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LEI 10.973, 02/12/2004  Lei da Inovação

ESTABELECE MEDIDAS DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E À
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE
PRODUTIVO, VISANDO A AUTONOMIA TECNOLÓGICA E
O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PAÍS.

 Estímulo à construção de ambientes especializados e 
cooperativos de inovação

 Estímulo à participação das ICTs no processo de inovação

 Estímulo à inovação nas empresas e ao inventor

 Trata da cooperação entre instituições públicas e privadas para 

a realização de pesquisas, que tenham como objeto a geração

de produtos e processos inovadores.



NIT´s – Histórico/criação

1984 – começou a fase piloto do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PADCT, 

compreendendo 10 subprogramas – TIB (Secret. de 

Tecnologia Industrial, do antigo MIC).

TIB (MCT) – compreende diversas áreas, entre elas o

serviços de suporte à propriedade intelectual.

1998 – discute-se as ações que seriam apoiadas na área da PI

(assistência técnica e de informações para as questões

associadas).

PI – importância para o desenvolvimento econômico e

tecnológico, principalmente diante do acelerado processo

de internacionalização da economia.



Situação dos NIT’s na década de 90

Criados por iniciativa de cada instituição, adequados as

suas necessidades e condições locais – ausência de

uma legislação federal.

Diferentes designações (ETT, EITT, …) 

Cerca de 30 NIT’s no conjunto das universidades.

Modelos centralizados, subordinados à instâncias

superiores da Universidade;



Situação dos NIT’s na década de 90

Indefinição quanto ao seu papel nos contratos e na

estratégia de pesquisa da instituição (faltava política

de PI);

Carência de recursos humanos;

Atribuições: desde gestão de projetos ao registro e

comercialização da propriedade intelectual.



Fomento à Propriedade Intelectual

 2002 e 2004 – Edital CT-Verde Amarelo / MCT / CNPq /

Programa TIB - concentrou-se em 2 focos:

 Criação e o fortalecimento de Núcleos de Apoio ao

Patenteamento – especializados no fornecimento de

serv. de assistência técnica e informação sobre PI;

 Estabelecimento de Escritórios de Transferência de

Tecnologia – apoiar a relação entre empresas e

instituições de P&D.



Fomento à Propriedade Intelectual

 2006 – Chamada Pública MCT / FINEP / Ação

Transversal – TIB – 02/2006.

 Objetivo: implantar, implementar e fortalecer os

NIT`s nas ICT`s, visando promover a proteção das

criações desenvolvidas nas ICT`s e acompanhar o

processo dos pedidos e a manutenção dos títulos

de PI.



FOMENTO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

 2008 – Chamada Pública MCT / FINEP / Ação Transversal – Pro-Inova –

01/2008. 

OBJETIVOS:

 Apoiar a consolidação de NIT, bem como de arranjos de NIT, para responder 

pelas competências previstas na Lei de Inovação;

 Apoiar a estruturação de NIT’s novos, em implantação ou implantados nas 

instituições científicas e tecnológicas, através de arranjos estaduais e 

regionais, visando a contribuir para com sua inserção nos esforços de 

inovação , compreendendo a difusão de boas práticas de proteção à 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, bem como à sua 

capacitação para responder pelas competências previstas na Lei de 

Inovação.



O apoio do MCT

Favoreceu a criação de ambiente propício para a transferência de 

tecnologia e para a proteção da criação nas ICT

Contribuiu para o fortalecimento da Rede de Propriedade Intelectual,                

Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia - REPICT  

criada em 1998 - abrangência restrita ao Estado do RJ

Contribuiu para a criação do Forum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência  de Tecnologia - FORTEC            

criado em 2006 - abrangência nacional

O MCT apoiou de 2001 a 2006, no âmbito do Programa TIB, 

76 projetos de: ETT  = 16
NAP = 36
NIT/ Agência = 24

FONTE: MCT – Reinaldo Ferraz – Palestra “ Desafios para o Sistema Nacional de C,T&I, 22/10/2007. 



NIT / Agências - alguns aspectos

Fonte: I Encontro FORTEC 2007 - Felipe Geraldo de M. Teixeira - Embrapa

Pouca discussão sobre inovação 
nas ICT.

A Lei dispõe de mecanismos de
incentivo à inovação nas ICT.

Criação de NIT era de  acordo 
com o desejo das ICT.

Determina a criação de um NIT próprio 
nas ICT públicas ou em associção 
com outras ICT.

Fica claro que a parceria com o setor
privado é fundamental para a
inovação.

O NIT passa a ser o interlocutor com o
setor privado e com a própria
instituição.

Busca de soluções próprias para 
contornar as amarras da 
legislação para parcerias com o 
setor privado.

As ICT passam a ter uma legislação
base com indicações de formas de
atuação.

Preconceito sobre a 
aproximação das ICT com o 
setor privado.

Antes da Lei de Inovação Depois da Lei de Inovação

Interlocução entre o setor público e o 
privado era feita pelos 
pesquisadores.



O que é um Núcleo de Inovação 

Tecnológica - NIT

De acordo com a Lei no. 10.973, de 2/12/2004 (Lei de 
Inovação) no seu Art. 2o. VI …

“É um núcleo ou órgão constituído por uma ou mais ICT 

com a finalidade de gerir sua política de inovação”.

ICT – Instituição Científica e Tecnológica: “órgão ou 

entidade da administração pública que tenha por missão 

institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa 

básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”.



Competências mínimas do NIT 

(art. 16) 
 zelar pela manutenção da política institucional de estímulo á
proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de
transferência de tecnologia;
 avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e
projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;
 avaliar solicitação de inventor independente para adoção de
invenção na forma do art. 22;
opinar pela conveniência e promover a proteção de criações
desenvolvidas na instituição;
opinar quanto à conveniência de divulgação das criações
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; e
 acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos
títulos de propriedade intelectual da instituição.



Importância do NIT nas ICTs 

 Proteger o resultado das pesquisas desenvolvidas nas
ICT’s, de forma a resguardar seus interesses e a propriedade
intelectual de seus criadores;
 Facilitar a interface entre as ICT’s e a sociedade,
divulgando e transferindo as tecnologias desenvolvidas
nesses centros;
 Para premiar, reter e recrutar os melhores
pesquisadores, e impedir a evasão de cérebros;
Para manter relações mais próximas com a indústria;
 Para comercializar pesquisa para o benefício público;
 Para promover o desenvolvimento econômico e criar
empregos; e
 Gerar recursos adicionais para a pesquisa.



Quando criar um NIT na ICT 

 A ICT deverá possuir um volume e qualidade de pesquisa que justifique a
sua criação;

 A administração da instituição deve apoiar efetivamente a criação do NIT;

 Prever recursos disponíveis para apoiar as operações do NIT e de

registro de propriedade intelectual;

 Possuir profissionais com as qualificações adequadas para administrar e

desenvolver as atividades do NIT.

FONTE: (AUTM, 2004) Curso de Gestão em Propriedade Intelectual



O que é o FORTEC?

O Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia – FORTEC é um 

órgão de representação dos responsáveis nas 

universidades e institutos de pesquisa pelo 

gerenciamento das políticas de inovação e das 

atividades relacionadas à propriedade intelectual 

e à transferência de tecnologia, incluindo-se, 

neste conceito, os núcleos, agências, escritórios e 

congêneres. 

Foi criado em 1º de maio de 2006.



O que é o FORTEC?

É resultado de um esforço integrado das 

instituições produtoras de conhecimento de todo 

o país, que já há algum tempo buscavam 

constituir uma instância legítima e representativa 

de seus interesses e que também permitisse a 

capacitação de profissionais e troca de 

experiências nesta área específica, de modo 

permanente e organizado.



Objetivos

1. Disseminar a cultura da inovação, da propriedade 

intelectual e da transferência de tecnologia; 

2. Potencializar e difundir o papel das universidades e das 

instituições de pesquisa nas atividades de cooperação 

com os setores público e privado; 

3. Auxiliar na criação e na institucionalização dos Núcleos 

de Inovação Tecnológica (NITs) nas Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs); 

4. Estimular a capacitação profissional dos que atuam nos 

NITs; 

5. Estabelecer, promover e difundir as melhores práticas 

nos NITs; 



Objetivos

6. Apoiar os NITs em suas gestões junto ao Poder Público 

e demais organizações da sociedade civil; 

7. Mapear e divulgar as atividades e indicadores dos NITS; 

8. Apoiar eventos de interesse de seus integrantes; 

9. Promover a articulação e o intercâmbio entre seus 

integrantes; 

10. Promover a cooperação com instituições do país e do 

exterior; 

11. Contribuir para a proposição e implementação de 

políticas públicas relacionadas à inovação tecnológica.



Âmbito de atuação

 Foco:

• Apoio à inovação, através da 
gestão da Propriedade Intelectual 
e da Transferência de Tecnologia

 Público-Alvo:

• Instituições geradoras e 
difusoras de conhecimento: 
universidades e institutos de 
pesquisa públicos e privados

 Abrangência:

• Nacional



Quem pode participar do FORTEC?

• Gestores de Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NITs) de 

universidades e institutos de 

pesquisa públicos e privados, 

designados pelo dirigente máximo 

da instituição

• Um representante por instituição



NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

Universidades Federais

Universidades Estaduais

Universidades Privadas e/ou 
Comunitárias

Institutos de Pesquisa

FORTEC: 162 participantes
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NORTE – 14 NITs
NORDESTE – 37 NITs

CENTRO-OESTE – 14 NITs

SUL – 45 NITs



Estrutura

• Diretoria Executiva

• 3 membros: um presidente, um vice-

presidente e um diretor administrativo

• Eleita para um mandato de 2 anos

• Coordenações Regionais

– 5 coordenações regionais, obedecendo à 

distribuição geográfica do país

– Compostas de 3 membros: um coordenador, 

um vice-coordenador e um suplente

– Eleitas para um mandato de 2 anos

• Comissões Temáticas

– 3 membros titulares e 2 suplentes



Plano de Ações

• Boas práticas de gestão*

– Políticas institucionais (normas e 

regulamentações internas)

– Procedimentos

– Modelos de instrumentos 

contratuais

* Difusão por meio da home page (www.fortec-br.org)



Ações em desenvolvimento

• Capacitação técnica de gestores de NIT
– Cursos de estruturação de NITs, em parceria com a Agência 

Inova Unicamp
• 3 cursos realizados em 2008/2009

• Banco de dados sobre os NIT
– Mapeamento sobre estrutura, atividades e funcionamento 

dos NIT (UFSCar)

• Boas práticas de gestão
– Levantamento de informações e elaboração de manual para 

a difusão entre os NIT (modelos de instrumentos 
contratuais) (UFSC), lançado em abr/2010 

– Licença da AUTM para o Manual de Boas Práticas, lançado 
em abr/2010 

• Projeto MCT



Alianças Estratégicas

• Em nível das administrações universitárias
• FOPROPP – Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação

• Importante interlocutor nos órgãos de educação superior

• MOÇÃO CONJUNTA AO MEC
• ANDIFES – Dirigentes das Instituições Federais de Educação Superior

• Em nível dos setores representativos da indústria
• Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI

• MDIC-CNI-IEL-ABDI-CGEE
• Seminários sobre Segurança Jurídica (Fortaleza, Florianópolis e Porto 

Alegre)

• ANPEI

• SEBRAE



Alianças Estratégicas

• Em nível de Governo Federal

• Ministério de Ciência e Tecnologia, por 
meio da FINEP e CNPq

• Apoio no preenchimento do FORMICT

• INPI

• CGEE - Portal Inovação

• CAPES – Lei do MEC

• BNDES –
• Cartão para micro e pequenas empresas

• MEC



Parcerias

• Nacionais
– Agência Inova Unicamp

• Realização de cursos de capacitação de gestores

– Biominas
• Biolatina 2008

– SEBRAE, ANPEI
• Levantamento de informações

– ANPROTEC
• Assinatura de Memorando de Entendimento para ações conjuntas 

na área de PI para PMEs.

• Internacionais
– Réseau Curie - Memorando de Entendimento firmado em abril 

de 2008 no II FORTEC
– AUTM – Licença para tradução do Manual de Boas Práticas



Representações

• ANPEI

– Comitê de Relacionamento Universidade-

Empresa

• SIBRATEC

– Comitê Técnico dos Centros de Inovação



Mapeamento dos NITs

• Mapeamento dos NITs

– Levantamento e difusão de 

informações sobre os NITs e suas ICT, 

sob o ponto de vista de estrutura, 

atividades, equipes, resultados já 

obtidos, etc.

– Apoio ao MCT na análise dos 

relatórios anuais apresentados pelas 

ICT



Mapeamento dos NITs

Os indicadores de desempenho 

dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NITs) relativos ao 

ano de 2008 foram construídos 

com base em questionário 

encaminhado a 140 NITs de todo 

o país, sendo que 77 

responderam.



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Mapeamento dos NITs



Perspectivas

• Ambiente favorável ao 
desenvolvimento das ações

– MCT (Fundo Verde-Amarelo), 
FINEP, CNPq e ABDI

• Otimização das redes já 
existentes, tanto em nível 
nacional como internacional

– Redes estaduais e regionais

– AUTM, Rede Curie e Red de 
OTRIs

• Criação de um espaço legítimo 
para discussão de temas 
relevantes para a transferência 
de tecnologia 



Perspectivas

Em nível regional:

Fortalecer relações e apoiar as 

redes estaduais/regionais, em 

articulação com Secretarias 

Estaduais de C&T e outras 

instâncias.

Em nível nacional:

Ações conjuntas junto a órgãos 

governamentais

Valorização da PI como produto 

acadêmico (FOPROPP e CNPq)

Criação de condições para 

fixação de RH nos NITs e 

criação da carreira de Gestor 

de Inovação (FOPROPP)

Unir esforços no sentido de 

harmonizar as políticas de PI e TT, 

visando fortalecer as ICTs nas 

negociações com o setor 

empresarial.



Contato

FORTEC - Rubén Sisterrra - presidente

fortec@fortec-br.org

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 
Transferência de Tecnologia – FORTEC

Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade 
Administrativa II - 2º andar - Sala 2017

Pampulha - 31270-901 - Belo Horizonte – MG

FORTEC - Francisca Dantas Lima 

diretora administrativa

francisca.lima@fucapi.br

Tel. (92) 2127-3090 / (92) 3613-2699
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