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• Ausência de pessoal altamente especializado para operar os NIT e 

Agências de Inovação das ICT;

• Ausência de pessoal altamente especializado para operar nos 

escritórios de inovação e propriedade intelectual das empresas;

• Relativa fragilidade de produção científica no setor;

• Necessidade de manter o pessoal capacitado dos NIT e Agências;

• Inserção soberana do Brasil no cenário internacional requer pessoal 

capacitado em PI;

• Não há massa crítica no tema na grande maioria das instituições (se 

há em alguma) para sediar programas próprios;

• Quase inexistência de programas de pós-graduação em PI,TT,GI...



• Existência de sistema de cooperação e coordenação entre as ICT, o 
governo e as Empresas nos temas ligados à inovação (FORTEC e 
outros);

• Brasil em evidência positiva quanto à capacidade de pesquisa e 
inovação;

• Aparecimento de linhas de pesquisa voltados à PI, TT, GI em 
programas de áreas mais tradicionais;

• Programa de bolsas DT do CNPq;

• Inovação em evidência em todas as áreas.



-INOVAÇÃO & DESENVOLVIMENTO (I&D)

• Empreendedorismo

• Promoção de empreendimentos inovadores (incubadoras, parques, clusters, APLs, etc)

• Fomento à Inovação;

• Marketing

• Inovação Social 

-PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)

• Patentes, Direito autoral, licenças de software, IG, Prospecção, valoração...

• Transferência de Tecnologia

-GESTÃO DA INOVAÇÃO (GI)

• Sistemas de Inovação

• Mapeamento de Competências

• Conhecimento Tradicional

• Colaboração U-E.

• Metrologia

• Gestão do Conhecimento

• NIT



• Centralizado numa instituição com “núcleo duro” e outras 

credenciadas segundo critérios pré-estabelecidos

ou

• Núcleo composto por um conjunto de docentes de diferentes 

instituições e reconhecida competência



UM ÚNICO PROGRAMA NACIONAL

ou

PROGRAMAS REGIONAIS



MESTRADO ACADÊMICO

ou

MESTRADO PROFISSIONAL



• PROFMAT

• RENORBIO



• Endosso político de agências, ministérios, secretarias e 

organizações é necessário;

• Deve ficar claro que aguardar o surgimento de programas 

locais é um erro estratégico;

• Deadline é 06/07

• Necessário montar grupo(s) de trabalho para montagem da 

proposta e para busca de apoio. 



Hora de arregaçar as mangas!

Obrigado



• Elias Ramos (IFBA, FAPESB)

• Washington Rocha (UEFS) 

• *Cristina Quintella (UFBA)

• Liliane Queiroz (SENAI-CIMATEC)

• *Gesil S. Amarante II (UESC)

• Ana Paula Trovatti (UESC) 

• *Dário Ahrnet (UESC)

• Gustavo da Cruz (UESC)

• Luciano Rodrigues (UESB) 

• *J. Tonholo (UFAL)

• Silvia Uchoa (UFAL)

• Eduardo Winter (INPI)

• Araken Alves de Lima (INPI) 

• Sergio de Carvalho (INPI) 

• Lucia Fernandes (INPI) 

• Gilvanda Nunes (UFMA)

• *Suzana Russo (UFS)

• Iracema Aragão Gomes (UFS)

• Alexandre Stanford (UFPE)

• Ceres Almeida (UFRPE)

• *A. C. Cabral dos Santos (UFPB) 

• *Márcio Andrade (BRASKEN)

• (*) Bolsistas PQ ou DT


