º do 

anexo da Resolução Consepe nº 17, de 21 de outubro de 2011:  

 

Art 1º O Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção do Conhecimento – NITec, é 

um Órgão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, 

subordinado ao Centro de Inovação Tecnológica – CITEC, instituído pela Resolução 

do Conselho Universitário - CONSU, de número 23, de 18 de agosto de 2008, tendo 

como missão, a gestão de ações e processos de inovação, traduzidas por projetos, 

apropriação de conhecimentos, via patentes ou outros instrumentos legais, 

propriedade intelectual, em todos os seus aspectos de direitos e transferências 

desses, no âmbito da UFVJM (UFVJM, 2011).  



20 

 

 

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 85, de 2015, que alterou e 

adicionou disposições na Constituição de 1988, de modo a atualizar o tratamento das 

atividades de ciência, tecnologia e inovação, novo cenário urge para o Brasil, no intuito de 

melhor encadear o alinhamento entre o Estado e as instituições de pesquisa públicas e 

privadas, em especial as ICTs, com o fito de fomentar a pesquisa no país e de gerar inovações 

tecnológicas que incrementem o desenvolvimento econômico, social e do setor produtivo, 

possibilitando, inclusive, maior competitividade para o setor privado (BRASIL, 1988; 

BRASIL, 2015).  

Com efeito, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, considerada como o marco 

regulatório de ciência, tecnologia e inovação, regulamentou as disposições inseridas pela 

emenda constitucional supra, dispondo sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, alterando normas jurídicas, 

dentre elas a Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 2016).   

Uma vez apresentado o tema, passa-se ao problema de pesquisa: se a 

regulamentação das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM 

atende às disposições da Lei nº 10.973/2014 (lei de inovação em vigência), bem como às 

necessidades dessa instituição, e quais considerações podem ser propostas para o seu 

aperfeiçoamento.  

Nesse sentido, foi estabelecido o seguinte objetivo geral deste trabalho: propor 

considerações que possam contribuir para o debate junto à comunidade universitária visando 

o aperfeiçoamento do marco regulatório das políticas de propriedade intelectual e inovação 

tecnológica da UFVJM.   

Dessa forma, para a consecução desse objetivo precípuo, foram edificados os 

seguintes objetivos específicos:  

(i) Aferir a conformidade da regulamentação das políticas de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica da UFVJM com a Lei nº 10.973/2004 (lei de 

inovação em vigor) e discutir sua relação com as principais questões tratadas no 

escopo metajurídico deste trabalho.     

(ii) Avaliar a compatibilidade entre a regulamentação das políticas de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica da UFVJM, com as necessidades dessa 

universidade, tendo como base o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da instituição. 
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Por sua vez, para o cumprimento dos objetivos propostos neste estudo, a 

metodologia de pesquisa constitui-se na perspectiva exploratória, optando-se pelo método de 

procedimento comparativo e explicativo, com viés descritivo e bibliográfico, com base em 

documentos legais e suporte teórico, que possibilita analisar as políticas de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica da UFVJM nos seus últimos oito anos, ou seja, de 2008 a 

2016.  

O período eleito para essa análise (2008 a 2016) deve-se ao fato de o NITec, o 

qual é o NIT da UFVJM, ter sido criado no ano de 2008, como também considerando que sua 

gênese decorre da obrigatoriedade dessa estrutura como imposição e consequência da lei de 

inovação, a qual é datada de 2004, ao passo que o término do período da análise em tela se 

vislumbra em 2016, data da entrada em vigor do marco regulatório de ciência, tecnologia e 

inovação. Cabe ressaltar ainda que, paralelamente, para avaliação das necessidades da 

UFVJM, foi utilizado o PDI concebido para o interstício de 2010 a 2016, que também reflete 

as iniciativas e propostas para o desenvolvimento da instituição nesse horizonte temporal, das 

quais muitas estão relacionadas a aspectos da temática da propriedade intelectual e inovação 

tecnológica, como também retratam as principais investiduras institucionais, através da 

concepção dos seus órgãos incumbidos desses assuntos, como é o caso, principalmente, do 

NITec e o CITec. 

Com respeito às técnicas implementadas na pesquisa, ou seja, os instrumentos 

específicos de coleta de dados, foi utilizada a documentação indireta (incluindo a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental), obtida a partir de dados secundários, que possibilitou 

estudar as políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica nos âmbitos teórico e 

jurídico.  

Este estudo, que revela a cumplicidade e complementariedade entre as áreas da 

educação e do direito, foi escrito sob a inspiração da harmonia singular da música de Toninho 

Horta. Em analogia aos três movimentos de uma sonata barroca, a pesquisa foi desenvolvida 

estruturalmente a partir de três capítulos.  

O capítulo primeiro apresenta o referencial teórico deste estudo, intitulado 

―Escopos jurídicos e metajurídicos‖, fundamentado nas ideias e concepções fornecidas pela 

revisão de literatura e composto por substratos de ordem teórica e jurídica.    

O capítulo segundo destina-se aos resultados desta pesquisa, referentes à análise 

de conformidade legal e metajurídica da política de propriedade intelectual e inovação 

tecnológica da UFVJM. Para realização dessa análise legal, foi utilizado como parâmetro o 

art. 15-A, da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação em vigência), inserido pela Lei nº 
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13.243/2016, o qual define por força legal as diretrizes e objetivos que devem ser 

estabelecidos na política de inovação de toda instituição científica, tecnológica e de inovação 

(ICT) de direito público.  

Dessa forma, cada uma das oito resoluções da UFVM que de alguma forma se 

relacionam com as temáticas da propriedade intelectual e inovação tecnológica foram 

analisadas e comparadas com base em cada um dos incisos do parágrafo único do art. 15-A da 

lei de inovação. Como corolário dessa análise legal, ao final da análise de cada resolução da 

UFVJM também foi realizada análise sob o crivo das principais questões metajurídicas que 

envolvem tais políticas, conforme discutido no respectivo capítulo do referencial teórico 

dedicado à parte dos escopos metajurídicos.  

Já o terceiro capítulo discute as necessidades precípuas da UFVJM com base nas 

matérias relacionadas à propriedade intelectual e inovação tecnológica previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) dessa instituição, com ênfase em suas metas e ações. 

Com alicerce nas necessidades constatadas e, ainda, nas análises legal e metajurídica, foram 

propostas considerações que podem contribuir para o debate junto à comunidade universitária, 

visando o aperfeiçoamento do marco regulatório das políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica da UFVJM.  

Por fim, são expostas as considerações finais deste trabalho, sinalizando a 

imprescindibilidade de a universidade reunir a regulamentação de sua política de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica em documento único, holisticamente sistematizado e que 

contemple todas as diretrizes e objetivos definidas na lei de inovação em vigência. Essa sua 

referida política deve buscar a sua harmonização com o PDI da universidade, buscando 

também levar em consideração as suas principais necessidades institucionais, como ainda 

fomentar e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico da área de abrangência da UFVJM.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO: ESCOPOS JURÍDICOS E METAJURÍDICOS 

 

A construção do referencial teórico que fundamenta este trabalho foi estruturada 

em duas partes, sendo a primeira intitulada ―Escopos jurídicos‖ e a segunda ―Escopos 

metajurídicos‖.     

Na primeira parte, destinada aos escopos jurídicos, serão discutidos dois eixos: o 

primeiro de essência teórica e o segundo de viés normativo, no qual será apresentado o 

alicerce jurídico fulcral desta pesquisa.     

Na segunda parte, atribuída aos escopos metajurídicos, serão apresentados e 

discutidos os tópicos que problematizam e criticam o cerne deste estudo, trazendo a discussão 

de trabalhos que abordem a autonomia da instituição frente ao financiamento privado, a 

relação público-privado (dimensão social versus lucro) e a cultura de ensino, pesquisa, 

extensão e inovação versus cultura do produtivismo acadêmico.    

 

1.1 Escopos jurídicos 

 

No presente trabalho, os escopos jurídicos dizem respeito aos aspectos 

relacionados à área do direito, fulcrais para o estudo proposto. Dessa forma, para fins 

didáticos, tais escopos jurídicos foram divididos em duas vertentes: dimensão teórica e 

dimensão normativa.   

 

1.1.1 Dimensão teórica 

 

O dimensionamento teórico que sustenta este estudo foi estruturado considerando 

as matrizes dos pressupostos conceituais que o referenciam. Nesse sentido, preambularmente 

é delineada a acepção de propriedade intelectual, visando compreender essa importante área 

específica do direito para este estudo. A partir disso, os próximos tópicos sustentam as 

concepções de transferência de tecnologia e inovação tecnológica, tendo por fito a 

compreensão de tais institutos, também relevantes para esta pesquisa.  

Em sequência, foram elaboradas as concepções de políticas de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica, temática central deste estudo, e que possibilitam 

compreender, de forma holística, o seu desenvolvimento. Dessa forma, o estudo de tais 

políticas contribui para a edificação da análise da regulamentação delas na UFVJM, bem 

como de seu contexto de inserção nessa universidade.  
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1.1.1.1 Propriedade intelectual 

 

 O direito de propriedade intelectual consiste em uma área específica do direito 

empresarial (ramo do direito privado) que tem por objeto de estudo os bens imateriais, 

incorpóreos ou ainda intangíveis, que resultam da manifestação do intelecto humano (INPI, 

2008).   

 Segundo o Manual Básico: Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UNB), ―a 

Propriedade Intelectual refere-se ao conjunto de direitos de propriedade sobre toda a atividade 

inventiva e criatividade humana, em seus aspectos tecnológicos, científicos, artísticos e 

literários‖ (MUNIZ, 2013, p. 20).  

 A propriedade intelectual (PI) integra vários campos específicos da 

intelectualidade humana, possuindo, assim, diversificação de seus ativos. É o que esclarece o 

Manual de Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE):  

 

A propriedade intelectual abrange diversos campos da criação e atividade inventiva, 

como os direitos do autor (criações artísticas, culturais e intelectuais), cultivares e 

organismos geneticamente modificados, circuitos integrados e programas de 

computador, além da propriedade industrial. A criação intelectual e o 

desenvolvimento de novos produtos por meio da atividade inventiva nos campos 

citados requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Esses investimentos 

podem se dar de maneira direta ou indireta, pelo inventor ou por empresas. 

(FERNANDES, 2006, p. 9).  

 

Dessa forma, descreve-se que a propriedade intelectual pode ser agrupada em três 

esferas, de acordo com as suas especificidades, e que, por sua vez, trazem as suas diferentes 

espécies de PI (MUNIZ, 2013, p. 20). São elas:   

i) propriedade industrial: patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica; 

ii) direitos autorais: direito de autor, direitos conexos, programa de computador; 

iii) proteção sui generis: cultivar, topografia de circuito integrado, conhecimento 

tradicional.  

 

1.1.1.2 Transferência de tecnologia 

 

A concepção de transferência de tecnologia para as ICTs públicas, em especial as 

universidades, é apresentada pelo Manual Básico: Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UNB):   
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A transferência de tecnologia, no sentido abordado neste Manual, refere-se ao 

repasse do conhecimento científico gerado nas universidades e centros de pesquisa 

para as empresas, visando à transformação dos resultados de pesquisa em novos 

produtos, processos e serviços no mercado. Pela transferência da tecnologia 

realizada, caberá o pagamento de royalties pela empresa que licenciou. Entende-se 

por royalties um valor acordado entre as partes, que corresponde a um percentual 

sobre o faturamento líquido da comercialização do produto, ou seja, o total das 

receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre sua comercialização 

(MUNIZ, 2013, p. 88).  

 

O processo de transferência das tecnologias geradas nas universidades engloba 

várias fases. Tendo como exemplo as decorrentes de patentes, elas começam pela revelação 

da invenção, o depósito da proposta de patente no órgão competente (nesse caso o Instituto 

Nacional da Propriedade Intelectual), o licenciamento da tecnologia, e a sua comercialização, 

incluindo-se a percepção dos royalties gerados para a universidade (FORTEC, 2012).   

Em que pese o manual do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC, 2012) compreender a transferência de tecnologia 

enquanto a cessão de direitos, bem como a possibilidade de licenciamento de tecnologias, 

referentes aos diversos ativos de propriedade intelectual, também é possível ocorrer 

transferência de tecnologias não amparadas por direitos de propriedade intelectual, como, por 

exemplo, através de fornecimento de tecnologia (know how e segredos industriais), como 

também os serviços de assistência técnica e científica (SAT) (INPI, 2012).    

Dessa forma, compreende-se que os instrumentos jurídicos relacionados à 

transferência de tecnologia mais adequados consistem nos contratos de tecnologia, os quais 

podem ocorrer de forma gratuita ou onerosa. Nesse sentido, entende-se por contratos de 

tecnologia o ―processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de 

caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da 

organização receptora‖ (INPI, 2012, p. 16).     

 Assim, sendo as ICTs públicas, titulares dos direitos de propriedade intelectual 

decorrentes de seu patrimônio intangível, elas poderão facultativamente celebrar contratos de 

tecnologia, nas suas variadas formas, conforme a oportunidade e conveniência dessas 

instituições (FORTEC, 2012, p. 15).  Nesse sentido, os ajustes de tecnologia podem ser 

classificados de acordo com os diferentes gêneros contratuais:  

 

• Contrato de cessão 

– Transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual. 

• Contrato de licenciamento 

– Permite Uso do Direito de Propriedade Intelectual (exploração) de forma exclusiva 

ou não. 
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• Contrato de Transferência de Tecnologia 

– Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial 

e Serviços de Assistência Técnica. (INPI, 2012, p. 16). 

 

As quatro principais vantagens para a transferência de tecnologias geradas nas 

universidades para as empresas, as quais são de grande relevância para o país, são:  

 

(i) facilita a comercialização dos resultados de pesquisa sob financiamento público, 

trazendo retorno mais rápido e efetivo para a população; (ii) recruta, retém e 

remunera alunos e professores universitários; (iii) induz fortes laços entre a 

universidade e a empresa; (iv) gera renda e promove o crescimento econômico. 

(AZEVEDO apud SUZUKI, 2012, p. 23). 

 

 Dessa forma, percebe-se a importância da transferência do conhecimento para 

as empresas e comunidade de uma forma em geral, gerando benefícios com a inserção das 

tecnologias no mercado, de modo a possibilitar as inovações tecnológicas, com a criação de 

novos produtos, processos e serviços colocados à disposição da sociedade.   

 

1.1.1.3 Inovação tecnológica 

 

A conceituação de inovação distingue-se da definição de invenção, como também 

de criatividade e das ideias. Nesse sentido, Quandt apud Rodrigues (2015) entende que a 

invenção antecede à inovação, sendo que, apesar de a invenção ser tratada como algo novo, 

ela transforma em inovação apenas quando existe utilidade prática ou sua aplicação no 

mercado.      

Nesse sentido, ainda segundo o autor em epígrafe, considera-se inovação a 

conversão de uma ideia em um produto negociável, com a sua inserção mercadológica através 

de novos produtos, processos ou serviços. Segundo essa definição, somente é possível que 

uma invenção se torne uma inovação a partir da concretização de sua potencialidade 

econômica, tendo em vista que, ―enquanto a invenção é essencialmente técnica, o processo de 

inovação compreende diversas atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, 

financeiras, comerciais e mercadológicas‖ (QUANDT apud RODRIGUES, 2015, p.5).    

A lei de inovação (Lei nº 10.973/2004), com as alterações inseridas pela Lei nº 

13.243/2016, amplia a concepção de inovação no ordenamento jurídico brasileiro, 

considerando a conceituação da inovação a partir de novidade ou aperfeiçoamento não apenas 

no ecossistema produtivo, como também no ambiente social, como se percebe pela disposição 

do art. 2º, inciso IV da lei de inovação: 
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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 (...). (BRASIL, 2016) 

 

Em que pese a supracitada Lei nº 10.973/2004 introduzir no ordenamento jurídico 

pátrio a ampliação conceitual da inovação, cabe ressaltar que o foco deste estudo são 

especificamente as inovações tecnológicas, em congruência com a linha de pesquisa 

―Educação e Tecnologias Aplicadas em Instituições Educacionais‖ do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação - PPGEd/UFVJM.   

Nesse diapasão, Rodrigues (2015) referencia o nominado Manual de Oslo, o qual 

apresenta uma acepção de inovação, fazendo menção ao aspecto tecnológico:  

 
O Manual de Oslo faz referência ao requisito mínimo para se definir uma inovação, 

que é a de que o produto, o processo, o método de marketing ou o método 

organizacional sejam novos ou significativamente melhorados. Isso inclui produtos, 

processos e métodos que as empresas são pioneiras no desenvolvimento e aqueles 

que foram adotados de outras empresas ou organizações. O documento define 

inovações tecnológicas em produtos e processos como implantações de produtos e 

processos tecnologicamente novos ou com substanciais melhorias. Cumpre ressaltar 

que a referida inovação é considerada implantada se tiver sido introduzida no 

mercado. (RODRIGUES, 2015, p. 16). 

  

Rodrigues também discorre sobre o paradigma da Hélice Tripla, também chamado 

de Hélice Tríplice, que sustenta a dinâmica da inovação na contemporaneidade, com base na 

relação estabelecida entre o tripé de hélices: universidade, indústria e governo. Senão, 

vejamos:  

 

O modelo da Hélice Tripla foi proposto em 1996, por Henry Etzkowitz e Loet 

Leydesdorff, e defendia a dinâmica da inovação em uma conjuntura em evolução, na 

qual relações se estabelecem entre três atores organizados em uma sociedade 

baseada no conhecimento, quais sejam universidade, indústria e governo – as três 

hélices. (RODRIGUES, 2015, p. 18).  

 

Dessa forma, ainda com base em Rodrigues (2015), compreende-se que o modelo 

da Hélice Tríplice possibilita a ação do governo de modo a fomentar as demais relações entre 

os atores nesses processos, especificamente nos setores científico e produtivo, sendo que a 

alteridade entre os três atores (universidade, indústria e governo) fomenta a criação de novas 

relações, como também a constituição de organizações híbridas, edificando, assim, estruturas 

que possibilitam a conexão entre eles.     

Suzuki (2012) complementa os estudos sobre a inovação tecnológica com ênfase 

na seara da administração, pontuando que, embora a literatura apresente diversas definições 
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para a inovação nessa área, dentre as conceituações mais aceitas encontra-se a empregada no 

Manual de Oslo, já citada anteriormente.    

Não obstante, Suzuki prossegue apresentando as principais definições de inovação 

tecnológica encontradas na literatura. Schumpeter apud Suzuki entende a existência de 

diversos métodos de inovação, inframencionados:  

 

a) introdução de um novo bem não familiar aos consumidores ou então de nova 

qualidade de certo bem; 

b) introdução de um novo método de produção - método ainda não experimentado 

dentro de certo ramo produtivo, mas que não precisa obrigatoriamente derivar de 

qualquer descoberta científica; 

c) abertura de um novo mercado, ou seja, um mercado em que o produto de 

determinada indústria nunca tivera acesso antes, independente de este mercado ter 

ou não existido anteriormente; 

d) descoberta de uma nova fonte de matéria prima ou de produtos semiacabados, 

também, independência desta fonte ter existido ou não anteriormente; 

e) reorganização de uma indústria qualquer, como a criação ou a ruptura de uma 

posição de um monopólio. (SCHUMPETER apud SUZUKI, 2012, p.8). 

 

Suzuki (2012) aponta, com base na classificação supra, que a inovação 

tecnológica, conquanto transposição fática da ciência ao bem-estar social e progresso 

material, compreende a integralidade da faixa, abrangendo a ciência aplicada, projetos de 

desenvolvimento, aplicações no campo da engenharia, como também a disseminação da 

inovação.   

 Por outro lado, Suzuki também cita Tigre, com fulcro na diferenciação entre 

inovação de invenção e distinção entre tecnologia e técnica: 

 
Tigre, ao definir inovação tecnológica, primeiramente, distingue inovação de 

invenção e tecnologia de técnica. Para o autor a invenção refere-se à criação de 

processos, técnica ou produto inédito, enquanto a inovação ocorre com a efetiva 

aplicação prática de uma invenção. Já a tecnologia consiste nos conhecimentos sobre 

técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações desse conhecimento em 

produtos, processos e métodos organizacionais. Desta forma, pode-se dizer que não 

há inovação sem invenção, assim como não há tecnologia sem técnica. (TIGRE 

apud SUZUKI, 2012, p. 20-22). 

 

Bolwijn ainda é citado por Suzuki, ressaltando a competência das empresas 

consideradas inovadoras, associadas ao potencial e amplitude da inovação tecnológica: 

  

Bolwijn caracteriza a empresa inovadora pela sua capacidade de coordenar a 

evolução tecnológica, aplicável em unidades de negócio separadas. Mas a inovação 

não se restringe às novas tecnologias, os resultados da criatividade não se limitam a 

introdução de novos produtos. Eles também levam a abertura de novos mercados, 

criação de novas organizações, atualização de relações industriais, formulação de 

novas missões, mudança qualitativa em produtos existente, desenvolvimento de 
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novas fontes de suprimento de matéria prima ou outros insumos. (SUZUKI, 2012, p. 

20-22).  

 

Tendo como alicerce os autores citados por Suzuki em sua pesquisa, convém 

ressaltar que a autora optou pela utilização da concepção de inovação tecnológica, amparada 

nos critérios de tecnologia, produto e mercado, consoante demonstrado abaixo:  

 

- Produto: este critério também abrange os serviços e os processos que possuam 

melhoria em qualidade, custo, tempo, confiabilidade ou flexibilidade; 

- Tecnologia: produto desenvolvido a partir de conhecimento técnico e científico; 

- Mercado: o produto proposto deve ser utilizado nos processos produtivos ou 

organizacionais e deve ser aceito pelo mercado. Ou seja, o produto deve ser 

difundido, amplamente, entre as empresas, setores e regiões. (SUZUKI, 2012, p. 20-

22). 

 

Com fundamento nessa construção conceitual de inovação tecnológica, cerne do 

presente trabalho, é possível melhor compreender a estrutura de governança pertinente a essa 

seara no Brasil, bem como as políticas de inovação tecnológica, com fulcro no ordenamento 

jurídico pátrio.   

 

1.1.1.4 Políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica 

 

O marco legal das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica para 

as instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), em especial para as instituições 

federais de ensino superior (Ifes), caso da UFVJM, é balizado pela Lei nº 10.973/2004, 

reconhecida como lei de inovação, com as alterações introduzidas pela Lei 13.243/2016, 

considerada o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação.  

O escopo da lei de inovação, consoante aos estudos do jurista Denis Borges 

Barbosa (2011), consiste na regulamentação das disposições constitucionais, em especial dos 

artigos 218 e 219, preconizando ao Estado a implementação de medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 

capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do Brasil.   

A Lei 10.973/2004 aborda os seguintes objetivos específicos nesse diploma legal: 

 

1) Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação; 

2) Incentivar a cooperação entre os agentes de inovação; 

3) Facilitar a transferência de tecnologia; 

4) Aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas; 

5) Servir de estímulo aos pesquisadores; 

6) Incentivar a mobilidade dos pesquisadores; 

7) Estimular a formação de empresas de base tecnológica; e 

8) Estimular o investimento em empresas inovadoras. (BARBOSA, 2011, p. 31-32). 
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 O marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação (Lei 13.243/2016), ao 

dispor sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação e, assim, alterar ao todo nove leis, dentre elas a lei de inovação, 

trouxe como destaque os seguintes pontos:   

 

— Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra ou contratação de produtos 

para fins de pesquisa e desenvolvimento 

— Regras simplificadas e redução de impostos para importação de material de 

pesquisa 

— Permite que professores das universidades públicas em regime de dedicação 

exclusiva exerçam atividade de pesquisa também no setor privado, com 

remuneração 

— Aumenta o número de horas que o professor em dedicação exclusiva pode 

dedicar a atividades fora da universidade, de 120 horas para 416 horas anuais (8 

horas/semana) 

— Permite que universidades e institutos de pesquisa compartilhem o uso de seus 

laboratórios e equipes com empresas, para fins de pesquisa (desde que isso não 

interfira ou conflita com as atividades de pesquisa e ensino da própria instituição) 

— Permite que a União financie, faça encomendas diretas e até participe de forma 

minoritária do capital social de empresas com o objetivo de fomentar inovações e 

resolver demandas tecnológicas específicas do país 

— Permite que as empresas envolvidas nesses projetos mantenham a propriedade 

intelectual sobre os resultados (produtos) das pesquisas. (ESCOBAR, 2016). 

 

Ao incluir as alterações da Lei 13.243/2016, a lei de inovação passou, em seu 

artigo primeiro, a estabelecer as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, tendo como fito a capacitação tecnológica, ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional regional do país, 

nos termos dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição em vigor.  

A coordenação da política nacional de ciência, tecnologia e inovação no Brasil 

ficou a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações (MCTIC), 

tendo como objetivo a transformação desse setor de forma estratégica para os 

desenvolvimentos social e econômico, possibilitando que os benefícios resultantes possam ser 

distribuídos de forma equânime e justa à sociedade (MENDES, 2013).  

Com efeito, os conceitos aplicados de política de inovação e política de 

propriedade intelectual são apresentados pelo Anexo da Portaria MCT nº 942, de 8 de 

dezembro de 2006, referente ao Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade 

Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT):  

 

Política de inovação – política adotada pela ICT com o propósito de viabilizar a 

transferência do conhecimento científico e tecnológico gerado na instituição para a 

sociedade. Fazem parte dessa política atividades tais como: celebração de contratos 
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de transferência de tecnologia e de licenciamento de patentes de sua propriedade, 

prestação de serviços de consultoria especializada em atividades desenvolvidas no 

âmbito do setor produtivo, estímulo à participação de funcionários em projetos com 

foco na inovação, capacitação de técnicos e pesquisadores em relação à cultura de 

inovação, dentre outras. 

Política de propriedade intelectual – política adotada pela ICT com o objetivo de 

gerir e dar sustentação às ações e iniciativas relacionadas à proteção das criações 

desenvolvidas no âmbito da instituição, incluindo proteções requeridas e concedidas, 

bem como contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologias firmados.  

(BRASIL, 2006).  

 

No intuito de regulamentar a transferência de tecnologia e a distribuição de 

ganhos econômicos decorrentes dela, a UFVJM, no ano de 2011, estabeleceu internamente 

algumas normas relacionadas à sua política de propriedade intelectual e inovação tecnológica, 

contidas na Resolução nº 13 do Consu/UFVJM, de 1º/4/2011 (UFVJM, 2011). 

Para Souza (2011), com o advento da lei de inovação, foram estabelecidas 

medidas e mecanismos de gestão para as ICTs e sua interação com as empresas, através dos 

NITs, proporcionando um ambiente propício para a proteção do conhecimento gerado nessas 

instituições, a transferência de tecnologia e a inserção das inovações tecnológicas nos setores 

produtivo e social.  

Com base no acima exposto, percebe-se a importância das políticas de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica para as ICTs, sendo que a sua gestão é uma 

incumbência dos NITs, que pretende ser um facilitador entre as ICTs, o setor privado 

(principalmente empresas), demais instituições públicas e a comunidade em geral.  

 

1.1.2 Dimensão normativa 

 

A dimensão normativa desta pesquisa foi estruturada através do estudo dos 

ordenamentos jurídicos nacional e local, ou seja, referente ao Brasil e também pertinente ao 

âmbito interno da UFVJM.  Após a descrição histórica de cada um desses arcabouços 

jurídicos (nacional e local), será apresentada uma linha temporal, que ilustrará a sua evolução 

normativa, possibilitando sua melhor compreensão.  

 

1.1.2.1 Ordenamento jurídico nacional   

 

A Lei nº 9.279/1996 é considerada um marco no Brasil no que concerne à 

proteção da propriedade intelectual, especificamente por regular especificamente direitos e 
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obrigações relativos à propriedade industrial. Nesse sentido, dispõe o art. 2º desse diploma 

legal:  

 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se 

mediante: 

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

II - concessão de registro de desenho industrial; 

III - concessão de registro de marca; 

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 

V - repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996). 

  

Através da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), a qual estabelece incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

5.563/2005, e alterada pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, as ICTs são incumbidas 

de instituírem sua política institucional de inovação, ao passo que seus respectivos Núcleos de 

Inovação Tecnológica - NITs, órgãos ou estruturas equivalentes, responsáveis por gerir essa 

referida política e por competências mínimas de acordo com as atribuições previstas na 

legislação em epígrafe (BRASIL, 2004). 

No âmbito do estado de Minas Gerais, a Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008, 

conhecida como lei mineira de inovação, dispôs sobre o incentivo à inovação tecnológica no 

estado, constituindo um marco ao adotar medidas de incentivo à pesquisa científica e 

tecnológica nas atividades produtivas, com vistas à obtenção de autonomia tecnológica, 

capacitação e competitividade no processo de desenvolvimento industrial. (MINAS GERAIS, 

2008).  

Cabe também destacar, a nível estadual, a Deliberação da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) nº 72, de 13 de agosto de 2013, a qual define 

a política de indução e fomento à proteção da propriedade intelectual, de transferência de 

tecnologia e de inovação, estabelecendo a forma de participação e responsabilidades da 

fundação nos resultados decorrentes de financiamentos de pesquisa e inovação (FAPEMIG, 

2013).  

Com o advento da Emenda Constitucional nº 85/2015, que estabeleceu alterações 

e incluiu disposições pertinentes ao tratamento das atividades de ciência, tecnologia e 

inovação na Constituição de 1988, sustentou-se juridicamente a perspectiva de otimizar o 

relacionamento entre o governo, as instituições de pesquisa públicas e privadas, com ênfase 

nas ICTs, com o escopo de incentivar a pesquisa em âmbito nacional, como também de 

possibilitar a promoção de inovações tecnológicas que impulsionem  o desenvolvimento 
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econômico, social e do setor produtivo, de modo a se garantir maior competitividade para a 

atuação das empresas no setor privado. (BRASIL, 1988; BRASIL 2015).   

No intuito de regulamentar no plano legal as disposições da referida Emenda 

Constitucional nº 85/2015, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, a qual é considerada 

como o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, dispôs sobre os estímulos ao 

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

alterando as leis seguintes: Lei n
o
 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (lei de inovação), a Lei 

n
o
 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n

o
 12.462, de 

4 de agosto de 2011, a Lei n
o
 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n

o
 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, a Lei n
o
 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei n

o
 8.032, de 12 de abril de 

1990, e a Lei n
o
 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2016).    

Por fim, cabe esclarecer que ainda não temos em vigência um decreto federal que 

regulamente a Lei nº 13.243 (marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação).   

 

Figura 1- Arcabouço jurídico nacional 
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1.1.2.2  Ordenamento jurídico local 

 

Na perspectiva do ordenamento jurídico local, isto é, no âmbito interno da 

UFVJM, a priori cabe destacar que o Regulamento das Ações de Extensão Universitária da 

UFVJM foi estabelecido pelo anexo da Resolução nº 01 do Consepe/UFVJM, de 21 de 

setembro de 2007, alterado pela Resolução nº 24 do Consepe/UFVJM, de 17 de outubro de 

2008. Esse referido regulamento estabeleceu em seu Anexo I a classificação e definição das 

ações de extensão universitária (proposta pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras), sendo que muitas dessas ações estão relacionadas às 

temáticas da propriedade intelectual e inovação tecnológica.    

Na perspectiva dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs, cabe destacar que a 

UFVJM tem o Núcleo de Inovação Tecnológica e de Proteção ao Conhecimento (NITec) 

considerado o seu NIT, o qual encontra-se subordinado ao Centro de Inovação Tecnológica 

(CITec).  

Convém ressaltar que o NITec foi criado pela Resolução nº 23/2008 do 

Consu/UFVJM, sendo que seu primeiro regimento foi estabelecido pelo anexo da Resolução 

nº 03/2009 do Consepe/UFVJM e posteriormente redefinido pela anexo da Resolução 

Consepe nº 17, de 21 de outubro de 2011,  em vigência. Em consonância com o art. 1º do 

anexo da Resolução Consepe nº 17/201, compete ao NITec o gerenciamento da política de 

inovação tecnológica e da proteção do conhecimento desenvolvido na universidade.  

Por sua vez, cabe salientar que o Centro de Inovação Tecnológica - CITec foi 

criado pela Resolução nº 8/2010 do Consu enquanto órgão suplementar vinculado à Reitoria 

da UFVJM, sendo que o anexo dessa resolução instituiu o seu primeiro regimento. Por 

conseguinte, o anexo da Resolução Consu nº 11/2012 estabeleceu o segundo regimento do 

CITec,  em vigor, o qual estabeleceu em seu art. 2º a competência administrativa desse órgão 

suplementar, com ênfase especial, dentre outras disposições, para o seu inciso II, o qual 

cristaliza sua atribuição no sentido de ―promover a formulação de políticas de inovação 

tecnológica e proteção ao conhecimento no âmbito da UFVJM‖ (UFVJM, 2010; UFVJM, 

2012).  

Na seara da regulamentação jurídica das políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica na UFVJM, percebe-se que a instituição, através de seu Conselho 

Universitário (Consu), estabeleceu a Resolução nº 13, de 1º/04/2011, a qual preconizou 

regramentos a apenas algumas questões referentes à matéria de tais políticas, limitando-se a 
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dispor sobre a transferência de tecnologia e a distribuição de ganhos econômicos advindos 

dela (UFVJM, 2011). 

Já a Resolução nº 12, de 23 de novembro de 2016, disciplinou o relacionamento 

da UFVJM e as fundações, trazendo implicações no que diz respeito ao suporte a projetos de 

pesquisa, ensino e extensão, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de 

inovação (UFVJM, 2016).    

As resoluções retrocitadas integram o ordenamento jurídico da UFVJM e são de 

relevância para esta pesquisa, conquanto ainda que de forma pulverizada estejam relacionadas 

à política de propriedade intelectual e inovação tecnológica dessa universidade.  

 

Figura 2 - Arcabouço jurídico local 

 

 

1.2 Escopos metajurídicos 

 

Os escopos metajurídicos consistem nos aspectos de finalidades política, 

econômica e social (NUNES et al., 2011 apud FACHIN, 2014), que neste estudo referem-se  

às seguintes questões: autonomia da instituição frente ao financiamento privado, relação 
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público-privado (dimensão social versus lucro) e cultura de ensino, pesquisa, extensão e 

inovação versus cultura do produtivismo acadêmico.  

 

1.2.1 Autonomia da instituição frente ao financiamento privado 

 

As universidades brasileiras são instituições dotadas de autonomia no âmbito 

administrativo, gestão financeira e patrimonial, como também didático-científica, devendo 

ainda obedecer à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, considerado o 

tripé universitário. 

Sobre essa autonomia universitária, a qual é aplicável às universidades públicas e 

privadas, dispõe o art. 207 da Constituição de 1988:  

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. (Brasil, 1988). 

 

Todavia, tal autonomia não é plena, ou seja, ela possui limitações, uma vez que as 

universidades públicas, como entes da administração pública, só podem fazer aquilo que a lei 

determina, conforme o ordenamento jurídico interno brasileiro (DURHAM, 2006).  

Especificamente sobre a autonomia de gestão financeira e patrimonial, discorre 

Simon Schwartzman:  

 

Autonomia de gestão financeira e patrimonial: o princípio básico, aqui, deve ser o da 

dotação orçamentária global, com plena liberdade para remanejamento de recursos 

entre itens de pessoal, custeio e capital. A autonomia patrimonial significa que as 

universidades devem poder constituir patrimônio próprio, ter liberdade para obter 

rendas de vários tipos, e utilizar destes recursos como melhor lhe convenha 

(SCHWARTZMAN, 1988, p. 1). 

 

Via de regra, os recursos para a manutenção das universidades públicas decorrem 

das receitas públicas, sendo que o financiamento privado ocorre como exceção. No que diz 

respeito à sua autonomia de gestão administrativa e financeira, assevera Ribeiro (2016, p. 

111):  

 

Ao não conseguir aprovar uma lei regulamentando a autonomia universitária, os 

governos estão implantando medidas fragmentadas com este intuito. Exemplo disto 

é o Decreto nº 7.233/2010, que estabelece procedimentos orçamentários e 

financeiros relacionados à autonomia de gestão administrativa e financeira das 

universidades, de que trata o art. 207 da Constituição, e define critérios para 

elaboração das propostas orçamentárias anuais pelas universidades federais.   
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Dessa forma, também para Ribeiro (2016), o argumento da autonomia 

universitária passou a ser utilizado por correntes conservadoras, ganhando vulto na década de 

90, no sentido de justificar a autonomia na obtenção de recursos de origem privada para o 

financiamento da educação superior, o que, para essa autora trata-se de tendências neoliberais 

e que significam a desresponsabilização do Estado no provimento do direito à educação. 

 

A autonomia universitária concebida como a capacidade de direção que a 

universidade possui sendo autônoma frente aos anseios do mercado e do Estado – 

sem que isso implique a recusa do Estado em financiar integralmente as atividades 

pertinentes a esta instituição de ensino – tem sido descaracterizada e colocada como 

a necessidade da universidade se autofinanciar, seja cobrando pelos ‗serviços‘ 

oferecidos (como os cursos de especialização), seja produzindo ‗produtos‘ para a 

venda (como a produção de pesquisas ‗encomendadas‘ por empresas) e outras 

atividades. Essas ações estão envoltas de uma concepção privatista que induz as 

universidades a captarem recursos no mercado sob a tônica atual do famigerado 

empreendedorismo. (RIBEIRO, 2016, p. 112). 

 

Dessa forma, a captação de recursos através de fontes privadas para a educação 

superior pública, como também a utilização de recursos públicos para o financiamento da 

educação superior privada vem sendo combatida pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES).  

 

A tentativa de regulamentar a autonomia por meio de uma lei específica e única não 

seguiu adiante dadas as pressões de entidades importantes como o ANDES, que 

foram contra o ‗enquadramento privatista do preceito da autonomia universitária‘. 

Todavia, outras legislações aprovadas durante os mandatos presidenciais de Lula e 

Dilma estão completamente afinadas com a lógica neoliberal de repasse de recursos 

públicos para serviços privados e de captação de fontes privadas para o público. 

Prova disto é a existência da lei de inovação tecnológica (lei nº 10.973/2004), da lei 

que autoriza as parcerias entre o público e o privado (lei nº 11.079/2004), do 

PROUNI (lei nº 11.096/2005), da chamada Lei do Bem (lei nº 11.196/2005), do 

atual Plano Nacional de Educação (lei nº 13.005/2014) e várias outras normatizações 

que seguem a mesma intenção. Todas essas formulações têm sido reproduzidas com 

a anuência de um Estado neoliberal e também penal, que mostra, assim, o seu 

descompromisso com a reprodução digna da vida humana. (RIBEIRO, 2016, p. 112-

113). 

 

Assim, segundo a crítica de Ribeiro (2016), cabe ao Estado a manutenção e 

responsabilidade da política de educação pública no ensino superior, sendo assim, necessário 

o aporte de recursos financeiros, humanos e materiais para a viabilização das atividades 

finalísticas decorrentes do tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão). Para a autora 

supracitada, a autonomia universitária não pode ser evocada para o não repasse de recursos 

públicos para as universidades, ensejando a busca por recursos advindos do mercado e de 

fontes privadas, cabendo às universidades a gestão dos recursos públicos devidos. 
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De acordo com Bresser-Pereira, o Estado pode ser compreendido da seguinte 

forma:  

 

O Estado é o sistema constitucional-legal e a organização que o garante; é, portanto, 

a instituição fundamental de cada sociedade, é a matriz das demais instituições, é o 

princípio coordenador ou regulador com poder sobre toda a sociedade e o aparelho 

político que permanentemente o executa e reforma. É por meio da lei ou da ordem 

jurídica que se coordenam as ações sociais, e é por meio da administração pública 

que se garante essa coordenação. (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 7). 

 

 

 Por sua vez, Bresser-Pereira também aponta a concepção de mercado, 

estabelecendo ao final a relação entre essas duas instituições (Estado e Mercado):  

 

Já o mercado é uma instituição mais limitada, mas igualmente fundamental: é o 

mecanismo de competição econômica regulado pelo Estado que logra uma 

coordenação relativamente automática das ações econômicas; é a instituição que 

complementa a coordenação mais ampla realizada pelo Estado. Não faz sentido, 

portanto, opor Estado a mercado. Podemos ver problemas no Estado, podemos 

entender que determinadas atividades podem ser mais bem coordenadas se o Estado 

limitar sua regulação do mercado, mas não podemos ver as duas formas de 

coordenação como alternativas, porque o Estado sempre regulará os mercados, e 

porque a responsabilidade final pela boa ou má coordenação não será do mercado, 

que não tem vontade, mas será da sociedade que, por meio das suas formas de 

organização política – a sociedade civil ou nação – constitui seu Estado e, no Estado 

democrático, elege seu governo. (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 7). 

 

Maristela Miranda Vieira de Oliveira (2009), ao estudar o neoliberalismo, 

compreende-o como uma ideologia fragmentadora e mitigadora da ação estatal, tendência 

essa ligada aos interesses do capital, e que se contrapõe ao Estado intervencionista:  

 

(...) o neoliberalismo representa a ideologia do capitalismo na era da financeirização 

da riqueza, através de um ataque às formas de regulação econômica. A ideologia 

neoliberal prevê o afastamento do Estado das questões econômicas, bem como a 

diminuição do seu poder por meio de políticas de reformas orientadas para o 

mercado. (OLIVEIRA, 2009, p. 252).    

 

Ao analisar a economia do atual modelo do Estado Brasileiro, Rossignoli e Ferrer 

(2013) salientam que o país contraiu tendências liberais, como também intervencionistas, 

relacionados aos escopos metajurídicos de determinado contexto: 

   

A constituição do Estado e seu poder político sempre estiveram relacionados aos 

aspectos econômicos, políticos e sociais. Em diferentes momentos o Estado assumiu 

posições liberais e em outros intervencionistas, o Estado moderno passou pelo 

absolutismo, liberalismo, Estado de Bem-Estar Social e Estado neoliberal, sendo que 

se discute atualmente o encaminhamento para um novo modelo. (ROSSIGNOLI; 

FERRER, 2013, p. 1). 
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Ainda com base em Rossignoli e Ferrer (2013), entende-se que a própria 

Constituição de 1988, instituída sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, tendo 

como ideologia a dignidade da pessoa humana, aglutina no texto constitucional aspectos 

liberais e intervencionistas (BRASIL, 1988).  

A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, considerada como marco regulatório de 

ciência, tecnologia e inovação, dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e à inovação. Esse marco regulatório também mescla em sua 

essência textual interesses neoliberais, em sua maioria, voltados para o mercado e empresas, 

bem como a desresponsabilização do Estado, mas também escopos sociais, como por 

exemplo, o desenvolvimento econômico e social e a redução das desigualdades regionais 

(Brasil, 2016).   

O referido diploma legal busca promover, ainda, a cooperação e interação entre os 

setores público e privado, os entes públicos, e entre as empresas. Não obstante, se por um lado 

existe o posicionamento de que é preciso aproximar a universidade da sociedade, mormente 

através do setor produtivo, possibilitando inclusive o financiamento privado de pesquisa, essa 

opção pode promover certa privatização das atividades da universidade, as quais deveriam ter 

como foco a sociedade.  

A universidade pública e gratuita, sem pesquisa sólida, por si só, é política 

pública, e, portanto, cumpre uma função de promoção do desenvolvimento socioeconômico a 

partir dos gastos públicos em seu local e região de abrangência. A universalização do acesso 

viabiliza a formação de pessoal qualificado e, também, o estímulo ao empreendedorismo. 

Além do ensino, a extensão e a pesquisa aparecem como instrumentos de diálogo direto com 

problemas e questões especificas, e é possível mensurar, a partir de um bom sistema de 

informação, qual a penetração de uma universidade no seu local e entorno.  

Por outro lado, e sob outra perspectiva, questiona-se que, se a universidade, sendo 

autônoma, tem conseguido aproximar-se da sociedade, desenvolvendo pesquisas que 

resolvam efetivamente os problemas sociais. Ou indaga-se, ainda, se a autonomia da 

universidade realmente fundamenta-se nas demandas sociais para o desenvolvimento de suas 

atividades.   

Tendo em vista essas questões supramencionadas, considera-se a dificuldade em 

se estabelecer limites e relações entre as dimensões do público e do privado na seara 

universitária.   
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1.2.2 Relação público-privado (dimensão social versus lucro) 

 

O debate sobre a relação público-privado nas universidades é de relevância para 

as políticas públicas educacionais e, como tal, essa relação pode ser tomada como categorias 

de análise da educação. Nesse sentido, Assis (2012) destaca que, ao esboçar a abordagem 

teórico-histórica a respeito das categorias pública e privada, Saviani (2005b, p. 171) faz 

quatro considerações, afirmando que:  

 

elas são correlatas e indissociáveis entre si; segunda, o público e o privado são 

categorias originárias e específicas da época moderna, um fenômeno que está ligado 

ao advento do modo capitalista de produção característico da modernidade, o qual 

introduziu pela via do fetichismo da mercadoria; terceira, essas categorias são 

consideradas categorias educacionais a partir do século XIX, pois é somente a partir 

daí que se configura nitidamente a educação pública [...] e quarta consideração, 

somente é possível falar de público e privado na educação no Brasil, a partir de 

1890, portanto já no limiar do século XX. (ASSIS, 2012, p. 38). 

 

Ainda com base nos estudos de Saviani, Assis esclarece que:  

 

Segundo o autor (2005b) por um lado o público contrapõe ao privado e o privado ao 

público. Refere-se ao que é particular, individual em contraponto ao que é coletivo, 

geral, o que lhe confere o sentido de popular em oposição ao que é restrito, ao que é 

de interesse pessoal. O que é público geralmente indica vínculo com o Estado, com 

o governo, ou seja, órgão e/ou instituição responsável pelos interesses comuns, 

coletivos, relativos ao conjunto dos membros da sociedade. (ASSIS, 2012, p. 39). 

 

Tendo como alicerce tal discussão que envolve a relação público-privado no 

ambiente acadêmico brasileiro, é possível constatar que a noção de público pode estar voltada 

para toda coletividade social, independentemente da classe, através das políticas públicas, 

enquanto instrumento da ação estatal que possibilita o crescimento e desenvolvimento 

econômico e social. A acepção de privado, por outro lado, pode estar associada àquilo que é 

particular ou individual, estando ligada diretamente ao lucro. Contudo, há de se considerar 

que, se o investimento for lucrativo, pode haver, por interesse privado, desenvolvimento 

econômico.  

 

Atualmente, quando a ciência e tecnologia passam a ter um novo peso no processo 

de acumulação de capital, as universidades centros privilegiados do saber voltam a 

ser objeto de interesse e disputa na sociedade. Por um lado por empresários, que 

lutam cada vez mais pela apropriação privada do SABER hoje igual a capital e por 

outro pelos que, preocupados com a crescente apartação social, acreditam que o 

SABER deve ser de acesso a todos e de boa qualidade, como uma das condições 

para a democratização do país. Nesta disputa ainda temos a figura dos governos, 

hoje trilhando, em sua maioria latino-americana, os ideários do neoliberalismo que 

pregam o Estado Mínimo este definido pelo Consenso de Washington, onde o 
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mercado deve ser o grande senhor, claro que só para os países mais pobres, visto que 

para os desenvolvidos não é bem assim e, paulatinamente vêm se desobrigando dos 

ditos benefícios sociais, ou funções sociais exercidas, por um Estado do Bem-Estar 

Social (Welfare State), que nunca chegou a existir, de fato, na América Latina. 

Tivemos sim uma mescla de Estado assistencialista-corporativo-paternalista-

autoritário-nepotista. (SIQUEIRA, 1995, p. 1).   

 

No que concerne à dimensão social, insta salientar que ela envolve a ligação entre 

a universidade e a sociedade (SIQUEIRA, 1995), que pode ocorrer através do tripé da 

universidade, estando prioritariamente presente na vertente da extensão universitária, 

possibilitando impacto e transformação social. 

  

Estabelecimento de uma relação entre a universidade e outros setores da sociedade, 

com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades 

da maioria da população e implementadora de desenvolvimento regional e de 

políticas públicas. Essa diretriz consolida a orientação para cada ação da extensão 

universitária: frente à complexidade e a diversidade da realidade, é necessário eleger 

as questões mais prioritárias, com abrangência suficiente para uma atuação que 

colabore efetivamente para a mudança social. Definida a questão, é preciso estudá-la 

em todos seus detalhes, formular soluções, declarar o compromisso pessoal e 

institucional pela mudança e atuar. Freire (1980) propõe uma educação popular a 

qual tem por princípio a libertação dos indivíduos que, por meio de um 

desenvolvimento da consciência, passam a atingir um nível de criticidade e ação 

diferenciada. (CÉSAR, 2013, p. 23). 

 

Nessa perspectiva, mister apresentar o conceito de extensão universitária, 

debatido, construído e deliberado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras e que foi direcionado em especial às universidades públicas e à 

sociedade, o qual foi consolidado na Política Nacional de Extensão Universitária:  

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 

outros setores da sociedade. (FORPROEX, 2012). 

 

Dessa forma, a dimensão social decorrente da extensão universitária pode 

fomentar a interação dialógica entre universidade e sociedade. Por interação dialógica, leciona 

César:  

 

Desenvolvimento de relações entre universidade e setores sociais marcadas pelo 

diálogo, pela ação de mão-dupla, de troca de saberes, de superação do discurso da 

hegemonia acadêmica que ainda marca uma concepção ultrapassada de extensão: 

estender à sociedade o conhecimento acumulado pela universidade para uma aliança 

com movimentos sociais de superação de desigualdades e de exclusão. Barreiro 

(1980) declara que a educação popular é claramente compreendida hoje como um 

instrumento de contribuição imediata a uma efetiva participação popular em 

processos de transformação da sociedade, cada vez mais próximas de projetos 
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realistas de participação nas transformações sociais. Kunsch (1992) destaca a 

universidade por suas próprias finalidades, exercendo um papel de fundamental 

importância na construção da sociedade moderna. (CÉSAR, 2013, p. 24). 

 

A prática da extensão universitária deve contribuir significativamente com as 

demandas sociais, viabilizando a transformação social:  

 

A extensão, como educação, constitui ação social transformadora, já que se 

materializa em atos que não se esgotam em si mesmos, mas projetam-se na direção 

da transformação social. Ela implica produção de um conhecimento capaz de gerar 

essas transformações, caracterizando-se, portanto, como educação em processo. São 

atos que expressam preocupações, necessidades ou vontades individuais e coletivas, 

voltados para o estado atual da população ou de parte dela. De forma 

transformadora, representam, portanto, uma das expressões da função social da 

universidade, que é produzir conhecimentos com relevância social, capazes de 

induzir transformações de impacto, consideradas necessárias pelos segmentos 

sociais envolvidos. (VIANNA; DALBEN, 2009. p. 167).  

 

Dessa forma, a cultura da extensionalidade nas universidades deve orientar toda a 

trilogia acadêmica e inclusive buscar relevante interface com as atividades de pesquisa.  

 

A extensionalidade é, portanto, eixo transversal para as atividades acadêmicas de 

ensino, de pesquisa e de extensão; dá continuidade à articulação entre teoria e 

prática; e promove a integração entre universidade e sociedade, legitimando o seu 

projeto pedagógico como geradora e sistematizadora de conhecimentos.  

A extensionalidade constitui-se, portanto, num princípio que deve nortear as práticas 

de ensino, de pesquisa e de extensão. Assim, uma pesquisa, desde a sua gênese, na 

definição do tema e dos objetivos, deve ter um caráter de extensionalidade, pois 

precisa expressar a destinação histórica dos seus resultados, com a acessibilidade 

social do conhecimento gerado e sistematizado (SÍVERES et al., 2009, p. 23-24).   

  

Assim sendo, a pesquisa realizada em conjunto com a extensão pode ser melhor 

produtiva para a sociedade. Ou seja, determinam-se os objetivos de uma pesquisa porque se 

construiu, junto com algum setor da sociedade, uma demanda específica a partir de um 

problema real. Ao realizar a pesquisa universitária em interface com a extensão são 

amplificados os resultados que poderão ser colocados à disposição da sociedade, conforme 

suas necessidades, viabilizando a transformação social.  

Por sua vez, a interação entre universidade e empresa, na perspectiva da 

transferência de tecnologia e inovação, apresenta-se como uma importante fonte alternativa de 

recursos financeiros para as universidades, face ao déficit de receitas. Já para as empresas, 

representa significativa fonte de avanço tecnológico, capaz de gerar maior competitividade, a 

fim de enfrentar a concorrência e globalização mercadológica, o que possibilita o alcance do 

lucro do setor privado (KOBAYASHI et al., 2013). 
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 Dentre as principais vantagens decorrentes da transferência de tecnologia, 

envolvendo empresas e universidades, são apontadas também por Kobayashi et al (2013, p. 

5), com base nos estudos desenvolvidos por Reinhart e Selter apud Marchiori e Colenzi Jr as 

que se seguem:  

 

a) Para as empresas: aumento do pessoal cientificamente treinado; uma janela para o 

futuro da tecnologia; oportunidades para os empregados aumentarem suas bases de 

conhecimento; aumento do acesso à propriedade intelectual, patentes, e publicações, 

e acesso aos laboratórios, faculdades e outros recursos destas instituições. 

b) Para as universidades: uma alternativa para o declínio dos fundos 

governamentais; expansão nas oportunidades de aprendizado dos estudantes; 

aumento das publicações e patentes, e oportunidades para consultarem-se fora da 

academia (KOBAYASHI et al., 2013, p. 5). 

 

 

Dessa forma podem ser elencadas as principais diferenças entre o ambiente 

acadêmico do meio empresarial:  

 
Enquanto a missão fundamental da empresa na sociedade é a produção e a 

geração direta de riqueza, a missão fundamental e singular da universidade é formar 

pessoal qualificado. Um projeto de pesquisa só será adequado a esta missão quando 

ele contribuir ao treinamento de estudantes, o que restringe o número de projetos 

que sejam atraentes por parte das universidades. 

Realizar um projeto treinando estudantes muda completamente a escala de tempo 

de conclusão do projeto. Por outro lado, a rapidez de conclusão é uma variável 

essencial do ponto de vista empresarial; 

O sigilo é essencial num projeto empresarial, enquanto que num projeto 

acadêmico o livre debate dos resultados é, e precisa ser, a norma; 

A motivação para a busca do conhecimento na universidade é muito mais 

desinteressada do que na empresa. Por isso, a Pesquisa Fundamental acontece mais 

frequentemente no ambiente acadêmico, enquanto que a Pesquisa Aplicada e o 

Desenvolvimento Tecnológico ocorrem mais frequentemente na empresa. (CRUZ 

apud KOBAYASHI et al., 2013, p. 4). 

 

Com base na análise de Kobayashi, é possível compreender que, enquanto as 

universidades buscam o desenvolvimento das suas pesquisas, as empresas almejam o lucro e, 

portanto, os projetos são selecionados de forma criteriosa, conforme seus riscos e retornos 

econômico-financeiros. Todavia, ainda segundo Cruz apud Kobayashi et al. (2013), a 

interação entre universidade e empresa pode contribuir com a melhor formação dos 

estudantes, a busca pela cultura de valorização do conhecimento para o setor privado e 

viabilizar a contratação dos profissionais formados nas universidades pelas empresas.  

Ao discutir a relação público-privado nas universidades públicas brasileiras, 

mormente no que concerne ao financiamento universitário, percebe-se o quanto é difícil 

estabelecer um encadeamento que seja benigno para ambos os lados, ou seja, tanto para a 

sociedade em geral, quanto para o setor privado (empresas). Nesse diapasão, cabe apontar, 
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mesmo que sucintamente, as principais características de três diferentes modelos de 

financiamento de pesquisas: o norte-americano (de sustentação privada), o modelo inglês 

(privado, mas proporcionalmente mais financiado pelo Estado), e modelo francês (híbrido, 

congregando a prevalência da intervenção estatal e parte da vertente privada), com fulcro na 

análise comparativa de seus respectivos sistemas educacionais:  

 

O primeiro país a ser selecionado foram os Estados Unidos. Seu sistema de 

educação superior é baseado em universidades (públicas e privadas) com grande 

grau de autonomia, a maioria das quais composta por instituições sem fins 

lucrativos. Praticamente todas elas cobram mensalidades ou anuidades, e é possível 

contar com subsídios estatais, concedidos tanto às instituições quanto aos alunos, 

dependendo de critérios seletivos. É provavelmente o sistema mais bem-sucedido do 

mundo quanto à qualidade e ao reconhecimento internacional, ainda que haja, a 

priori, dúvidas acerca da equidade no acesso à educação superior (VONBUN; 

MENDONÇA, 2012, p. 11).  

 

Por outro lado, o modelo inglês, abaixo exemplificado através do Reino Unido, 

diferencia-se do arquétipo norte-americano:  

 

O segundo país a ser observado é o Reino Unido. Seu sistema educacional é 

totalmente privado, mas proporcionalmente mais custeado pelo Estado, ainda que 

mantendo boa parte da autonomia decisória das universidades. Por um lado, serve 

como contraponto ao sistema norte-americano, visto que o Estado americano 

subsidia o setor privado menos fortemente e seu provimento dos serviços se dá em 

boa parte por instituições públicas. Por outro, assim como nos EUA, o sistema inglês 

dá bastante liberdade de ação às universidades para escolher alunos, professores e 

conteúdos. (VONBUN; MENDONÇA, 2012, p. 11).  

 

Já o modelo francês busca compatibilizar a intervenção estatal no financiamento 

da educação, o que é predominante, com alguma participação da iniciativa privada:  

 

O sistema de ensino superior francês é, em sua maioria, representado pelas 

instituições públicas, com 90% dos inscritos. O sistema francês caracteriza-se por 

possuir as prestigiadas Grandes Écoles que, ao contrário das universidades, podem 

definir o seu próprio critério para admissão de alunos. Criadas no século XIX, 

quando a universidade napoleônica se mostrou relutante em acolher os saberes 

técnicos emergentes, são financiadas pelo órgão do governo, embora sejam tuteladas 

pelo ministério responsável pelo ensino superior. (OLIVEIRA; SANTANA 

JÚNIOR, 2013, p. 10).  

 

Ainda sobre o arquétipo educacional francês:  

 

As universidades francesas têm autonomia legal e administrativa, elegendo seus 

órgãos de gestão. O financiamento é feito pelo Estado dividindo as despesas com 

pessoal das restantes. A partir de 1990, o Estado francês vem incentivando uma 

política de contratos entre o Ministério da Educação e as universidades. O objetivo 

dessa política é reforçar a independência das instituições de ensino e de 
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investigação, consolidando um novo tipo de relação entre a universidade e o Estado 

(OLIVEIRA; SANTANA JÚNIOR, 2013, p. 10).  

 

Dessa forma, percebe-se que os limites, rupturas e desdobramentos da relação 

público-privado no contexto das universidades públicas brasileiras envolvem uma realidade 

complexa. Uma possível saída para esse problema seria a busca de um equilíbrio entre essas 

duas tensões: o financiamento público como regra geral e o financiamento privado subsidiário 

a ele, de forma a complementar a ação estatal. Contudo, a problemática dessa relação não 

envolve somente o recebimento de investimento privado em pesquisas, e sim, pensando a 

universidade segundo o seu tripé (ensino, pesquisa e extensão), o desvio, pelo governo, de 

dinheiro público da educação pública para o financiamento e subsídio da educação privada.  

  

1.2.3 Cultura de ensino, pesquisa, extensão e inovação versus cultura do produtivismo 

acadêmico   

 

As universidades brasileiras são fundadas no tripé indissociável entre ensino, 

pesquisa e extensão, sendo que a inovação pode perpassar por todo esse tripé, de modo a 

viabilizar suas atividades finalísticas. Dessa forma, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as 

diretrizes e bases da Educação Nacional - LDBEN, preconiza em seu art. 43 as finalidades da 

educação superior, principal nível da educação trabalhado nessas instituições:    

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 
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pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 

níveis escolares (BRASIL, 1996).   

 

Em que pese as finalidades da educação superior, na contemporaneidade as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação acabam sendo prejudicadas pelo chamado 

produtivismo acadêmico. Trata-se de um modelo pautado pelo excesso de produtividade em 

detrimento das produções qualitativas geradas pelo ensino, pesquisa, extensão e inovação e 

que atinge até mesmo a formação dos futuros pesquisadores brasileiros (ZANDONÁ; 

CABRAL e SULZBACH, 2014).   

 

O processo de privatização e mercantilização do conhecimento deu uma nova razão 

e função social à universidade pública. A nova ordem neoliberal aproxima este ente 

público do mercado, apresentando-o em uma lógica empresarial, segundo a qual a 

qualidade foi substituída pela produtividade e o saber pelo custo/benefício 

(RODRIGUEZ; MARTINS, 2005). Sendo assim, o produtivismo acadêmico é 

resultado das políticas mercantilistas que negam a educação superior enquanto 

direito social e tornam-na mercadoria. (ZANDONÁ; CABRAL e SULZBACH, 

2015, p. 123-124).    

 

Sobre as origens do produtivismo acadêmico, explica-se:  

 

O produtivismo acadêmico é entendido neste artigo como um fenômeno derivado 

dos processos de regulação e controle, em particular, os de avaliação, que se 

caracterizam pela excessiva valorização da quantidade de produção científico-

acadêmica, tendendo a desconsiderar a sua qualidade (SGUISSARDI, 2010). Teve 

sua origem nos anos 1950 nos EUA e se tornou mundialmente conhecido pela 

expressão ―public or perish”, que significa que os professores/pesquisadores 

universitários que não publicassem de acordo com os parâmetros postos como ideais 

pelos órgãos financiadores, pela burocracia universitária ou pelo mercado, teriam 

sua carreira comprometida (FONSECA, 2001; NASCIMENTO, 2010; 

SGUISSARDI, 2010). O produtivismo acadêmico é decorrente do risco de que o 

produto final da pesquisa científica (a publicação) se transforme em um fim em si 

mesmo e não em um resultado decorrente do processo de produção de 

conhecimento. (PATRUS, DANTAS e SHIGAKI, 2015, p. 2).  

 

Complementam os referido autores, discorrendo a respeito da implantação do 

paradigma do produtivismo acadêmico na realidade brasileira: 

 

No Brasil, esse fenômeno tem sido alvo de críticas que o associam direta ou 

indiretamente à implantação do atual modelo de avaliação da pós-graduação stricto 

sensu pela agência estatal de financiamento, regulação e controle, Capes, a partir dos 

anos 1996/1997. Foi nesse período que os critérios quantitativos da produção 

acadêmica foram intensificados como parâmetros para a classificação dos cursos de 

mestrado e doutorado em todas as áreas (SGUISSARDI, 2010). Nessa ocasião, 

houve uma mudança de paradigma de avaliação preconizada pela Capes: 

inicialmente concebida para aperfeiçoar a formação de professores, a avaliação 

passou a focar a formação de pesquisadores. (MACHADO, 2007; ROSA, 2008 apud 

PATRUS, DANTAS e SHIGAKI, 2015, p. 2).  
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Dessa forma, foi implantado pela CAPES no Brasil um aparato de estímulo e 

controle da produção de conhecimento, determinando metas de publicações e estruturando a 

sistemática da pós-graduação a partir das mesmas, de forma hierárquica a partir de critérios 

definidos. Assim sendo, de acordo com critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), um programa de pós-graduação atinge um padrão de 

―excelência‖ caso a maior parcela do quadro de professores publique artigos em revistas que 

integram a lista nominada de Qualis Capes, a qual possui variação de A1 a B2. De acordo 

com esse modelo a produção científica é medida através do quantitativo de artigos publicados 

em revistas de âmbito nacional e internacional (PIRES et al., 2015).   

 

Trata-se exclusivamente, para os referidos autores, de uma dose consistente de 

colonialismo intelectual, um subproduto necessário do sistema de dominação de um 

país dependente, em que, aqueles que publicam mais e, por este motivo, são 

considerados mais aptos cientificamente, estão no comando das ações. (PIRES et al., 

2015, p. 4). 

 

Acerca do paradigma de universidade operacional, calcada no produtivismo 

acadêmico, retratado pela filósofa Marilena Chauí no que concerne as políticas de pós-

graduação stricto sensu no Brasil, destaca Gonçalves Neto apud Pires et al (2015):  

  

Desenha-se, portanto, um interesse contínuo dos setores produtivos da sociedade 

capitalista pelos trabalhos de pesquisa, de produção de inovações, que lhes permitam 

posicionar-se vantajosamente dentro do novo paradigma produtivo que se muda de 

forma vertiginosa, dependendo cada vez mais do progresso técnico e da criatividade 

dos trabalhadores, etc. Por isso, o sistema educacional passa a ocupar posição 

privilegiada neste novo modelo de sociedade, já que os trabalhadores que irão 

ocupar os cargos no interior das empresas não podem seguir os velhos princípios 

assentados no taylorismo, mas precisam desenvolver habilidades específicas, 

capacidade de decisão, etc, o que implica, no retorno da inteligência para o mundo 

da produção. (GONÇALVES NETO, 1999, p. 231-248 apud PIRES et al., 2015, p. 

8). 

 

Em que pese o posicionamento transcrito acima, compreende-se na 

contemporaneidade que a política produtivista de publicação não interessa nem mais mesmo 

ao mercado. Afinal, o que importa, no contexto do marco regulatório de ciência, tecnologia e 

inovação, estabelecido pela Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016), não são as publicações. O 

paper não é importante, como também estão se tornando cada vez mais irrelevantes as 

patentes que são utilizadas exclusivamente como mero indicador no Currículo Lattes de 

professores/pesquisadores das universidades. Mas, por outro lado, as tecnologias e demais 

formas de propriedade intelectual que são geradas e transferidas, as inovações tecnológicas, 
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bem como as demais formas de interação, parcerias e desenvolvimento de base tecnológica e 

social passam a ser consideradas importantes nesse contexto do marco regulatório em questão.     

Conforme refletido por Pires, o paradigma do produtivismo acadêmico está 

relacionado à perda da autonomia nas universidades federais, no que concerne às suas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, mormente em seus programas de pós-

graduação stricto sensu: 

 

Aliada à perda de autonomia nas universidades federais e nos programas de pós-

graduação stricto sensu, encontra-se a educação produtivista. O trabalho pedagógico 

pautado na pedagogia produtivista é caracterizado pela sua fragmentação e responde 

às demandas de disciplinamento do mundo do trabalho capitalista organizado e 

gerido segundo os princípios do taylorismo/fordismo, em três dimensões: técnica, 

política e comportamental. Em Taylor e Fayol, o papel conferido à disciplina 

copiada dos modelos das estruturas militares é um elemento básico na teoria clássica 

da administração. Este disciplinamento configura-se como uma transformação 

intelectual, cultural, política e ética, uma vez que tem por objetivo o 

desenvolvimento de uma concepção de mundo tão consensual quanto possível, 

tendo em vista as necessidades de valorização do capital. (PIRES et al., 2015, p. 9). 

 

Dessa forma, o pensamento de Pires, acima transcrito, associa o produtivismo 

acadêmico à perda de autonomia da universidade. Ao verificar o posicionamento desse autor, 

é possível compreender que ele trata do trabalho pedagógico de forma ampla, o qual pode 

perpassar pelas atividades de ensino, pesquisa, extensão e também da inovação, além de fazer 

uma crítica à departamentalização do saber, em apoio claro à indissociabilidade de tais 

atividades inerentes à essência da universidade.   

Ademais, infere-se com base no exposto acima que a incorporação de 

metodologias de gerenciamento do trabalho do setor produtivo no ambiente acadêmico 

expressa-se através das normas do mercado e do mundo empresarial, coadunando com a 

concepção de educação enquanto serviço e não mais como um direito social imprescindível à 

dignidade humana. O produtivismo acadêmico, enquanto reflexo dessa ideologia, acaba por 

minar no ambiente acadêmico a criatividade e qualidade da produção universitária, colocando 

em xeque as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação das universidades públicas 

brasileiras.  

Considera-se também que o produtivismo pode impactar significativamente na 

autonomia das universidades, com a abertura cada vez maior ao financiamento privado de 

pesquisa, pois o produtivismo acadêmico não é mais demanda de mercado em função de 

artigos.  

Compreende-se, ainda, que o produtivismo imposto pelo Capes é contrário à 

ideologia do marco regulatório de ciência tecnologia e inovação (Lei nº 13.243/2016). Esse 
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marco regulatório consagra de certa forma o final da época produtivista, colocando a 

universidade pública em uma era mais aplicada, buscando a consolidação das atividades 

inerentes ao seu tripé, aliado à inovação, com foco na interação entre universidades, governo, 

empresas e sociedade, fomentando, assim, as searas econômica e social ao estabelecer 

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 

com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país (BRASIL, 2016).  
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2 RESULTADOS: ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL E METAJURÍDICA DA 

POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

DA UFVJM 

 

Este capítulo tem por escopo realizar a análise de conformidade legal entre a 

política de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM com a lei de inovação 

em vigência e ainda com as questões centrais apresentadas no escopo metajurídico deste 

trabalho, as quais foram discutidas em seu referencial teórico.  

Essa análise legal foi estruturada através da aferição da conformidade 

(similaridade), não conformidade ou ainda atendimento parcial entre os instrumentos que 

regulamentam a política de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM e o art. 

15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), inserido pela Lei nº 13.243/2016, o qual define 

juridicamente, em âmbito nacional, quais as diretrizes e objetivos devem ser estabelecidos 

nessas referidas políticas das ICTs de direito público, caso da UFVJM:   

 

Art. 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.  (BRASIL, 2016)  

 

Cabe ressaltar que a UFVJM ainda não possui uma política de propriedade 

intelectual definida e consolidada em um documento único. O que existe são instrumentos, 

dispostos de forma pulverizada, em diferentes resoluções dos órgãos de deliberação superior 

da UFVJM, em especial do Conselho Universitário - Consu e Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - Consepe dessa universidade e que balizam o processo de tomada de decisão em 

tais matérias.  
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Art. 22. O Conselho Universitário é o órgão superior máximo de deliberação 

coletiva da Universidade, em matéria de política universitária e de administração.  

Art. 23. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão técnico de supervisão 

e deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão. (UFVJM, 2014).  

 

Considerando que o Consu e Consepe são órgãos colegiados de cúpula da 

UFVJM, a regulamentação interna das matérias e atividades inerentes à sua respectiva esfera 

de competência administrativa efetiva-se através das resoluções que complementaram as 

disposições do Estatuto e do Regimento Geral da universidade (UFVJM, 2014). Nesse 

sentido, cabe apresentar o conceito de resoluções apresentado sob a luz do jusadministrativista 

Hely Lopes de Meirelles: 

 

Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do 

Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir decretos) ou 

pelos presidentes de tribunais, órgãos legislativos e colegiados, para disciplinar 

matéria de sua competência específica. Por exceção admitem-se resoluções 

individuais. (MEIRELLES, 2000, p. 174).   

 

Insta ressaltar ainda que tais resoluções do Consu e Consepe, as quais amparam 

algumas ações na UFVJM e que poderiam constituir pontos centrais nas políticas de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica, são posteriores à vigência da Lei nº 10.973, de 

2 de dezembro de 2004 (lei de inovação), mas, todavia, são anteriores à vigência da Lei nº 

13.243, de 11 de janeiro de 2016 (marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação), a qual 

alterou disposições da lei de inovação, inclusive incluindo o art. 15-A.   

Cada uma dessas normativas que fazem parte do ordenamento jurídico da UFVJM 

(nos seus últimos oito anos - interstício de 2008 a 2016), consistentes nas resoluções 

inframencionadas, constituiu um tópico específico neste estudo e foi analisada de forma 

comparativa, com base em cada um dos incisos do art. 15-A da atual Lei nº 10.973/2004 (lei 

de inovação). Isso não significa que tais resoluções devem ser interpretadas de forma isolada e 

estanque, uma vez que algumas delas estabelecem inter-relações inclusive com outras 

resoluções. Portanto, a opção de analisá-las neste capítulo, de forma destacada, mas 

contextualizada, justifica-se para fins didático-metodológicos, de modo a melhor fazer 

compreender a evolução normativa da UFVJM de forma lógica e sequencial.     

Essas normativas são as oito resoluções abaixo apresentadas:  

(i) Resolução Consepe nº 1, de 21 de setembro de 2007, alterado pela Resolução 

Consepe nº. 24, de 17 de outubro de 2008 – regulamento das ações de extensão 

universitária.  
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(ii) Resolução Consu nº 23/2008, de 18 de agosto de 2008 – cria o Núcleo de 

Inovação Tecnológica - NITec.    

(iii) Resolução Consepe nº 3/2009 -  aprova o Regimento do Núcleo e Inovação 

Tecnológica e Proteção do Conhecimento - NITec. 

(iv) Resolução Consu nº 8/2010 - criação do CITec e constituição do seu 

primeiro regimento;  

 (v) Resolução Consu nº 13, de 1º/4/2011- transferência de tecnologia e ganhos 

econômicos;  

(vi) Anexo da Resolução Consepe nº 17, de 21 de outubro de 2011- segundo 

regimento do NITec;  

(vii) Anexo da Resolução Consu nº 11/2012 - segundo regimento do CITec; 

(viii) Resolução Consu nº 12, de 23 de novembro de 2016 - disciplina o 

relacionamento entre a UFVJM e as fundações de apoio.   

Enriquecendo a proposta de análise jurídica acima delineada, de forma a 

complementá-la, tais resoluções também foram analisadas sob o prisma das principais 

questões metajurídicas, abaixo recordadas, e que foram tratadas no referencial teórico deste 

estudo:  

(i) Autonomia da instituição frente ao financiamento privado; 

(ii) Relação público-privado (dimensão social versus lucro). 

(iii) Cultura de ensino, pesquisa, extensão e inovação versus cultura do 

produtivismo acadêmico.    

Espera-se que, com base nessa análise jurídica e metajurídica, possam ser 

sinalizados caminhos para ulteriormente contribuir para o debate junto à comunidade 

universitária da UFVJM, de modo a colaborar para o aperfeiçoamento e consolidação dos 

instrumentos jurídicos internos que regulamentam as políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica dessa universidade, em consonância com as suas necessidades 

institucionais, o que será discutido com mais profundidade no próximo capítulo.  

 

2.1 Resolução Consepe nº 1/2007, alterada pela Resolução Consepe nº 24/2008  

 

A Resolução Consepe nº 1, de 21 de setembro de 2007, alterada pela Resolução 

Consepe nº. 24, de 17 de outubro de 2008 (UFVJM, 2007), preconizou em seu anexo o 

Regulamento das Ações de Extensão Universitária da UFVJM. Esse regulamento estabelece 
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as normas e os procedimentos para a proposição, a aprovação, o registro, a execução e o 

acompanhamento das ações de extensão universitária dessa universidade.  

A priori, cabe apresentar o conceito de ação de extensão universitária, adotado por 

esse regulamento, em seu item II: ―Entende-se por Ação de Extensão Universitária todo 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade‖ 

(UFVJM, 2007). 

Considerando as especificidades dessa resolução em apreço, a qual apresenta a 

disposição de seu texto de forma diferenciada das demais resoluções a serem analisadas neste 

trabalho, optou-se primeiramente por apresentar de forma literal os principais itens do 

regulamento das ações de extensão universitária da UFVJM que se relacionam com as 

temáticas centrais do art. 15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação) para, posteriormente, 

ou seja, num segundo momento, indicar quais itens do referido regulamento estão 

correlacionados com cada uma das diretrizes e objetivos preconizados por esse art. 15-A, 

parágrafo único, em todos os seus incisos. Por fim, será realizada a análise metajurídica da 

resolução em tela.   

Nessa toada, os principais itens da resolução, estabelecidos em seu Anexo I 

(classificação e definição das ações de extensão universitária, proposta pelo Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras), enquanto três categorias de 

relevância para a análise jurídica da resolução em tela (ações de extensão universitária, áreas 

temáticas e linhas de extensão), bem como suas respectivas ementas e descrição são 

apresentadas abaixo:  

(i) Ações de extensão universitária: prestação de serviços e atividades de 

propriedade intelectual, inframencionados:  

 

5. Prestação de Serviço 

Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou 

contratado por terceiros. A prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, 

inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem. Quando a 

prestação de serviço é oferecida como ―projeto‖ ou ―curso‖ deve ser registrada como 

tal. 

(...)  

5.3. Atividades de Propriedade Intelectual 

Depósito de Patentes e Modelos de Utilidades; Registro de Marcas e Softwares; 

Contratos de Transferência de Tecnologia. (UFVJM, 2008). 

 

(ii) Áreas temáticas: tecnologia de produção, consoante ao exposto abaixo:  

7. Tecnologia e Produção 
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Transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas juniores; 

inovação tecnológica; polos tecnológicos; capacitação e qualificação de recursos 

humanos e de gestores de políticas públicas de ciências e tecnologia; cooperação 

interinstitucional e cooperação internacional na área; direitos de propriedade e 

patentes. (UFVJM, 2008). 

(iii) Linhas de Extensão: compreendendo o desenvolvimento regional; 

desenvolvimento tecnológico; empreendedorismo; espaços de ciência; gestão 

institucional; inovação tecnológica; patrimônio cultural, histórico, natural e 

imaterial; propriedade intelectual e patentes (todos citados abaixo):  

8. Desenvolvimento Regional 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações voltadas para a elaboração de diagnóstico e de propostas de 

planejamento regional (urbano e rural) envolvendo práticas destinadas a elaboração 

de planos diretores, soluções, tratamento de problemas e melhoria da qualidade de 

vida da população local, tendo em vista sua capacidade produtiva e potencial de 

incorporação na implementação das ações; participação em fóruns Desenvolvimento 

Local Integrado e Sustentável - DLIS; participação e assessoria a conselhos 

regionais, estaduais e locais de desenvolvimento e a fóruns de municípios e 

associações afins; elaboração de matrizes e estudos sobre desenvolvimento regional 

integrado, tendo como base recursos locais renováveis e práticas sustentáveis; 

discussão sobre permacultura; definição de indicadores e métodos de avaliação de 

desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade; formação, capacitação e 

qualificação de pessoas envolvidas na temática; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático na área. 

 

10. Desenvolvimento tecnológico 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações relativas a processos de investigação e produção de novas 

tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e produção 

(inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção de bens e serviços); 

serviços tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica; 

adaptação de tecnologias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e material 

didático na área. 

 

 14. Empreendedorismo 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria e realização de 

eventos relativos à constituição e gestão de empresas juniores, pré- incubadoras,  

incubadoras de empresas, parques e pólos tecnológicos, cooperativas e 

empreendimentos solidários e outras ações voltadas para a identificação, 

aproveitamento de novas oportunidades e recursos de maneira inovadora, com foco 

na criação de empregos e negócios estimulando a pró-atividade, formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático na área. 

 

17. Espaços de ciência 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações voltadas para a difusão e divulgação de conhecimentos 

científicos e tecnológicos em espaços de ciência, como museus, observatórios, 

planetários, estações marinhas, entre outros; organização desses espaços; formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático, relacionados ao tema. 

 

24. Gestão institucional 
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Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações visando ao planejamento, implantação, implementação e 

acompanhamento de estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor, governamentais e não 

governamentais; formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área. 

 

28. Inovação tecnológica 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações que compreendem a introdução de produtos ou processos 

tecnologicamente novos e melhorias significativas a serem implementadas em 

produtos ou processos existentes nas diversas áreas do conhecimento. Considera-se 

uma inovação tecnológica de produto ou processo aquela que tenha sido 

implementada e introduzida no mercado (inovação de 

produto) ou utilizada no processo de produção (inovação de processo). Formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de 

informações, conhecimentos e material didático na área. 

 

37. Patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações visando à preservação, recuperação, promoção e difusão de 

patrimônio artístico, cultural e histórico (bens culturais móveis e imóveis, obras de 

arte, arquitetura, espaço urbano, paisagismo, música, literatura, teatro, dança, 

artesanato, folclore, manifestações religiosas populares), natural (natureza, meio 

ambiente) e imaterial (culinária, costumes do povo), mediante formação, 

organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, centros 

culturais, arquivos e outras organizações culturais, coleções e acervos; restauração 

de bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural; proteção e promoção do 

folclore, do artesanato, das tradições culturais e dos movimentos religiosos 

populares; valorização do patrimônio; formação, capacitação e qualificação de 

pessoas que atuam na área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área. 

 

39. Propriedade intelectual e patentes 

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de 

eventos e outras ações voltadas para processos de identificação, regulamentação e 

registro de direitos autorais e outros sobre propriedade intelectual e patentes; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; produção e 

divulgação de informações, conhecimentos e material didático na área. (UFVJM, 

2008). 

 

Uma vez expostos os itens de relevância do regulamento das ações de extensão da 

UFVJM, passa-se à análise legal, considerando as diretrizes e objetivos especificados nos 

incisos do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação.   

Quanto às diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional (inciso I do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação), a resolução em análise está em conformidade com tal disposição legal, 

considerando que a contempla nos itens: desenvolvimento regional e gestão institucional.  

Por sua vez, no que concerne às diretrizes e objetivos de empreendedorismo, de 

gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas (inciso II do parágrafo 

único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução em tela os atende parcialmente, nos 
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seguintes itens: tecnologia e produção; empreendedorismo. Cabe destacar que a resolução não 

contemplou em seu texto disposições acerca da participação no capital social de empresas.  

Já no tocante às diretrizes e objetivos para extensão tecnológica e prestação de 

serviços técnicos (inciso III do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução 

em epígrafe está em conformidade com essas disposições legais, considerando a presença 

delas nos seguintes itens da resolução: prestação de serviço, atividades de propriedade 

intelectual, desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica. 

Contudo, as diretrizes e objetivos para compartilhamento e permissão de uso por 

terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual e para 

institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica (respectivamente incisos IV e 

VI do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução em análise não os 

contempla, estando, pois, em desconformidade com tais disposições legais. 

 Quanto às diretrizes e objetivos de gestão da propriedade intelectual e de 

transferência de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a 

resolução em tela está em conformidade com essas disposições legais, conquanto estão 

previstos nos seguintes itens da resolução: atividades de propriedade intelectual, tecnologia e 

produção, desenvolvimento tecnológico, inovação tecnológica; patrimônio cultural, histórico, 

natural e imaterial; propriedade intelectual e patentes.   

 No que tange às diretrizes e objetivos para orientação das ações institucionais de 

capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de 

tecnologia e propriedade intelectual (inciso VI do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação), a resolução em análise também está em conformidade com tais disposições legais, 

considerando a presença delas nos seguintes itens: tecnologia e produção, desenvolvimento 

tecnológico, empreendedorismo, espaços de ciência, inovação tecnológica; patrimônio 

cultural, histórico, natural e imaterial e propriedade intelectual e patentes.  

Por sua vez, quanto às diretrizes e objetivos para estabelecimento de parcerias 

para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras 

entidades, a resolução em apreço atende parcialmente a essas disposições legais, considerando 

que a referida resolução as compreende nos seguintes itens: desenvolvimento tecnológico e 

empreendedorismo. Cabe esclarecer que a resolução em tela não dispôs nada a respeito dos 

inventores independentes.  

 Por fim, na alçada dos escopos metajurídicos, a resolução em epígrafe, a qual 

estabelece o regulamento das ações de extensão universitária da UFVJM, possibilita a 

autonomia da instituição frente ao financiamento, mormente através da prestação de serviços. 
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No que concerne à relação público-privado, a resolução fomenta esse encadeamento, ao 

prever a busca de parcerias com as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Já no que 

tange ao tripé da universidade, cabe destacar que a resolução considera e incentiva as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, concebendo as ações de 

extensão universitária enquanto processo educativo e cultural pautado na articulação dessas 

atividades, de forma a possibilitar a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade. Cabe destacar ainda que a UFVJM possui uma política de extensão consolidada e, 

por sua vez, as ações de extensão universitária devem estar em consonância com a política de 

extensão universitária dessa universidade pública federal.  

 

2.2 Resolução Consu nº 23/2008 

 

A Resolução Consu nº 23, de 18 de agosto de 2008, criou o Núcleo de Inovação 

Tecnológica- NITec, alterando a estrutura básica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG) da UFVJM. Cabe destacar que o NITec é considerado o Núcleo de 

Inovação- NIT da UFVJM para fins legais (UFVJM, 2008).  

Essa resolução não atende aos incisos I, II, III, IV, VII e VIII do art. 15-A, 

parágrafo único da Lei nº 10.973/2004, estando em desconformidade com tais incisos, pois 

não estabeleceu diretrizes e objetivos: estratégicos, de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional; de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de 

participação no capital social de empresas; para extensão tecnológica e prestação de serviços 

técnicos; para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; para orientação das ações institucionais 

de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência 

de tecnologia e propriedade intelectual; e para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades.  

No que se refere ao inciso VI, do art. 15-A do mesmo diploma legal, a referida 

resolução atende aos objetivos de institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT), estando em conformidade com a disposição legal em epígrafe, pois o 

NITec foi criado e institucionalizado através da Resolução  Consu nº 23/2008, em especial 

através do art. 1º, a qual vinculou esse órgão à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG), estabeleceu as suas unidades físicas previstas para serem localizadas no Campus de 

Diamantina e no Campus de Teófilo Otoni, preconizando ainda, suas respectivas atribuições.  
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Quanto às diretrizes e objetivo de gestão da propriedade intelectual e de 

transferência de tecnologia (inciso V, parágrafo único do art. 15-A do mesmo dispositivo 

legal), a Resolução Consu nº 23/2008 os atende parcialmente, por prever como atribuições do 

NITec, em seu art. 1º, inciso I: ―implantar as medidas requeridas para dar sustentação aos 

processos e às ações de inovação tecnológica da UFVJM‖ (UFVJM, 2008), e em seu inciso 

III: ―apoiar e assessorar docentes, pesquisadores associados, pós-graduandos, quanto à 

proteção de conhecimento gerado, objetivando a obtenção de patentes e ao uso de processos e 

produtos gerados a partir de pesquisas desenvolvidas com a interveniência da UFVJM‖ 

(UFVJM, 2008). Portanto, na resolução em análise estão presentes disposições inerentes à 

gestão da propriedade intelectual, mas a resolução não contemplou as disposições inerentes à 

transferência da tecnologia, estando, pois, em conformidade parcial com o art. 15-A, 

parágrafo único da Lei nº 10.973/2004.  

Por sua vez, face ao escopo metajurídico, verifica-se que a resolução em apreço, 

ao vincular o NITec à PRPPG, gera uma prevalência das atividades voltadas para a pesquisa e 

em nenhum momento menciona a transferência de tecnologia (extensão). Nesse sentido, a 

resolução enfatiza a proteção do conhecimento através de patentes. Percebe-se, ainda que, o 

apoio e assessoramento dos discentes quanto à proteção do conhecimento estão previstos 

apenas na pós-graduação, não estando contemplado na resolução em epígrafe o apoio aos 

discentes da graduação. 

No que concerne à relação público-privado, e ainda à autonomia da instituição 

frente ao financiamento privado, a resolução em tela busca coordenar as ações da UFVJM na 

Rede Mineira de Propriedade Intelectual – RMPI, enquanto sua parceira, bem como em outras 

iniciativas em curso no Brasil, possibilitando a essa universidade receber os benefícios 

disponibilizados pela legislação de ciência e tecnologia do país, bem como integrando os 

esforços governamentais através de redes de cooperação. 

 

2.3 Resolução Consepe nº 3/2009 

 

A Resolução Consepe nº 3, de 20 de março de 2009, aprovou o Regimento do 

Núcleo e Inovação Tecnológica e Proteção do Conhecimento- NITec, em seu anexo. Cabe 

ressaltar que essa resolução estabeleceu o primeiro regimento do NITec (UFVJM, 2009).   

Essa referida resolução não atende aos incisos II, III e IV do parágrafo único do 

art. 15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), estando em desconformidade com tais 

incisos, uma vez que não estabelece diretrizes e objetivos: de empreendedorismo, de gestão de 
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incubadoras e de participação no capital social de empresas; para extensão tecnológica e 

prestação de serviços técnicos, e para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de 

seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual. 

Quanto aos objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo 

local, regional ou nacional (inciso I do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a 

resolução em análise os atende em parte, uma vez que estão compreendidos parcialmente em 

seu art. 1º, o qual estabelece a missão do NITec: ―a gestão de ações e processos de inovação, 

traduzidas por projetos, apropriação de conhecimentos, via patentes ou outros instrumentos 

legais, propriedade intelectual, em todos os seus aspectos de direitos e transferências desses, 

no âmbito da UFVJM‖ (UFVJM, 2009). 

No que concerne à gestão da propriedade intelectual e de transferência de 

tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), 

a resolução em tela atende a tais diretrizes e objetivos, razão pela qual entende-se que está em 

conformidade com tais disposições, considerando que o art. 6º da resolução supracitada 

estabelece, dentre as competências do coordenador do NITec: ―V –  Coordenar e implementar 

políticas, definindo metas e ações no âmbito de inovações e, especificamente, no que se refere 

à propriedade intelectual, desenvolvidas na UFVJM‖ (UFVJM, 2009) e  

 

VIII – Supervisionar o licenciamento ou a realização de convênios, de acordos, ou 

de contratos com terceiros, visando à exploração das tecnologias geradas na 

UFVJM, observando as normas internas da Instituição, as leis, os atos 

administrativos que disciplinam a matéria, os contratos e as convenções 

internacionais, sem perder de vista o interesse público (UFVJM, 2009).  

 

Já no que se refere aos objetivos e diretrizes para institucionalização e gestão do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (inciso VI, do parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 

10.973/2004 (lei de inovação), entende-se que estão em conformidade com as disposições da 

resolução em análise, em especial com os seguintes artigos: art. 1º (missão), art. 2º 

(composição do Comitê Gestor do NITec), art. 5° (competência do presidente do NITec), art. 

6º  (competência do coordenador do NITec),  art. 7º (competência do gerente executivo do 

NITec), art. 8º (competência do comitê gestor), art. 9º (atribuições dos membros do conselho 

técnico-científico) e art. 10º (atribuições dos estagiários e bolsistas).  

Por sua vez, os objetivos e diretrizes para orientação das ações institucionais de 

capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de 

tecnologia e propriedade intelectual (inciso VII, do parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 

10.973/2004 (lei de inovação) estão em conformidade com a resolução em apreço, que 
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estabelece no seu art. 7º, dentre as competências do gerente executivo do NITec, 

especificamente em ―VI – Propor e gerenciar eventos, palestras, encontros, simpósios, quanto 

à temática Inovação e Propriedade Intelectual, direcionados à comunidade acadêmica‖ 

(UFVJM, 2009).  

No tocante aos objetivos e diretrizes para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades 

(inciso VIII, do parágrafo único do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a 

resolução atende em parte tais disposições legais, considerando que estabelece em seu art. 7º, 

no que se refere à competência do gerente executivo do NITec: ―X – Promover a interação do 

NITec com entidades e instituições, em especial com as Redes de Inovação e de Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia, tanto do estado de Minas Gerais quanto com 

aquelas ligadas à esfera federal e, ou internacional‖ (UFVJM, 2009). Insta salientar que esse 

item de análise foi considerando como de atendimento parcial às disposições legais, uma vez 

que em nenhum momento a resolução faz menção aos inventores independentes.  

Finalmente, na seara dos escopos metajurídicos, insta salientar que a Resolução 

Consepe nº 3/2009 demonstra em seu “corpus” que o foco de atuação do NITec eram as 

atividades de pesquisa, e não as atividades da extensão universitária. Não obstante, cabe 

destacar que a UFVJM ainda não possui uma política de pesquisa estabelecida. Contudo, 

percebe-se que a relação público-privado é fomentada através da interação do NITec com 

entidades e instituições, com ênfase inclusive na atuação com as redes congêneres às 

atividades finalísticas do NITec.  

 

2.4 Resolução Consu nº 8/2010 

 

A Resolução Consu nº 8, de 9 de abril de 2010, aprova a transformação da 

Diretoria de Inovação Tecnológica- DIT em Centro de Inovação Tecnológica- CITEC, órgão 

suplementar vinculado à Reitoria da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri - UFVJM. Essa resolução, que criou o CITec, estabeleceu em seu anexo o primeiro 

regimento desse órgão (UFVJM, 2010).  

As diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional (inciso I do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação) encontram-se presentes na resolução supracitada, em especial no art. 1º (o qual 

qualifica o CITec e estabelece as suas finalidades), bem como em seu art. 2º (estabelece a 

competência desse órgão).  
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Todavia, as diretrizes e objetivos de empreendedorismo, de gestão de incubadoras 

e de participação no capital social de empresas; para extensão tecnológica e prestação de 

serviços técnicos; para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus 

laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; para orientação das ações 

institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da 

inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual (respectivamente incisos II, III, 

IV, VII do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), não se encontram vislumbrados 

na resolução em análise, estando, pois, em desconformidade com tais disposições legais.  

 No que concerne às diretrizes e objetivos para institucionalização e gestão do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (inciso VI do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação), cabe destacar que não se encontram dispostos no corpus da Resolução Consu nº 

8/2010,  a qual está, por esse motivo, também em desconformidade com a disposição legal.  

Já no que diz respeito às diretrizes e objetivos de gestão da propriedade intelectual 

e de transferência de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), 

são atendidos parcialmente, considerando que o art. 2º, inciso II da resolução em apreço 

estabelece a competência do CITec no sentido de ―promover a formulação de políticas de 

inovação tecnológica e proteção ao conhecimento no âmbito da UFVJM‖.  

Por sua vez, no que diz respeito às diretrizes e objetivos para estabelecimento de 

parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e 

outras entidades (inciso VIII do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução 

em tela os atende parcialmente, considerando que foram definidas em seu art. 2º as seguintes 

competências do CITec: ―VI – estabelecer parcerias com instituições, órgãos e empresas 

públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica; e 

― VII – buscar o financiamento junto a órgãos de fomento e empresas públicas e privadas para 

o estabelecimento e consolidação do Parque Tecnológico da UFVJM‖. Cabe esclarecer que 

esse item de análise foi considerando como de atendimento parcial às disposições legais, uma 

vez que, em nenhum momento, a resolução faz menção aos inventores independentes.  

No que diz respeito aos escopos metajurídicos compreende-se que a resolução em 

epígrafe busca compatibilizar os esforços públicos e privados para o estabelecimento de 

parcerias para o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica, bem como a 

busca de financiamento para estabelecimento do Parque Tecnológico da UFVJM.  

Com relação às atividades do tripé universitário, a resolução em tela busca agregar 

competências e valores voltados ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de 

atuação da UFVJM e promover tecnologias de novas áreas do conhecimento, pela articulação 
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de atores da própria instituição e de outras instituições, órgãos e empresas públicas e privadas, 

tendo como finalidade, no âmbito acadêmico, a consolidação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, através da inovação tecnológica. 

Contudo, através de uma análise mais profunda, é possível constatar que na 

resolução em tela é dada ênfase às atividades de pesquisa, sendo que o ensino da pós-

graduação passa também a ser incentivado, inclusive em interface com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). Tal constatação pode ser inferida através do art. 2º, 

inciso VIII da referida resolução, o qual estabelece ser de competência do CITec ―fomentar, 

em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a criação de núcleos de 

pesquisa e de programas de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento‖.  

   

2.5 Resolução Consu nº 13/2011 

 

A Resolução Consu nº 13, de 1º de abril 2011, dispõe sobre ganhos econômicos 

advindos de transferência de tecnologia efetuada pela Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM para terceiros e dá outras providências.  

Essa resolução não atende aos incisos I, II, IV, VI, VII do parágrafo único do art. 

15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), estando em desconformidade com tais incisos, 

por não haver estabelecido diretrizes e objetivos: estratégicos de atuação institucional no 

ambiente produtivo local, regional ou nacional; de empreendedorismo, de gestão de 

incubadoras e de participação no capital social de empresas; para compartilhamento e 

permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital 

intelectual; para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica; para 

orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual.  

Com relação às diretrizes e objetivos para extensão tecnológica e prestação de 

serviços técnicos (inciso III do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução 

em foco os atente parcialmente, pois, embora inove no ordenamento jurídico da UFVJM, ao 

discorrer com certa profundidade sobre a transferência de tecnologia no âmbito dessa 

universidade pública (artigos 1º ao 10º), não reporta-se à prestação de serviços técnicos.    

Por sua vez, no que diz respeito às diretrizes e objetivos de gestão da propriedade 

intelectual e de transferência de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação), a resolução em análise está em conformidade com esse dispositivo legal, 
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considerando que as temáticas da propriedade intelectual e transferência de tecnologia 

permeiam quase que toda a resolução (especificamente do art. 1º ao 10º).  

Entretanto, há de ressaltar que a resolução apresenta um equívoco em seu art. 8º, 

parágrafo primeiro, abaixo citado:  

 

Art. 8º Na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM os 

ganhos econômicos serão igualmente distribuídos entre a Universidade, o 

Departamento, ou órgão equivalente, ao qual o servidor é lotado e ao(s) inventor(es) 

ou criador(es), cabendo a este(s) conforme permite a legislação vigente a premiação 

de 1/3 (um terço) sobre os ganhos auferidos pela Universidade pela exploração do 

invento ou criação.  

§ 1º Quando houver mais de um inventor ou criador, a premiação devida deve ser 

dividida em função da contribuição relativa de cada inventor ou criador, a qual é 

devidamente acordada entre as partes mediante declaração formal, mesmo àqueles 

não pertencentes ao quadro da instituição. (UFVJM, 2011).  

 

Insta esclarecer que o equívoco refere-se ao final da sentença supracitada, 

especificamente na expressão ―mesmo àqueles não pertencentes ao quadro da instituição‖. A 

UFVJM não pode regulamentar o percentual devido aos inventores e criadores de outras 

instituições, pois não possui autonomia para isso. A competência da UFVJM deve limitar-se a 

dispor sobre a divisão dos royalties e da premiação em seu âmbito interno, mas não naquilo 

que diz respeito à seara de outra instituição. Dessa forma, a redação desse artigo merece ser 

revisada, considerando as limitações do poder de regulamentação dessa universidade.  

No que diz respeito às diretrizes e objetivos para estabelecimento de parcerias 

para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras 

entidades (inciso VIII do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução os 

atende parcialmente, pois prevê em seu art. 9º a possibilidade de compartilhamento da 

titularidade com outras organizações, na hipótese de tecnologias financiadas com recursos 

externos de agências de fomento ou setores privados, prevendo que, nesse caso, os preceitos 

contratuais, com relação à propriedade intelectual, terão de ser cumpridos nos seus exatos 

termos. Contudo, a resolução não reconhece a figura do inventor independente.  

Na seara dos escopos metajurídicos, essa Resolução Consu nº 13/2011 traz 

interessantes desdobramentos. No que concerne à autonomia da instituição frente ao 

financiamento privado, cabe destacar que a resolução permite que a UFVJM receba recursos 

não apenas de instituições públicas, mas principalmente de setores privados (setor produtivo), 

oriundos de ganhos econômicos decorrentes de transferência de tecnologia efetuada pela 

universidade.  
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No que tange à relação público-privado, a resolução preconiza a busca de 

tecnologias financiadas com recursos de instituições públicas, como também privadas. 

Entretanto, percebe-se claramente, até mesmo pelo foco da ementa da própria resolução, que 

o objetivo são os ganhos econômicos obtidos através da transferência de tecnologia, chegando 

assim ao lucro.  

Obviamente que a UFVJM é uma instituição de ensino e como tal possui mister 

em ofertar educação (direito público e social) de qualidade a seus discentes, como também 

contribuir para o desenvolvimento social e regional em sua área de abrangência. O mercado é 

uma das demandas sócias, mas as demandas sociais vão além do setor produtivo e do 

empresariado de uma forma geral.  

Dessa forma, cabe destacar que, em congruência com o art. 1º, I da lei de 

inovação, incluído pela Lei nº 13.243/2016, dentre as medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, 

ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional do país deve-se observar, dentre outros princípios, a promoção das atividades 

científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social. 

Ademais, insta salientar que o conceito de inovação apresentado pelo art. 2º, IV da lei de 

inovação, também introduzido pela Lei nº 13.243/2016, é amplo e inclusive reporta-se, além 

do ambiente produtivo, ao social:  

 

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 (...). (BRASIL, 2016). 

 

Uma vez apresentadas tais considerações legais sobre os ambientes produtivo e 

social, ao confrontá-las com o escopo metajurídico e a Resolução Consu nº 13/2011, infere-se 

que essa resolução volta-se para o setor produtivo em detrimento do setor social. Não se 

encontra no corpus dessa resolução qualquer alusão à transferência de tecnologias sociais e 

tampouco o fomento ao desenvolvimento das inovações sociais.   

Contudo, no que diz respeito ao tripé universitário, cabe destacar que a Resolução 

Consu nº 13/2011 marca uma mudança no foco das regulamentações, passando a privilegiar 

não mais a pesquisa básica, mas sim a pesquisa aplicada e principalmente a extensão 

tecnológica, tendo como cerne o ambiente produtivo.  
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2.6 Resolução Consepe nº 17/2011 

 

A Resolução Consepe nº 17, de 21 de outubro de 2011, aprova o Regimento do 

Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção do Conhecimento – NITec, da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Essa resolução, em seu anexo, 

estabeleceu o segundo regimento do NITec e preconizou a sua subordinação ao Centro de 

Inovação Tecnológica- CITec/UFVJM.  

Com respeito às diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no 

ambiente produtivo local, regional ou nacional (inciso I do parágrafo único do art. 15-A da lei 

de inovação), a resolução supracitada os atende parcialmente, considerando que em seu art. 1º 

é consagrada a missão do NITec, no âmbito de atuação na UFVJM:  

 

Art 1º O Núcleo de Inovação Tecnológica e Proteção do Conhecimento – NITec, é 

um Órgão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, 

subordinado ao Centro de Inovação Tecnológica – CITEC, instituído pela Resolução 

do Conselho Universitário - CONSU, de número 23, de 18 de agosto de 2008, tendo 

como missão a gestão de ações e processos de inovação, traduzidas por projetos, 

apropriação de conhecimentos, via patentes ou outros instrumentos legais, 

propriedade intelectual, em todos os seus aspectos de direitos e transferências 

desses, no âmbito da UFVJM. (UFVJM, 2011). 

 

Ainda nessa esteira, o art. 5º, III institui como competência do gerente executivo 

do NITec: ―Implementar ações de divulgação voltadas ao fortalecimento da cultura de 

inovação e de proteção do conhecimento na comunidade acadêmica da UFJVM‖ (UFVJM, 

2011).  

Por sua vez, no que concerne às diretrizes e objetivos de empreendedorismo, de 

gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas; e para 

compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, 

recursos humanos e capital intelectual (respectivamente incisos II e IV do parágrafo único do 

art. 15-A da lei de inovação), a resolução em tela está em desconformidade com tais 

disposições, por não atendê-las.  

Já no âmbito das diretrizes e objetivos para extensão tecnológica e prestação de 

serviços técnicos (inciso III do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução 

os atende parcialmente, considerando que ela contempla apenas o que diz respeito aos 

aspectos correlacionados à transferência de tecnologia (art. 4º, VIII e 6º, II), não dispondo 

nada sobre a prestação de serviços técnicos.    
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Por outro lado, no que concerne às diretrizes e objetivos de gestão da propriedade 

intelectual e de transferência de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação), a resolução está em conformidade com essas disposições, considerando que tais 

matérias correlacionadas à propriedade intelectual e transferência de tecnologia estão 

compreendidas nela, em especial no art. 4º, VI, VII, VIII, X e também no art. 6, I, II.  

Os objetivos e diretrizes para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (inciso VI, do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação) estão em 

conformidade com as disposições da resolução em análise, em especial com os seguintes 

artigos: art. 1º (missão), art. 2º (composição do comitê gestor do NITec), art. 4º (competência 

do coordenador do NITec), art. 5º (competência do gerente executivo do NITec), art. 6º 

(competência e atribuições do comitê gestor) e  art. 7º (atribuições dos estagiários e bolsistas 

do NITec).   

Por sua vez, no que diz respeito às diretrizes e objetivos para orientação das ações 

institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da 

inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual (inciso VII, do parágrafo único 

do art. 15-A da lei de inovação), tais disposições estão em conformidade com a resolução em 

análise, tendo em vista que o art. 5º, IV estabelece como competência do gerente executivo do 

NITec: ―Auxiliar o coordenador na organização e gerenciamento de palestras, encontros, 

simpósios, e cursos na temática da inovação tecnológica‖ e o art. 6º, IV preconiza como de 

competência do comitê gestor: 

 

Definir políticas e solicitar o treinamento do pessoal técnico-administrativo e 

acadêmicos bolsistas vinculados ao NITec, no que tange à elaboração de Pedidos de 

Proteção, como Relatórios Descritivos, Buscas de Anterioridade em Bancos de 

Patente, Reivindicações, e demais documentos requeridos pelo INPI. (UFVJM, 

2011).  

 

No tocante às diretrizes e objetivos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades 

(inciso VIII, do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), tais disposições são 

atendidas parcialmente, considerando que o art. 4º, IX dispõe como de competência do 

coordenador: ―representar o NITec externamente, junto às congêneres estaduais e federais e 

demais instituições ligadas à inovação e à propriedade intelectual, ao passo que o art. 5, VI, 

estabelece como competência do gerente executivo do NITec:  

 

Auxiliar o coordenador na busca da interação do NITec com entidades e instituições, 

em especial com as Redes de Inovação e de Propriedade Intelectual e de 
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Transferência de Tecnologia, tanto do estado de Minas Gerais quanto com aquelas 

ligadas à esfera federal e, ou internacional. (UFVJM, 2011).  

 

Em nenhum momento a resolução em tela busca dispor sobre os inventores 

independentes, reconhecendo apenas os inventores institucionais.  

Finalmente, quanto aos escopos metajurídicos, insta salientar que, consoante a 

Resolução Consepe nº 17/2011, são foco de atuação do NITec as atividades de pesquisa, e 

também a extensão (considerando a transferência de tecnologia), a qual também passa a ser 

cerne das atuações do NIT da UFVJM. Com a sua subordinação ao CITec, tornando-se um 

dos núcleos dessa macroestrutura, suas possibilidades de interface com os outros núcleos do 

CITec é potencializada, o que também lhe possibilita uma atuação mais engajada. A relação 

público-privado continua a ser incentivada através da interação do NITec com entidades e 

instituições, com ênfase inclusive na atuação com as redes congêneres às atividades 

finalísticas do NITec, o que constitui um facilitador para sua atuação.  

 

2.7 Resolução Consu nº 11/2012 

 

A Resolução Consu nº 11, de 6 de julho de 2012, aprova e estabelece em seu 

anexo o Regimento Interno do Centro de Inovação Tecnológica- CITec da UFVJM. Essa 

resolução estabelece o segundo regimento do CITec, atualmente em vigor, o qual mantém sua 

condição de órgão suplementar vinculado à Reitoria da universidade.  

As diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional (inciso I do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação) estão vislumbradas na resolução em epígrafe, em especial no art. 1º (o qual 

qualifica o CITec e estabelece as suas finalidades), bem como em seu art. 2º (que preconiza a 

competência desse órgão). Nesse sentido, o art. 1º da referida resolução dispõe que:  

 

Art. 1º O Centro de Inovação Tecnológica-CITec - órgão suplementar vinculado à 

Reitoria, visa agregar competências e valores voltados ao desenvolvimento 

tecnológico em todas as áreas de atuação da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM e promover tecnologias de novas áreas do 

conhecimento, pela articulação de atores da própria Instituição e de outras 

instituições, órgãos e empresas públicas e privadas, tendo como finalidade, no 

âmbito acadêmico, a consolidação das atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade, através da Inovação Tecnológica. (UFVJM, 2012). 

 

Por conseguinte, o art. 2º estabelece que:  

 

Art. 2º Compete ao CITec: 
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I – promover a contínua atualização de informações das inovações tecnológicas do 

mundo acadêmico e corporativo e efetuar sua divulgação no âmbito da Instituição; 

II – promover a formulação de políticas de inovação tecnológica e proteção ao 

conhecimento no âmbito da UFVJM; 

III – desenvolver mecanismos de incentivo ao interesse pela tecnologia e sua 

inovação junto à comunidade acadêmico-científica universitária; 

IV – reunir as competências científicas e tecnológicas estabelecidas na Instituição e 

articular o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas interdisciplinares voltadas para 

a inovação tecnológica; 

V – incentivar e promover a criação de núcleos de capacidade científica e 

tecnológica, subordinados ao CITec, para agregar recursos e competências para a 

execução de projetos com potencial inovador; 

VI – estabelecer parcerias com instituições, órgãos e empresas públicas e privadas 

para o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica; 

VII – buscar o financiamento junto a órgãos de fomento e empresas públicas e 

privadas para o estabelecimento e consolidação do Parque Tecnológico da UFVJM.  

(UFVJM, 2012). 

 

Entretanto, as diretrizes de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de 

participação no capital social de empresas; para extensão tecnológica e prestação de serviços 

técnicos; para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; para orientação das ações institucionais 

de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência 

de tecnologia e propriedade intelectual (respectivamente incisos II, III, IV, VII do parágrafo 

único do art. 15-A da lei de inovação), não se encontram vislumbrados na resolução em 

análise, o que a deixa em desconformidade com tais disposições legais.  

Já as diretrizes e objetivos de gestão da propriedade intelectual e de transferência 

de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação) são atendidos 

parcialmente, considerando que o art. 2º, II da resolução em apreço estabelece a competência 

do CITec no sentido de ―promover a formulação de políticas de inovação tecnológica e 

proteção ao conhecimento no âmbito da UFVJM‖.  

 Por sua vez, cabe destacar que, no que concerne às diretrizes e objetivos para 

institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica (inciso VI do parágrafo único 

do art. 15-A da lei de inovação), a Resolução Consu nº 8/2010 não expressa tais diretrizes e 

objetivos em seu texto. Contudo, a análise desse item não pode ser realizada de forma isolada, 

mas sim de forma sistemática e contextualizada.  

Nesse diapasão, faz-se mister salientar que o NITec é considerado o Núcleo de 

Inovação- NIT da UFVJM,  para fins legais, e, por força do art. 1º do seu segundo regimento 

interno (Resolução Consepe nº 17, de 21 de outubro de 2011), passou a ser subordinado ao 

Centro de Inovação Tecnológica – CITEC, integrando-se a essa macroestrutura como um dos 

seus núcleos. Tendo em vista que o NITec presentemente integra a estrutura do CITec, 
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considera-se que as diretrizes e objetivos para institucionalização e gestão do Núcleo de 

Inovação Tecnológica estão em conformidade com tal disposição legal, preconizados pelos 

seguintes artigos da Resolução Consepe nº 17, de 21 de outubro de 2011: art. 1º (missão), art. 

2º (composição do comitê gestor do NITec), art. 4º (competência do coordenador do NITec), 

art. 5º (competência do gerente executivo do NITec, art. 6º (competência e atribuições do 

comitê gestor) e  art. 7º (atribuições dos estagiários e bolsistas do NITec).  

Já no que concerne às diretrizes e objetivos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades 

(inciso VIII do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), a Resolução Consu nº 

11/2012 os atende parcialmente, considerando que foram definidas em seu art. 2º as seguintes 

competências do CITec: ―VI – estabelecer parcerias com instituições, órgãos e empresas 

públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica; e 

―VII – buscar o financiamento junto a órgãos de fomento e empresas públicas e privadas para 

o estabelecimento e consolidação do Parque Tecnológico da UFVJM‖ (UFVJM, 2012). Insta 

esclarecer que esse item de análise foi considerando como de atendimento parcial às 

disposições legais, uma vez que em nenhum momento essa resolução dispõe sobre os 

inventores independentes.  

Finalmente, no tocante aos escopos metajurídicos, é possível constatar que a 

resolução em análise busca compatibilizar os esforços públicos e privados para o 

estabelecimento de parcerias voltadas para o desenvolvimento de projetos conjuntos de 

inovação tecnológica, como também para a busca de financiamento para estabelecimento do 

Parque Tecnológico da UFVJM.  

No que diz respeito às atividades do tripé da universidade, em que pese a ênfase 

ser dada às atividades de pesquisa, a resolução em análise busca agregar competências e 

valores voltados ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de atuação da UFVJM e 

promover tecnologias de novas áreas do conhecimento, pela articulação de atores da própria 

instituição e de outras instituições, órgãos e empresas públicas e privadas, tendo como 

finalidade, no âmbito acadêmico, a consolidação das atividades do ensino, pesquisa e 

extensão, através da inovação tecnológica.  
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2.8 Resolução Consu nº 12/2016 

 

A Resolução Consu nº 12, de 23 de novembro de 2016, disciplina o 

relacionamento entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

e as fundações de apoio, doravante denominadas Fundação, e dá outras providências. 

As diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente 

produtivo local, regional ou nacional (inciso I do parágrafo único do art. 15-A da lei de 

inovação) estão previstas na resolução em epígrafe na forma de projetos, em especial  

consoante ao disposto em seu art. 1º, abaixo transcrito, razões pelas quais entende-se pela 

conformidade com tal disposição legal:  

 

Art. 1º A relação entre a UFVJM, FUNDAÇÃO, Agências e Órgãos de Fomento, de 

direito público ou privado, no que diz respeito ao suporte a projetos de pesquisa, 

ensino e extensão, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de 

inovação, dar-se-á de acordo com os critérios fixados nesta resolução. 

Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, entende-se por PROJETO: 

Programas, Cursos, Eventos, Ações, Prestação de Serviços, projetos de ensino, de 

pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, de extensão, de desenvolvimento 

institucional, inclusive a gestão administrativa e financeira necessárias à execução 

dos planos de trabalho, atendida a legislação pertinente. (UFVJM, 2016). 

 

 Já com relação às diretrizes e objetivos estratégicos de empreendedorismo, de 

gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas (inciso II do parágrafo 

único do art. 15-A da lei de inovação), a resolução em tela os atende parcialmente, conforme 

seu art. 3º, parágrafo 4º, inciso IV, compreendendo os projetos de extensão em cultura, 

conforme disposto abaixo:  

 

§ 4º Para fins desta Resolução os Projetos podem ser:  

(...) 

VI – extensão e cultura: Projetos desenvolvidos em interação com os diversos 

setores da sociedade que visem o intercâmbio e o aprimoramento do conhecimento 

utilizado, incluindo a prestação de serviços de extensão, a transferência de 

tecnologia, as incubadoras de empresas, os parques tecnológicos e os demais 

ambientes promotores de desenvolvimento regional, preferencialmente na área de 

abrangência da UFVJM (...). (UFVJM, 2016). 

  

Por sua vez, na seara das diretrizes e objetivos para extensão tecnológica e 

prestação de serviços técnicos (inciso III do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), 

vale salientar que a resolução em tela está em conformidade com essa disposição legal, uma 

vez que os contempla na forma de projetos de pós-graduação, de pesquisa científica, 
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tecnológica ou de inovação, e também de projetos de extensão e cultura, conforme disposto 

no art. 3º, parágrafo quarto, incisos III e IV:  

 

Art. 3º A UFVJM poderá celebrar convênios, contratos e outras formas de parceria 

com ou sem o apoio da FUNDAÇÃO, por prazo determinado, com a finalidade de 

receber suporte a Projetos. 

(...) 

§ 4º Para fins desta Resolução os Projetos podem ser: 

III – pós-graduação, de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação: Projetos de 

ensino na pós-graduação, bem como, Projetos desenvolvidos por servidores da 

UFVJM, com ou sem a parceria de um ou mais setores da sociedade, que visem o 

intercâmbio ou desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, 

ou a prestação de serviços técnico-científicos;  

VI – extensão e cultura: Projetos desenvolvidos em interação com os diversos 

setores da 

sociedade que visem o intercâmbio e o aprimoramento do conhecimento utilizado, 

incluindo a prestação de serviços de extensão, a transferência de tecnologia, as 

incubadoras de empresas, os parques tecnológicos e os demais ambientes 

promotores de desenvolvimento regional, preferencialmente na área de abrangência 

da UFVJM. (UFVJM, 2016). 

 

Todavia, as diretrizes e objetivos para compartilhamento e permissão de uso por 

terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; e para 

orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual 

(respectivamente incisos IV e VII do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação) não se 

encontram vislumbrados na resolução em análise, o que a coloca em desconformidade com 

tais disposições legais.  

Quanto às diretrizes e objetivos de gestão da propriedade intelectual e de 

transferência de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação), 

entende-se que a resolução está em conformidade com essas diretrizes e objetivos, 

considerando que estão contemplados em diversos pontos. Dessa forma, cabe destacar quatro 

disposições dessa referida resolução, de forma minudente, para compreensão integral desses 

pontos, relacionados à gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.  

Nesse sentido, as primeiras disposições constam no art. 8, em todos os seus 

incisos, e com especial ênfase em seu inciso IX, abaixo citado:  

 

Art. 8º Os processos administrativos referentes aos contratos, convênios, acordos ou 

ajustes individualizados deverão ser baseados em plano de trabalho, no qual sejam 

precisamente definidos, sem o prejuízo de outras exigências legais: 

I – descrição clara do objeto classificando-o em uma das atividades descritas no § 2º 

do Art. 3º; 

II – objeto, justificativa, projeto básico, prazo de execução limitado no tempo, bem 

como os resultados esperados, metas, obrigações e responsabilidades de cada uma 
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das partes e respectivos indicadores quantitativos ou qualitativos de avaliação de 

resultados. Em todos os projetos deve ser incentivada a participação de discentes; 

III – possuir aprovação dos órgãos Colegiados Acadêmicos da UFVJM, em 

observância ao disposto no §2º do art. 6 do Decreto n.7.423/2010; 

IV – plano de aplicação de recursos, recursos da UFVJM envolvidos, com os 

ressarcimentos pertinentes, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.958, de 1994; 

V – participantes vinculados à UFVJM e autorizados a participar do projeto, 

identificados por seus registros funcionais, assim como estabelecida a periodicidade, 

duração, carga horária para a realização das atividades e os valores de bolsas ou 

retribuição pecuniária a serem concedidas, se houver; 

VI – os projetos devem ser realizados por, no mínimo, dois terços de pessoas 

vinculadas à UFVJM, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, 

estudantes regulares, 

pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal em programas de 

pesquisa. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo CONSEPE, poderão 

ser realizados projetos com a colaboração das fundações de apoio, com participação 

de pessoas vinculadas à UFVJM, em proporção inferior a dois terços, observado o 

mínimo de um terço. Projetos com proporção inferior a um terço poderão ser 

aprovados pelo CONSEPE desde que não ultrapassem o limite de dez por cento do 

número total de projetos realizados em colaboração com as fundações de apoio; 

VII – participantes não vinculados à UFVJM, identificados pelos números de CPF 

ou CNPJ, deverão apresentar documentação que ateste ciência, obrigações, 

responsabilidades e pagamentos previstos se forem concedidos; 

VIII – o limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas 

pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo 

funcionalismo público federal nos termos do artigo 37 inciso XI, da Constituição 

Federal do Brasil; 

IX – projetos com objeto relacionado à inovação, pesquisa tecnológica e 

transferência de tecnologia devem prever mecanismos para promover a retribuição 

dos resultados gerados para a UFVJM, especialmente em termos de propriedade 

intelectual e royalties, não se limitando ao prazo fixado para os projetos; 

X – despesas operacionais e detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pela 

FUNDAÇÃO. (UFVJM, 2016). 

 

Por sua vez, as segundas disposições constam no art. 3º, parágrafo primeiro, 

abaixo transcrito, o qual especifica o trâmite para aprovação do projeto nos respectivos 

conselhos, em função da natureza do projeto:  

  

Art. 3º A UFVJM poderá celebrar convênios, contratos e outras formas de parceria 

com ou sem o apoio da FUNDAÇÃO, por prazo determinado, com a finalidade de 

receber suporte a Projetos. 

§ 1º Projeto desenvolvido com a participação, ou não, da FUNDAÇÃO deverão ser 

previamente aprovados, em função da natureza do Projeto, em um dos seguintes 

Conselhos Acadêmicos: 

I – se a natureza do projeto for atividades comunitárias e estudantis, deverá ser 

apreciado pelo Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CACE); 

II – se a natureza do projeto for atividades de extensão e cultura, deverá ser 

apreciado pelo Conselho de Extensão e Cultura (COEXC); 

III – se a natureza do projeto for atividades de graduação, deverá ser apreciado pelo 

Conselho de Graduação (CONGRAD); 

IV – se a natureza do projeto for atividades de pós-graduação, de pesquisa científica, 

tecnológica ou de inovação, deverá ser apreciado pelo Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPPG); 

V – se a natureza do projeto for atividades de desenvolvimento institucional, deverá 

ser apreciado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). (UFVJM, 

2016). 
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Ainda sobre esse art. 3º da Resolução Consu nº 12/2016, faz-se mister salientar 

que entra em conflito de competência com o art. 15, XI do Estatuto da UFVJM, o qual 

estabelece, dentre outras, a seguinte competência do Consepe: 

Art. 15. Compete ao Consepe: 

XI- avaliar e aprovar contratos, acordos e convênios, de iniciativa própria ou alheia, 

destinados ao ensino, à pesquisa e à extensão, com entidades locais, nacionais ou 

internacionais, ouvidas as Pró-Reitorias pertinentes nos assuntos de sua competência 

e atendidas as determinações deste Estatuto, do Regimento Geral e da legislação 

vigente. (UFVJM, 2016).  

 

Posto isso, cabe esclarecer que, por força do Estatuto da UFVJM, o qual possui 

hierarquia normativa superior à Resolução Consu nº 12/2016, a competência para avaliar e 

aprovar contratos, acordos e convênios, de iniciativa própria ou alheia, destinados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão é do Consepe e não dos conselhos acadêmicos.  

Por conseguinte, as terceiras e quartas disposições acerca das matérias atinentes à 

propriedade intelectual e de transferência de tecnologia estão contidas respectivamente nos 

artigos 17 e 18 da Resolução Consu nº 12/2016, abaixo citados:  

  

Art. 17. O servidor em regime de dedicação exclusiva, devidamente autorizado pela 

UFVJM, poderá receber retribuição pecuniária por trabalho prestado no âmbito de 

Projetos ou por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em 

assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica 

(Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016). 

Parágrafo único. As atividades descritas no caput limitam-se a 416 (quatrocentas e 

dezesseis) horas anuais ou 8 horas semanais, computadas isoladamente ou em 

conjunto. 

Art. 18. Servidores da UFVJM poderão receber bolsas de ensino, de pesquisa, de 

extensão e de estímulo à inovação desde que previsto no plano de trabalho do 

projeto cujos limites atendam o art. 8º inciso VIII desta resolução. (UFVJM, 2016). 

 

As diretrizes e objetivos para a institucionalização e gestão do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (inciso VI do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação) não 

estão presentes na resolução em análise, razões pelas quais o instrumento não está em 

conformidade com tal dispositivo legal.  

Nesse diapasão, cabe destacar o art. 16, parágrafo primeiro, da Lei nº 10.973/2004 

(lei de inovação), inserido pela Lei nº 13.243/2016, abaixo citado, estabelece as competências 

legais do Núcleo de Inovação Tecnológica. Senão, vejamos:  

 

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.  

§ 1
o
 São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, 

entre outras: 
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 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;         

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela 

ICT;        

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial 

para as atividades previstas nos arts. 6
o
 a 9

o
 

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 

(UFVJM, 2016). 

 

Cabe esclarecer que a Resolução Consu nº 12/2016 desconsidera as atribuições 

legais do Núcleo de Inovação Tecnológica- NIT enquanto órgão responsável pela execução 

delas, sendo que em nenhum momento reconhece a presença do referido NIT em seu corpus 

jurídico. Dessa forma, a referida resolução fragmenta a competência do NIT e atribui ações de 

sua competência a outros órgãos (pró-reitorias e seus respectivos conselhos acadêmicos), 

caso, por exemplo, do art. 3º da resolução em tela, já citado anteriormente. Entende-se que 

isso não está legal, considerando que as competências do NIT são determinadas por 

imposição cogente da própria lei de inovação.  

Já por outro lado, no que diz respeito às diretrizes e objetivos para 

estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores 

independentes, empresas e outras entidades (inciso VIII do parágrafo único do art. 15-A da lei 

de inovação), entende-se que são atendidos parcialmente pela Resolução Consu nº 12/2016, 

pelo fato de tais itens estarem compreendidos apenas parcialmente no art. 1º dessa resolução 

(anteriormente citado), na forma de projetos. Contudo, cabe esclarecer que tal item foi 

analisado como de atendimento parcial, considerando que a resolução em nenhum momento 

mencionou em seu texto normativo disposições inerentes aos inventores independentes.  

Finalmente, quanto aos escopos metajurídicos, cabe ressaltar que a resolução em 

tela possibilita a obtenção de recursos pelo financiamento privado, através de projetos. A 

relação público-privado também é fomentada pela referida resolução, que estabelece a relação 

entre a UFVJM, fundação, agências e órgãos de fomento, de direito público ou privado, no 

que diz respeito ao suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão, de desenvolvimento 



76 

 

institucional, científico e tecnológico e de inovação. Dessa forma, percebe-se que as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, consideradas o tripé da universidade, como também 

as inerentes à inovação, são fomentadas pela resolução em análise, de forma holística.  
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3 DISCUSSÃO: CONSIDERAÇÕES PARA A REGULAMENTAÇÃO DAS 

POLÍTICAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

DA UFVJM: INTERLOCUÇÃO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL, ESCOPOS JURÍDICOS E METAJURÍDICOS  

 

O presente capítulo tem por escopo a discussão e apresentação de considerações 

para a regulamentação das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica da 

UFVJM, considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI, inclusive suas metas, 

e também as análises pertinentes aos escopos jurídico e metajurídico, realizadas no capítulo 

anterior.  

Dessa forma, metodologicamente este capítulo foi estruturado da seguinte forma: 

composto por oito subcapítulos, constituídos a partir de cada um dos oito incisos do parágrafo 

único do art. 15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), incluídos pela Lei nº 13.243/2016 

(marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação), os quais estabelecem em cada um deles 

as diretrizes e objetivos que, por imposição legal, devem conter a política de inovação das 

ICTs de direito público, caso da UFVJM.  

Por sua vez, esses referidos subcapítulos levaram em consideração as principais 

contribuições do PDI da UFVJM, estabelecido para o período de 2012 a 2016, 

especificamente no que diz respeito às dimensões da propriedade intelectual e inovação e, 

mais especificamente no que tange às ações e metas contidas nesse documento, relacionadas 

às políticas centrais desta pesquisa, uma vez que podem ser compreendidas como as 

principais necessidades dessa universidade pública.  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) traça a identidade da 

Universidade, no que diz respeito ao sentido de sua existência, à missão a que 

se propõe, à sua linha pedagógica, às suas atividades acadêmicas, à sua 

configuração organizacional, aos recursos materiais disponíveis e às suas 

pretensões futuras. (UFVJM, 2012, p. 6).   

 

Esse referido documento, que busca retratar as necessidades da UFVJM em sua 

plenitude, considerando o tripé da universidade e a inovação, tem como base o seu 

diagnóstico situacional, tendo em vista seu passado e presente, e busca, através de abordagem 

metodológica própria, estabelecer suas metas e providências futuras, edificando, assim, os 

rumos de seu desenvolvimento institucional (UFVJM, 2012).    
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Na abordagem metodológica do seu PDI, a UFVJM reconhece a excitação da 

universidade pública brasileira em torno da discussão de seu papel e da definição de seus 

rumos. É um momento decisivo, marcado pelo debate envolvendo segmentos universitários e 

comunitários. Trata-se aqui de um envolvimento diligente, comprometido com uma 

universidade pública sólida, acessível, autônoma e participante. Em vista disso, na elaboração 

desse plano são consideradas algumas premissas básicas:  

 

a) as suas decisões e as linhas de ações propostas, via de regra, transcendem os 

limites da Universidade;  

b) a sua missão e seus objetivos devem estar sintonizados com as políticas públicas 

nacionais e regionais de desenvolvimento, tendo em vista a inserção da 

Universidade num sistema nacional, de maior amplitude;  

c) o PDI melhora o conhecimento interno da UFVJM e dos fatores externos que nela 

repercutem, tornando-se valioso instrumento para orientar o processo decisório dos 

dirigentes, mas não elimina o risco na tomada cotidiana de decisão;  

d) a sua formulação e implementação toma por base o modelo participativo, 

oportunidade em que a comunidade acadêmica foi chamada a contribuir e 

sensibilizada a se comprometer;  

e) a formulação do PDI é momento ímpar para estabelecer, em paralelo, o 

planejamento estratégico e a visão de futuro da Universidade. (UFVJM, 2012, p. 6-

7).  

 

Em interface com as contribuições do PDI, que podem relacionar-se às políticas 

institucionais de propriedade intelectual e inovação tecnológica, os subcapítulos também 

trazem interlocuções com base nos escopos jurídicos e metajurídicos, como também para com 

a análise realizada no capítulo anterior, dando-se especial ênfase às diretrizes e objetivos da 

política de inovação (instituídos pelos incisos do parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 

10.973/2004, em vigência), mormente considerando os itens que ainda não foram 

contemplados nas resoluções internas da UFVJM, como também aqueles em que foram 

parcialmente atendidos em tais instrumentos normativos. Ainda, cada um dos subcapítulos em 

tela conta com considerações específicas, de acordo com a temática, visando contribuir com a 

regulamentação de tais políticas nessa universidade pública.    

  

3.1 Diretrizes e objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo 

local, regional ou nacional  

 

Este primeiro subcapítulo tem como cerne os objetivos estratégicos de atuação 

institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional, estabelecidos no inciso I do 

parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 10.973/2004, em vigor, e que pode relacionar-se com 

os pontos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFVJM abaixo discutidos.  
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O PDI da UFVJM apresenta a concepção de missão de uma organização, com 

ênfase em universidade, tendo como foco a realidade da UFVJM: 

 

Uma organização não se define pelo seu nome, estatuto ou serviço que presta. Ela se 

define pela sua missão e esta, por sua vez, justifica a sua razão de existir, tornando 

possível delinear seus objetivos. A missão de uma universidade, portanto, 

corresponde à definição de quem ela pretende atender e do que ela se propõe a fazer. 

Serve de critério geral para a decisão sobre o seu futuro.  

A declaração da missão mostra-se oportuna para a reflexão potencialmente 

produtiva sobre os aspectos críticos da existência institucional, estimulando a 

revisão dos seus propósitos fundamentais. Essas questões orientam a missão da 

UFVJM, que é definida para estabelecer os limites dos seus objetivos, dos seus 

padrões de desempenho em múltiplas dimensões e dos padrões éticos para o 

comportamento das pessoas envolvidas. (UFVJM, 2012, p. 13).  

 

Dessa forma, conforme preconizado nesse referido documento, a missão da 

UFVJM consiste em: ―Promover o desenvolvimento científico, econômico e sócio-cultural da 

sua região, assegurando o ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

respeitando a natureza, inspirado nos ideais da democracia, da liberdade e da solidariedade.‖ 

(UFVJM, 2012, p. 14).  

O PDI da UFVJM, ao tratar do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ressaltando 

as suas diretrizes pedagógicas, estabelece dentre os princípios norteadores dessa instituição: 

―IX- contribuir para o processo de desenvolvimento das regiões dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, Norte e Noroeste de Minas Gerais e do Brasil‖ (UFVJM, 2012, p. 44). Esse mesmo 

documento, ao tratar da política de pesquisa na UFVJM, estabelece como objetivo: 

―Consolidar a Pesquisa na UFVJM, por meio da produção de conhecimento, tecnologia e 

inovação, de maneira a contribuir para o desenvolvimento do país, em especial dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri‖ (UFVJM, 2012, p. 63), como também prevê no cronograma de 

implementação do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), na parte referente à pesquisa, o 

objetivo de: ―Inovação, de maneira a contribuir para o desenvolvimento do país, em especial 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri‖ (UFVJM, 2012, p. 138).  

Por sua vez, o plano de expansão da UFVJM, também previsto em seu PDI, 

dispõe sobre a ênfase de projeção da universidade no ambiente regional:  

 

No plano regional, a UFVJM projeta a sua expansão com uma articulação junto à 

sociedade civil dos seus territórios, vislumbrando a indução ao desenvolvimento dos 

municípios e do próprio estado. Essa indução deve contemplar diferentes áreas do 

conhecimento, ou seja, melhoria da saúde coletiva; estruturação dos diferentes níveis 

de ensino com a formação de professores qualificados; consolidação política dos 

municípios através da disponibilização de massa crítica e da inserção da 

Universidade no diálogo com os poderes instituídos e com a sociedade; 

fortalecimento sócio-econômico-ambiental e, no âmbito da tecnologia inovação, 
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através do estabelecimento de Parques Tecnológicos nas cidades-sede (devidamente 

munidos de incubadoras), que serão as sementes de micro, pequenas e médias 

empresas (MPEs), atendidos os arranjos produtivos locais. (UFVJM, 2012, p. 98).   

A Resolução Consu nº 11, 6 de julho de 2012, a qual estabeleceu o regimento em 

vigor do CITec/UFVJM, preceitua em seu art. 2º, VII, como de competência desse órgão 

―buscar o financiamento junto a órgãos de fomento e empresas públicas e privadas para o 

estabelecimento e consolidação do Parque Tecnológico da UFVJM‖. Com efeito, a própria 

concepção de parque tecnológico é instituída pelo art. 2º, X da lei de inovação, o qual foi 

incluído pela Lei nº 13.243/2016 (marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação):      

 

X - parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e 

tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da 

capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa 

científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou 

mais ICTs, com ou sem vínculo entre si; (...). (BRASIL, 2016).  

 

Com base nos aspectos acima referidos, constantes do PDI e também do art. 2º, 

VII do Regimento do CITec/UFVJM, e levando em consideração o eixo de atuação 

institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional, percebe-se que o foco 

principal de atuação da UFVJM é o regional, especificamente em suas regiões de abrangência, 

valorizando-se os arranjos produtivos locais (APLs).   

Os APLs têm como essência crucial a visão sistêmica do processo inovativo, 

considerando também os aspectos culturais, políticos e econômicos no qual está inserido 

(CAVALCANTI FILHO, 2013). Constituem, assim, um estratégico e relevante mecanismo 

para o incentivo ao desenvolvimento econômico e social de uma região. Nesse diapasão, é 

apresentada, de forma didática, mister definição de APL:  

 

Por fim, de forma mais simplificada, pode-se definir APL como aglomerações de 

empresas do mesmo setor ou correlatas, localizadas em um mesmo espaço 

geográfico, com a presença de agentes econômicos, políticos e sociais, e que 

apresentam vínculos e interdependência, num ambiente de especialização produtiva. 

Para a caracterização de um arranjo produtivo, três pré-requisitos básicos devem ser 

levados em consideração: 

• escala (nº de empresas/empreendedores, valor da produção etc.);  

•importância relativa (variáveis microrregionais/estaduais/nacionais); 

•contiguidade territorial (associada à proximidade física e/ou facilidade de contatos 

entre seus agentes).  

Fazem parte dos arranjos as empresas produtoras de bens e serviços finais, os 

fornecedores de matérias-primas e equipamentos, as prestadoras de serviços, as 

comercializadoras e os clientes. Devem ser consideradas também como pertencentes 

aos arranjos as inúmeras instituições locais que se dedicam à formação e 

treinamento de recursos humanos, ciências e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento 

etc., bem como os agentes sociais e políticos locais. (CARDOSO, 2014, p. 11-12).  
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Dessa forma, considera-se que a regulamentação das políticas de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica da UFVJM estabeleça mecanismos concretos que possam 

possibilitar a futura implementação dos Parques Tecnológicos, prioritariamente na sede dessa 

universidade (Diamantina-MG), através do estímulo ao desenvolvimento do APL, buscando 

parcerias, sobretudo em nível federal, e da iniciativa privada, mas principalmente com o apoio 

do próprio poder público municipal, organizações do  terceiro setor e sociedade civil 

organizada da região.  

A respeito do papel da educação, no contexto dos APLs e desenvolvimento local, 

leciona Sant‘anna: 

 

A educação, enquanto formadora de mão-de-obra qualificada e de empreendedores, 

exerce papel de fundamental importância para o desenvolvimento local. Na medida 

em que gera conhecimento e cria as bases do empreendedorismo- processo 

complexo e inovador de planejar, elaborar e executar projetos em função das 

oportunidades mutantes do mercado- atua como fator primordial para o sucesso dos 

arranjos produtivos locais.  

A disponibilidade de educação melhora a atração de investimentos, além de manter 

o nível de emprego dentro das curvas ascendentes, favorecendo a empregabilidade 

de quem delas se beneficia e o sucesso de quem empreende. Por isso, tem-se tornado 

uma busca constante dos governos e do setor privado como mecanismo para 

elevação de emprego, renda e produto. (SANT‘ANNA, 2010, p. 35).  

 

A proposta de trabalhar com os APLs para o estabelecimento do Parque 

Tecnológico da UFVJM, em Diamantina/MG, pode colaborar no compartilhamento de 

conhecimentos, tecnologias, interação, cooperação e também o estímulo à competitividade e à 

inovação, mas, sobretudo a geração de emprego e renda na região, possibilitando a fixação de 

mão-de-obra especializada na cidade, principalmente dos estudantes egressos da UFVJM e de 

demais instituições públicas, como por exemplo, o Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais- IFNMG e a Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG. Com a eventual 

emergência de empresas, especializadas nas atividades vinculadas ao arranjo produtivo local, 

poderão também surgir postos de trabalho nas áreas de serviços gerais, apoio administrativo, 

vigilância, dentre outros, o que pode contribuir com a inclusão da população da cidade, em 

especial das parcelas mais vulneráveis e de baixa renda. 

Dessa forma, considera-se que tal proposição de atuação institucional no ambiente 

produtivo regional, com foco nos APLs para a gradativa consolidação do Parque Tecnológico, 

acima apresentada, vai ao encontro da missão e princípios da UFVJM, como também ao seu 

PDI, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e sociocultural de sua região, o 

que inclusive ajuda a minimizar as desigualdades sociais, como também vai do princípio de 
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promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento 

econômico e social, tal como posto pelo art. 1º, parágrafo I da lei de inovação em vigência.  

 

3.2 Diretrizes e objetivos estratégicos de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e 

de participação no capital social de empresas  

  

O segundo subcapítulo tem como cerne os objetivos de empreendedorismo, de 

gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas, instituídos no inciso II 

do parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 10.973/2004.   

 O PDI da UFVJM, em seu capítulo 4, intitulado ―Planejamento e Gestão da 

Inovação‖, mais especificamente em seu item 4.2, denominado ―Proteção, Inovação e 

Transferência de Tecnologia‖, exorta a criação do CITec como estrutura macro na seara da 

inovação tecnológica, prevendo a criação de núcleos em seu organograma, considerando, 

entre outros, o Núcleo de Empreendedorismo Tecnológico- NETec e o Núcleo de Incubadoras 

de Empresas- NIEm, com suas respectivas finalidades:  

 

NETec – Núcleo de Empreendedorismo Tecnológico: responsável por promover as 

ações necessárias à disseminação e manutenção do ―espírito empreendedor‖ e da 

cultura de inovação na UFVJM e na sua área de atuação. 

NIEm – Núcleo de Incubadoras de Empresas: responsável pela promoção e gestão 

das Incubadoras de Empresas, bem como das empresas nelas incubadas. (UFVJM, 

2012, p. 121).  

 

No que diz respeito ao empreendedorismo, nessa mesma parte, o PDI da 

universidade estabelece como meta o ―estímulo ao empreendimento das criações com 

potencial de inovação‖ (UFVJM, 2012, p. 121) e ressalta em seu capítulo 3- ―Gestão e 

Planejamento Institucionais‖, em especial no item 3.4, destinado à gestão orçamentária e 

financeira, levando em conta o planejamento da UFVJM no período de 2012 a 2016, a 

necessidade de ―empreender ações de valorização do patrimônio da UFVJM, inclusive no 

Campus I, que possibilite a geração de novas fontes de recursos e investimentos‖ (UFVJM, 

2012, p. 112). 

Já no que diz respeito às incubadoras, o PDI, ao tratar sobre o plano de expansão 

da UFVJM no ambiente regional (citado no subcapítulo anterior), prevê num primeiro 

momento que as incubadoras sejam contempladas nos Parques Tecnológicos das cidades-

sede, constituindo-se como as sementes de micro, pequenas e médias empresas (MPEs), 

levando-se em consideração os arranjos produtivos locais (UFVJM, 2012, p. 98).   
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Por sua vez, cabe destacar que o PDI não contemplou a possibilidade desta 

instituição participar no capital social de empresas. Da mesma forma, em nenhum momento 

as resoluções da UFVJM que foram analisadas com base no escopo jurídico deste estudo 

tratam sobre a participação no capital social de empresas, pois trata-se de assunto ainda não 

regulamentado nessa universidade pública. Levando-se em conta os escopos metajurídicos 

debatidos neste trabalho, entende-se que a ausência de regulamentação desse assunto pode ter 

como consequência a falta de autonomia institucional face à possibilidade de participação no 

capital social de empresas, o que constitui um gargalo para a obtenção de receitas e para a 

busca de financiamento privado através das empresas.  

Compreende-se também que a falta de regulamentação da participação no capital 

social das empresas impacta na relação público-privado, pois não viabiliza a possibilidade de 

a universidade aproximar-se com a iniciativa privada nesse aspecto, afastando-se da sua 

relação para com o particular; a inexistência da regulamentação dessa matéria tem 

consequência sobre o financiamento da instituição, o qual via de regra é realizado através do 

poder público, mas que também poderia dar-se através do financiamento privado com base na 

participação no capital social das empresas.  

Tendo em vista a especificidade da temática deste subcapítulo, considera-se a 

necessidade de a UFVJM regulamentar sua política de propriedade intelectual e inovação, 

prevendo a possibilidade de participação no capital social de empresas, preferencialmente nos 

das localizadas na região de abrangência da universidade (o que ajuda a fomentar o seu 

desenvolvimento), bem como a sua forma de gestão e operacionalização, de modo que 

permita que os eventuais recursos financeiros obtidos possam efetivamente ser utilizados pela 

universidade.  

Considera-se também a necessidade dessa política incentivar o empreendedorismo 

no ambiente acadêmico, inclusive através da possibilidade de criação de disciplinas 

específicas para a graduação e pós-graduação, de modo a fomentar a formação 

empreendedora dos discentes, como também disponibilizar espaços para atividades de 

empreendedorismo nos campi da universidade, valorizando-se eventuais espaços no Campus I 

da UFVJM em Diamantina/MG, conforme posto pelo PDI da instituição. 

Verifica-se, ainda, a imprescindibilidade da regulamentação das políticas em tela 

no sentido de regulamentar as atividades relacionadas às incubadoras de forma holística, 

estabelecendo normas e critérios para as atividades, bem como contemplando a pré-

incubação, incubação, empresas graduadas e empresas residentes no eventual Parque 

Tecnológico, como também ações de incentivo à incubação de empresas que possam 
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contribuir para com o desenvolvimento, não apenas em seu aspecto econômico, mas 

principalmente no aspecto social nas regiões abrangidas pela UFVJM. 

 

3.3 Diretrizes e objetivos estratégicos para extensão tecnológica e prestação de serviços 

técnicos  

  

Este terceiro subcapítulo compõe as diretrizes e objetivos estratégicos para 

extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos, conforme preconizado pelo inciso III 

do parágrafo único do art. 15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação) em vigência.  

O marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação (Lei nº 13.243/2016), o 

qual possui um grande viés extensionista, alterou a lei de inovação, inserindo ou redefinindo 

conceitos. Dessa forma, foi inserido o conceito legal de extensão tecnológica, conforme a 

inteligência do art. 2º, XII da lei de inovação: ―XII - extensão tecnológica: atividade que 

auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na 

sua disponibilização à sociedade e ao mercado‖. A partir dessa definição, pode-se inferir que 

a extensão tecnológica também pode compreender a transferência de tecnologia. Contudo, 

considerando que o subcapítulo 3.5 deste estudo, intitulado ―Diretrizes e objetivos 

estratégicos de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia‖, especifica 

de forma pormenorizada a temática da transferência de tecnologia, optou-se por tratar esse 

aspecto ulteriormente.      

Cabe mencionar novamente, com esteio na análise dos escopos jurídicos, no que 

tange à prestação de serviços técnicos, que o regulamento das ações de extensão universitária 

da UFVJM considera a prestação de serviços nessa universidade como:  

 

realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou contratado 

por terceiros. A prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, 

inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem. Quando a 

prestação de serviço é oferecida como ―projeto‖ ou ―curso‖ deve ser registrada como 

tal. (UFVJM, 2008). 

 

Por sua vez, a Resolução Consu nº 12/2016, ao disciplinar o relacionamento entre 

a UFVJM e as fundações de apoio, compreende ambas as formas de prestação de serviços, nas 

modalidades de serviços técnico-científicos e serviços de extensão, como projetos:  

 

Art. 3º A UFVJM poderá celebrar convênios, contratos e outras formas de parceria 

com ou sem o apoio da FUNDAÇÃO, por prazo determinado, com a finalidade de 

receber suporte a Projetos. 
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(...) 

§ 4º Para fins desta Resolução os Projetos podem ser: 

III – pós-graduação, de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação: Projetos de 

ensino na pós-graduação, bem como, Projetos desenvolvidos por servidores da 

UFVJM, com ou sem a parceria de um ou mais setores da sociedade, que visem o 

intercâmbio ou desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, 

ou a prestação de serviços técnico-científicos;  

VI – extensão e cultura: Projetos desenvolvidos em interação com os diversos 

setores da 

sociedade que visem o intercâmbio e o aprimoramento do conhecimento utilizado, 

incluindo a prestação de serviços de extensão, a transferência de tecnologia, as 

incubadoras de empresas, os parques tecnológicos e os demais ambientes 

promotores de desenvolvimento regional, preferencialmente na área de abrangência 

da UFVJM. (UFVJM, 2016). 

 

  O PDI da UFVJM não trata a extensão tecnológica e a prestação de serviços de 

uma forma direta, todavia perpassa por pontos que se relacionam a eles. Nesse sentido, o PDI 

da universidade, ao tratar das metas para o ensino da pós-graduação, estabelece o ―estímulo e 

apoio aos professores da UFVJM a buscarem e firmarem parcerias de cooperação em pesquisa 

com outras instituições de ensino e pesquisa e com a iniciativa privada, para intercâmbio entre 

estudantes, estágios e desenvolvimento conjunto de pesquisas‖, como também o ―estímulo e 

apoio aos servidores da UFVJM a captarem recursos externos para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e de inovação tecnológica‖ (UFVJM, 2012, p. 61), e ainda estabelece 

como objetivo da pesquisa: ―Consolidar a Pesquisa na UFVJM, por meio da produção de 

conhecimento, tecnologia e inovação, de maneira a contribuir para o desenvolvimento do país, 

em especial dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri‖ (UFVJM, 2012, p. 63).  

Dessa forma, considera-se que a política de propriedade intelectual e inovação 

tecnológica da UFVJM estabeleça mecanismos de incentivo à pesquisa voltados para o 

desenvolvimento, que possam resultar em bens, serviços e produtos inovadores a ser 

colocados à disposição da sociedade, em especial do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, como 

também incentive a prestação de serviços técnicos que possam colaborar com o 

desenvolvimento da região, principal ênfase de atuação dessa universidade multicampi.  

O PDI da UFVJM preconiza dentre os princípios norteadores dessa instituição 

educacional, relacionados às suas diretrizes pedagógicas: ―prestar serviços à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de interatividade, por meio de ações de extensão‖ (UFVJM, 

2012, p. 44). Mais adiante, em seu item 2.4, destinado à política de extensão e cultura, 

consagra a atividade extensionista com destaque para seu poder de difusão, como forma de 

interação e meio para viabilizar a sua ação transformadora social, principalmente através do 

ensino e pesquisa a ela integrados (UFVJM, 2012).  
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De fato, a extensão está vinculada à ideia de que o conhecimento gerado pelas 

instituições de ensino superior deve ter como finalidade precípua transformar a 

realidade social, intervindo em suas deficiências e não se limitando apenas à 

formação dos alunos regulares daquela instituição. A ação extensionista é 

indissociável do ensino e da pesquisa porque são mutuamente complementares, na 

medida em que fornece material para a pesquisa e campo para o ensino. 

Mais do que isso, a extensão consiste numa via de mão-dupla, comunidade 

acadêmica- sociedade, que oferece a oportunidade da elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 

sistematizados acadêmico e popular, terá como consequência para a UFVJM: a) 

produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade regional; b) 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 

na atuação da Universidade; c) estabelecimento de uma relação entre a Universidade 

e outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora em prol do 

desenvolvimento regional. (UFVJM, 2012, p. 65). 

 

Esse mesmo documento, também com relação à extensão e cultura, estabelece 

como metas: ―criar incentivos às ações de extensão e cultura‖, bem como ―esclarecer junto à 

comunidade universitária o conceito e o papel da extensão‖ e ―fomentar a constituição e o 

fortalecimento de programas de extensão‖, ao passo que, dentre as ações, consta ―aumentar a 

interação da extensão com o ensino e a pesquisa, por meio da validação das atividades de 

pesquisa e extensão para integralização das matrizes curriculares dos cursos‖ (UFVJM, 2012, 

p. 69). Ainda, o PDI da UFVJM, em seu item 4.2, referente à proteção, inovação e 

transferências de tecnologias, prevê dentre as ações: ―desenvolver mecanismos de incentivo 

ao interesse pela tecnologia e sua inovação, junto à comunidade acadêmico-científica 

universitária‖ (UFVJM, 2012, p. 122). Nesse sentido, considera-se que a política de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM incentive as atividades de extensão 

tecnológica, inclusive fomentando mecanismos para a possibilidade de creditação de tais 

atividades no currículo dos cursos de graduação e pós-graduação da UFVJM.  

As chamadas tecnologias sociais - TC ganham vulto no contexto da economia 

solidária - EC, considerando-as como suas plataformas cognitivas centrais, em prol da 

inclusão social, constituindo-se, assim, uma alternativa inovadora para a geração de trabalho e 

renda, possibilitando também desenvolvimento econômico e social (SOUSA et al., 2017).   

 

A Tecnologia Social (TS) é o uso de princípios científicos para produzir avanços na 

área social, atingindo um nível máximo de desenvolvimento, com produção em 

massa. Vale, Jorge e Benedetti (2005) destacam que a TS é um conjunto de 

metodologias, técnicas, processos ou produtos que podem ser reproduzidos com 

facilidade, baixo custo e propagadas em uma escala que se entenda comumente por 

parte de uma comunidade, tendo em vista, fundamentalmente, que as soluções sejam 

reaplicáveis e que garantam um impacto social. 
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Fernandes e Maciel (2010) destacam que a TS é a plataforma cognitiva da ES, como 

uma proposta societária, radicalmente distinta do capitalismo, capaz de viabilizar 

economicamente os empreendimentos autogestionários. Logo, é uma proposta 

inovadora de desenvolvimento (econômico ou social), considerando a participação 

coletiva em seu processo de organização, desenvolvimento e implementação, e 

busca sempre a valorização do trabalhador. 

Para Novaes e Dias (2009), a tecnologia social deve ser adaptada para pequenos 

produtores e consumidores, e não promover o tipo de controle capitalista, segmentar, 

hierarquizar e dominar os trabalhadores, mas ser orientada para a satisfação das 

necessidades humanas. (SOUSA et al., 2017, p. 50). 

 

Dessa forma, considera-se que a UFVJM, ao regulamentar a sua política de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica, fomente a extensão tecnológica na instituição 

não apenas visando o mercado, mas, sobretudo, incentivando as tecnologias sociais, de modo 

a possibilitar a melhoria da qualidade de vida das comunidades de sua área de abrangência, 

como também favorecendo a sua inclusão social, gerando assim, desenvolvimento econômico 

e também social.  

 

3.4 Diretrizes e objetivos estratégicos para compartilhamento e permissão de uso por 

terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual 

 

O quarto subcapítulo diz respeito às diretrizes e objetivos estratégicos para 

compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, 

recursos humanos e capital intelectual, conforme disposto no inciso IV do parágrafo único do 

art. 15-A da Lei nº 10.973/2004, em vigor.  

Primeiramente, cabe ressaltar que o PDI da UFVJM não faz menção ao 

compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, 

recursos humanos e capital intelectual, não estando, portanto, essa matéria regulamentada 

nessa universidade, conforme ressaltado anteriormente na análise jurídica deste trabalho.   

Todavia, o PDI da instituição, especificamente no que diz respeito ao ensino da 

pós-graduação, estabeleceu como metas o ―estímulo e apoio aos professores da UFVJM a 

buscarem e firmarem parcerias de cooperação em pesquisa com outras instituições de ensino e 

pesquisa e com a iniciativa privada, para intercâmbio entre estudantes, estágios e 

desenvolvimento conjunto de pesquisas‖ (UFVJM, 2012, p. 61) e também a ―ampliação da 

infraestrutura multiusuária para a condução de trabalhos de pesquisa por meio da captação de 

recursos junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fapemig, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico( CNPq), Capes e outros órgãos para a construção 

de laboratórios e aquisição de equipamentos‖ (UFVJM, 2012, p. 61), como, ainda, ações no 
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sentido de ―estimular a comunidade acadêmica a captar recursos tanto em órgãos públicos 

como privados para a aquisição de equipamentos, construção de obras e apoio logístico aos 

projetos de pesquisa‖ (UFVJM, 2012, p. 62).  

Já no que concerne à pesquisa, esse documento estabelece dentre as ações 

―otimizar e melhorar as instalações físicas multiusuárias para que os pesquisadores 

desenvolvam seus projetos de pesquisa‖ e ―divulgar e ampliar a aquisição de equipamentos 

multiusuários disponíveis na instituição para uso em projetos de pesquisa‖ (UFVJM, 2012, p. 

64). 

Amparando-se na discussão acerca dos escopos metajurídicos deste estudo, a falta 

de regulamentação sobre o compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus 

laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual pode impactar na 

mitigância do potencial de interação da universidade e de seu capital intelectual com 

instituições públicas e privadas, dificuldade para a captação de recursos e melhorias para os 

laboratórios, como também barreiras ao desenvolvimento de projetos conjuntos de 

desenvolvimento.        

Dessa forma, como consideração para o marco regulatório das políticas de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica na UFVJM, compreende-se que a universidade 

regulamente sua referida política vislumbrando mecanismos e normas para o 

compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, 

recursos humanos e capital intelectual, estimulando-se as interações nas áreas pública e 

privada, sem abrir mão de sua autonomia universitária e limitações legais, mas, sobretudo 

guiada pelo imperativo de sua missão institucional, mormente no sentido de promover o 

desenvolvimento científico, econômico e sócio-cultural de sua região de abrangência.   

 

3.5 Diretrizes e objetivos estratégicos de gestão da propriedade intelectual e de 

transferência de tecnologia 

 

Este quinto subcapítulo tem como escopo as diretrizes e objetivos de gestão da 

propriedade intelectual e de transferência de tecnologia (inciso V do parágrafo único do art. 

15-A da Lei nº 10.973/2004 em vigência), temáticas que foram tratadas no referencial teórico 

deste estudo, em especial nos escopos jurídicos de dimensão teórica.  

O PDI da UFVJM faz referência à propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia em vários momentos, o que revela a importância desse assunto, contemplado nesse 

documento institucional. Nesse sentido, especificamente no que diz respeito ao ensino de pós-
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graduação, o PDI estabelece com meta: o ―apoio à proteção do conhecimento, tecnologia e 

inovação gerados no âmbito da UFVJM por meio de patentes‖ (UFVJM, 2012, p. 61) e 

institui como ação: ―através do Centro de Inovação Tecnológica da UFVJM (CITec), 

estimular os programas de pós-graduação de áreas pertinentes a focarem seus projetos na 

obtenção de processos e, ou produtos com possibilidade de gerar patentes‖ (UFVJM, 2012, p. 

62). No que diz respeito à pesquisa, esse documento também estabelece como ação: ―apoiar a 

proteção do conhecimento, tecnologia e inovação gerados no âmbito da UFVJM por meio de 

patentes‖ (UFVJM, 2012, p. 64).   

Em sequência, no item 4.2, destinado à proteção, inovação e transferências de 

tecnologias, é preconizado o objetivo dessa temática, consistente em ―estimular a proteção, a 

inovação e a transferência de tecnologias no âmbito da UFVJM‖ (UFVJM, 2012, p. 121).   

O PDI, ao tratar do CITec, concebido como uma macroestrutura, criada para edificar maior 

sustentação a investiduras dos atores institucionais na área da inovação tecnológica, destaca o 

papel do NITec, o qual compõe a sua estrutura juntamente com outros núcleos: ―NITec – 

Núcleo de Inovação tecnológica: responsável pela gestão da política de proteção ao 

conhecimento gerado na UFVJM bem como das ações e processos relativas à apropriação do 

direito à propriedade intelectual‖ (UFVJM, 2012, p. 121).   

Também nesse mesmo item, o PDI estabelece como metas a ―gestão de ações e 

processos de inovação, traduzidas por projetos, apropriação de conhecimentos, via patentes ou 

outros instrumentos legais, propriedade intelectual, em todos os seus aspectos de direitos e 

transferências desses, no âmbito da UFVJM‖ (UFVJM, 2012, p. 121), bem como a 

―divulgação da importância da proteção intelectual na universidade e orientação na elaboração 

da documentação para pedido de patentes, registros de marcas, programas de computador, 

cultivares, desenhos industriais, direitos autorais e outros‖ (UFVJM, 2012, p. 121), como 

também o ―auxílio no processo para transferência das tecnologias geradas na UFVJM‖ 

(UFVJM, 2012, p. 121), preconizando, ainda, como uma de ações, ―promover a formulação 

de políticas de inovação tecnológica e proteção ao conhecimento no âmbito da UFVJM‖ 

(UFVJM, 2012, p. 122).   

Tendo como alicerces os direcionamentos conceituais estabelecidos no referencial 

teórico deste trabalho e os resultados das análises jurídicas e metajurídicas, desenvolvidos nos 

capítulos anteriores, somados às contribuições do PDI da UFVJM, tal como exposto acima, 

propõe-se que a UFVJM, ao regulamentar a sua política de propriedade intelectual e inovação 

tecnológica, considere a possibilidade de criação de uma comissão permanente de propriedade 

intelectual (PI), de composição multidisciplinar, com o fito de realizar o mapeamento dos 
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projetos de pesquisa, identificando dentre eles o seu potencial para fins de proteção ao 

conhecimento, como também o assessoramento para a elaboração dos pedidos de proteção, 

inclusive no que diz respeito ao conteúdo, bem como seu processamento, manutenção e 

regularização dos ativos de PI da universidade. Considera-se também que essa referida 

política fomente o interesse da comunidade acadêmica da UFVJM para a necessidade da 

proteção do conhecimento gerado na instituição, criando estratégias para a sua divulgação e 

disseminação.    

Como contribuição para as políticas de propriedade intelectual e inovação 

tecnológica da UFVJM, propõe-se que seja considerada a necessidade de viabilizar a 

transferência de tecnologia, estabelecendo suas formas de gestão e operacionalização na 

universidade, bem como a articulação, o trabalho intersetorial e holístico para esse propósito. 

Nesse sentido, também considera-se que a transferência de tecnologia no âmbito da UFVJM 

priorize fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região de abrangência da 

universidade e possibilite a melhoria da qualidade de vida de sua população.    

 

3.6 Diretrizes e objetivos estratégicos para institucionalização e gestão do Núcleo de 

Inovação Tecnológica  

 

O sexto subcapítulo deste trabalho direciona-se para as diretrizes e objetivos 

estratégicos para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), 

consoante ao inciso VI do parágrafo único do art. 15-A da atual lei de inovação.  

Primeiramente, cabe reforçar que, na UFVJM, o Núcleo de Inovação Tecnológica 

e de Proteção do Conhecimento – NITec é considerado o Núcleo de inovação (NIT),  próprio 

dessa ICT pública, para os seus respectivos fins legais. O NITec, que foi criado no ano de 

2008, atualmente integra a estrutura do Centro de Inovação Tecnológica (CITec), sendo 

subordinado a esse órgão na UFVJM e não possui personalidade jurídica própria.  

Consoante à dicção do art. 16 da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), com a sua 

nova redação determinada pela Lei nº 13.243/2016 (marco regulatório de ciência, tecnologia e 

inovação), os NITs, enquanto estruturas criadas por imposição cogente, sendo obrigatórios 

nas ICTs de natureza pública, devem apoiar a gestão da política de inovação delas e possuem 

suas competências mínimas, entre outras, expressamente atribuídas por essa lei. Senão, 

recapitulemos:  
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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.             

§ 1
o
 São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput, 

entre outras:               

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;        

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela 

ICT;         

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial 

para as atividades previstas nos arts. 6
o
 a 9

o
;        

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.        

§ 2
o
 A representação da ICT pública, no âmbito de sua política de inovação, poderá 

ser delegada ao gestor do Núcleo de Inovação Tecnológica.        

§ 3
o
 O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser constituído com personalidade 

jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos.        

§ 4
o
 Caso o Núcleo de Inovação Tecnológica seja constituído com personalidade 

jurídica própria, a ICT deverá estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de 

repasse de recursos.      

§ 5
o
 Na hipótese do § 3

o
, a ICT pública é autorizada a estabelecer parceria com 

entidades privadas sem fins lucrativos já existentes, para a finalidade prevista 

no caput. (BRASIL, 2016).       

 

O PDI da UFVJM, especificamente no que concerne às diretrizes e objetivos 

estratégicos para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica, faz 

referência ao NITec, mas principalmente ao CITec, macroestrutura que abrange esse NIT da 

UFVJM, juntamente com outros núcleos também vinculados a ele.    

Nesse sentido, ao tratar sobre o ensino de pós-graduação, o PDI estabelece dentre 

suas metas a ―construção da estrutura física e equipar o Centro de Inovação Tecnológica da 

UFVJM‖ (UFVJM, 2012, p. 61). No que diz respeito ao eixo de proteção, inovação e 

transferências de tecnologias, consagra a criação do CITec em 2010 como órgão suplementar 

da Reitoria da UFVJM, idealizado para integrar competências e valores voltados ao 

desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de atuação da universidade, como também 

fomentar tecnologias de novas áreas do conhecimento, em interface com atores da própria 

instituição, como também de outras instituições, órgãos e empresas públicas e privadas, tendo 
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por escopo na seara acadêmica a consolidação das atividades do tripé da universidade 

(UFVJM, 2012). 

A criação do CITec visou dar maior sustentação a investiduras dos atores 

institucionais no campo da inovação tecnológica, visto que este abrigará em seu 

organograma, dentre outros, os seguintes Núcleos:  

NITec – Núcleo de Inovação tecnológica: responsável pela gestão da política de 

proteção ao conhecimento gerado na UFVJM bem como das ações e processos 

relativas à apropriação do direito à propriedade intelectual.  

NETec – Núcleo de Empreendedorismo Tecnológico: responsável por promover as 

ações necessárias à disseminação e manutenção do ―espírito empreendedor‖ e da 

cultura de inovação na UFVJM e na sua área de atuação .  

NIEm – Núcleo de Incubadoras de Empresas: responsável pela promoção e gestão 

das Incubadoras de Empresas, bem como das empresas nelas incubadas.  

NEJu – Núcleo de Empresas Juniores: responsável pela promoção e gestão das 

Empresas Juniores da UFVJM. (UFVJM, 2012, p. 121). 

 

O PDI da UFVJM também estabelece os objetivos desse eixo de proteção, 

inovação e transferência de tecnologias, consistente em ―estimular a proteção, a inovação e a 

transferência de tecnologias no âmbito da UFVJM‖ (UFVJM, 2012), estabelecendo as 

seguintes metas:  

 

- Gestão de ações e processos de inovação, traduzidas por projetos, apropriação de 

conhecimentos, via patentes ou outros instrumentos legais, propriedade intelectual, 

em todos os seus aspectos de direitos e transferências desses, no âmbito da UFVJM;  

- Divulgação da importância da proteção intelectual na Universidade e orientação na 

elaboração da documentação para pedido de patentes, registros de marcas, 

programas de computador, cultivares, desenhos industriais, direitos autorais e 

outros; 

 - Auxílio no processo para transferência das tecnologias geradas na UFVJM;  

- Estímulo ao empreendimento das criações com potencial de inovação (UFVJM, 

2012, p. 121). 

 

Em sequência, também são instituídas as seguintes ações, nesse mesmo eixo:  

 

- Promover a contínua atualização de informações das inovações tecnológicas do 

mundo acadêmico e corporativo e efetuar sua divulgação no âmbito da UFVJM;  

- Promover a formulação de políticas de inovação tecnológica e proteção ao 

conhecimento no âmbito da UFVJM;  

- Desenvolver mecanismos de incentivo ao interesse pela tecnologia e sua inovação, 

junto à comunidade acadêmico-científica universitária; 

 - Reunir as competências científicas e tecnológicas estabelecidas na Instituição e 

articular o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas interdisciplinares, voltadas para 

a inovação tecnológica, incluindo o estímulo à utilização do computador de alto 

desempenho da UFVJM para a facilitação do desenvolvimento de pesquisas 

integradas interdisciplinares e multidisciplinares, promovendo e interação científico-

tecnológica entre os campi; 

 - Incentivar e promover a criação de núcleos de capacidade tecnológica, 

subordinados ou não ao CITec, para agregar recursos e competências para a 

execução de novos projetos;  

- Estabelecer parcerias com instituições, órgãos e empresas públicas e privadas para 

o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica; 
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 - Buscar financiamento junto a órgãos de fomento e empresas públicas e privadas 

para o estabelecimento de Parques Tecnológicos nos campi da UFVJM. (UFVJM, 

2012, p. 122).  

 

No intuito de contribuir para a regulamentação das políticas de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica da UFVJM, especificamente no que diz respeito ao eixo de 

institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), considera-se que o 

aperfeiçoamento da estrutura do CITec e núcleos perpassa pela sua reestruturação, a qual 

poderia ser realizada com a extinção de todos os seus núcleos, inclusive o NITec (atual NIT 

da UFVJM), com o CITec tornando-se o NIT da universidade, atendendo ao disposto no art. 

16 da lei de inovação em vigor. Acredita-se que, com base nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, o CITec também poderia ser pensando em três grandes vertentes:  capacitação e 

comunicação, propriedade intelectual e extensão tecnológica,  orientadas respectivamente pela 

essência do referido tripé da universidade e considerando a inovação como eixo transversal. 

Essa inovação organizacional do CITec possibilitaria maior otimização de sua estrutura e vai 

ao encontro das novas competências legais do NIT, bem com o contexto da Lei nº 

13.243/2016 (marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação).  

 

3.7 Diretrizes e objetivos estratégicos para orientação das ações institucionais de 

capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, 

transferência de tecnologia e propriedade intelectual  

 

Este sétimo subcapítulo tem como cerne as diretrizes e objetivos estratégicos para 

orientação das ações institucionais de capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, 

em consonância com o inciso VII do parágrafo único do art. 15-A da lei de inovação em 

vigência.  

Cabe ressaltar que o PDI da UFVJM aborda aspectos relacionados com partes da 

temática supramencionada, em seu corpus, de forma indireta e algumas vezes diretamente. 

 Nesse sentido, o PDI dessa instituição de ensino, em seu capítulo segundo, ao 

tratar do planejamento didático pedagógico, especificamente no que concerne ao Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), apresenta a linha pedagógica da UFVJM:  

 

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ciente da relevância 

do papel transformador da universidade pública num contexto socioeconômico 

marcado por profundas desigualdades regionais, orienta sua ação pedagógica para a 
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formação de pessoas habilitadas e comprometidas com os interesses e os desafios 

que emanam da sociedade, sem perder de vista as particularidades regionais e locais. 

O ensino deve pautar-se por uma estrutura curricular flexível, de maneira que possa 

atender tanto às demandas da sociedade tecnológica moderna quanto àquelas que 

direcionam a uma dimensão criativa e libertária para a cidadania (UFVJM, 2012, p. 

43).  

 

Mais adiante, esse mesmo documento cita os programas de bolsas coordenados 

pela Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM, ressaltando dentre eles o Programa de Apoio ao 

Ensino de Graduação (Proae), que tem o seu foco na melhoria do ensino da graduação:  

 

O Proae visa estimular e apoiar a apresentação de projetos que resultem em ações 

concretas para a melhoria das condições de oferta dos cursos e componentes 

curriculares de graduação, intensificando a cooperação acadêmica entre discentes e 

docentes, através de novas práticas e experiências pedagógicas e profissionais 

(UFVJM, 2012, p. 51).  

  

Já no que concerne ao ensino de pós-graduação o PDI estabelece dentre as metas 

o ―incentivo e apoio ao servidor para se qualificar e se capacitar permanentemente‖ (UFVJM, 

2012, p. 61). Por sua vez, no que tange à pesquisa, institui dentre as metas a ―definição de 

áreas estratégicas e prioritárias para a qualificação de servidores da UFVJM – Doutoramento, 

em sintonia com as demandas e capacidades dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri‖ (UFVJM, 

2012, p. 63), como ainda insere dentre as ações ―incentivar e apoiar os servidores da UFVJM 

a orientarem estudantes de iniciação científica, de inovação e tecnológica contribuindo para a 

formação acadêmico-científica de alto nível para ingresso em programas de pós-graduação 

stricto sensu‖ (UFVJM, 2012, p. 64). 

No que concerne à gestão e planejamento institucionais, especificamente para o 

pessoal docente, o documento faz menção ao Programa de Formação Pedagógica Continuada 

para a Docência (Forped), instituído através da Resolução Consepe nº 34/2009, o qual tem 

como fito proporcionar o aperfeiçoamento pedagógico permanente do corpo docente da 

universidade.  

 

O programa tem como objetivo promover o aprimoramento pedagógico permanente 

do corpo docente, mediante: (i) o estímulo à reflexão sobre a prática pedagógica no 

Ensino Superior a partir da estruturação didática do processo de ensino e dos 

elementos que a constituem; (ii) a avaliação crítica da retenção e da evasão dos 

estudantes; (iii) a apropriação de novas concepções e metodologias de ensino-

aprendizagem e processos avaliativos, o estímulo à inovação didática e curricular, à 

troca de experiências bem sucedidas e à produção de material didático-pedagógico; 

(iv) o estímulo à capacitação para uso de tecnologia da informação no processo de 

ensino-aprendizagem e (v) a promoção de ações que visem o exercício da 

interdisciplinaridade (UFVJM, 2012, p. 83-84). 
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Por sua vez, o PDI da UFVJM, tratando da política de pessoal (docentes e 

servidores técnico-administrativos) da universidade, constituiu como objetivos: ―contribuir 

para o desenvolvimento técnico e pessoal dos servidores da UFVJM, com empenho de manter 

os mesmos em suas potencialidades em todas as suas dimensões‖ e ―aperfeiçoar políticas de 

gestão, capacitação, processos de avaliação para os servidores docentes e técnico-

administrativos em Educação da UFVJM‖ (UFVJM, 2012, p. 86).  

Por conseguinte, estabeleceu como metas: o ―empenho no aumento do número de 

docentes qualificados, e da produção técnico-científica e da inovação tecnológica na 

UFVJM‖, o ―estímulo para estabelecimento de políticas e diretrizes de formação permanente 

para os servidores docentes e técnico-administrativos na UFVJM‖ e ―elaboração de políticas e 

diretrizes para a formação permanente docente, bem como da proposta da constituição do 

Núcleo de Estudos e Formação Permanente Docente da UFVJM‖. Institui, ainda, como ações: 

―realizar anualmente ações do Forped na UFVJM‖ e ―consolidar, no âmbito da UFVJM, 

programas de qualificação de pessoal, inclusive com provisão de incentivos à participação do 

quadro de pessoal em projetos de gestão e capacitação‖ (UFVJM, 2012, p. 86-87). 

 No eixo de proteção, inovação e transferências de tecnologias, esse documento 

institucional estabeleceu como metas: a ―divulgação da importância da proteção intelectual na 

universidade e orientação na elaboração da documentação para pedido de patentes, registros 

de marcas, programas de computador, cultivares, desenhos industriais, direitos autorais e 

outros‖, e como ações: ―promover a contínua atualização de informações das inovações 

tecnológicas do mundo acadêmico e corporativo e efetuar sua divulgação no âmbito da 

UFVJM‖, como também ―desenvolver mecanismos de incentivo ao interesse pela tecnologia e 

sua inovação, junto à comunidade acadêmico-científica universitária‖ (UFVJM, 2012, p. 121-

122).  

Tendo em vista a temática deste subcapítulo, no propósito de contribuir para a 

regulamentação das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica da 

universidade, considera-se que tais políticas estabeleçam mecanismos que incentivem e 

possibilitem a participação em ações de capacitação permanente da comunidade acadêmica 

(discentes, docentes e servidores técnico-administrativos), especificamente nas searas do 

empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual.  

Considera-se ainda que tais políticas também fomentem a constituição de linhas 

de pesquisa e posterior criação de um programa de pós-graduação stricto sensu 

interdisciplinar em propriedade intelectual, empreendedorismo e inovação, inicialmente em 

nível de mestrado profissional, em colaboração com as demais instituições públicas de ensino 
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superior que atuam na região de abrangência da UFVJM (como, por exemplo, Universidade 

do Estado de Minas Gerais (Uemg), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), de modo a consolidar um ecossistema 

de formação nessas áreas, como também agregar ao ambiente de inovação e também 

possibilitar o desenvolvimento da referida região. 

 

3.8 Diretrizes e objetivos estratégicos para estabelecimento de parcerias para 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e outras 

entidades  

 

O oitavo e último subcapítulo dedica-se às diretrizes e objetivos estratégicos para 

estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores 

independentes, empresas e outras entidades, consoante ao inciso VIII do parágrafo único do 

art. 15-A da Lei nº 10.973/2004 (lei de inovação), em vigor.   

Nesse diapasão, o PDI da UFVJM, ao dispor sobre a pós-graduação, instituiu 

dentre suas metas: o ―estímulo e apoio aos professores da UFVJM a buscarem e firmarem 

parcerias de cooperação em pesquisa com outras instituições de ensino e pesquisa e com a 

iniciativa privada, para intercâmbio entre estudantes, estágios e desenvolvimento conjunto de 

pesquisas‖, como também o ―estímulo e apoio aos servidores da UFVJM a captarem recursos 

externos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de inovação tecnológica‖, além de 

instituir dentre suas ações: ―estabelecer e estimular a comunidade acadêmica a estabelecer 

parcerias com instituições públicas e privadas para fins de pesquisa e ensino na pós-

graduação‖ (UFVJM, 2012, p. 61-62). 

No que concerne à pesquisa, o PDI preconizou como ações: ―estimular e apoiar 

servidores da UFVJM a captarem recursos externos para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de inovação tecnológica‖ e ―incentivar e apoiar os servidores da UFVJM a 

orientarem estudantes de iniciação científica, de inovação e tecnológica contribuindo para a 

formação acadêmico-científica de alto nível para ingresso em programas de pós-graduação 

stricto sensu‖ (UFVJM, 2012, p. 64).  

Na vertente da proteção, inovação e transferência de tecnologias, o PDI ressalta o 

papel do CITec, enquanto órgão dessa universidade, criado com o fito de agregar 

competências e valores voltados para o desenvolvimento tecnológico na instituição e 

concebido como estrutura de interface para parcerias com outras entidades e empresas, sejam 

elas públicas ou privadas (UFVJM, 2012).  
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O Centro de Inovação Tecnológica da UFVJM – CITec, criado pelo Conselho 

Universitário mediante RESOLUÇÃO N.º 08 – CONSU, DE 09 DE ABRIL DE 

2010, é órgão suplementar vinculado à Reitoria, que visa agregar competências e 

valores voltados ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de atuação da 

UFVJM e promover tecnologias de novas áreas do conhecimento, pela articulação 

de atores da própria Instituição e de outras instituições, órgãos e empresas públicas e 

privadas, tendo como finalidade, no âmbito acadêmico, a consolidação das 

atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM (UFVJM, 2012, p. 120). 

 

    Ainda nesse mesmo eixo de proteção, inovação e transferência de tecnologias, o 

PDI preconizou dentre as ações ―estabelecer parcerias com instituições, órgãos e empresas 

públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos conjuntos de inovação tecnológica‖ 

(UFVJM, 2012, p.122).  

Contudo, tanto o PDI como as resoluções da UFVJM não tratam sobre a figura do 

inventor dependente. Com base no art. 2º, IX da atual lei de inovação, considera-se inventor 

independente ―pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, 

que seja inventor, obtentor ou autor de criação‖ (BRASIL, 2004).  

Ao modificar e inserir algumas disposições na lei de inovação, o marco 

regulatório de ciência, tecnologia e inovação (Lei nº 13.243/2016) valorizou o estímulo ao 

inventor independente. Nesse sentido, dispõe a atual lei de inovação em seu capítulo V, 

especificamente em seus artigos 22 e 22-A:  

 

Art. 22. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é 

facultado solicitar a adoção de sua criação por ICT pública, que decidirá quanto à 

conveniência e à oportunidade da solicitação e à elaboração de projeto voltado à 

avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, 

industrialização e inserção no mercado.            

§ 1
o
 O núcleo de inovação tecnológica da ICT avaliará a invenção, a sua afinidade 

com a respectiva área de atuação e o interesse no seu desenvolvimento. 

§ 2
o
 O núcleo informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) 

meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo. 

§ 3
o
 O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá 

comprometer-se a compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a 

exploração da invenção protegida adotada por ICT pública.             

Art. 22-A. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as agências de 

fomento e as ICTs públicas poderão apoiar o inventor independente que comprovar 

o depósito de patente de sua criação, entre outras formas, por meio de:             

I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção; 

II - assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os 

mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação;             

III - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da 

invenção;          

IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já 

constituídas. (BRASIL, 2016). 
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Conforme mencionado no capítulo anterior, referente às análises jurídicas e 

metajurídicas, as resoluções da UFVJM que podem relacionar-se às políticas de propriedade 

intelectual e inovação da universidade tratam de pontos voltados para o estabelecimento de 

parcerias para o desenvolvimento de tecnologias, seja com empresas ou entidades, sendo que 

tais resoluções são omissas com relação ao inventor independente.  

Discutindo as principais consequências relacionadas à falta de regulamentação da 

figura do inventor independente nas resoluções da UFVJM para a política de propriedade 

intelectual e inovação, com ênfase nos escopos metajurídicos e jurídicos, entende-se que tal 

omissão impacta sobre a relação com o particular, o qual pode ficar sem o apoio institucional 

especializado para proteger sua invenção, como também para colocá-la no mercado, e 

também para o desenvolvimento da tecnologia. Na maioria das vezes, esses processos 

emanam expertises que o NIT possui, as quais na maioria das vezes o inventor independente 

ainda não possui acessibilidade, conhecimento e prática, razões pelas quais o NIT deve atuar 

como facilitador em tais processos.  

Cabe ressaltar que a figura do inventor independente também pode impulsionar o 

desenvolvimento econômico e social através do mercado, como também por suas invenções 

ou criações que podem ser colocadas à disposição da sociedade para a melhoria da sua 

qualidade de vida. Se o inventor independente não tem o devido apoio institucional, criam-se, 

assim, mais gargalos e dificuldades para o fomento do próprio desenvolvimento.  

Por outro lado, há de se refletir também que, como a lei de inovação em vigor 

possibilita que a ICT pública pode apoiar o inventor independente na proteção, 

desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado, como 

também permite que possa compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a 

exploração da invenção protegida adotada pela referida ICT pública (art. 22, parágrafo 

terceiro da lei de inovação), a falta de regulamentação da figura do inventor independente 

pode inclusive inviabilizar eventuais receitas decorrentes da exploração da tecnologia, a qual 

eventualmente poderia ser compartilhada entre a ICT pública e o inventor independente.  

Assim sendo, como consideração para as políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica da UFVJM, verifica-se a necessidade imperiosa de se regulamentar o 

relacionamento entre a universidade, o NIT e o inventor independente, como também 

mecanismos que possam facilitar essa relação, tendo como base os preceitos da atual lei de 

inovação. Considera-se também que as referidas políticas fomentem o estabelecimento de 

parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e 

outras entidades, sempre priorizando o desenvolvimento local e regional.   



99 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação (Lei nº 13.243/2016), ao 

regulamentar a Emenda Constitucional nº 85/2015, e alterar a lei de inovação (Lei nº 

10.973/2004), permitiu maior sustentação jurídica ao estabelecer legalmente estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica no Brasil.  

O paradigma instituído por esse referido marco regulatório possibilitou fomentar 

no plano legal a interação entre universidades, governo, empresas e sociedade, tendo como 

cerne objetivos de desenvolvimento econômico, social, regional e nacional. Esse marco 

regulatório em tela inseriu na lei de inovação novas perspectivas, dentre elas a preconização 

no sentido de as ICT‘s públicas obrigatoriamente terem que instituir a sua política de 

inovação, de forma a dispor sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a 

transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo e social, em 

consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a 

política industrial e tecnológica nacional, baseando-se enfaticamente nas diretrizes e objetivos 

definidos legalmente.  

Cabe ressaltar que, em que pese ainda não termos um decreto que regulamente a 

Lei nº 13.243/2016, isso não é óbice para que as ICTs públicas, caso da UFVJM, 

regulamentem a sua política de inovação e propriedade intelectual, a qual pode ser 

estabelecida considerando as diretrizes e objetivos instituídos por essa lei, como também 

considerando o seu planejamento estratégico consubstanciado através do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) dessas instituições.   

Nesse diapasão, cabe salientar que, provavelmente um eventual decreto poderia 

nortear formas e mecanismos específicos de fomento ao setor social, uma vez que o marco 

regulatório de ciência, tecnologia e inovação apenas faz referência a esse incentivo na 

perspectiva de desenvolvimento e inclusão social, ao passo que esse referido marco 

regulatório dedica tratamento pormenorizado e enfático às formas específicas de fomento ao 

setor produtivo. Contudo, o trabalho com o PDI da instituição permite sinalizar formas para o 

incentivo ao setor social.  

 Ademais, a UFVJM é uma universidade pública e com tal mister possui 

autonomia universitária, a qual obviamente não é plena e deve ser exercida dentro dos seus 
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limites jurídicos. Através de tal autonomia é possível que essa ICT regulamente sua política 

de propriedade intelectual e inovação tecnológica, por intermédio de seu Conselho 

Universitário (Consu), órgão responsável por definir a sua política universitária.  

Tendo como alicerce a necessidade de regulamentação adequada de tais políticas 

na UFVJM, as quais decorrem de determinação legal, este estudo teve como objetivo geral 

propor considerações que possam contribuir para o debate junto à comunidade universitária 

visando o aperfeiçoamento do marco regulatório das políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica dessa universidade.  

Por sua vez, cabe salientar que, para a proposição dessas considerações, foram 

necessários objetivos específicos, para então conseguir alcançar o objetivo geral proposto para 

esta pesquisa. Nessa toada, primeiramente foi necessário aferir a conformidade da 

regulamentação das políticas de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM 

com a Lei nº 10.973/20014 (lei de inovação em vigência) e discutir sua relação com as 

principais questões tratadas no escopo metajurídico deste trabalho, como também, num 

segundo momento, avaliar a compatibilidade entre a regulamentação das políticas de 

propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM com as suas necessidades, tendo 

como base o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição. 

No que concerne a esse primeiro objetivo especifico, acima mencionado, foram 

alcançados resultados no que se refere à análise de conformidade legal e metajurídica da 

política de propriedade intelectual e inovação tecnológica da UFVJM. Essa análise 

demonstrou que a universidade ainda não possui a sua referida política de propriedade 

intelectual e inovação tecnológica regulamentada de forma consolidada. O que na realidade 

existem são ações que permitem balizar a tomada de decisão em alguns aspectos dessas 

matérias. Isso também revela uma tendência da UFVJM em não considerar o planejamento 

como um todo, dentro de um processo mais amplo, preocupando-se apenas em executar 

determinadas ações. Tais ações são regulamentadas através de resoluções, de forma 

esporádica e pulverizada, o que dificulta até mesmo a sua compreensão e empoderamento por 

parte da comunidade acadêmica (docentes, discentes e servidores técnico-administrativos) da 

universidade. Contudo, a falta de regulamentação dessas referidas políticas não é óbice para 

que as ações aconteçam na prática.  

Já no tocante ao segundo objetivo, também mencionado anteriormente, foram 

discutidas considerações para a regulamentação das políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica da UFVJM, através de interlocuções com o PDI, escopos jurídicos e 

metajurídicos deste trabalho. Essa análise, que também complementa a anterior, revelou a 
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imprescindibilidade de a universidade regulamentar sua política de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica, levando em consideração as suas principais necessidades institucionais, 

para cada diretriz e objetivo da referida política. Nesse sentido, o PDI da universidade pode 

fornecer parâmetros para tais necessidades, mormente através de ações e metas pertinentes às 

matérias em tela.    

Apesar de a grande maioria das resoluções da UFVJM e o PDI da universidade 

terem sido criados anteriormente a 2016, ao passo que o marco legal de ciência, tecnologia e 

inovação foi instituído nesse referido ano, alterando a lei de inovação e estabelecendo as 

diretrizes e objetivos legais da política de inovação, tais documentos institucionais possuem 

elementos que podem nortear, como também permitem refletir a respeito das temáticas da 

propriedade intelectual e inovação tecnológica. Dessa forma, foi possível propor 

considerações específicas para a regulamentação das políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica na UFVJM, de acordo com cada tópico que compõe as diretrizes e 

objetivos das políticas objeto deste estudo.  

As principais considerações permitem concluir a necessidade da UFVJM, ao 

regulamentar sua referida política, estabelecer diretrizes e objetivos relacionados à 

participação no capital social de empresas, como também para o compartilhamento e 

permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital 

intelectual, e ainda para o estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias 

com inventores independentes. Esses referidos eixos não foram contemplados nas resoluções 

da UFVJM e nem no PDI da universidade.  

Considera-se ainda a primordialidade de a universidade reunir as disposições de 

suas resoluções acerca da propriedade intelectual e inovação tecnológica em um documento 

único, contemplando todas as diretrizes e objetivos das políticas, o que obviamente 

possibilitará melhor tratamento do tema, seu reconhecimento diante da sua comunidade 

acadêmica, como ainda perante a outras pessoas e organizações, sejam elas públicas ou 

privadas. Nesse labor, é importante que a própria instituição passe a controlar a sua produção 

normativa, bem como as disposições que são revogadas em suas resoluções, as quais não 

podem ser revogadas de forma genérica, mas de forma expressa, minuciosa e pontual.    

Considera-se ainda que a regulamentação das políticas de propriedade intelectual 

e inovação tecnológica da UFVJM valorizem o conteúdo do PDI, documento que busca 

refletir as principais necessidades institucionais da universidade, bem como a harmonização, 

sua característica fundamental e que deve espelhar a articulação das atividades acadêmicas 

com as expectativas regionais, como também busque fomentar e consolidar o 
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desenvolvimento socioeconômico da sua região de abrangência, inclusive a sua sede 

(Diamantina/MG) através de tais políticas.   

Em nenhum momento almeja-se esgotar o assunto neste trabalho, por sua 

amplitude e complexidade, mas, apenas contribuir com a instituição, como também suscitar e 

motivar o debate democrático entre a comunidade acadêmica da UFVJM, tão necessário para 

a edificação de tais políticas. Obviamente, a temática é merecedora de perspectivas futuras, 

novas metodologias e novas abordagens; é certo que sua continuidade é inevitável.    

Assim sendo, espera-se que este trabalho possa, de alguma forma, colaborar para 

o debate sobre a elaboração e regulamentação das políticas de propriedade intelectual e 

inovação tecnológica na UFVJM, bem como o aperfeiçoamento das resoluções que a ela se 

relacionam, de modo a contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico e intelectual 

dessa Ifes.  
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