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RESUMO 

As Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT são centros de conhecimento, gerado a partir 

do fomento a pesquisa, tecnologia e inovação, entretanto a transferência desse conhecimento 

para o setor privado é um desafio, porém necessária, pois possibilitará o desenvolvimento 

econômico e o crescimento das empresas, permitindo a competição em mercados globais. A 

Lei do Marco Legal da Inovação nº 13243/2016 propiciou maior autonomia nessa interação, 

no entanto deverá ser instruído por meio de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação das 

Instituições públicas. Diante disso, esse trabalho teve o objetivo a elaboração de uma proposta 

de Política de Inovação para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso (IFMT), perante o Marco Legal de Ciência Tecnologia e Inovação. Para isso, a 

metodologia constituiu quanto ao objetivo em uma abordagem qualitativa, dividido em três 

etapas. A primeira etapa constituiu-se da coleta e análise documental de três políticas 

institucionais de referências. A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas com 

dirigentes da instituição com objetivo de mapear as expectativas institucionais quanto ao 

Marco Legal da Inovação. A terceira etapa consistiu na avaliação da proposta por um grupo 

de referência, composto por dois avaliadores, com objetivo de análise das adequações 

jurídicas do documento. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma proposta de Política 

Institucional para o IFMT, alinhada as leis de inovação e o Marco Legal de Inovação, tendo 

como referência as Políticas de Inovação de outras instituições analisadas, bem como as 

expectativas institucionais sob ótica dos gestores institucionais quanto as inovações sugeridas 

pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

 

 

Palavras-chave: IFMT, Política de Inovação, legislação de inovação. 

 

 

. 
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ABSTRACT 

 

The Institutions of Science and Technology - ICT are granaries of knowledge, generated by 

fostering research, technology and innovation, however the transfer of this knowledge to the 

private sector is a challenge, however necessary, as it will enable economic development and 

growth. allowing companies to compete in global markets. The Law of Legal Framework of 

Innovation No. 13243/2016 provided greater autonomy in this interaction, however should be 

instructed through Science, Technology and Innovation Policies of public institutions. Given 

this, this work aimed to elaborate a proposal of Innovation Policy for the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Mato Grosso (IFMT), before the Legal Framework of 

Science Technology and Innovation. For this, the methodology constituted the objective in a 

qualitative approach, divided into three stages. The first stage consisted of the documentary 

collection and analysis of three institutional reference policies. The second stage consisted of 

interviews with managers of the institution in order to map institutional expectations 

regarding the Legal Framework for Innovation. The third stage consisted of the evaluation of 

the proposal by a reference group, composed by two evaluators, with the purpose of analyzing 

the legal adequacy of the document. In this sense, this paper presents a proposal of 

Institutional Policy for IFMT, aligned with the innovation laws and the Legal Framework of 

Innovation, having as reference the Innovation Policies of other analyzed institutions, as well 

as the institutional expectations from the perspective of institutional managers. as the 

innovations suggested by the Legal Framework of Science, Technology and Innovation. 

 

Keywords:  IFMT, Innovation Policy, Innovation Legislation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) brasileiras são centros de difusão de 

conhecimento e desenvolvimento de pesquisas científicas, haja vista o número acentuado de 

pesquisadores capacitados em diversas áreas da ciência, desempenhando atividades intelectuais, os 

quais são responsáveis pela grande parte dos ativos intangíveis gerados nessas instituições (ITO 

JUNIOR, 2016). 

No entanto, a aplicação dos conhecimentos desenvolvidos pelas pesquisas acadêmicas ao 

setor industrial é um desafio. Integrar a inovação e a pesquisa realizada pelas instituições de ensino 

e pesquisa à dinâmica produtiva do setor privado e a adoção de mecanismos eficientes, é 

imprescindível nesse processo de transferência de conhecimento e tecnologia. 

Diante disso, as Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação das ICTs, estão se tornando 

cada vez mais comprometidas com o planejamento e o gerenciamento de tal atividade para o setor 

industrial. O governo vem buscando indicar caminhos através de políticas públicas para que essa 

interação aconteça, no entanto torna-se necessário que a Política de Inovação das ICTs estejam em 

consonância com a legislação vigente de inovação com objetivo de promover uma cooperação 

entre Instituição de Pesquisa-Empresa mais eficiente.  

Os princípios que regem a administração pública no Brasil foram descritos pela 

Constituição de 1988, que define como a sociedade brasileira será organizada, e esses princípios no 

setor público brasileiro são regidos através das políticas públicas (BRASIL, 1988).  

Um modelo de inovação efetivo promove parcerias entre as ICTs a qual possuem os 

recursos necessários para realizar desenvolvimento pesquisa e inovação de produtos, processos e 

serviços, sendo ideal para as empresas que detém poucos recursos (humanos, financeiros e físicos), 

insuficientes para inovar.  

Por meio da inovação tecnológica é possível o desenvolvimento econômico e o crescimento 

das empresas, permitindo a competição em mercados globais, bem como o compartilhamento de 

desafios.  

Nesse sentido as instituições de pesquisa e as universidades estão cada vez mais preparadas 

para atender essa demanda, uma vez que, possuem centros de pesquisa e laboratórios equipados, 

mão de obra altamente especializada e pesquisadores qualificados em diversas áreas do 

conhecimento (FONTANELA; CARLS, 2014). 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia a sua Política de Inovação 

Tecnológica foi elaborada e aprovada no ano de 2010 e instituída a Agência de Inovação 
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Tecnológica (AIT) através da Resolução nº 64 em seu Conselho Superior (BRASIL, 2010). O 

regulamento possui como objetivo zelar pelas criações intelectuais geradas na Instituição, no 

entanto apresentou-se basicamente de forma conceitual, não dispondo sobre incentivos a Ciência 

Tecnologia e Inovação no ambiente produtivo. O documento ainda apresenta divergências jurídicas 

que contraria as legislações vigentes de propriedade intelectual do Brasil (a Lei do Marco Legal nº 

13.243 de 11 de janeiro de 2016, o Decreto nº 9.283 de 7 de fevereiro de 2018, e a Lei 10.973 de 2 

de dezembro de 2004). 

Logo a constatação da falta de uma regulamentação que atendesse todos os preceitos legais 

sobre política institucional de Ciência e Tecnologia e Inovação no IFMT, motivou a elaboração do 

presente trabalho, de modo a atender às necessidades e expectativas dos pesquisadores do IFMT, 

do ambiente produtivo, das ações institucionais relacionadas com o tema da propriedade 

intelectual, inovação e transferência de tecnologia.  

O tema inovação é atual e de grande relevância para as Instituições Científicas e 

Tecnológicas, logo está em evidência como objeto de diversas discussões em todo país, no entanto, 

no campo científico do IFMT, serve apenas para atender ao disposto no Art. 16 da Lei 10.973/04 

que institui a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT, setor responsável pela gestão da 

propriedade intelectual gerada na Instituição. 

Diante disso o objetivo desse trabalho foi a elaboração de uma proposta de Política de 

Ciência e Tecnologia e Inovação para o IFMT, perante o Marco legal de Ciência Tecnologia e 

Inovação (Lei nº 13.243/2016) e expectativas Institucional referente ao tema. A construção dessa 

proposta teve como objetivos específicos: a) Análise de três Políticas de Inovação de ICTs de 

referência já regulamentadas; b) Mapeamento das expectativas institucionais, a partir de opiniões 

dos seus dirigentes, de modo que a política proposta atendesse a visão dos dirigentes; c) Análise 

das adequações jurídicas, a partir da avaliação da proposta realizada por especialistas. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico do trabalho exposto, construído por meio 

de consulta à literatura cerca dos temas, Marco Legal da Inovação, Inovação Tecnológica, 

Propriedade Intelectual, e por último, Política de Ciência, Tecnologia e Inovação. Por conseguinte, 

os quatro grandes temas estão divididos em quatro seções, as quais visam subsidiar esta pesquisa.  
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2.1 Marco Legal da Inovação 

 Apesar do baixo investimento em Ciência e Tecnologia (CT&I), o Brasil tem uma 

significativa participação na produção científica mundial (ARBIX, MIRANDA, 2015). As 

universidades e institutos públicos de pesquisas e algumas empresas estatais promovem a 

produção científica brasileira em todas as áreas de conhecimento (GONÇALVES et al., 2016). 

 Não obstante, em 2005 o Brasil investiu 0,97% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em 

atividades de CT&I, já países desenvolvidos como a Suécia, Japão, Estados Unidos da América e 

Alemanha, esse investimento no mesmo ano chegou em média 3,07% PIB, contudo somente a  

pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico são capazes de gerar produtos com maior 

conteúdo tecnológico, logo a incorporação dessas tecnologia ao processo produtivo são 

fundamentais para o crescimento econômico, a geração de emprego e renda para o país (SILVA , 

2017). 

 Nesse contexto o Marco Legal da Inovação foi criado com a Lei n. 13.243 de 2016, com a 

estratégia de promover a inovação tecnológica através da cooperação entre as ICTs e as empresas 

no Brasil.  

O Marco Legal aprimorou 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, nos termos da 

Constituição Federal (BRASIL, 2018). 

Ela prioriza o desenvolvimento de três grandes eixos: a integração de empresas privadas ao 

sistema público de pesquisa; a simplificação de processos administrativos, de pessoal e financeiro, 

nas instituições públicas de pesquisa; e a descentralização do fomento ao desenvolvimento de 

setores de CTI nos Estados e Municípios (NAZARENO, 2016) 

A pesquisa e a inovação precisa de um modelo bem-sucedido de cooperação entre seus 

agentes – ICTs – governo – empresa, sendo que as Instituições Cientificas e Tecnológicas 

produzem novos conhecimentos, as empresas transformam conhecimento em bens e serviços, 

fomentados pelos governos, com financiamento, incentivos fiscais e o poder de compra 

governamental, criando laços de complementaridade que requerem como pré-requisito a 

desburocratização de seus procedimentos e mecanismos (SOARES; PRETE, 2018). 

 Tendo isso, em 2016 foram alterados alguns dispositivos da lei que necessitavam de 

regulamentação, conforme destacou o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, com objetivo de conceder essa autonomia e desburocratizar as cooperações, como 

segue:  
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1. Estímulos à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação que envolvam empresas, ICT e entidades privadas sem fins lucrativos.  

2. Autorização às ICT públicas integrantes da administração pública indireta, às agências de 

fomento, às empresas públicas e às sociedades de economia mista a participarem minoritariamente 

do capital social de empresas.  

3. Autorização para a administração pública direta, as agências de fomento e as ICT apoiar a 

criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação.  

4. Facilidades para a transferência de tecnologia de ICT pública para o setor privado.  

5. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação que disporá sobre: a 

organização e a gestão dos processos que orientarão a transferência de tecnologia e a geração de 

inovação no ambiente produtivo.  

6. O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem 

fins lucrativos, inclusive sob a forma de fundação de apoio.  

7. O poder público manterá mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à 

internacionalização das ICT públicas, que poderão exercer fora do território nacional atividades 

relacionadas com ciência, tecnologia e inovação.  

8. Aperfeiçoamento de instrumentos para estímulo à inovação nas empresas, como a permissão de 

uso de despesas de capital na subvenção econômica, regulamentação da encomenda tecnológica e 

a criação do bônus tecnológico. 

9. Regulamentação dos Instrumentos Jurídicos de parcerias para a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação: termo de outorga, acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

10. Possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre categorias de 

programação.  

11. Prestação de contas simplificada, privilegiando os resultados obtidos.  

12. Dispensável a licitação para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento. No caso de obras e serviços de engenharia o valor limite passa de R$ 15.000,00 

para R$ 300.000,00.  

13. Documentação exigida para contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento poderá 

ser dispensada, no todo ou em parte, para a contratação de, desde que para pronta entrega ou até o 

valor R$ 80.000,00.  
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14. Os processos de importação e de desembaraço aduaneiro de bens e produtos utilizados em 

pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação terão tratamento prioritário e 

procedimentos simplificados (BRASIL, 2018). 

  Em síntese, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação busca estimular que o 

conhecimento gerado nas ICT, seja otimizado pelo setor empresarial e pela sociedade, de forma a 

contribuir fortemente para o desenvolvimento econômico e social do País. 

 

2.2  Inovação Tecnológica 

 

 O processo da inovação mudou muito com o decorrer do tempo. Rothwell (1994) 

identificou os processos de inovações tecnológicas que evoluíram do modelo linear dos anos de 

1950 e 1960, conhecidos como technology-push e market-pull, evoluindo para o modelo de 

ligação do final de 1970 até o modelo de um processo paralelo atual. 

 O processo de inovação é multifatorial, exigindo altos níveis de integração entre as 

corporações, fomentado pelo trabalho em rede, através da tecnologia da informação 

(LONGANEZI et al., 2008), que causam impactos na velocidade e na eficiência dos processos 

(DIEHL; RUFFONI, 2012). 

 Diante do cenário competitivo em que as empresas se encontram, buscam-se estratégias 

para criar valor e diferenciais perante a concorrência. A inovação é uma ferramenta que possibilita 

promover benefícios às organizações e tem sido utilizada por meio de estímulos e geração de 

ideias, do desenvolvimento do capital intelectual e do uso eficiente de recursos financeiros e 

humanos, surgindo a inovação aberta, como proposta para o desenvolvimento de valor e 

perspectivas organizacionais (FRANÇA, 2016, p. 03). 

 Assim explana Sandri: 

 A Ciência, a Tecnologia e a Inovação figuram como verdadeiros propulsores de 

desenvolvimento, de crescimento econômico, de geração de emprego e renda, de 

democratização de oportunidades e de fortalecimento da sociedade, ressaltando-se a 

modalidade de inovação aberta, que tem sido incentivada pelo governo em diversas 

frentes (SANDRI, 2014, p. 17). 

  

 No Brasil, Lei nº 10.973/2004 conhecida como a Lei de Inovação, definiu inovação como 

“a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 

novos produtos, processos ou serviços” (BRASIL, 2004). Além disso, para Carvalho (2011), cita 

que a inovação representa o sucesso comercial de um produto, serviço ou processo. 
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 Por sua vez, Terra et al. (2012, p. 78) define inovação como “a utilização do capital 

humano para geração de riquezas e valores [...] caracterizada pela combinação de conhecimentos 

que possuem uma aplicação prática e útil para um público específico”. 

 O autor aponta que não há um modelo de aplicação da inovação único que seja eficaz para 

todas as organizações, estas devem se adaptar ou complementar um modelo ao outro (TERRA et 

al., 2012, p. 79).  

 Massami e Oliva (2015, p. 32) afirmam que “diferentes tipos de parceiros colaborativos 

podem ajudar a atingir diferentes tipos de desempenho em inovação”. 

 Chesbrough (2006, p. 18) define a inovação aberta como: “utilização de ideias, caminhos e 

capacidades externas da mesma forma com que se utiliza as ideias, caminhos e capacidades 

internas na busca de aperfeiçoamento organizacional”. 

 Schumpeter (1982) propõe quatro tipos básicos de inovação, a saber: produto, processo, 

marketing e organizacional. O Manual de Oslo de 1992 traz a definição dos tipos de inovação 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Tipos de inovação, segundo o Manual de Oslo de 1992 

Tipo Definição 

Produto Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que se refere a suas características ou a 

seus usos previstos. Isso inclui melhoramentos expressivos nas 

especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, 

facilidade de uso ou outras características funcionais  

Processos Implementação de métodos de produção ou distribuição novos ou 

significativamente melhorados. Isso inclui mudanças significativas nas 

técnicas, equipamentos e/ou softwares 

Marketing É a implementação de um novo método de marketing envolvendo 

mudanças significativas na concepção ou na embalagem do produto, no 

posicionamento do produto, na promoção do produto ou na formação de 

preços  

Organizacional Consiste na implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas 
Fonte: Adaptado de OCDE (2005). 

 

 Os atores envolvidos nas etapas das práticas de inovação são pessoas, empresas ou 

organizações, cujos comportamentos afetam a possibilidade da empresa vender seus produtos e 

serviços, com influência nas atividades de inovação, tais como: clientes, competidores, governo, 

instituições e fornecedores (SUNDBO; GALLOUJ, 1998, p. 447-448). 

 Através da inovação aberta, o modelo de inovação está alinhado às capacidades e 

conhecimentos externos. Chesbrough, Vanhaverbeke e West (2008), explicam que o processo de 
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pesquisas realizadas pelo departamento de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) pode surgir de 

diversas fontes, e durante o desenvolvimento as barreiras físicas são ultrapassadas com a 

implantação das ideias. Ou seja: 

 A partir desse tipo de inovação, as organizações mantêm relacionamentos e criam laços 

Inter organizacionais duradouros, nos quais os envolvidos possuem interesses particulares 

e comuns, e contribuem para a criação e difusão de novos produtos, serviços e mercados 

(ADES et al., 2013, p. 48). 

 

 As principais práticas de inovação aberta estão em unir conhecimento e capacidade 

externas ao meio interno, buscando ser e ter mais valor para o crescimento e lucratividade 

organizacional (FELIN; ZENGER, 2014; SENER; HOBIKOGLU, 2013).  

 Apresentam-se alguns princípios da inovação aberta descritos por Chesbrough (2008) 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Princípios da inovação. 

 

Visão  Inovação aberta 

Laços organizacionais Capacidades e conhecimentos externos, aliados aos internos 

podem agregar valor ao negócio e suprir déficits internos 

Capital intelectual Nem todos os colaboradores trabalham na empresa 

Origem das ideias P&D externa pode criar valor significativa e a interna é 

necessária para a conquista de parte do valor 

Pioneirismo É mais útil construir um modelo de negócio melhor do que 

chegar ao mercado primeiro 

Pesquisas e descobertas Não há obrigatoriedade de gerar pesquisa para lucrar com ela 

Utilização das ideias Melhor uso das ideais internas e externas proporcionam 

sucesso 

Patentes  Podem representar alto custo de manutenção, criando mais 

valor em outras organizações quando não são utilizadas 

Receitas  Produção de receitas com a utilização de patentes por 

terceiros e também a compra de patentes de terceiros, para 

aperfeiçoar o modelo de negócio 
Fonte: Adaptado de Chesbrough et al., (2008). 

 

 Percebe-se que os fatores propostos pela inovação aberta podem influenciar as empresas 

para o desenvolvimento de ideais, conhecimento e a criação de valores, impactando nos 

resultados. 

 Os maiores desafios para a prática da inovação aberta dentro das organizações é vencer o 

desconforto dos colaboradores diante das mudanças segundo Chersbrough (2006), Lindegaard 

(2010) e Michelino et al. (2014). Entre outros desafios foram apontados: 

 

● Na necessidade de reconhecimento completo do capital e dos recursos internos à 

organização;  

● Na identificação do momento ideal em se utilizar os recursos externos à 

organização;  
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● No alinhamento entre o capital intelectual interno e externo, de maneira a gerar 

valor;  

● Na existência de recursos humanos dispostos a ajudar colaboradores no 

reconhecimento dos processos e tecnologias;  

● Na aceitação, por parte das lideranças, que a inteligência e as melhores ideias 

podem não fazer parte da organização ou não originarem do P&D;  

● Na aceitação de que a inovação aberta leva assuntos relacionados à Propriedade 

Intelectual (PI), patentes e licenciamentos;  

● Na aceitação de não ser o primeiro sempre;  

● Na confiança de que o erro pode trazer boas oportunidades;  

● Na disposição dos envolvidos da organização em assumir riscos;  

● Na resistência dos colaboradores;  

● No entendimento de que a inovação aberta exige um processo de comunicação 

também aberto;  

● Na capacidade de vencer as barreiras advindas da ideia de que o sigilo e a 

confidencialidade precisam estar em primeiro lugar;  

● Na capacidade de entendimento que a falha pode representar uma oportunidade;  

● Na ausência de financiamentos adequados (KIM; PARK, 2008; 

CHESBROUGH, 2006; ADES et al. 2013). 

 

 Práticas de inovação aberta e a democratização da inovação precisam ser planejadas e 

elaboradas para que a empresa possa crescer e alcançar sucesso. A inovação aberta é uma 

importante ferramenta para as empresas com poucos recursos e que buscam o desenvolvimento do 

seu potencial (VASCONCELLOS; MARX, 2011). 

 As instituições de ensino atualmente trabalham com alta tecnologia facilitando a 

exploração comercial de oportunidades, produtos e serviços, pesquisando e solucionando 

problemas, valorizando a criatividade, promovendo o sucesso em pesquisas, desenvolvimento e 

inovação técnico-científica (IPEA, 2017). 

 Empregada para o avanço tecnológico, a ciência possibilita o crescimento e 

desenvolvimento social, bem como promove a abertura de novas oportunidades, porque: 

 

 A acirrada concorrência entre as empresas, que almejam manter e conquistar novos 

mercados impulsiona o crescimento do desenvolvimento científico e tecnológico, gera 

importantes benefícios econômicos para toda a sociedade. Isso porque impulsiona as 

inovações, gera novos produtos, novos processos ou aperfeiçoamentos que podem 

propiciar ganhos de produtividade, oferecendo maiores oportunidades e opções para o 

consumidor da atual sociedade da informação (FONTANELA; CARLS, 2014, p. 241).  
 

 Com a redução de fronteiras físicas e melhor acesso, os conhecimentos inovadores 

passaram a serem provados e aplicados em benefício da sociedade, revolucionando a saúde, os 

modos de produção, de comunicação, de transporte e outros (SOUZA; LOCATELLI, 2014), 

observa-se que a inovação promove vantagens comerciais e sociais para as Instituições, 

proporcionando melhor qualidade de vida para as pessoas. 
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 As empresas têm buscado trabalhar em conjunto com as universidades, vislumbrando a 

possibilidade de aprimorar a informação e o conhecimento, o que permite às universidades 

expandir e promover sua produção técnica científica em nível global (SANDRI, 2014, p. 10). 

 A inovação aberta permite o uso de ideias externas, possibilitando que as ideais e 

tecnologias não aproveitadas sejam utilizadas por outras organizações (FONTANELA; CARLS, 

2010, p. 240). Com a inovação aberta ocorrem diversas formas de interação com o ambiente 

externo para pesquisar, desenvolver ou comercializar ideais e tecnologias, destacando-se a 

internalização de patentes know-how para desenvolvimento, internalização de protótipos para 

scale-up, licenciamento de patentes e spin-offs (CARVALHO et al, 2011, p. 51). 

 Diversas parcerias podem ser promovidas entre as instituições de ensino e o setor 

empresarial. Na inovação aberta as empresas, além das ideias internas, aproveitam a capacidade 

inventiva de outras fontes, como clientes e fornecedores, universidades, institutos de pesquisa ou 

inventores independentes, onde se estabelecem as parcerias, obtendo inovações melhores, menor 

custo e tempo, gerando renda com as inovações internas que não forem usadas, criando valor e 

oferecendo-as ao mercado consumidor (STAL; NOHARA; CHAGAS JR., 0214, p. 295). 

 

2.3 Propriedade Intelectual 

 
 Os seres humanos adotam leis que visam a construção de um sistema que promova a 

qualidade de vida das pessoas, busca ampliar o acesso às criações do engenho humano e aumenta 

o aproveitamento do conhecimento e da cultura, ao mesmo tempo em que provê reconhecimento e 

retribuições econômicas aos criadores sobre as suas criações. Sendo assim, em sentido amplo, o 

sistema de propriedade intelectual refere-se às criações do espírito humano e aos direitos de 

proteção dos interesses dos proprietários das obras criadas. O direito sobre a propriedade 

intelectual diz respeito a informação ou o conhecimento refletido nos objetos e cópias 

(JUNGMANN, 2010, p. 21). 

Com isso, a propriedade intelectual abrange os direitos relativos às obras literárias, 

artísticas, patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas, programa de computador, 

topografia de circuitos integrados, cultivar, às interpretações e execuções dos artistas, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, regidas por leis que integram o regime jurídico da 

ciência, tecnologia e inovação, formando um sistema de propriedade intelectual, segundo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2017). 

A lei de inovação 10.973/2004 instituiu o Núcleo de Inovação Tecnologia (NIT), 

determinando para tal a competência da gestão da propriedade intelectual no âmbito Institucional, 
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incluído assim, o processamento dos pedidos de proteção, manutenção, acompanhamento, e 

desenvolvimento de estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva, promovendo 

maior dinamismo e agilidade no processo de inovação. 

  Nesse sentido, estudo feito sobre propriedade intelectual na Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), a partir da teoria do campo científico de Pierre Bourdieu, enfatiza que para 

propriedade intelectual e a inovação gerada a partir desenvolvimento de pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, promova a melhoria na qualidade de vida das pessoas, é de 

extrema importância ter uma Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em consonância com a 

legislação inovação vigente (TIENI, 2014). 

Desse modo, para atender a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação proposta pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia, formalizar uma política de inovação no âmbito das 

Instituições Cientifica e Tecnológica pode ser um passo importante rumo à proteção das inovações 

geradas na Instituição (PEIXOTO, 2018), agregando valor ao conhecimento científico, e 

fomentando a realização de novas pesquisas. 

 

2.4 Políticas Públicas de CT&I 

 

 As políticas públicas são um conjunto de decisões e medidas efetivas, decorrentes das 

prioridades estabelecidas a partir de uma realidade concreta (BUFREM; SILVEIRA; FREITAS, 

2018).  

Autores destacam que, ela vem sendo adotadas nas instituições de ensino superior, 

fortalecidas no Brasil por agências de pesquisa, institucionalizando normas e regulamentos, 

gerando assim investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação, para impulsionar o crescimento 

econômico e social (BUFREM; SILVEIRA; FREITAS, 2018).  

 As políticas de CT&I no Brasil surgiram no cenário pós-guerra, devido ao aumento da 

produção Científico e Tecnológica, que apontava a necessidade da informação como insumo para 

transformar conhecimento em bens e serviços. Como fator estratégico, as políticas de CT&I já 

surgem vinculadas às políticas de informação e vêm sendo delineadas historicamente mediante a 

intervenção do Estado (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002).  

    Além disso, considera-se que uma Política de CT&I deve ter sua ênfase em excelência 

científica e tecnológica, pautada na consolidação de uma indústria inovadora e na capacidade de 

enfrentar os desafios que lhe são impostos com conhecimento em todos os setores (BUFREM; 

SILVEIRA; FREITAS, 2018).  
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 A política de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), tem seu intento de promover um 

ambiente propício ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Brasil. O país 

avançou, no entanto, muito há por fazer como a necessidade de investimentos e iniciativas em 

apoio à educação, à ciência, à tecnologia e à inovação, fundamentais para subsidiar políticas de 

superação da estagnação da produtividade dos fatores de produção nacionais e, ademais, promover 

o desenvolvimento econômico e social de longo prazo (IPEA, 2017). 

 Configuram-se ainda, as condições da infraestrutura de pesquisa, nas regulações das 

carreiras do sistema de pesquisa e ensino superior, nas fontes de financiamento para inovação, na 

legislação de incentivo às parcerias público-privadas, nas legislações específicas (Leis do Bem, de 

Informática e de Biodiversidade) e nos regramentos jurídicos que condicionam outras atividades 

do setor público. 

Portanto a Lei do Marco Legal da Inovação prevê no seu art. 15-A que:  

 

A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, dispondo sobre a 

organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a 

geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da 

política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e 

tecnológica nacional (BRASIL, 2016, p. 6). 

 

 Dessa forma, em atendimento as Legislações de inovação vigentes, que também viabiliza a 

formação de acordos e parcerias entre instituições públicas e privadas, as ICT deverão instituir a 

sua Política de Inovação buscando introduzir ambientes cooperativos de inovação para o 

desenvolvimento local e regional. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 
 A metodologia adotada teve caráter de pesquisa exploratória mediante emprego de 

abordagem qualitativa, realizadas em três etapas, sendo a primeira, uma análise das políticas 

institucionais de outras ICTs, a segunda, o mapeamento do atendimento das expectativas 

institucionais. A terceira e última a análise da adequação jurídica do documento.  

  Considerando o tema proposto, foi escolhido o método de pesquisa exploratório, que visa 

caracterizar o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Dentre as técnicas 

padronizadas de coleta de dados destacam-se o levantamento bibliográfico, entrevistas e pesquisa 

documental (GIL, 2002). 
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3.1 Caracterização da Pesquisa  

 

 A primeira etapa se deu pela análise documental das Políticas de Inovação Tecnológica já 

aprovadas pelos Conselhos Superiores, pertencentes à Instituições de Ciência, Tecnologia do 

Brasil. Essa análise foi um importante recurso utilizado na construção da proposta de Política de 

Inovação do IFMT, por permitir a identificação dos assuntos convergentes e divergentes na 

comparação dos dados. Nessa etapa foi elaborado um fichamento (conforme Ficha padrão – 

Apêndice 1), tendo como base a política do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais (CEFET-MG), e apoio as políticas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). As Instituições tomadas como 

referência atuam na pesquisa e inovação a partir do seu Núcleo de Inovação Tecnológica, além 

disso, já possuem suas resoluções aprovadas de acordo com a legislação vigente. O fichamento foi 

realizado por assunto, para cada assunto no documento base foi buscado o assunto correspondente 

nos demais documentos de apoio e posteriormente realizado análise do conteúdo. Ao final do 

processo de fichamento, tem-se como resultado a primeira etapa da pesquisa (CEFET-MG, 2018; 

UNIFESP, 2019; EMBRAPA, 2018). 

 A segunda etapa foi realizada a fim de dar respaldo para a futura política criada, e 

também fortalecimento institucional da inovação, tratou-se de uma exploração junto aos dirigentes 

da instituição com objetivo de captar temas interessantes entre outros aspectos marcantes para 

elaboração e redação da política, a partir da visão dos seus dirigentes. Sendo assim a segunda 

etapa consistiu no mapeamento das expectativas institucionais, e caracterizou-se pela realização de 

entrevistas com gestores da instituição (Reitor e todos os Pró-reitores), das Pró-reitoria de: 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Desenvolvimento Institucional, Administração, Ensino e 

Extensão, em torno do tema inovação frente ao Marco Legal da CT&I (BRASIL, 2016).   

 Na terceira etapa de elaboração da política proposta realizou-se com objetivo de garantir 

a adequação jurídica ao documento. Desse modo a proposta foi submetida a dois especialistas de 

notório saber jurídico inerente às legislações de inovação, para avaliação e sugestões nessas 

adequações. 

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

 Os sujeitos da pesquisa são nas pesquisas qualitativas os membros da amostra, 

selecionados de forma intencional ou voluntária. Além disso, são determinados critérios 
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estratégicos para seleção dos sujeitos como: o grau de conhecimento sobre o tema estudado, 

facilidade de abordagem e disponibilidade para a entrevista (AIRES, 2011).  

 Os participantes das entrevistas foram escolhidos de forma intencional, a partir do critério: 

ser gestor do IFMT na qualidade de reitor e Pró-reitores. Todos os participantes foram consultados 

e explicados importância da entrevista para o trabalho proposto. Sendo assim aceitaram responder 

de forma voluntária, sendo os depoimentos identificados pela palavra Gestor. 

 Os especialistas selecionados são profissionais que trabalham em Núcleo de Inovação 

Tecnológica - NIT e diretamente com a aplicação das legislações vigente de inovação, nesse caso, 

Advogado e Diretor de NIT. Segundo Lotufo (2009), o perfil das funções exercidas pelo Núcleo 

de Inovação Tecnológica, abrange atividades de caráter legal, administrativo e de negócios. No 

artigo 16, parágrafo 1º da Lei 10.973/2004 essas três funções estão bem delineadas. Assim, a 

função legal consiste na regulação e formulação de análises jurídicas por profissionais 

especialistas em propriedade intelectual e advogados, que prestam assessoria por meio de 

consultas à legislação pertinente, confecção de pareceres, que respaldam as demais funções 

conferidas ao NIT. A atividade administrativa é responsável pelos procedimentos e 

encaminhamentos dos processos, pela movimentação interna e externa das comunicações. Já o 

perfil voltado para os negócios reflete a nova visão estratégica onde as instituições públicas e 

privadas criam novos arranjos e sistemas em redes de inovação, formalizam convênios e parcerias 

para desenvolvimento de inovações, compartilhando custos e dividindo resultados, avaliam o 

potencial mercadológico e o valor das novas tecnologias para transferência e licenciamento. 

3.3 Coleta de Dados da Entrevista 

 A entrevista foi realizada no período de 18 a 27 de junho de 2019, na reitoria da Instituição 

em Cuiabá, Mato Grosso, com agendamento prévio realizado por telefone, conforme agendas dos 

gestores. 

 Segundo Creswell (2017) em estudos qualitativos os pesquisadores coletam dados de 

múltiplas formas, gastando um tempo relativo no ambiente natural reunindo informações. A 

pesquisa qualitativa envolve quatro tipos básicos de procedimentos de coleta dados, como: 

a. Observações: o pesquisador toma notas de campo sobre comportamento e atividades das 

pessoas no local de pesquisa. Nesse procedimento o pesquisador registra de maneira não-

estruturada ou semi-estruturada as atividades no local de pesquisa; 
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b. Nas entrevistas: o pesquisador conduz entrevistas face a face com os participantes ou por 

telefone. Essas entrevistas envolvem poucas perguntas e geralmente abertas, que pretendem 

extrair visões e opiniões dos participantes; 

c. Documentos públicos ou privados, como: jornais, atas de reunião, relatórios oficiais;  

d. Material de áudio e visual: que podem ser na forma de fotografias, objetos de arte, fitas de 

vídeo ou qualquer forma de som.  O quadro a seguir apresenta as informações acerca da coleta de 

dados da pesquisa: 

 

Quadro 1– Síntese da entrevista: tempo de duração e dados dos entrevistados. 

Entrevistados Tempo de 

duração 

Idade Cargo Tempo no 

cargo 

Formação 

entrevistados 

Gestor 1 43 min 49 anos Reitor 2 anos Mestre 

Gestor 2 32 min 34 anos Pró-Reitor de 

Extensão 

2 anos Doutor 

Gestor 3 25 min 44 anos Pró-Reitor de 

Pesquisa 

4 anos Doutor 

Gestor 4 30 min 36 anos Pró-Reitor de 

Desenvolvimento 

1 ano Especialista 

Gestor 5 
43 min 

44 anos Pró-Reitor de Ensino 2 anos Mestre 

Gestor 6 23 min 34 anos Pró-Reitor de 

Administração 

5 anos Mestre 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

  

 As questões foram elaboradas a partir da fundamentação teórica, levando em conta o 

Marco Legal de inovação e legislação vigentes de inovação, tendo por finalidade a análise dos 

pontos relevantes e oferecer suporte para o alcance do objetivo.   

 No procedimento de coleta de dados, foi utilizado um roteiro para entrevista 

semiestruturada, composto por onze perguntas divididas por assuntos norteadores (Quadro 2). No 

primeiro grupo, foram selecionadas perguntas sobre a importância do Marco Legal e legislação de 
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inovação para a Política de Inovação do IFMT. No segundo grupo foram perguntas referentes às 

parcerias para desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e inovação e prestação de 

serviços tecnológicos. Para o grupo três foi abordado quanto a participação minoritária do IFMT 

no capital social de empresas e no último a pergunta foi relativa à transferência de tecnologia e 

licenciamento para uso ou exploração das criações intelectuais da Instituição.  A estruturação do 

roteiro de entrevista (conforme roteiro – Apêndice 2) está disposta conforme quadro a seguir: 

Quadro 2 – Roteiro de entrevista semiestruturada. 

Conceito norteador Roteiro Objetivo 

Importância do Marco Legal e legislação de inovação 

para a Política de Inovação do IFMT 

Questão 1 e 2  

 

Analisar a aplicação das 

diretrizes do Marco Legal 

de Inovação e das leis de 

Inovação na Proposta de 

Política de Inovação do 

IFMT 

Parcerias entre setor público e privado e inventos 

independentes 

Questão 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10 

Participação minoritária do IFMT no capital social de 

empresas 

Questão 7 

Transferência de tecnologia e licenciamento para uso 

ou exploração das criações intelectuais do IFMT 

Questão 11 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

3.4 Tratamento e Análise de Dados da Entrevista 

 Nessa pesquisa a triangulação de dados foi tomada como método de análise de dados, já 

que permite convergir diferentes tipos dados, possibilitando uma análise mais completa dos 

resultados. Além disso, considerada de caráter qualitativo quanto a forma de abordagem do 

problema, o tratamento dos dados deu-se mediante o emprego da técnica de análise de conteúdo 

(CRESWELL, 2007). 

 De modo semelhante, a análise do conteúdo se deu pelo procedimento qualitativo por 

descrever com precisão fenômenos tais como atitudes, valores, representações e ideologias 

contidas nos textos analisados (GIL, 2002). 

 Vergara (2005, p.15) define a “análise de conteúdo como uma técnica para o tratamento de 

dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de terminado tema”. Esse tipo de 
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análise, tem sido utilizado desde o início do século XX para tratamento e categorização de 

qualquer tipo de conteúdo, como entrevistas, jornais, conversações livres, ou qualquer tipo de 

comunicação que possa ser reduzida a elementos-chave.  

Na categorização do conteúdo referente as entrevistas atenderam as cinco regras básicas da análise 

de conteúdo (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016): 

 a) Regras claras de inclusão e exclusão nas categorias;  

b) As categorias precisam ser mutuamente excludentes (exclusividade); 

c) As categorias não podem ser muito amplas (homogeneidade);  

d) As categorias devem contemplar todos conteúdos possíveis, e “outro” precisa ser residual 

(exaustividade) e) Objetividade, sem subjetivismos (confiabilidade).  

Ademais, conforme Bardin (2012) a análise de conteúdo compreende três etapas básicas:  

1) Pré-análise: refere-se à seleção do material e á definição dos procedimentos a serem seguidos.   

2) Exploração do material: implementação do procedimento escolhido e transformação do 

material em unidades de análise.  

3) Tratamento dos dados e interpretação: geração de inferências dos resultados da investigação. 

 

 Nesse ponto, a pesquisa considera o método da análise de conteúdo a técnica mais 

apropriada para encontrar respostas convergentes ou contraposição com a realidade do Instituto, 

através das entrevistas que foram manipulados pela opinião dos gestores, tendo em vista os 

interesses e as diversas concepções acerca do tema.  

 Tendo isso, as entrevistas foram gravadas com auxílio de um gravador de voz, em 

seguida realizada transcrição dos dados para análise do conteúdo. Por fim, as evidências e dados 

coletados foram tabulados, organizados em programa de edição de texto objetivando facilitar a 

reflexão e compreensão sobre informações abordadas e os resultados obtidos. Em seguida foi 

gerada a categorização do conteúdo dos textos onde foram realizadas três leituras, uma para pré-

análise, a segunda para exploração do material e a última para realização dos recortes das falas e 

quantificação em unidades de registro e unidades de contexto (BARDIN, 2012).  Ao final desse 

processo as categorias foram identificadas e definidas, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 3 – Categorias da análise de conteúdo 

 

Categorias Descrição Análise de Conteúdo 

Legislação Trata-se sobre a regulamentação 

do Marco Legal da Inovação 

Recomenda a criação de novos instrumentos a fim de 

trazer segurança institucional para a captação 

recursos, facilitação para contratações públicas e 

transferência de tecnologia. 

Parcerias Refere-se sobre a normatização e 

incentivo das parcerias 

Estimula a parceria Público – privada para o 

desenvolvimento institucional e da sociedade, 

gerando oportunidade de negócio e de aprendizado. 

Cultura de inovação Aborda sobre a cultura de 

inovação na Instituição 

Criar cultura institucional da Inovação, por ser um 

processo complexo, precisa de amadurecimento, e 

quebra de paradigma, barreiras. 

Fonte: elaborada pela autora (2019) 

 

Ainda com intuito de se obter uma análise complementar aos resultados da segunda etapa 

referente as entrevistas com os gestores da instituição, foi utilizado o software francês de 

processamento de textos IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires). No Brasil, o programa vem sendo utilizado desde 2013, obtendo 

relevância na análise qualitativa em diversas áreas de pesquisa (KAMI et al., 2016). Conforme as 

autoras, o programa permite a obtenção de gráficos visuais, dentre eles o gráfico de nuvem de 

palavras, que permitem a visualização de resultados a partir do processamento dos textos. O 

software foi utilizado nesta pesquisa por sua crescente relevância, praticidade de uso e por ser 

gratuito. No estudo, foi utilizada a versão 0.7 alpha 2.  

Com a inserção das opiniões dos gestores a respeito da percepção da Política de Inovação 

em relação ao Marco Legal Marco Legal da CT&I, definidas a partir da análise de conteúdo das 

entrevistas, teve-se como resultado uma proposta de Política respaldada com o rigor necessário 

nos vários tipos de análises e contemplando as especificidades do IFMT. 

 Desse modo, o escopo ampliado da proposta de Política de Inovação do IFMT foi 

constituído da junção das duas primeiras etapas relatadas, em seguida foi submetido a dois 

especialistas com notório saber em inovação tecnológica e jurisprudência para avaliação da 

adequabilidade jurídica, conforme mencionado na terceira etapa, e posterior redação final do 

documento.  
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4. APRESENTAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, criado nos termos 

da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres, é uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino. Vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica 

de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. 

Atualmente possui aproximadamente 25 mil alunos, com um quadro funcional formado por 

1905 servidores, sendo que 1042 são docente e 863 técnicos administrativos,  

dentre estes 815 (42%) possuem título de Mestre e Doutor nas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

A Instituição tem no Estado de Mato Grosso sua atuação com 14 Campi implantados e 5 

Campi avançados, com mais de 100 cursos distribuídos nos níveis: técnico (com ensino médio 

integrado, subsequente, concomitante e Proeja), Superior (bacharelado, licenciatura e tecnologias),  

Pós-graduação (especializações mestrados, doutorado), Educação a Distância (UAB e 

Profuncionário, além de cursos de curta duração, como FIC (Formação Inicial e Continuada 

(FLORES, 2018). A  figura 1 demonstra geograficamente a atuação da instituição no Estado.  
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Figura 1: Mapa de localização dos Campi do IFMT  

 

 

 

 

                                          Fonte: Site do IFMT (2020) 

 
 

A legislação de criação dos Institutos Federais estabelece em um dos seus objetivos a 

realização de pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, para geração de inovação tecnológica (BRASIL, 2008).  

Nesse cenário o IFMT foi constituído, possuindo em sua essência de criação a ciência e a 

tecnologia como pilar para o processo pesquisa desenvolvimento e inovação para benefícios da 

sociedade. A pesquisa cientifica e tecnologia teve início na Instituição a partir dos seus primeiros 

editais de fomento entre 2009/2010 e apresentou uma evolução ao longo do tempo, principalmente  

em incremento aos financiamentos interno e externo que tem proporcionado um aumento na 

atuação do IFMT em produção cientificas nas mais diversas revistas e eventos científicos do país,  

no entanto existem muitas dificultadas como: burocracia para processos de compras e prestações 

de conta, falta de parceria com outras ICT, envolvimento da comunidade externa, tem impedido 

que as inovação gerada pelas pesquisas cheguem até as empresa ou outras Instituições 

(CECATTO et al, 2020). 

 Para que as inovações tecnológicas geradas nesse contexto organizacional cheguem ao 

setor produtivo e a sociedade, cabe às ICT instituir a sua própria Política de inovação, dispondo 

sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia, em 

01. Campus Cuiabá - Octayde Jorge 

 

 

02. Campus São Vicente 

 03. Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo 

 04. Campus Cuiabá - Bela Vista 

 05. Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste 

 06. Campus Campo Novo do Parecis 

 07. Campus Juína 

 08. Campus Confresa 

 09.Campus Rondonópolis 

 10. Campus Sorriso 

11. Campus Várzea Grande 

 12. Campus Barra do Garças 

 13. Campus Primavera do Leste 

14. Campus Alta Floresta 

 15. Campus Avançado de Tangará da Serra 

 16. Campus Avançado de Diamantino 

 17. Campus Avançado de Lucas do Rio Verde 

 18. Campus Avançado de Sinop 

18. Campus Avançado de Sinop 19. Campus Avançado de Guarantã do Norte 
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consonância com as prioridades da Política nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 

2016), buscando não somente resguardar os direitos dos titulares e autores das inovações, mas 

instrumentalizar o processo da política pública de inovação (ITO JUNIOR, 2016). 

 Diante da relevante necessidade de criar um regulamento em consonância com os 

objetivos institucionais, garantindo maior segurança jurídica para o tema inovação, foi elaborada 

uma proposta de Política de Inovação para IFMT, tendo como referência políticas de inovação de 

outras ICT, a realidade e expectativa institucional sob a ótica dos gestores Institucionais 

entrevistados quanto as inovações do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e, a 

avaliação realizada por especialista de notório saber jurídico inerente às legislações de inovação. 

Salienta-se ainda que não foi utilizada nessa proposta a política de inovação vigente na Instituição, 

por apresentar somente a proteção da propriedade intelectual e estar em desacordo com as 

legislações vigente, além disso a sua construção foi realizada em um período e um contexto 

diferente, em que ainda não havia sido aprovado o Marco Legal. 

 

4.1.  Construção da Proposta a partir da análise documental 

 

A primeira etapa da construção da proposta de Política de Inovação para o IFMT se deu a 

partir da análise das Políticas de Ciência e Tecnologia das Instituições tomadas como referências. 

O documento tomado como base foi a resolução do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais, por caracterizar-se como um documento mais completo organizado por assunto 

conforme a legislação pertinente e também pela proximidade regimental comparada ao Instituto 

Federal de Mato Grosso. A construção se deu por assunto, para cada assunto no documento base 

foi buscado um correspondente nos documentos de apoio.  

Apesar de apresentarem-se de forma diferenciada, todas as políticas abordam os temas 

centrais trazidos pela Lei de Inovação e que são essenciais para aplicação nas ICTs: a proteção da 

propriedade intelectual, a transferência de tecnologia, o desenvolvimento de parcerias, estímulo ao 

empreendedorismo, o compartilhamento e permissão de uso de laboratório e capital intelectual, a 

prestação de serviços especializados e a participação no capital social de empresas. 

No Quadro 4 mostra-se uma comparação de como esses temas foram explorados nas 

políticas de inovação dessas instituições, divididos em quatro assuntos principais: propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia, desenvolvimento das parcerias e empreendedorismo, como 

trazido por Guedes (2018). 
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Quadro 4 – Comparação das Políticas de Inovação  

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

Temas CEFET-MG EMBRAPA UNIFESP 

Propriedade 

intelectual 

Estudos de prospecção tecnológica e 

inteligência competitiva de propriedade 

intelectual 

Ceder seus direitos de propriedade 

intelectual aos criadores e a terceiros 

Capacitar recursos humano na área de 

propriedade intelectual 

No direito autoral a titularidade é do 

próprio autor 

Bolsa para servidores em atividade de 

proteção de propriedade intelectual 

Cooperações estratégicas com outras 
Instituições incluir proteção da 

propriedade intelectual 

 

Desenvolvimento de 

parcerias 

Servidores e discentes envolvidos nas 

atividades de parceria poderão receber bolsa. 

 

Constituir parcerias para desenvolvimento 

de cooperação em PD&I que envolvam 

agentes públicos e privados. 

Na celebração de parceria a assinatura do 

Termo de outorga será delegada ao Pró-
Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa. 

Estimular parceria com instituições públicas e 

privadas para atividades PD&I 

Observância dos aspectos legais, morais e 

éticos no estabelecimento das parcerias. 

Parceria poderá prever a transferência de 
recursos financeiros dos parceiros para a 

Unifesp. 

Transferência de 

Tecnologia 

Celebrar contratos de transferência de  

tecnologia e de licenciamento para uso ou de   

exploração de criação desenvolvida 

isoladamente ou por meio de parceria 

Promover a transferência de tecnologia em 

âmbito nacional e internacional 

 

. 

Tratamento preferencial aos pedidos de 

licença que estejam associados à 
transferência de tecnologia e/ou 

licenciamento de tecnologia. 

Contratação com cláusula de exclusividade TT, 

deve ser precedida da publicação de extrato da 

oferta tecnológica no site oficial. 

Autorizar a participação dos empregados 

nos eventuais ganhos econômicos 

auferidos em contratos de transferência de 

tecnologia. 

Capacitação de recursos humanos em 

empreendedorismo, gestão da inovação, 
transferência de tecnologia. 

Empreendedorismo 

Facilitar a criação e o desenvolvimento de 

empresas que tenham como diferencial a 

realização de atividades voltadas à 

inovação 

Estimular programas de aceleração de 

forma a apoiar o empreendedorismo 

tecnológico. 

Promover empresas de base tecnológica 
no ambiente universitário 

 

As ações de empreendedorismo propostas por 

servidores dependerão de aprovação. 

Estimular e reconhecer talentos, 

criatividade e espírito empreendedor dos 

empregados e parceiros. 

Estimular a formação interdisciplinar por 
meio da educação empreendedora. 
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Denota-se que todos os assuntos do documento base foram inseridos na proposta, no 

entanto o conteúdo foi o resultado da comparação realizada nos documentos de apoio.  

Tendo isso, a proposta de política de inovação institucional para o IFMT foi dividido 

em treze capítulos. O primeiro refere-se às disposições preliminares a qual estabelece as 

legislações utilizadas e os conceitos que serão empregados no documento. O segundo trata-se 

dos objetivos da política de inovação. O terceiro capítulo dispõe sobre as diretrizes da política 

de inovação do IFMT. O quarto fala sobre Núcleo de Inovação Tecnológica sua 

responsabilidade e competências. O quinto refere-se as parcerias para desenvolvimento de 

projetos com instituições públicas e privadas. O sexto capítulo aborda as prestação de serviços 

técnicos especializados que poderão ser realizados pelo IFMT. O sétimo trata-se do 

compartilhamento e da permissão de uso de laboratórios e capital intelectual da Instituição. O 

oitavo discorre sobre a transferência de tecnologia desenvolvida a partir da lei de inovação. O 

nono capítulo versa sobre os instrumentos de incentivo à inovação aos servidores e estudantes 

em atividades de pesquisa, desenvolvimento e extensão tecnológica. O décimo expõe sobre a 

participação do IFMT no capital social de empresas. O décimo primeiro aborda os direitos de 

propriedade intelectual. O décimo segundo capítulo é alusivo ao apoio ao empreendedorismo 

e o décimo terceiro e último capítulo apresenta as disposições gerais e transitórias desta 

minuta. 

A conclusão da etapa inicial deste trabalho, constituiu o primeiro escopo da Proposta 

de Política para o IFMT. 

4.2 Entrevistas 

 Os resultados obtidos na segunda etapa da pesquisa exploratória com os gestores 

institucionais estão apresentados nas categorias a seguir que compuseram a análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas, bem como a estrutura da análise. 

 

4.2.1 Categoria: Legislação 

 

A categoria “legislação” apresenta as percepções que os gestores possuem sobre a 

importância do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política de Inovação 

Institucional, conforme os relatos a seguir:  

 

 

Tabela 3. Categoria: Legislação. 
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Exemplos de verbalizações (Grifos da autora) 

 

A percepção que eu tive ao ter o contato com o documento, foi de que realmente ele vem para balizar e para 

nortear e inclusive vem até para ajudar no planejar uma nova instituição através desse marco 

documental. (Gestor 1) 

 

 (...) marco legal ele traz uma outra roupagem para a instituição ela consolida na verdade né não só a IFMT 

mas como para todas as instituições de ensino superior [...] fomentar e criar mecanismos efetivos de ligação 

com o setor produtivo para atender a demanda dessas de setores da sociedade [...]. Marco legal vai ser um 

divisor de águas [....]. (Gestor 2) 

   

[...] um empecilho nessa questão de trabalhar com as questões de inovação, mas é justamente.... possibilidade de 

novos instrumentos e trazer a segurança para o gestor. (Gestor 4) 

 

 [...] o marco legal, ele traz para o instituto mais essa oportunidade, eu chamo oportunidade de fato fazer 

transferência e tecnologia, inovação e objetos que sejam compatíveis com o objetivo dela. (Gestor 5). 

 

[...] marco legal, ele vem para aproximar e para permitir que as instituições de pesquisa, elas possam captar 

recursos, facilitar as contratações públicas. (Gestor 6) 

 

[...] infelizmente nem todas as instituições estão preparadas para atender o que esta no dispositivo. (Gestor 

1) 

 

 [...] barreira muito grande que precisa ser ainda estudada e alicerçada como você orquestra o ensino que é 

uma obrigação que é o principal produto que essas instituições precisam ofertar para a sociedade com a demanda 

de logística de conhecimento que o mercado requer.  (Gestor 3)  

 

[...] captação de recurso....  Eu acho que não precisava ter esse intermediário, fundação, podia ser direto com 

a instituição e isso precisa...essa barreira legal precisa ser quebrada. (Gestor 6) 

_____________________________________________________________________________________ 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 A partir dos relatos, pode-se verificar que os entrevistados de uma forma geral têm 

uma percepção positiva do Marco Legal de Inovação, destacando as oportunidades que essa 

legislação trouxe para as Instituições como a captação recursos, facilitação para as 

contratações públicas, transferência de Tecnologia, as parcerias Público – privada para o 

desenvolvimento institucional e da sociedade.    

O Marco legal da inovação atribuiu maior liberdade e autonomia às ICTs, aos 

pesquisadores e principalmente aos NITs, avançando diversos pontos na promoção de um 

ambiente regulatório mais seguro e favorável para a inovação (MACHADO et al 2017).  

Além disso, estimula a transferência de conhecimento e tecnologia desenvolvida na 

Instituição Cientifica e Tecnológica para às empresas em benefícios da sociedade (CECÍLIO, 

2018). 

No entanto alguns entrevistados apresentaram preocupações para operacionalização 

dessas mudanças legislativas no contexto institucional, de acordo com o entrevistado (Gestor 

1) nem todas as ICTs estão preparadas para atender esse dispositivo, também segundo o 

entrevistado (Gestor 3) existem muitas barreiras que precisam ser estudadas e alicerças para 
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satisfazer a demanda da sociedade com o conhecimento que mercado requer. O entrevistado 

(Gestor 6) também cita a barreira legal para a captação de recurso pela necessidade de uma 

interveniente que é a fundação de apoio. 

   

4.2.2 Parcerias 

 

A categoria “parcerias” retrata as concepções que os dirigentes possuem para o 

estabelecimento de parcerias entre o setor público e privado para o desenvolvimento de 

pesquisa, ciência, tecnologia, inovação e prestação de serviços tecnológicos, conforme os 

relatos a seguir: 

 

Tabela 4. Categoria: Parcerias 

 
 

Exemplos de verbalizações (Grifos da autora) 

 

 [...] um caminho sem volta ele precisa ser fortalecido ...  [...]uma forma de ter mais um aporte de recurso 

para a instituição. (Gestor 1) 

 

ótica  do financiamento e da manutenção da nossa estrutura .....  [...] mais faz necessário parcerias no sentido 

de nos aproximar da comunidade. (Gestor 2) 

 

[...] preciso de parceiros, parceiros ousados, parceiros… robustos financeiramente para que eles possam 

financiar a tecnologia que vai desenvolver em conjunto, e, logicamente, ser o consumidor dessa tecnologia. 

(Gestor 5) 

 

A instituição, ela depende 99% da receita da União e a gente precisa reverter esse quadro, e a gente precisa se 

aproximar do mercado e… e captar recurso externo. (Gestor 6) 

 

[...] ela vem desse alicerce do público dialogando com o privado de resolver problemas do chão de fábrica, 

da indústria, da sociedade... [...]  dialogar no intuito do desenvolvimento local. (Gestor 1) 

 

[...] evolução da economia com a facilidade de você gerir informações e conhecimentos hoje é inevitável onde 

um servidor para ele poder manter-se ativo até mesmo didático ele precisa relacionar com o mundo 

externo. (Gestor 3) 

 

 [...] sem parceria sem dialogarmos com setor produtivo primeiro que nós não vamos estar cumprindo uma  

missão nossa que é atender a demanda do setor produtivo assim como da comunidade demandas sociais. ( 

Gestor 5) 

 

Eu vejo uma oportunidade de negócio. Não só de negócio como também de aprendizado (Gestor 3) 

 

Eu vejo isso como um caminho natural uma vez que você desenvolve uma tecnologia essa tem que ser 

aplicada e essa aplicação não pode ser restrita ao uso do IFMT têm de estar ao alcance da sociedade 
...(Gestor 3) 

 

Eu não vejo a educação hoje sem estar diretamente relacionada com a iniciativa privada e… e com o próprio 

governo. (Gestor 4) 

 

[...]a falta dessa compreensão por parte do setor produtivo dificulta esse processo também como a legalidade 

e a necessidade pelas instituições serem colegiadas.  (Gestor 3) 
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[...]acredito que isso seja o caminho é o modelo que tá sendo colocado pela sociedade e pelos órgãos 

governamentais mas no entanto não pode deixar de esquecer que o principal  produto é o ensino a pesquisa 

e a extensão como projetos e inovação.  (Gestor 3) 

 

acho importante..... mas tem servidores que pensam o contrário, que é privatização do ensino público.... 

[...]penso que existe mesmo essa linha, mas por outro lado, a gente está muito distante das empresas. (Gestor 

6) 

 
Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A partir das narrativas, pode-se observar que os entrevistados veem as parcerias de 

forma profícua para a Instituição, vislumbrando essas interações como uma possibilidade de 

captação de recurso para manutenção e investimento em sua infraestrutura, laboratórios etc. e 

a geração de aprendizado para os alunos e servidores a partir de soluções de problemas reais 

em contato com o setor produtivo.   

Segundo Matei et al. (2015),  

 

A interação entre as instituições de ciência e tecnologia (ICT) e o setor produtivo é 

uma questão estratégica e relevante, que viabiliza o aprimoramento das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), propiciando o aumentar da competitividade 

tecnológica das empresas e o avanço científico das instituições de pesquisa.  

 

 Ainda segundo Valente (2010), somente através da interação entre o governo – 

universidade - indústria é possível criar um sistema de inovação sustentável e durável na era 

da economia do conhecimento, onde a Universidade proporciona conhecimento, a indústria 

oferece os recursos para implementação da inovação e o governo viabiliza os recursos e 

elabora as leis que fortalecem essa relação. 

 Entretanto, percebe-se certa cautela por parte de um dos entrevistados, para que essa 

interação possa acontecer de forma mais eficiente sem prejudicar a atividade fim da 

Instituição que é o ensino, pesquisa e a extensão, aponta (Gestor 3). Também relatado pelos 

entrevistados (Gestor 3 e Gestor 4) a falta de compreensão da legalidade dessas parcerias 

tanto dos servidores como do setor produtivo dificulta essa interação.  

 

4.2.3 Cultura Institucional para Inovação 

 

A categoria “Cultura Institucional para inovação” expõe os relatos dos entrevistados 

quanto a necessidade de fomentar a cultura institucional para inovação, salientando que a 
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Política de Inovação do IFMT como uma das formas de gerar cultura interna, conforme a 

seguir:  

 

Tabela 5. Categoria: Cultura Institucional para inovação 

  

 
Exemplos de verbalizações (Grifos da autora) 

 

 

 [...] primeiro papel nosso é de motivar e orientar, de fazer com que essa ação aconteça (Gestor 1) 

 

[....] acredito que ela começa a formar ou a compor essa consciência através das ações que começam a se 

fortalecer dentro da instituição....  [...] trazer diálogo para dentro da instituição, começa a movimentá-la, para 

embasar essa cultura do entender, esses processos de criar essa cultura do diálogo com privado... (Gestor 1) 

 [...]  como é a relação institucional através de Fundações, então é uma cultura que está sendo construída, é um 

novo pensar dentro da instituição que está sendo construído....[...] e eu acredito que é forte.... (Gestor 1) 

[...] na instituição uma coisa é você ter a norma outra coisa é você criar essa cultura institucional da 

Inovação.... [...] nada adianta a gente ter uma política se os nossos servidores não entenderam a importância 

disso (Gestor 2) 

 

[...] mas é uma cultura institucional que tem que ser trabalhada e tem que ser proporcionado esse 

conhecimento aos nossos colegas ..... (Gestor 4) 

 

Eu acho que é uma questão, é, cultural de entender para que a nossa instituição está posta, né ..... [...] um 

processo de sensibilização, esclarecimento (Gestor 4) 

 

[.....] é um processo complexo, precisa de amadurecimento, principalmente de instituir institucionalmente 

falando, a temática; mas não ser falado só em evento... [...] é uma prática que deve ser falada nos corredores, em 

sala de aula, no café e, principalmente, nas políticas institucionais do Instituto Federal de Mato Grosso, ou 

seja, essa política, ela precisa ser destacada, que é o coração, o sangue, na verdade, né, da nossa… da nossa 

causa (Gestor 5) 

 

Eu penso que é possível, mas esbarra numa questão ideológica de muitos servidores. É uma quebra de 

paradigmas... quebrar barreira.... de começo vai ter críticas (Gestor 6)  

 

[...]a maior dificuldade seria a cultura. … eu penso que é algo muito novo (Gestor 6) 

 

[...] como chegaria ou como eu implantarei no Instituto Federal de Mato Grosso......  [...] com medo de pensar 

um documento tal da forma como veio esse marco que ainda não seja a realidade executora do IFMT (Gestor 

1) 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

            Os relatos apresentados de forma unânime entre os entrevistados, confirmam a 

urgência em fortalecer a cultura de inovação na instituição, não só na elaboração de normas e 

regulamentos, mais também estimulando a troca de experiências, viabilizando ações de 

capacitação, disseminação de boas práticas, e orientando os servidores e alunos a pensar 

pesquisa e inovação além dos muros da Instituição, gerando diálogo com a sociedade, 

empresa e instituição pública.    
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 A cultura de inovação é o compartilhamento de valores e crenças por indivíduos que 

integram uma organização a respeito da inovação, na medida em que desempenham suas 

atividades de trabalho (FARIA; FONCECA, 2015). Além disso, pode transformar o negócio, 

criando um ambiente inovador interno, onde as pessoas sintam-se livres para pensar e sugerir 

ideias sem medo (FGV, 2016). 

 Interessante apresentar que o entrevistado (Gestor 5) salienta que o processo de gerar 

cultura na instituição é um processo complexo e precisa de aperfeiçoamento. Já o entrevistado 

(Gestor 6) cita que é uma quebra de paradigma, de barreiras que a inovação é algo muito novo 

para a Instituição por isso que a maior dificulta realmente será a cultura.  

Percebe-se que a maior dificuldade dos NIT é a sensibilização de pesquisadores sobre 

a importância da propriedade intelectual (MACHADO; SARTORI; CRUBELLAT, 2017), 

entretanto é preciso vencer essa barreira, para efetivamente cumprir o papel da inovação. 

 Em síntese nas entrevistas os Gestores se mostraram receptivos quanto a Lei do Marco 

Legal aplicado na Política de Inovação do IFMT, reforçando a premissa que a legislação de 

inovação pode trazer crescimento e amadurecimento Institucional quanto ao tema inovação.  

 No sentido de subsidiar essa análise, conforme descrito nos procedimentos 

metodológicos, foi realizado processamento dos textos referentes as transcrições das seis 

entrevistas realizadas com os gestores da instituição. Foi observada a literatura na área entre 

outras fontes de dados consideradas relevantes para operação e interpretação do programa 

(CAMARGO, JUSTO; 2013).  

Foi efetuado inicialmente a organização do corpus textual, nesse caso seis textos, cada 

um compondo uma entrevista realizada. Após essa organização, foi realizada revisão textual 

em conformidade com as técnicas orientadas pelos manuais de uso. Deu-se predileção pela 

organização das entrevistas em um único corpus textual, já que objetivava-se capturar 

evidências de todas as categorias obtidas na análise de conteúdo realizada anteriormente ao 

processamento de textos no software. Esse agrupamento, permitiu capturar então essas 

categorias, mesmo que observadas em diferentes perguntas realizadas ao longo do roteiro 

aplicado. 

Em relação as estatísticas da análise, foram encontradas 19.570 ocorrências de palavras 

analisadas, sendo que se dividiam em 1.797 formas. Após a obtenção de uma primeira nuvem, 

foi realizada a seleção das formas que fossem relevantes, tendo sido eliminadas aquelas 

consideradas não-significantes para interpretação dos dados. 
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Tendo isso, obteve-se o gráfico de nuvem de palavras a seguir, considerado 

visualmente interessante e relevante por resumir o corpus textual de acordo com o grau de 

frequência das palavras. 

 

Figura 2: Nuvem de palavras obtida com o processamento das transcrições dos gestores. 

 

 

                                         Fonte: dados da pesquisa, (2020). 

 

 Destacando pelo resultado uma necessidade de transformação da Instituição no modo 

de ser e fazer pesquisa, trabalhando no sentido de dialogar com o mercado e com a sociedade, 

trazendo as mudanças que o Marco legal propõe para os regulamentos, normas e 

procedimentos, somente assim o IFMT poderá fazer pesquisa, tecnologia e inovação alinhado 

as demandas da comunidade.    

 Desta forma, os resultados obtidos nessa etapa da percepção desses gestores podem 

subsidiar pontos de paridade entre as ações da organização estudada, fundamentar a 

construção desse documento e ao mesmo tempo direcionar a operacionalização da Agência de 

Inovação, quanto aos temas destacados: legislação, parceria e cultura de inovação.  
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4.3 Avaliação  

A proposta de Política de Inovação, após a realização da primeira e segunda etapa foi 

submetida a dois especialistas para avaliação das adequações jurídica inerente as legislações 

de inovação e sugestão de conformidade para melhor entendimento do documento, com 

objetivo de garantir confiabilidade à proposta. 

No Quadro 5 mostra-se uma comparação de como esses temas foram examinados no 

documento, dividindo por capítulo, como segue: 

                                  

                           Quadro 5 – Avaliação dos Especialistas 

 

Variáveis Aspectos considerados pelos especialistas 

CAP. III                          

Diretrizes 

 Art. 5, item e) Reestruturação da Agência de Inovação Tecnológica, 

conferindo-lhe os meios necessários para o desenvolvimento das 

atividades de sua competência. 

Recomenda-se que a Agência não seja caracterizada somente como 

inovação tecnológica. 
 

 

 

 

 

 

 

 CAP. V                  

Parcerias 

 Art. 10, § 2º Ser mais preciso se os diretores-gerais dos campi poderão 

propor acordos de parceria de PD&I e assinar. 

      Sugere criação do fluxo em outro regulamento.  

 Art. 10 § 3º Os acordos, convênios ou contratos, deverão ser assinados 

pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração pública, 

permitida a delegação, vedada a subdelegação. 

Orienta-se a retirar da resolução, pois já está na lei, a priori só o 

reitor pode assinar. 

 Art. 13 § 1º Os contratos, convênios e acordos, deverão ser instruídos e 

abertos nos campi, junto à Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação ou a órgão equivalente. 

Recomenda-se separar projeto de instrumento jurídico. 

 Art. 13 § 3º Os acordos de parcerias serão submetidos Agência de 

Inovação para manifestação técnica sobre propriedade intelectual, a partir 

de processo formal à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

(PROPES). 

      Recomenda-se que tramitação deve constar em outro regulamento. 

 Art. 14. Os acordos, convênios e contratos firmados entre o IFMT e outras 

instituições poderão prever a destinação de até 5% do valor total dos 

recursos financeiros destinados à execução do projeto para cobertura de 

despesas operacionais e administrativas. 

Sugere criar regulamento específico. 

CAP. VI 

Prestação de Serviços 

Técnicos 

Especializados 

 

 Art. 16. O IFMT poderá prestar a instituições públicas ou privadas 

serviços técnicos especializados através de contratos específicos para as 

atividades voltadas à pesquisa científica, tecnológica, inovação e extensão 

tecnológica.  

      Recomenda-se especificar em regulamento próprio. 

CAP. VII 

Compartilhamento e 

permissão de uso de 

Laboratórios e Capital 

Intelectual 

 Art. 20. O IFMT, mediante ciência e autorização do gestor máximo da 

Instituição, com contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, e 

por prazo determinado, mediante instrumentos jurídicos próprios.  

     Recomenda-se inclusão da participação ou não da Fundação de Apoio           

credenciada. 
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          CAP. VIII 

Destinação Dos 

Ganhos Econômicos 
 

 Art. 28 § 1º Os recursos a serem destinados na forma dos incisos I e II 

poderão ser executados pela fundação de apoio, sem prejuízo do 

ressarcimento de suas despesas operacionais e administrativas. 

Propõe a inclusão desse inciso. 

CAP. IX 

Transferência de 

Tecnologia 

 

 Art. 29 § 6º Os Contratos de transferência de tecnologia e de 

licenciamento uso ou de exploração de criação do IFMT poderão ter sua 

gestão administrativa e financeira delegada a Fundação de Apoio. 

      Recomenda-se incluir de inciso 

 

 

CAP. XII 

Propriedade 

Intelectual 
 

 Art. 43 § 1º São considerados inventores do IFMT: docente, técnico 

administrativo, estudantes, estagiários, bolsistas, professores e professores 

voluntários, estudantes visitantes, pós-doutores e demais vínculos formais, 

efetivos ou temporários. 

Orienta-se a reescrever inciso para não gerar vínculo empregatício 

para o IFMT dos voluntários e visitantes. 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Destaca-se entre os avaliadores o entendimento de que a resolução não poderia servir 

de uma resolução de tramitação, mas sim de uma forma de entendimento da inovação do 

contexto da instituição. Tendo isso a maior parte das recomendações de alterações foram para 

garantir objetividade ao documento, sugerindo a criação de um regulamento próprio que teria 

como objetivo tramitação dos processos inerente ao tema. 

Outra recomendação relevante se refere a inclusão da fundação de apoio para gestão 

administrativa e financeira das parcerias, licenciamento uso ou de exploração de criação do 

IFMT. 

Tendo isso todas as recomendações foram analisadas e inseridas na redação final da 

proposta.  

 

4.4  Proposta da Política de Inovação para o IFMT 

O presente trabalho apresenta um produto consubstanciado como proposta Política 

Institucional de Inovação do IFMT. O documento foi elaborado a partir do resultado de três 

etapas conforme os objetivos específicos, sendo que na primeira etapa foi realizada a análise 

de conteúdo de documentos de referência, na segunda foi inserido o resultado da opinião dos 

gestores em torno do tema, destacando os temas legislação, parcerias e cultura de inovação e a 

terceira e última etapa a avaliação dos especialistas. Conforme exposto segue Minuta de 

Política institucional de Inovação (APÊNDICE 3, pag. 52). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa realizada demonstrou a importância das Políticas de Ciência, Tecnologia e 

Inovação das ICTs brasileiras para o crescimento e desenvolvimento do Brasil, bem como 

para a difusão do conhecimento, pesquisa e inovação gerados nas ICT para benefício do setor 

produtivo e da sociedade.  

A fundamentação teórica do trabalho elucidou sobre o Marco Legal de Inovação, a 

Inovação Tecnológica, Propriedade intelectual e Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

São muitos títulos e autores, nacionais e internacionais, que atualmente debatem sobre esses 

temas, contudo, na maioria das obras consultadas a visão dos autores orienta-se para as 

indústrias, empresas e o mercado, pouco se fala da inovação no setor público e qual o impacto 

dessa Política de Inovação para as ICT. Todavia, a literatura enfatizou a necessidade da ICT 

elaborar sua Política de Inovação em consonância com a legislação vigente de inovação com 

objetivo de promover interação entre a Instituição de Ciência e Tecnologia-Empresa com 

mais eficiência e autonomia para transferência de tecnologia e conhecimento.  

O grande desafio de propor uma política de inovação no IFMT residiu em poucas 

pesquisas anteriores relacionadas ao tema, principalmente pautado em entrevista da visão dos 

Gestores Institucionais em relação ao tema. 

Ademais o estudo elaborou uma proposta de Política de Inovação para o IFMT, 

visando instrumentalizar a Instituição com as diretrizes para seu funcionamento, com base nos 

princípios e objetivos propostos e pelas alterações legislativas pertinentes. 

5.1Trabalhos Futuros 

Considerando a importância das Políticas Institucionais de Inovação para o estímulo de 

pesquisa, ciência e inovação nas ICT, nas empresas, além disso, o desenvolvimento e 

crescimento da economia do país.  

Como trabalho futuros sugerimos uma pesquisa de análise da implementação e 

impacto da Política de inovação em uma ICT, que possibilitará a criação de um modelo 

autônomo de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no âmbito da 

Instituição. 
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APÊNDICE 1 – FICHA PADRÃO 

 

FICHAMENTO POR ASSUNTO DE POLÍTICAS DE INOVAÇÃO 

REFERENCIADAS 

 

CEFET MG EMBRAPA UNIFESP IFMT 

Objetivos 
 

 

    

Núcleo de 

Inovação 

Tecnológica 
 

 

    

Direitos de 

propriedade 

intelectual 
 

 

    

Desenvolvimento de 

parcerias e das 

bolsas de estímulo à 

inovação 

 

 

    

Transferência de 

Tecnologia  

 

    

Destinação de 

ganhos 

econômicos 
 

 

    

Empreendedorismo 
 

 

    

Compartilhamento 

e permissão de uso 

de laboratório e 

capital intelectual 

 

 

    

Prestação de 

Serviços 

especializados 
 

 

    

Participação no 

capital social de 

empresas 
 

 

    

Afastamento de 

Pesquisador  

 

  

Atendimento a 

Inventor 

independente 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Prezado Sr.(a),  

Esta pesquisa tem como objetivo verificar opinião dos Gestores do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, quanto a aplicação da Lei do Marco 

Legal de Inovação nº 13243/2016 na Política de Ciência e Tecnologia e Inovação da 

Instituição. Os dados serão analisados para elaboração de uma proposta de Política de Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso para o IFMT. Os nomes dos entrevistados serão preservados.  

 

ALVO: Gestores (Reitor e Pró-reitores) do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso. 

 

1- Qual a sua percepção sobre a Política de Inovação constituída pelo Marco Legal e as leis 

de inovação?  

 

2- Qual o seu ponto de vista sobre os possíveis ganhos do novo Marco legal para a 

Instituição?       

 

3- Qual a sua percepção do estabelecimento de parcerias e cooperações entre o setor público 

e privado para o desenvolvimento de projetos de Ciência, Tecnologia e inovação no 

IFMT?  

 

4- Qual a sua percepção sobre parcerias com foco no desenvolvimento de tecnologias entre 

inventores independentes (externo) e o IFMT?   

 

5- Qual a sua avaliação em o IFMT fazer compartilhamento ou cessão de recursos ( 

laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações) com empresas 

para ações voltadas à inovação tecnológica, mediante contrapartida financeira ou não 

financeira?  

 

6-  Qual a sua percepção sobre a permissão de uso do capital intelectual do IFMT em projetos 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação em parcerias publica e privado?  

 

7-  Qual a sua avaliação sobre o IFMT ter participação minoritário do capital social de 

empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores? 

 

8- Qual a sua percepção sobre prestação de serviços técnicos especializados a instituições 

públicas ou privados, nas atividades voltadas à pesquisa científica e inovação tecnológica 

no ambiente produtivo? 
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9- Qual a sua opinião sobre o servidor receber retribuição pecuniária, diretamente do IFMT 

ou instituição de apoio quando envolvido na prestação de serviço que tenha firmado 

acordo, com recurso exclusivamente do projeto? 

 

10- Qual o seu ponto de vista sobre o servidor, estudante envolvidos em projeto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação receber bolsa de estímulo à inovação de fundação de apoio ou 

de agência de fomento?   

 

 

11- Qual a sua avaliação sobre o IFMT firmar contrato de transferência de tecnologia e de 

licenciamento para uso ou de exploração de suas criações intelectuais? 
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APÊNDICE 3 – PROPOSTA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Resolução tem por finalidade instituir a Política de Inovação do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, bem como estabelecer seus 

objetivos e diretrizes gerais. 

Art. 2º Considerando o disposto na Constituição Federal; no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2019 – 2023; na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), na Lei 

nº 9.609/1998 (Programa de Computador); na Lei nº 9.456/1997 (Lei de Cultivares); na Lei nº 

9.610/1998 (Direito Autoral); na Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação); no Decreto nº 

5.563/2005; Decreto nº 5.798/2006; na Portaria MCT 118/2010; na Lei nº 12.863/2013; na 

Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações); na Lei nº 9.456/1997 (Lei de Cultivares); na Lei  nº 

11.196/2005 (Lei do Bem); na Emenda Constitucional nº 85/2015; na Lei nº 13.243/2016 (Lei 

de Estímulos ao Desenvolvimento Científico, à Pesquisa, à Capacitação Científica e 

Tecnológica e à Inovação);  no Decreto  nº 9.283/2018 (Incentivo à Inovação e à Pesquisa 

Científica e Tecnológica no Ambiente Produtivo); na Lei nº 11.484/2007 (Lei de Topografias 

de Circuitos Integrados). 

Art. 3º Para os efeitos desta Resolução, definem-se: 

I - Agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os 

seus objetivos o financiamento de ações que visem estimular e promover o desenvolvimento 

da ciência, da tecnologia e da inovação; 

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, 

topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada ou 

qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de 

novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais inventores; 

III - criador: pessoa física que seja obtentora ou autora de criação; 

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 e que 

possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho; 
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V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua 

em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 

aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, 

serviços ou processos; 

VI - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 

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

projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério 

da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes. 

VII - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou 

emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação; 

VIII - 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. 

IX - extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na 

difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado; 

X - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de 

aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

XI - ambientes promotores da inovação: espaços e ou arranjos propícios à inovação e ao 

empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no 

conhecimento, articulam as empresas dos diferentes níveis de governo, as Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação, as agências de fomento ou organizações da 

sociedade civil, e envolvem duas dimensões, os ecossistemas de inovação e os mecanismos de 

geração de empreendimentos; 

XII - contrapartida não financeira: recursos materiais (horas máquinas, instalações já 

existentes) e recursos humanos (horas técnicas), vinculados e utilizados diretamente na 

execução do projeto; 

XIII - contrapartida financeira: investimentos e despesas financeiras realizadas diretamente na 

execução do projeto, para aquisição de matéria-prima, equipamentos, contratação de terceiros, 

programas de computador, despesas de viagens, despesas com deslocamentos e construções 

físicas específicas entre outras; 
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XIV - empreendedorismo: é a disposição para identificar problemas e oportunidades, investir 

recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de 

promover mudanças positivas. 

XV- gestão da inovação: processo que envolve o gerenciamento de ideias, criações e 

inovações de uma organização. É tratado de forma sistêmica, englobando estratégias, recursos, 

governança, modelos organizacionais, processos e ferramentas voltadas para a geração de 

cultura organizacional propícia à inovação; 

XVI - licenciamento: permissão temporal para produzir, utilizar, modificar, vender ou 

explorar um determinado conhecimento ou tecnologia ou patente, de acordo com condições 

regidas por contrato de licenciamento; 

XVII - prospecção: esforços sistemáticos para analisar o conjunto de fatores e atores 

envolvidos no processo de inovação e suas inter-relações, com o propósito de entender e 

antecipar as potencialidades, tendências, características e possíveis efeitos das mudanças 

tecnológicas, que provavelmente produzirão maiores benefícios econômicos, ambientais e/ou 

sociais; 

XVIII - política de inovação: Conjunto de diretrizes e regimentos expressos formalmente em 

documento normativo interno que dispõe sobre a organização e a gestão dos processos que 

orientam a geração de inovação, transferência de tecnologia no ambiente produtivo e/ou social 

e recursos humanos engajados em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); 

XIX - pesquisa, desenvolvimento e inovação: pesquisa e desenvolvimento consistem no 

trabalho criativo e empreendido em base sistemática, a fim de aumentar o estoque de 

conhecimento, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e usá-lo para 

perscrutar novas aplicações. 

XX - transferência de tecnologia: um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

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

caráter econômico ou não, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação 

da organização receptora. 

XXI - royalties: ganho econômico, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros 

resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida a serem deduzidos na 

exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes 

da proteção da propriedade intelectual ou na exploração direta, os custos de produção da ICT. 

XXII - ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais 

e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituem lugares que 

potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem, entre outros, 
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parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos 

tecnológicos. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º São objetivos da Política de Inovação do IFMT: 

I. Estabelecer medidas de incentivo às ações institucionais com foco em inovação, a gestão da 

propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e ao licenciamento e negociação; 

II. Apoiar às atividades de empreendedorismo e desenvolvimento científico e tecnológico; 

III. Promover a cultura e as práticas para inovação no ambiente interno do IFMT; 

IV. Consolidar e fortalecer os arranjos produtivos e sociais, visando à geração e promoção da 

inovação em benefício do desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES 

Art. 5º As diretrizes da Política de Inovação do IFMT são: 

I - apoiar a gestão da inovação no IFMT: 

a) estimular o desenvolvimento de ações de pesquisa e e tensão tecnológica voltadas à 

disseminação da prática de exploração da propriedade intelectual e à geração de inovação 

tecnológica nos campi do IFMT; 

b) efetivar e acompanhar a proteção intelectual dos ativos institucionais de inovação; 

c) fomentar a inovação através de editais de projetos induzidos, visando à geração de produtos 

e processos tecnológicos de cunho econômico, social e ambiental;        

d) apoiar as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes promotores da 

inovação, incluídos os laboratórios de inovação, parques e as incubadoras de empresas; 

e) reestruturação institucional da Agência de Inovação do IFMT, conferindo-lhe os meios 

necessários para o desenvolvimento das atividades de sua competência. 

 II- promover a cultura e a prática no ambiente interno para a inovação: 

a) instituir mecanismos de reconhecimento e recompensa aos resultados de destaque voltados 

à inovação; 

b) estimular ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, 

gestão da inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia e outras correlatas; 

c) contribuir para a difusão da cultura empreendedora e inovadora, o desenvolvimento de 
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projetos inovadores, e a propriedade intelectual; 

d) estimular e autorizar a concessão de bolsa de estímulo à inovação. 

III - ampliar a atuação do IFMT no ecossistema de inovação: 

a)estimular e apoiar o estabelecimento de parcerias com inventores independentes, empresas e 

órgãos governamentais para o desenvolvimento e financiamento da inovação; 

b) celebrar contratos de transferência de tecnologia e licenciamento para uso ou exploração 

das criações desenvolvidas no IFMT e suas parcerias; 

c) celebrar contratos de prestação de serviços técnicos e tecnológicos com instituições 

públicas e privadas, principalmente de serviços pertinentes à área de atuação do IFMT; 

d) fomentar o compartilhamento e a permissão de uso por terceiros de seus laboratórios, 

equipamentos, recursos humanos e capital intelectual em atividades com foco na inovação por 

meio de regulamentação própria. 

IV - compartilhar os riscos e os benefícios da inovação: 

a) participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver 

produtos, processos ou serviços inovadores nas áreas de atuação do IFMT; 

b) permitir a cessão dos direitos de propriedade intelectual aos seus respectivos inventores e a 

terceiros, quando pertinente para a Instituição; 

c) autorizar a participação de servidores inventores em eventuais ganhos econômicos 

auferidos pelo IFMT, oriundos de contratos de transferência de tecnologia, licenciamento e 

prestação de serviços; 

d) regulamentar afastamento de servidores para prestar colaboração em outras Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) ou outras organizações privadas;   

e) regulamentar concessão de licença sem remuneração para o servidor atuante em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) constituir personalidade   jurídica.   

 

CAPÍTULO IV 

DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Art. 6º Denominada no IFMT como Agência de Inovação, é o órgão responsável por gerir e 

promover a Política de Inovação adotada pela Instituição, em atendimento à Lei 10.973/2004. 

Art. 7º Cada campus do IFMT poderá ter uma representação da Agência de Inovação, com o 

objetivo de auxiliar os autores e pesquisadores sobre a matéria disciplinada nesta Resolução. 

Art. 8º São competências da Agência de Inovação, considerando o disposto no art. 16 da Lei 

10.973/2004: 
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I - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o 

atendimento das disposições contidas na Lei de Inovação Tecnológica; 

II - avaliar solicitação de inventor independente; 

III - opinar pela conveniência, busca de anterioridade e proteção das criações desenvolvidas 

na instituição e acompanhar o processamento e manutenção dos títulos de propriedade 

intelectual da Instituição; 

IV - opinar pela conveniência de divulgação das criações passíveis de propriedade intelectual 

desenvolvidas na Instituição; 

V - desenvolver estudos de prospecção tecnológica, inteligência competitiva e de 

transferência de tecnologia, de forma a orientar as ações de inovação do IFMT; 

VI - promover e acompanhar o relacionamento do IFMT com organizações públicas e 

privadas, nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

VII - negociar e gerir acordos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga 

de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida pelo IFMT; 

VIII - apoiar a formação empreendedora e o desenvolvimento da cultura da inovação por 

meio da disponibilização de programas e ambientes de apoio ao empreendedorismo e à 

inovação; 

IX - elaborar relatórios e acompanhar os indicadores da atuação em inovação do IFMT; 

X - zelar para que os inventores do IFMT cumpram a exigência legal de não divulgar, noticiar 

ou publicar qualquer aspecto de invenções de cujo desenvolvimento tenham participado 

diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa 

autorização da Agência de Inovação; 

XI - emitir parecer sobre a cedência dos direitos de propriedade intelectual do IFMT para que 

o(s) respectivo(s) inventor(es) possa(m) exercer, em seu próprio nome e sob sua inteira 

responsabilidade, nos termos da legislação pertinente; 

XII – estimular a proteção de criações, licenciamento, inovação e outras formas de 

transferência de tecnologia. 

 III - opinar sobre prestação de serviços de assist ncia t cnicas voltadas à resolução de 

problemas inerentes à aplicação de novas tecnologias; 

XIV- emitir parecer sobre acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo; 
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Art. 9º Além das competências elencadas art. 16 da Lei 10.973/2004, a Agência de Inovação 

tem por atribuição o apoio à extensão tecnológica, ao desenvolvimento de ambientes e 

atividades promotoras do empreendedorismo em todos setores institucionais. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

Art. 10. O IFMT poderá celebrar termos, acordos de parceria, contratos ou convênios com 

instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias, produtos, processos ou serviços, bem como atividades que 

favoreçam ambientes de negócios inovadores e a disseminação do empreendedorismo 

tecnológico. 

§ 1º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da 

propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes 

da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à 

transferência de tecnologia, observado o disposto nos § 4º ao § 7º do art. 6º da Lei 

10.973/2004 e no art. 37, §1º e §2º do Decreto 9.283/2018. 

Art. 11. A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidos no § 1º serão 

asseguradas às partes contratantes, nos termos do acordo, podendo o IFMT ceder ao parceiro 

a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não 

financeira, desde que economicamente mensurável. 

Art. 12. Os termos, acordos de parceria, contratos ou convênios poderão prever a transferência 

de recursos financeiros dos parceiros privados para os parceiros públicos, inclusive por meio 

de fundação de apoio, para a consecução das atividades previstas na presente Política de 

Inovação, observado, no que couber, o disposto na Lei nº 8.958/1994. 

Art. 13. Os termos, contratos, convênios e acordos em que o IFMT participar com o objetivo 

de pesquisa e desenvolvimento de inovações tecnológicas, conterão obrigatoriamente 

cláusulas reguladoras de propriedade intelectual, termo de sigilo e confidencialidade, 

obedecendo os termos e condições desta Resolução. 

§ 1º Para cada projeto a ser realizado, será necessário celebrar um termo de ajuste             

específico, com plano de trabalho e aprovação nas instâncias pertinentes. 
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§ 2º Todos os contratos, convênios e acordos de parcerias serão submetidos previamente à 

Agência de Inovação para manifestação técnica sobre propriedade intelectual, a partir de 

processo formal conforme a Resolução CONSUP nº 50/2017. 

Art. 14. A celebração do acordo de parceria de que trata este capítulo poderá dispensar 

licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente, devendo ser precedido de 

negociação com a entidade parceira. 

 

CAPÍTULO VI 

           DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Art. 15. O IFMT poderá prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos 

especializados através de contratos específicos para as atividades voltadas à pesquisa 

científica, tecnológica, inovação e extensão tecnológica no ambiente produtivo, com ou sem a 

interveniência da fundação de apoio conveniada, mediante contrapartida obrigatória, 

financeira ou não financeira. 

§ 1° A prestação de serviços deverá ser autorizada pelo gestor máximo da Instituição em 

comum acordo com o diretor-geral do campus, no que diz respeito ao objeto e ao valor da 

prestação de serviços, considerando os gastos com capital humano, infraestrutura, insumos, 

entre outros, justificando os requisitos de conveniência e oportunidade de sua decisão. 

§ 2º A prestação de serviços técnicos especializados voltadas à inovação, pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo serão submetidos previamente à Agência de Inovação para 

manifestação técnica. 

§ 2° Os serviços prestados não deverão afetar e/ou prejudicar as atividades regulares e 

finalísticas do Instituto Federal. 

§ 3° A prestação de serviços poderá ser eventual ou continuada, sendo vedada a celebração de 

contrato por prazo indeterminado. 

§ 4° Podem ser enquadrados como prestação de serviços técnicos especializados:           

consultorias, assessorias, auditorias, análises, vistorias, perícias, análises laboratoriais, ensaios 

e calibrações de campo ou em laboratório, manutenção de equipamentos, entre outras 

atividades. 

Art. 16. O servidor do IFMT envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo 

poderá receber retribuição pecuniária sujeita a incidência de impostos e contribuições 

aplicáveis à espécie, diretamente do IFMT ou de fundação de apoio própria ou devidamente 

credenciada com que este tenha firmado acordo, sempre custeado exclusivamente com 

recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 
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§ 1º A retribuição pecuniária não gera vínculo empregatício entre o beneficiário e a Fundação 

de Apoio, nem incorpora aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos dos servidores do 

IFMT, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou 

vantagem coletiva ou pessoal, configurando-se ganho eventual, para os fins do art. 28 da Lei 

8.212/1991. 

§ 2º A coordenação e a responsabilidade técnico-científica da prestação de serviço técnico 

especializado deverão ser de um servidor com formação na área específica, podendo ser 

acumuladas. 

   3  A participação de servidores nas atividades de prestação de serviços não poder   

prejudicar o cumprimento das atribuições acadêmicas e técnicas, devendo constar no plano de 

trabalho, no caso de servidor docente. 

§ 4º O tempo dedicado às atividades de prestação de serviços deve estar de acordo com a 

disponibilidade do servidor e respeitando a carga horária de 8 horas semanais ou 416 horas 

anuais. 

Art. 17. Ao final da prestação de serviço, o prestador do serviço deverá, no prazo de 30 dias, 

remeter Relatório Técnico ao setor de extensão e/ou pesquisa e inovação do campus, a 

depender da natureza da prestação de serviço, contendo as atividades desenvolvidas, os 

resultados alcançados, os valores arrecadados e a aplicação dos valores. 

§ 1º A análise da prestação de contas final observará, no que couber, o disposto no art. 53 do 

Decreto 9.283/2018. 

§ 2º A prestação de contas poderá ser simplificada, privilegiando os resultados obtidos. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO COMPARTILHAMENTO E DA PERMISSÃO DE USO DE LABORATÓRIOS E 

CAPITAL INTELECTUAL 

 

Art. 18. O IFMT, mediante ciência e autorização do gestor máximo da Instituição, com 

contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, e por prazo determinado, mediante 

contrato, acordo ou termo de parceria, com ou sem a participação da Fundação de Apoio 

credenciada, poderá: 

 I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 

instalações dos campi e da Reitoria do IFMT com instituições de ciência e tecnologia, 

empresas, organizações sem fins lucrativos, com pessoas físicas e demais órgãos públicos; 
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 II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 

instalações existentes em suas dependências por parte de empresas, Instituições de Ciência, 

Tecnologia (ICTs), organizações sem fins lucrativos, pessoas físicas e demais órgãos públicos; 

 III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos externo de pesquisa, 

desenvolvimento e extensão tecnológica. 

Art. 19. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I, II e III deverão ser 

voltados a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que não interfiram 

diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflitem. 

Art. 20.  O compartilhamento e a permissão deverão obedecer às prioridades, aos critérios e 

aos requisitos aprovados e divulgados pelo IFMT, observadas as respectivas disponibilidades 

e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e demais organizações interessadas. 

Art. 21. O campus ou reitoria realizará a avaliação e decidirá sobre a aprovação da demanda 

sempre quando houver organizações interessadas na permissão e no compartilhamento de uso 

de laboratório e capital intelectual, devendo prever, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I - que o compartilhamento e a utilização não interfiram negativamente nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão que são realizadas regularmente no laboratório e nas demais 

instalações; 

II - o estabelecimento de cláusulas de confidencialidade ou sigilo em relação a informações 

confidenciais a que, porventura, empresas e organizações interessadas tenham acesso na 

execução do acordo, contrato ou convênio; 

III - a previsão de remuneração ou contrapartida não financeira para o campus ou reitoria, 

com intuito de cobrir os gastos de manutenção geral, infraestrutura compartilhada e de 

depreciação dos equipamentos envolvidos, assim como fomentar projetos de pesquisa, 

desenvolvimento, inovação e extensão tecnológica; 

IV - que as empresas e organizações interessadas deverão se responsabilizar pelas obrigações 

trabalhistas e seguro contra acidentes de seus colaboradores que frequentarem as 

dependências do IFMT. 

Art. 22. Quaisquer avarias nos equipamentos ou instalações, ocasionadas por uso 

compartilhado ou total por parte de terceiros, ficará sob ônus do causador das avarias, sendo a 

responsabilidade de apuração do respectivo campus. 

Art. 23. Qualquer criação ou invenção pela empresa ou organização que compartilhar ou usar 

os laboratórios do IFMT, nos casos em que houver a participação científica e tecnológica do 

Instituto, a propriedade sobre a criação ou invenção obtida deverá ser tratada em instrumento 

jurídico próprio, ficando assegurada a copropriedade do IFMT sobre os resultados. 
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Art. 24. Os recursos de custeio e capital necessários para a execução do projeto, quando 

couber, bem como sua fonte, deverão estar especificados no instrumento jurídico a ser 

firmado. 

Art. 25. Caso estejam previstos no plano de trabalho a aplicação de ser humano como fonte 

primária de informações ou o uso de animais, somente será permitida a utilização da 

infraestrutura do IFMT após aprovação da proposta pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou 

Comissão de Ética no Uso de Animais institucionais. 

  

CAPÍTULO VIII 

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 

Art. 26. O IFMT por meio da Agência de Inovação poderá celebrar contratos de transferência 

de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 

por ela desenvolvida ou por meio de parcerias, a título exclusivo ou não exclusivo. 

§ 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput deste 

artigo, será precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial 

do IFMT, que obedecerá aos requisitos previstos nos § 1º e § 1º-A do art. 6º da Lei 

13.243/2016. 

§ 2º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, esta poderá ser contratada com 

cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em 

instrumento legal a forma de remuneração. 

§ 3º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os 

contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firmados diretamente, sem necessidade 

de publicação de edital, em conformidade com a Lei 13.246/2016. 

§ 4º Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, inventores ou quaisquer outros 

servidores, empregados ou prestadores de serviços devem repassar ao contratante, com a 

devida prontidão, os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, conforme 

plano de trabalho.   

§ 5º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá 

automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições 

definidos no contrato, podendo o IFMT proceder a novo licenciamento. 

§ 6º Os Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de 

uso ou de exploração de criação do IFMT poderão ter sua gestão administrativa e financeira 

delegada a Fundação de Apoio registrada e credenciada no MEC e MCTIC. 
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Seção I 

Da Negociação 

Art. 27. Deve o inventor informar à Agência de Inovação do IFMT qualquer demanda relativa 

ao interesse de empresa, entidade e/ou ICT quanto ao estabelecimento de contrato de 

transferência de tecnologia nos termos desta Resolução. 

§ 1º A recomendação sobre a exclusividade ou não da transferência do licenciamento cabe à 

Agência de Inovação, mediante parecer interno, e decisão final do gestor máximo da 

Instituição ou seu representante. 

§ 2º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, 

em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser 

efetuados a título não exclusivo. 

§ 3º Os contratos de transferência de tecnologia, definidos nesta Resolução, deverão 

apresentar a descrição sucinta e clara do seu objeto e da(s) tecnologia(s) envolvida(s), as 

condições para a contratação da empresa, os direitos e obrigações entre as partes, os prazos e 

as condições de comercialização da tecnologia por parte da empresa e a forma de 

remuneração decorrentes dos ganhos financeiros com a comercialização entre a empresa, os 

inventores, o IFMT e outras instituições cotitulares, quando houver. 

Art. 28. Nos acordos, convênios ou outros instrumentos congêneres, a propriedade           

intelectual e a participação nos resultados, nos moldes do § 2º do artigo 9º da Lei                

10.973/2004, serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do instrumento, podendo o 

IFMT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante 

compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável e prevista 

em instrumento legal. 

Seção II 

Da Destinação dos Ganhos Econômicos 

 

Art. 29. Os ganhos econômicos, sejam eles sob a forma de royalties, remuneração ou 

quaisquer outros benefícios financeiros auferidos pelo IFMT, resultantes de contratos de 

transferência de tecnologia para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 

protegida, serão partilhados da seguinte maneira: 

I – 1/3 (um terço) para o(s) inventor(es), o(s) qual(is) deve(m) constar no documento de 

registro da criação de que trata o caput deste artigo; 

II – 2/3 (dois terços) para o IFMT. 
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§ 1º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer 

benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as 

despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. 

§ 2º Os ganhos econômicos de que trata o parágrafo anterior serão recebidos pela fundação 

de apoio devidamente credenciada ou outra forma constante em legislação. 

§ 3° As despesas incorridas com licenciamento, encargos e obrigações legais decorrentes da 

proteção da propriedade intelectual e, quando cabível, com os custos de produção da 

instituição serão deduzidas dos ganhos econômicos de que trata o caput deste artigo, e a 

partilha de tais ganhos será realizada apenas após o devido ressarcimento destas despesas ao 

IFMT. 

§ 4º Quanto à aplicação do terço referente ao(s) inventor(es), deverá ser firmado, por meio 

de documento próprio, indicando todos os membros e o percentual de participação no 

trabalho que deu origem à invenção, estabelecendo o percentual da contribuição de cada um, 

a fim de se apurar a participação de que trata o presente artigo. 

Art. 30. O montante de ganhos econômicos de que trata o inciso II do art. 32 será assim 

destinado: 

I – 30% (trinta por cento) para a pró-reitoria ou diretoria sistêmica que teve a origem do 

processo, de maneira a estimular a pesquisa e extensão tecnológica desenvolvida no âmbito 

do IFMT, por meio de investimentos para a manutenção e expansão de laboratórios, 

incubação tecnológica, bem como oferecimento de bolsas de pesquisa científica e 

tecnológica e extensão tecnológica; 

II – 30% (trinta por cento) para Agência de Inovação para ampliação e o aprimoramento dos 

processos de transferência de tecnologia, bem como para a capacitação de servidores nas 

competências relacionadas ao processo de inovação, custeio de taxas e serviços decorrentes 

de manutenção de proteção de propriedade intelectual; 

III – 40% (quarenta por cento) ao departamento ou setor equivalente ao qual o(s) inventor(es) 

está(ão) vinculado(s), de forma a manter e fortalecer sua infraestrutura. 

Parágrafo Primeiro. Para a invenção que envolva mais de um departamento ou setor 

equivalente do IFMT, o percentual de destinação previsto no inciso III será dividido de 

forma proporcional ao número de inventores de cada departamento ou setor. 

Parágrafo Segundo. Os percentuais de que trata este artigo poderão ser gerenciados pela 

Fundação de Apoio registrada e credenciada no MEC e MCTIC mediante Plano de Trabalho 

específico. 
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CAPÍTULO IX 

DOS INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO AOS SERVIDORES E 

ESTUDANTES 

Art. 31. O IFMT poderá conceder aos servidores e estudantes incentivos para inovação em 

atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e extensão tecnológica. 

Art. 32. A Instituição poderá instituir mecanismos de reconhecimento e recompensa aos 

resultados de destaque voltados à inovação, por meio de editais, prêmios e entre outros. 

 

Seção I 

Das Bolsas de Estímulo à Inovação 

Art. 33. Os servidores e estudantes de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação do 

IFMT envolvidos em atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovação, no 

desenvolvimento de produto, serviço ou processo, poderão receber bolsa de estímulo à 

inovação, mediante disponibilidade orçamentária de contratos, convênios ou acordos, a serem 

pagas diretamente do IFMT, por agência de fomento ou por fundação de apoio devidamente 

credenciada no MEC e MCTIC. 

§ 1º Considera-se bolsa de estímulo à inovação o aporte de recursos financeiros, em benefício 

de servidor ou estudante do IFMT, destinado à capacitação de recursos humanos ou à 

execução de projetos de pesquisa aplicada e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, 

produto ou processo e às atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade 

intelectual e de transferência de tecnologia. 

§ 2º A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não configura 

vínculo empregatício, não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o 

doador e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo, portanto, isenta 

de imposto. 

§ 3º A bolsa de estímulo à inovação a ser concedida deverá ser expressamente prevista no 

plano de trabalho referente à ação, devendo seu valor, sua periodicidade, sua duração e seu 

benefici rio ser devidamente identificado. 

 

Seção II 

Da Licença para Constituir Empresa 
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Art. 34. A critério da Administração e com o consentimento do gestor máximo do IFMT, 

poderá ser concedida ao servidor, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem 

remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial 

relativa à inovação, nos termos do art. 15 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004. 

§ 1º A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos 

consecutivos, renovável uma vez por igual período. 

§ 2º Será permitido ao servidor o direito de constituir empresa na forma deste artigo, durante 

o período de vigência da licença, ou seja, a concessão prevista não se aplica ao servidor 

público que tenha constituído empresa antes da solicitação da referida da licença. 

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às atividades do IFMT, poderá 

ser efetuada contratação temporária, nos termos da Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 

independentemente de autorização específica. 

§ 4º A licença de que trata o caput poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do 

servidor público. 

 

Seção III 

Do afastamento para Prestar Colaboração em Outras Instituições Científicas, 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs) ou Outras Organizações 

 

Art. 35. Para fins de execução de atividades de ciência, tecnologia e inovação, em que 

coordene ou integre projeto de PD&I ou prestação de serviços tecnológicos, ao servidor será 

facultado o afastamento para prestar colaboração à outra ICT, nos termos do inciso II do art. 

93 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observada a conveniência do IFMT. 

§ 1º Em caso de afastamento para outra ICT, é preciso que haja compatibilidade de funções, 

de tal forma que atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego descritas em lei ou 

regulamento guardem pertinência com as atividades previstas em projeto a ser desenvolvido e 

aprovado pela instituição de origem e de destino. 

§ 2º As atividades a serem desenvolvidas pelo servidor em outra ICT, devem ser concernentes 

à pesquisa aplicada e extensão tecnológica. 

§ 3º O afastamento de que trata este artigo deverá ser aprovado pela respectiva chefia 

imediata da unidade administrativa de lotação do servidor, pela direção-geral do campus ou 

reitoria, homologado em ato fundamentado por parecer técnico da Agência de Inovação do 

IFMT referente à atividade de inovação e aprovado pelo gestor máximo do IFMT. 
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§ 4º As atividades de que trata o caput deste artigo não excederão, computadas isoladamente 

ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais, 

conforme a Lei 12.772/2012, art. 21, § 4º. 

 

Seção IV 

Da Capacitação 

Art. 36. O IFMT apoiará seus docentes, técnicos administrativos e discentes no envolvimento 

em atividades de capacitação relacionadas à inovação, transferência de tecnologia, proteção 

da propriedade intelectual, prospecção tecnológica, inteligência competitiva, 

empreendedorismo inovador, entre outras correlatas. 

§ 1º As atividades de capacitação serão oferecidas pelo IFMT, isoladamente ou em parceria 

com outras entidades, de forma continuada ou através de cursos e eventos, visando ao 

desenvolvimento de competências na área da inovação e do empreendedorismo. 

§ 2º Sempre que pertinente e viável, as atividades de capacitação serão disponibilizadas 

também ao público externo, visando à ampla divulgação de conceitos e métodos relacionados 

a inovação, transferência de tecnologia e empreendedorismo. 

§ 3º Para sua atualização e sempre que for pertinente e viável, o IFMT apoiará por meio de 

editais próprios, seus estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes a participarem 

em cursos e eventos externos, nacionais e internacionais, voltados a inovação, transferência de 

tecnologia e empreendedorismo. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS 

Art. 37. É facultado ao IFMT participar minoritariamente do capital social de empresas, com 

o propósito específico de desenvolver produtos e processos inovadores, conforme diretrizes 

do art. 5º da Lei 13.243/2016. 

§ 1º A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pela empresa pertencerá às 

instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação. 
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CAPÍTULO XI 

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Art. 38. Para os efeitos desta Política, os direitos de propriedade intelectual são aqueles 

relativos às invenções e criações, mesmo que não passível de proteção formal, que resultem 

na obtenção de: 

I - patente; 

II - desenhos industriais; 

III - cultivares; 

IV - topografias de circuitos integrados; 

V - programa de computador; 

VI - marca; 

VII - indicação geográfica; 

VIII - conhecimento técnico. 

Art. 39. Todos os inventores do IFMT deverão, obrigatoriamente, dar ciência à Agência de 

Inovação das invenções desenvolvidas no âmbito da Instituição, além de se comprometerem 

em defender os interesses da Instituição, em termos da proteção intelectual. 

§ 1º São considerados inventores do IFMT: docente, técnico administrativo, estudantes 

(ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação), estagiários, bolsistas, professores e 

professores voluntários, estudantes visitantes, pós-doutores membros de equipes da pré-

incubação e incubação e demais vínculos formais, efetivos ou temporários. 

§ 2º São inventores independentes: inventor, obtentor ou autor de criação que não tenha 

vínculo com o IFMT. 

§ 3º Toda pessoa física que não seja servidor, docente ou técnico administrativo, estudante 

dos diferentes níveis de ensino, estagiário, professor visitante ou pesquisador visitante e que 

efetivamente contribua na geração de criação ou inovação poderá ser reconhecida como autor 

ou inventor pelo IFMT, garantido o recebimento dos ganhos econômicos previstos na 

presente Resolução, desde que tenha sido firmado instrumento jurídico com esse Instituto 

Federal, estabelecendo condições de parceria para o desenvolvimento da pesquisa que deu 

origem à criação ou à invenção. 

§ 4º A informação oficial de uma invenção será feita pelo(s) inventor(es), por meio do 

preenchimento e envio à Agência de Inovação do formulário para cadastro de invenções. 

§ 5º Fica vedado ao(s) inventor(es) do IFMT apropriar-se, para si ou para outrem, de qualquer 

material, produto ou processo passível de proteção ou não de propriedade intelectual 

desenvolvido no IFMT. 
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Art. 40.  Qualquer criação ou invenção resultante de atividades desenvolvidas no âmbito do 

IFMT ou que decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários, informações e 

equipamentos do IFMT e/ou realizados durante o horário de trabalho do inventor e/ou 

decorrente de sua atividade profissional no IFMT, independentemente da natureza do vínculo 

do inventor, está sujeita à avaliação de proteção da propriedade intelectual pela Instituição. 

§ 1º Os servidores, docentes ou técnicos administrativos, estudantes dos diferentes níveis de 

ensino, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, responsáveis pela geração 

da criação ou inovação, figurarão como autores ou inventores, conforme definido no Decreto 

9.283/2018. 

§ 2º Os servidores afastados para formação ou aperfeiçoamento enquadram-se nas situações 

previstas neste artigo. 

Art. 41. O direito de propriedade intelectual poderá ser exercido em conjunto com outras 

instituições participantes do projeto gerador de criação ou invenção, desde que, no acordo 

celebrado pelos participantes, tenha havido a expressa previsão de coparticipação e a clara 

definição das respectivas responsabilidades. 

Parágrafo único. A proporção do direito de propriedade intelectual será equivalente aos 

valores aportados (financeiro, econômico e de conhecimento) pelas partes em contrato, 

considerando o disposto no § 3° do art. 9° da Lei 10.973/2004. 

Art. 42. Caberá ao IFMT, auxiliado pela Agência de Inovação, de acordo com o seu interesse, 

determinar a forma de proteção da propriedade intelectual e apoiar a transferência de 

tecnologias, para a obtenção de ganhos econômicos ou de quaisquer benefícios, obtidos 

diretamente ou por terceiros, decorrentes de seu licenciamento. 

§ 1º A análise do interesse do IFMT, na proteção da propriedade intelectual, realizada pela 

Agência de Inovação, deverá levar em conta a viabilidade técnica e econômica da exploração 

comercial e social da invenção. 

§ 2º Quando a análise do interesse apontar para a não proteção ou não utilização da invenção, 

o IFMT se desobriga a requerer o respectivo registro.   

§ 3º Para fins previstos neste artigo, o IFMT poderá contratar escritório especializado na 

matéria, sempre que as exigências ou especificidades da criação intelectual forem necessárias. 

Art. 43. O IFMT assessorado pela Agência de Inovação, reserva-se o direito de contratar, 

transferir, vender, licenciar ou realizar qualquer forma de acordo com terceiros, visando à 

melhor forma de explorar os direitos de propriedade intelectual, observados os limites de sua 

coparticipação. 
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Art. 44. Qualquer solicitação de registro de propriedade intelectual cujos resultados obtidos 

tiverem sido decorrentes de acesso ao patrimônio genético brasileiro deverão apresentar 

comprovação de registro em sistema governamental para tal finalidade. 

 

Seção I 

Da Titularidade 

 Art. 45. O Instituto Federal de Mato Grosso é o titular dos direitos de propriedade intelectual 

das criações geradas em suas instalações e/ou com utilização dos seus recursos materiais e/ou 

humanos por seus inventores, nos termos desta Resolução. 

§ 1º No caso em que a criação ou invenção seja desenvolvida no âmbito do IFMT apenas, este 

constará como titular da criação, e, neste caso, deverá ser previsto acordo de ajuste de 

propriedade intelectual entre os inventores, em que constará a definição de partilha dos 

resultados financeiros e não financeiros. 

§ 2º Em caso de invenção desenvolvida no âmbito de projetos em parceria entre o IFMT e 

outras instituições, a titularidade será prevista em acordo específico de ajuste de propriedade 

intelectual, em que constará a definição de partilha dos custos de manutenção da proteção da 

propriedade intelectual e resultados financeiros e não financeiros. 

 

Seção II 

Da Cessão da Titularidade 

Art. 46. A cessão de direitos implica a transferência de titularidade e será formalizada por  

meio de contrato de Cessão de Marca (CM), contrato de Cessão de Patente (CP), contrato de 

Cessão de Desenho Industrial (CDI) ou contrato de Cessão de Topografia de Circuito 

Integrado (CTCI), dependendo do seu objeto, observado a Lei  9.279/1996 (LPI). 

Art. 47. O IFMT poderá ceder seus direitos de propriedade intelectual sobre criação mediante 

manifestação expressa e motivada, com autorização do gestor máximo da Instituição, ouvida a 

Agência de Inovação do IFMT, considerando: 

I - a título oneroso ou não oneroso ao inventor, conforme solicitação devidamente motivada, 

para que exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade,  

II - a terceiro, mediante remuneração, financeira ou não financeira, desde que 

economicamente mensurável; 

 III - a parceiro em projetos de desenvolvimento colaborativo nos termos do art. 10 desta 

Resolução. 
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Seção III 

 Do Sigilo e da Confidencialidade 

Art. 48. É vedado a qualquer servidor docente ou técnico-administrativo, discente, professor e 

pesquisador visitante, professor e pesquisador voluntário, pesquisador em estágio pós-

doutoral, prestador de serviço e estagiário do IFMT, bem as empresas e instituições 

envolvidas, divulgar ou publicar qualquer aspecto sigiloso de criações de cujo 

desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas 

atividades, sem antes obter expressa autorização da Agência de Inovação do IFMT. 

§ 1º Todas as pessoas vinculadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão 

tecnológica e inovação, que tenham acesso a informações confidenciais pertinentes à criação 

intelectual, têm o dever de guardar sigilo, obrigação esta formalizada mediante assinatura de 

Termo de Confidencialidade. 

§ 2º É dever do inventor controlar o acesso a informações confidenciais relativas aos projetos 

sob sua responsabilidade, devendo restringir o acesso às pessoas imprescindíveis ao 

desenvolvimento das atividades do projeto, desde que tenham subscrito o Termo de 

Confidencialidade. 

§ 3º A obrigação de confiabilidade e sigilo de informações estende-se a todo pessoal com 

qualquer envolvimento no processo até a data de obtenção do privilégio de proteção. 

Art. 49. As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito de contratos,            

convênios, acordos de parceria ou outros instrumentos congêneres firmados pelo IFMT com 

terceiros, passíveis de proteção intelectual, deverão ser igualmente mantidos em sigilo 

absoluto, até que as medidas legais de proteção sejam providenciadas. 

§ 1º As informações a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser repassadas a 

terceiros com a autorização expressa e por escrito das partes envolvidas. 

§ 2º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no caput deste artigo e os 

resultados oriundos de experiências e/ou pesquisas poderão ser utilizados para publicação, 

bem como em atividades de ensino e pesquisa, desde que todos os partícipes autorizem o uso, 

conforme § 1º deste artigo. 

§ 3º As publicações técnico-científicas resultantes das relações mencionadas no  caput deste 

artigo, e devidamente autorizadas, deverão necessariamente mencionar a  colaboração dos 

partícipes. 

§ 4º Todas as informações e conhecimentos, tais como know-how, tecnologias, programas de 

computador, procedimentos e rotinas existentes anteriormente à celebração de contrato, 

acordo ou termo de parceria, que estejam sob a posse ou responsabilidade de um dos 
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partícipes e/ou de terceiros, e que forem revelados entre os partícipes, exclusivamente para 

subsidiar a execução do projeto, continuarão a pertencer ao detentor, possuidor ou 

proprietário. 

Art. 50. Os integrantes da Agência de Inovação, os representante da Agência  Inovação nos 

campi, do Comitê Avaliador, os servidores, Gestores dos núcleos da incubadora, prestadores 

de serviço, alunos, estagiários e bolsistas envolvidos nas atividades de criação e invenção do 

IFMT deverão assinar, individualmente, termo de sigilo e responsabilidade, assumindo 

responsabilidade civil e criminal pela divulgação de informações sobre processos ou produtos 

passíveis de proteção. 

 

CAPÍTULO XII 

DO APOIO AO EMPREENDEDORISMO 

Art. 51. A Agência de Inovação apoiará as diretrizes e objetivas das ações institucionais 

relacionadas a programas, eventos e capacitação de recursos humanos em empreendedorismo 

inovador e de criação de ambientes promotores de inovação, incluídos os parques, os polos 

tecnológicos e as incubadoras de empresa. 

Parágrafo único: As ações de apoio ao empreendedorismo serão detalhadas em regulamento 

específico. 

CAPITULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 52.  A Agência de Inovação encaminhar ao Conselho Superior do IFMT proposta de 

regulamento para o Comitê Avaliador para Propriedade Intelectual – CAPI.   

Art. 53. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas nesta Resolução implicar  a 

instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades, com 

contraditório e ampla defesa, em que serão apuradas as responsabilidades legais, conforme 

previsto na Lei 13.243/2016. 

Art. 54. O IFMT, na elaboração e execução de seu orçamento, adotará as medidas cabíveis 

para a gestão de sua política de inovação, visando-se permitir o recebimento de receitas e o 

pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4º a 9º, 11 e 13 da Lei 

13.243/2016. 

Art. 55. A presente política poderá ser atualizada ou modificada a qualquer momento para 

adaptação legislativa, comercial ou utilização de novas tecnologias e/ou processos de 

inovação. 
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Art. 56. As situações omissas devem ser decididas pelo Conselho Superior do Instituto 

Federal de Mato Grosso - CONSUP, ouvida a Agência de Inovação do IFMT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


