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Às quatorze horas e três minutos do dia dezessete do mês de julho do ano de dois mil e 1 

dezenove, na sala trezentos e dois do Bloco L do Campus Santo André, realizou-se a  II 2 

Reunião Ordinária do Conselho Técnico Científico da Agência de Inovação 3 

(InovaUFABC), previamente convocada e presencialmente presidida, pelo Professor  4 

Doutor Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior - Diretor da InovaUFABC. Participaram 5 

da reunião os Professores Doutores: Alberto Sanyuan Suen – Coordenador de 6 

Incubadoras e Parques Tecnológicos da InovaUFABC;  Anapatrícia de Oliveira Morales 7 

Vilha - Coordenadora de Transferência de Tecnologia da InovaUFABC; Antônio 8 

Cândido Faleiros – Representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição 9 

(CMCC);  Danilo da Cruz Centeno – Representante da Pró-reitoria de Pesquisa 10 

(ProPes); Débora Maria Rossi de Medeiros – Coordenadora de Inteligência Estratégica 11 

da  InovaUFABC; Administrador Fábio Danilo Ferreira – Diretor-adjunto da 12 

InovaUFABC; Júlio Francisco Blumetti Facó – Representante do Centro de Engenharia, 13 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Leonardo José Steil - Representante 14 

da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Luciano Puzer – Representante do 15 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Paula Ayako Tiba – Representante da 16 

Pró-reitoria de Graduação (ProGrad) e Sérgio Ricardo Lourenço – Representante da 17 

Pró-reitoria de Pós-graduação (ProPG). Justificaram ausência os Professores Doutores: 18 

Anne Cristine Chinellato – Coordenadora de Empreendedorismo Tecnológico da 19 

InovaUFABC e Suel Eric Vidotti – Coordenador de Propriedade Intelectual da 20 

InovaUFABC. INFORMES: O presidente agradeceu a presença de todos e passou aos 21 

informes. 1) Formalização dos suplentes indicados pelos membros titulares do 22 

Conselho Técnico Científico (CTC): Foram aprovadas as suplências do Centro de 23 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC) - Sandra Maria Zapata Yepes,  da Pró-24 

reitoria de Extensão e Cultura – Evonir Albrecht e da Pró-reitoria de Pesquisa – Sônia 25 

Maria Malmonge.  2) Resultado do edital para Ciclo de Incubação Residente e Não 26 

Residente: Arnaldo comunicou a aprovação dos projetos para Incubação: Residente – 27 

Everbyte; Não Residente: Sparta e No Bacteria, do ciclo do ano de dois mil e dezenove , 28 

realizado em edital de fluxo contínuo. Passou a palavra ao Coordenador de Incubadoras 29 

e Parques Tecnológicos da Agência de Inovação - InovaUFABC,  Alberto Suen que 30 

explanou acerca do ciclo, os processos, seu histórico, objetivo, equipe de profissionais 31 

que apoiam os trabalhos, possibilidade de financiamento de projetos pelo programa 32 

Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da Fundação de Amparo à Pesquisa 33 

do Estado de São Paulo (FAPESP)   e  desafios da Incubadora. Arnaldo ressaltou que há 34 

um perfil nas seleções, pois a maioria compreende alunos ou ex-alunos da graduação e 35 

da pós-graduação da universidade. 3) Evento - Pesquisa Inovativa em Pequenas 36 

Empresas (PIPE) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 37 

(FAPESP) na Universidade Federal do ABC (UFABC): Arnaldo informou que a 38 

universidade recebeu, em vinte  e sete de junho, no Campus Santo André, os 39 
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palestrantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – professores 40 

Américo Martins Craveiro e Douglas Eduardo Zampieri, que palestraram sobre as duas 41 

fases do programa. O evento foi bem sucedido, com expressiva participação e atingiu 42 

seus objetivos. Fábio comentou que, além de ministrarem a palestra, os professores 43 

Américo e Douglas passaram o dia na instituição, conhecendo os laboratórios e áreas, 44 

acompanhados do Vice-reitor, da Direção da Agência de Inovação (InovaUFABC) e de 45 

outros Dirigentes. Os palestrantes comentaram ter ficado, favoravelmente, 46 

impressionados com a universidade. Fábio lembrou que esse relacionamento positivo 47 

teve início, por meio dos primeiros contatos estabelecidos por Anapatrícia e Anne. 48 

ORDEM DO DIA: 1) Aprovação da ata da reunião anterior: a ata da reunião 49 

realizada no dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove foi aprovada pelos 50 

membros, havendo uma abstenção. 2) Politica de Inovação da Universidade Federal 51 

do ABC (UFABC) - Resolução do Conselho Universitário (ConsUni): Arnaldo 52 

lembrou ser essa, a quinta sessão, tratando do tema. Informou a respeito das alterações 53 

realizadas na última versão: o texto ficou mais enxuto, em atendimento ao apontado 54 

pelos conselheiros, com fusão de capítulos. Houve um parêntese solicitado por Fábio 55 

para explanar acerca da nota técnica elaborada por Luiz Fernando Baltazar da Divisão 56 

de Propriedade Intelectual da Agência de Inovação. Nesse documento, encontram-se os 57 

motivos da não inclusão da complementação do trecho “e com a utilização de qualquer 58 

recurso da Universidade, como financeiros, materiais e insumos, equipamentos, 59 

instalações ou capital intelectual” no final do inciso I, do artigo décimo primeiro, em 60 

conformidade ao final do inciso II, sugerida por Júlio. O presidente expôs que, a nota 61 

técnica recomendou a manutenção da proposta original da cláusula da política de 62 

inovação, por estar plenamente compatível com a legislação e a prática de instituições 63 

nacionais e internacionais. Arnaldo prosseguiu com a leitura da legislação contida na 64 

nota – artigos da Lei da Propriedade Industrial, Lei do Software, Lei da Inovação, 65 

Decretos, Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da 66 

Universidade Federal do ABC (UFABC). Assim, de acordo com a legislação nacional e 67 

regulamentação interna desta universidade, a propriedade intelectual gerada por seus 68 

pesquisadores docentes, alunos ou pesquisadores colaboradores, em decorrência de suas 69 

atividades profissionais ou acadêmicas, pertence à instituição. Por essa razão, houve 70 

pequena alteração no texto original da minuta da resolução, considerando as sugestões 71 

dos membros do conselho, proporcionando mais liberdade ao pesquisador, sem, 72 

contudo, desviar do que exige a legislação. Arnaldo explanou que os Diretores dos 73 

Centros foram informados da solicitação de complementação do inciso debatido no 74 

Conselho Técnico Científico e da recomendação da Nota Técnica. Após ampla 75 

discussão, o conselho concluiu que o capital intelectual, segundo a legislação, pertence 76 

à universidade e, caso haja casos omissos ou envolvendo conflitos de interesses, 77 

poderão ser resolvidos pelo Conselho Técnico Científico ou, ainda, juridicamente.  O 78 
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presidente passou a tratar da questão do rateio referente aos ganhos financeiros líquidos 79 

auferidos pela Universidade Federal do ABC resultantes de contratos de transferência 80 

de tecnologia, licenciamento ou cessão. Informou que o Reitor, apoiado pelos Diretores 81 

dos Centros, em reunião, sugeriu que fosse criado um conselho gestor para analisar e 82 

tratar do direcionamento dos recursos e que houvesse o rateio, de acordo com o que 83 

viesse a ser deliberado por esse conselho gestor (presidido pelo Diretor ou Diretor-84 

adjunto da InovaUFABC e composto por representantes da Pró-reitoria de Pesquisa – 85 

ProPES, Pró-reitoria de Pós Graduação – ProPG, Pró-reitoria de Extensão e Cultura – 86 

ProEC e um representante de cada Centro). Os membros ponderaram que o conselho 87 

gestor deveria ser o próprio Conselho Técnico Científico pois: a) Abrange todos os 88 

representantes das áreas do conselho gestor sugerido pelo Reitor, incluindo outras áreas 89 

(Pró-reitoria de Graduação - ProGrad e coordenações da InovaUFABC), o que o torna 90 

mais equânime; b) É o responsável por acompanhar o histórico dos processos de 91 

contratos de transferência de tecnologia, licenciamento e cessão da universidade, 92 

podendo opinar com mais profundidade, a respeito da destinação dos resultados; c) 93 

Houve dificuldade para os membros e seus dirigentes encontrarem suplentes para o 94 

Conselho Técnico Científico e o mesmo poderá ocorrer, ao se buscar outros 95 

representantes (redundância de representatividade). Anapatrícia registrou desconforto 96 

com a imprecisão, ao não se estabelecer critérios predefinidos para o rateio. Fábio e 97 

Anapatrícia concordaram que isso afeta a gestão, que deverá dar o efeito prático às 98 

ações, causando entraves à governança na materialização da política. Arnaldo relatou 99 

que nas pesquisas relativas à Política de Inovação, em outras universidades, há definição 100 

do percentual. Arnaldo comentou que, na maioria das instituições, as agências de 101 

inovação, responsáveis pela execução das políticas de inovação, têm seu percentual 102 

estabelecido, oriundo desses recursos, para continuar seus trabalhos. Leonardo informou 103 

que, inicialmente, havia entendido que esses recursos seriam aplicados em 104 

desenvolvimento de projetos, novos investimentos, construções de prédios e que a 105 

Agência de Inovação - InovaUFABC, já teria dotação da universidade para seu 106 

funcionamento e despesas fixas. Arnaldo citou, como Diretor da InovaUFABC, um 107 

exemplo ocorrido, recentemente, quando tiveram que pleitear, litigando por recursos 108 

para uma viagem para a coordenação da área. Assim, a Agência sofre com a escassez de 109 

orçamento para suas atividades, que incluem apoio às entidades estudantis, espaços de 110 

coworking e outras demandas. Os membros continuaram a discutir acerca dos 111 

percentuais, da sugestão do Reitor e Diretores dos Centros, do Conselho Gestor, da 112 

proposta original do Conselho Técnico Científico. Decidiu-se, após votação, aceitar e 113 

complementar a redação sugerida pelo Reitor e Diretores dos Centros, esclarecendo que 114 

o comitê gestor será constituído pelo Conselho Técnico Científico (que já representa os 115 

centros e áreas da universidade) e definindo a responsabilidade desse conselho na 116 

análise da aplicação dos recursos (substituição do Inciso dois – com correção no 117 



4/ 4 

 

Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal do ABC 
Reunião do Conselho Técnico Científico 

 
Parágrafo um). O presidente passou a tratar do capítulo de licença e afastamento de 118 

docentes (alteração no artigo quarenta e quatro). Na versão anterior, os conselhos de 119 

centros estabeleceriam suas regulamentações. Em reunião com a Reitoria e os Diretores 120 

dos Centros, levantou-se a crítica de que cada centro poderia ter políticas diferentes. 121 

Ficou acordado, por esse motivo, que a Superintendência de Gestão de Pessoas 122 

(SuGePe) construirá, com as Direções dos Centros, uma normativa única para a 123 

universidade. Assim a Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe)  estabelecerá o 124 

fluxo de aprovação do processo nas instâncias competentes, consultando e envolvendo 125 

os Centros na construção desse processo. Após discussões, alterações e votação 126 

aprovou-se o novo texto para a Política de Inovação. EXPEDIENTE: 1)  Minuta de 127 

Resolução para Empresas Júniores na UFABC: O presidente expôs o problema 128 

levantado por Leonardo, a respeito do artigo dois que trata de discentes vinculados, 129 

regularmente, a cursos de graduação na participação da Empresa Júnior. Alertou que 130 

pode haver casos de alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) / 131 

Bacharelado em Ciência e Humanidades (BCH) que, ainda, não estejam vinculados, 132 

formalmente, a um curso de graduação. Houve discussão e análises pelos membros, 133 

acerca da legislação, do histórico na construção da proposta, inclusive com a validação 134 

da Empresa Júnior do Estado de São Paulo e decidiu-se pela seguinte redação para o 135 

artigo segundo: “Os alunos que manifestarem interesse em associar-se deverão estar 136 

regularmente matriculados em um curso de graduação da UFABC, observados os 137 

procedimentos para admissão definidos pela empresa júnior”.  Os membros discutiram, 138 

ainda, a respeito da entidade, sua definição, atuação e importância didática na área do 139 

empreendedorismo aos discentes da empresa júnior. Considerado o tema já bastante 140 

maduro, foi aprovado sua passagem para a ordem do dia. Na ordem do dia, a versão 141 

final da proposta foi votada e aprovada pelos membros, com exceção de Júlio e Luciano 142 

que precisaram ausentar-se, ao final da reunião, devido a compromissos. Arnaldo abriu 143 

espaço para apresentação de assuntos adicionais. Não houve manifestações. Nada mais 144 

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 145 

dezesseis horas e vinte e seis minutos, da qual eu, Denise Endo Senda, Secretária 146 

Executiva, lavrei a presente ata, que foi aprovada pelo Presidente Arnaldo Rodrigues 147 

dos Santos Júnior e aprovada pelos membros do Conselho Técnico Científico.                                                                                                                                                                                                   148 

denise.senda
Realce


