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O que são convênios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais são os tipos de convênios que a Unifesp celebra? 

 

Tipo de Convênio Recursos Financeiro Apresentado como: 
Nacional Sim Termo de Execução Descentralizada (serviços) 
Nacional Sim Acordo Tripartite 

Nacional Sim Projeto Acadêmico de Prestação de Serviços  
Nacional Sim Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento 
Nacional Não Acordo de Cooperação 

Internacional Não Acordo Geral de Cooperação Internacional 
Internacional Sim Acordo Técnico Científico Internacional 
Internacional Não Termo de Compromisso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São acordos, ajustes ou quaisquer outros instrumentos que disciplinem a 

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos 

Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social da União e tenham como 

partícipes, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, 

direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração 

pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades 

privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de governo, 

envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou 

evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação (Decreto nº 

6.170/2007). 
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Termo de Execução Descentralizada 
 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma: 

 

Para firmar um Termo de Execução Descentralizada o pesquisador precisará do 

seguinte rol de documentos: 

 Emitir o Pedido de Celebração de Convênio (Solicitado no sistema de convênios da Intranet no 

caminho: Intranet>Unifesp>Pró-Reitoria de Administração>Convênios UNIFESP) e colher 

assinaturas do coordenador e do chefe do departamento; 

 Projeto com as informações necessárias para envio ao Sistema GESCON do Fundo Nacional de Saúde 

(no caso do Ministério da Saúde, se diferente favor consultar), seja para aquisição de material 

É um instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito 

entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade 

orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa 

de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. 

(Decreto nº 6.170/2007). 

Portaria 3790/2016 
 

http://www.unifesp.br/campus/osa2/images/PDF/Contratos/Portaria_Reitoria_No_3790_2016_%20Convenios.pdf
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permanente ou para a realização de cursos (serviços de terceiros - pessoa jurídica), ou consumo 

(Modelos disponíveis: Aquisição de Material Permanente ou Realização de Cursos ou Consumo); 

 Encaminhar o projeto para sua aprovação e de seu coordenador responsável pela Congregação do 

respectivo Campus (em atendimento aos artigos 3° e 6° da Resolução do Conselho Universitário n° 

103/2014) 

 Caso o projeto preveja a aquisição de material permanente ou serviço de obra para a Unifesp, deverá 

ser solicitado ao setor de infraestrutura do Campus o Documento de Ofício de Demanda - DOD, 

informando se o local está em condições para a obra ou instalação e funcionamento. 

 

 Solicitar o pedido de compra na Intranet no caminho: Serviços>Unifesp>Solicitações On-Line 

Materiais, Importação/Compras, Animais e Transporte, e após as assinaturas entregar na Divisão de 

Compras do Campus, abrindo o processo para a aquisição do equipamento ou a contratação de serviços 

de terceiros (conforme o caso). Esta ação permite a utilização dos recursos no momento da 

descentralização, sendo que este procedimento deve ser realizado de modo prévio para garantir a 

tramitação do processo a tempo da execução, assim que disponível o recurso da descentralização. 

 

 Termo de responsabilidade - Clique aqui. 

São responsabilidades do Setor de Convênios do Campus: 

 Encaminhar o processo à Diretoria Administrativa do Campus para manifestação sobre a possibilidade 

de execução orçamentária/financeira do Termo de Execução Descentralizada. 

São responsabilidades do Departamento de Convênios (Reitoria Unifesp): 

 Analisar todos os documentos encaminhados no processo e efetuar ajustes, se necessário; 

 Solicitar autorização à Reitoria da Unifesp para o envio do projeto ao órgão concedente; 

 Encaminhar o projeto ao órgão concedente e acompanhar qualquer pedido de alteração ou a sua 

aprovação pelo órgão concedente; 

 Receber a minuta do Termo de Execução Descentralizada  juntamente com o Plano de Trabalho serão 

fornecidas pelo Ministério concedente dos recursos, após aprovação do projeto encaminhado (Modelo 

conforme link); 

 Encaminhar à Procuradoria Federal junto à Unifesp para análise e emissão de parecer sobre o acordo 

pretendido; 

 Atender a itens solicitados pela Procuradoria (caso existirem), para este atendimento poderão ser 

solicitados o auxílio do Setor de Convênios do Campus ou do próprio pesquisador; 

 Colher assinatura da Reitoria e encaminhar o termo de execução descentralizada ao órgão concedente 

para a formalização do acordo; 

https://drive.google.com/open?id=1Z3ZSSm8HKB91DOfxF2MjNiDzISVdp5PI
https://drive.google.com/open?id=1inodNUfx-4E93gr1HueOKhM_8MVuj6Ik
http://unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/TRConv.doc
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 Avisar o coordenador sobre a chegada dos recursos na Unifesp para o início da execução do objeto; 

 Registrar as informações complementares no Sistema de Convênios UNIFESP; 

 Enviar avisos por e-mail informando sobre o vencimento do acordo, restando 90, 60 e 30 dias para o 

vencimento, a tempo de possível prorrogação, ou para iniciar a prestação de contas das atividades 

realizadas, contendo relatório de atividades desenvolvidas visando o cumprimento do objeto, e demais 

anexos, encaminhando todos os documentos referente a execução tanto na Unifesp, quanto em outros 

parceiros (Fundação de Apoio à Unifesp por exemplo). 
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Acordo Tripartite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São convênios de educação, ciência, tecnologia e inovação - 

instrumentos que tenham como partícipes a UNIFESP, a FAP, e 

empresas públicas ou sociedades de economia mista, suas subsidiárias 

e controladas, visando às finalidades de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, estímulo e fomento à inovação, e apoio a 

projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, 

com transferência de recursos financeiros ou não financeiros, em 

parceria com entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, envolvendo 

a execução de projetos de interesse recíproco, podendo contar ainda 

com a participação de organizações sociais, que tenham contrato de 

gestão firmado com a União, na forma da Lei no 8.958, de 1994. 

Para a execução dos projetos, a FAPUNIFESP poderá contratar recursos 

humanos e conceder bolsas de incentivo às atividades de pesquisa, 

extensão ou voltadas ao aprimoramento do ensino. Deve-se observar 

que nos projetos, obrigatoriamente 2/3 dos Recursos Humanos que 

comporão a equipe devem possuir vínculo com a UNIFESP, incluindo 

docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, 

pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a 

programas de pesquisa da UNIFESP. Ou no mínimo 1/3, desde que 

aprovado pelo CONSU - Conselho Universitário. (Decreto 7.423, 31 de 

dezembro de 2010). 

Resolução 126/2016 

http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao126.pdf
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Fluxograma: 

 

Para formalizar um acordo de cooperação o pesquisador precisará do seguinte rol 
de documentos: 

 Emitir o Pedido de Celebração de Convênio (Solicitado no sistema de convênios da Intranet no 

caminho: Intranet>Unifesp>Pró-Reitoria de Administração>Convênios UNIFESP) e colher 

assinaturas do coordenador e do chefe do departamento; 

 Plano de Trabalho contendo itens abaixo conforme modelo disponível no link; 

o Identificação do objeto a ser executado; 

o Metas a serem atingidas; 

o Etapas ou fases; 

o Cronograma de execução (contendo previsão de início e fim da execução do objeto bem 

como das etapas ou fases programadas); 

 Estatuto/Contrato Social/Lei de Criação do Convenente; 

 Ata de Eleição/Portaria de Nomeação do Responsável pela assinatura do Convenente; 

 Cópia do documento de identidade do responsável pela assinatura do Convenente; 

 Ofício de justificativa endereçado à Reitoria descrevendo os benefícios para a Unifesp na celebração 

do acordo; 

http://intranet.unifesp.br/
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 Aprovação pela Congregação do respectivo Campus contendo obrigatoriamente a aprovação do 

coordenador responsável pela execução do objeto (em atendimento aos artigos 3° e 6° da Resolução 

do Conselho Universitário n° 103/2014 e Resolução do Conselho Universitário nº 161/2018). 

 Termo de responsabilidade - Clique aqui. 

São responsabilidades do Setor de Convênios do Campus: 

 Juntar as Certidões Negativas de Débitos (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, FGTS, Receita 

Estadual e Débitos trabalhistas, podem ser consultadas pela internet, caso não consiga emitir alguma 

certidão, favor entrar em contato com o convenente para buscar a solução); 

 Preencher a Minuta do Acordo de Cooperação conforme informações disponíveis no Plano de 

Trabalho entregue pelo pesquisador e utilizando modelo disponível no link (caso precise de mais 

informações sobre o objeto ou obrigações das partes no acordo, o pesquisador deverá ser 

consultado). 

 Calcular a planilha de restituição à Unifesp pela utilização de sua estrutura, equipamentos, horas de 

trabalho técnico-administrativo / laboratório / Tecnologia da Informação (se necessário), 

equipamentos a serem utilizados e seu tempo de utilização por dia e metragem quadrada necessária 

para a realização dos trabalhos, conforme informação fornecida pelo pesquisador, e aprovada pela 

Diretoria Administrativa do Campus; 

 Juntar os documentos relativos à fundação credenciada (FapUnifesp): 

o Estatuto da fundação; 

o Ata de Eleição da atual diretoria da fundação; 

o Cópia do documento de identidade do responsável pela assinatura da fundação. 

 Solicitar o custo do gerenciamento à FapUnifesp, o qual deverá descrever todas as despesas 

previstas pela fundação para esta execução, incluindo o custo de restituição à Unifesp. 

São responsabilidades do Departamento de Convênios (Pró-Reitoria de 

Administração):  

 Analisar todos os documentos encaminhados no processo e efetuar ajustes, se necessário; 

 Encaminhar o acordo à Agência de Inovação da Unifesp para manifestação quanto às cláusulas de 

Propriedade Intelectual (caso necessário); 

 Encaminhar à Procuradoria Federal junto à Unifesp para análise e emissão de parecer sobre o acordo 

pretendido; 

 Atender a itens solicitados pela Procuradoria (caso existirem), para este atendimento poderão ser 

solicitados o auxílio do Setor de Convênios do Campus ou do próprio pesquisador; 

http://unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/TRConv.doc
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 Encaminhar o acordo para assinatura das partes após o atendimento do parecer, ou justificativa; 

 Publicar o extrato do acordo no Diário Oficial da União, oficializando o início das atividades; 

 Registrar as informações complementares no Sistema de Convênios UNIFESP; 

 Enviar avisos por e-mail informando sobre o vencimento do acordo, restando 90, 60 e 30 dias para 

o vencimento, a tempo de possível prorrogação, ou para iniciar a prestação de contas das atividades 

realizadas, contendo relatório de atividades desenvolvidas visando o cumprimento do objeto, e 

relação de pessoal capacitado/treinado; 

 Devolver o processo ao Campus solicitante para acompanhamento do acordo. 
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Projeto Acadêmico de Prestação de Serviços (PAPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Projetos Acadêmicos de Prestação de Serviços (PAPS) nas áreas 

de ensino, pesquisa ou extensão, com participação de servidores 

públicos (técnicos administrativos e docentes), podem abranger os 

diversos tipos de análises demandadas à Universidade, tais como 

serviços técnicos especializados, serviços de laboratório, atividades de 

consultoria, assessoria e curadoria prestados à comunidade. 

O PAPS é uma atividade extensionista intersetorial da Unifesp 

organizada pela Agência de Inovação da Unifesp - AIU/PROPGPq, da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPGPq, da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, e da Pró-Reitoria de 

Administração – PROADM. O projeto precisa ser discutido no Comitê 

PAPS que possui os integrantes destes setores da universidade que 

atende no endereço eletrônico comitepaps@unifesp.br. 

Caso as instalações e servidores públicos da UNIFESP sejam utilizados 

para o desenvolvimento do projeto, o orçamento deve contemplar o 

valor de restituição à UNIFESP relativo às atividades de apoio 

administrativo, informática, laboratorial e outros, ao espaço físico, à 

infraestrutura (água, luz, limpeza, vigilância, telefonia, internet, etc) e ao 

uso de equipamentos. Para determinar o valor de restituição à 

UNIFESP, é disponibilizado um sistema de simulação ao Coordenador 

de Projeto para que o montante seja incluso no orçamento do PAPS (Art. 

6º CONSU Resolução 138/2017). 

Nesta modalidade de acordo, é obrigatória a contratação da Fundação 

de Apoio à Unifesp (FapUnifesp) para realizar o controle contábil 

financeiro dos recursos aportados (Art. 6º CONSU Resolução 

138/2017), com participação de um funcionário do quadro interno da 

FapUnifesp denominado Analista do projeto que ficará responsável por 

atender o coordenador e fornecer apoio gerencial e suporte técnico 

necessários. 

Resolução 138/2017 

http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/Resolucao138.pdf
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Fluxograma: 

 

Para formalizar um Projeto Acadêmico de Prestação de Serviços o pesquisador 
precisará do seguinte rol de documentos: 

 Projeto Básico, contendo: 

I – Título; 

II – Objeto; 

III – Dados cadastrais do proponente; 

IV – Contextualização e justificativa institucional; 

V – Período de execução; 

VI – Resultados esperados; 

VII – Cronograma de execução; 

VIII – Equipamentos e serviços multiusuários prestados; 

IX – Definição dos valores pelo uso de equipamentos e serviços adicionais; 

X – Equipe do projeto; 

XI – Restituição da infraestrutura da Unifesp (Planilha em Anexo) e dos custos operacionais da 

FapUnifesp; 
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XII – Gerenciamento dos serviços e dos recursos arrecadados. 

 Despacho de avaliação do Projeto pelo Comitê PAPS; 

 Aprovações da Câmara de Extensão e Cultura do campus ou unidade universitária de realização que 

posteriormente encaminhará para aprovação e homologação do Conselho de Extensão e Cultura da 

Unifesp. 

 Solicitar o pedido de compra na Intranet no caminho: Serviços>Unifesp>Solicitações On-Line 

Materiais, Importação/Compras, Animais e Transporte, e após as assinaturas entregar na Divisão 

de Compras do CampusInserir pedido de compra dos materiais a serem utilizados (o pedido de 

compra estará vinculado ao número de processo no sistema SEI, visando a contratação da 

FapUnifesp). 

 Termo de responsabilidade - Clique aqui. 

 

São responsabilidades do Setor de Compras do Campus:  

 Juntar ao processo: 

o Estatuto da FapUnifesp (Contratada); 

o Ata de Eleição com Nomeação do Responsável pela FapUnifesp (Contratada); 

o Certidões Negativas de Débitos da FapUnifesp (Contratada); 

o Cópia do documento de identidade do dirigente da FapUnifesp que assinará o acordo. 

São responsabilidades do Setor de Convênios/Contratos do Campus: 

 Elaborar a minuta do Contrato (Modelo disponível no link); 

 Solicitar o custo do gerenciamento à FapUnifesp, o qual deverá descrever todas as despesas 

previstas pela Fap para esta execução e estimativa de valor arrecadado, incluindo o custo de 

restituição à Unifesp, contatos no site). 

 Calcular a planilha de restituição à Unifesp pela utilização de sua estrutura, equipamentos, horas de 

trabalho técnico-administrativo / laboratório / T.I. (se necessário), equipamentos a serem utilizados 

e seu tempo de utilização por dia e metragem quadrada necessária para a realização dos trabalhos, 

conforme informação fornecida pelo pesquisador, e aprovada pela Diretoria Administrativa do 

Campus; 

 Solicitar o custo do gerenciamento à FapUnifesp, o qual deverá descrever todas as despesas 

previstas pela Fap para esta execução e estimativa de valor arrecadado, incluindo o custo de 

restituição à Unifesp, contatos no site). 

 

http://unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/TRConv.doc
https://drive.google.com/open?id=19D7UwjpkN_zERySJrssbAnD3-IPO1UBt
https://www.fapunifesp.edu.br/
https://www.fapunifesp.edu.br/
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Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma: 

 

Os cursos de especialização e aperfeiçoamento não são cursos regulares 

da Instituição, devendo ser considerados como cursos de Educação 

Continuada. 

Estes cursos serão ofertados com ou sem cobrança de mensalidades. 

Todos os cursos com cobrança de mensalidade terão a gestão 

administrativa e financeira da fundação de apoio credenciada (FapUnifesp) 

à universidade por meio de contrato específico para cada curso. 

A função de coordenação de curso não poderá ser acumulada, pelo mesmo 

servidor, para mais de um curso concomitantemente. 

Esta modalidade de convênio contratualizado é regrada pela Resolução nº 

172 do Conselho Universitário da Universidade. A partir da normativa, 

alguns instrumentos tornaram-se necessários para preenchimento e 

encaminhamento do fluxo administrativo contratual 

Resolução 172/2019 

  

 

  

 

Esta modalidade de convênio contratualizado é regrada pela Resolução nº 

172 do Conselho Universitário da Universidade. A partir da normativa, 

alguns instrumentos tornaram-se necessários para preenchimento e 

encaminhamento do fluxo administrativo contratual 

https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/images/Governanca/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20172%20final.pdf
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Para firmar um Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento o professor 

coordenador precisará do seguinte rol de documentos:  

 Termo de Responsabilidade - Clique aqui; 

 Projeto Pedagógico do curso redigido pelo coordenador; 

 Planilha de Previsão Orçamentária - Em breve; 

 Listagem de Participantes - Clique aqui; 

 Cronograma de Desembolso - Clique aqui; 

 Declaração de execução de atividades (quando necessário) - Clique aqui. 

São responsabilidades do Setor de Compras do Campus:  

 Estatuto da FapUnifesp (Contratada); 

 Ata de Eleição com Nomeação do Responsável pela FapUnifesp (Contratada); 

 Certidões Negativas de Débitos da FapUnifesp (Contratada); 

São responsabilidades da Divisão de Contratos do Campus: 

 Calcular a planilha de restituição à Unifesp pela utilização de sua estrutura, equipamentos, horas de 

trabalho técnico-administrativo / laboratório / T.I. (se necessário), equipamentos a serem utilizados 

e seu tempo de utilização por dia e metragem quadrada necessária para a realização dos trabalhos, 

conforme informação fornecida pelo pesquisador, e aprovada pela Diretoria Administrativa do 

Campus; 

 Elaborar a Minuta do Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

http://unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/TRProj.doc
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/Listagem_de_Participantes_julho2019.xlsx
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/Cronograma_de_Desembolso__julho2019.xlsx
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/images/fluxos_convenios/CEA/2._Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_de_Atividades_-_ITEM_XII.docx
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Acordo de Cooperação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acordo de cooperação é um instrumento formal utilizado por entes 

públicos para se estabelecer um vínculo cooperativo ou de parceria entre 

si ou, ainda, com entidades privadas, que tenham interesses e condições 

recíprocas ou equivalentes, de modo a realizar um propósito comum, 

voltado ao interesse público. 

Normalmente, as duas partes fornecem, cada uma, a sua parcela de 

conhecimento, equipamento, ou até mesmo uma equipe, para que seja 

alcançado o objetivo acordado, não havendo, contudo, nenhum tipo de 

repasse financeiro. 

É comum que esse tipo de cooperação ocorra nos campos técnicos e 

científicos, com cada partícipe realizando as atividades que foram 

propostas por meio de seus próprios recursos (conhecimento, técnicas, 

bens e pessoal). 

O acordo de cooperação se diferencia de convênios, contratos de repasse 

e termos de execução descentralizada pelo simples fato de não existir a 

possibilidade de transferência de recursos. 

Resolução 103/2014 

http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao103.pdf


 

 

17 

Fluxograma: 

 

Para firmar um acordo de cooperação o pesquisador precisará do seguinte rol de 
documentos: 
 

 Emitir o Pedido de Celebração de Convênio (Solicitado no sistema de convênios da Intranet no 

caminho: Intranet>Unifesp>Pró-Reitoria de Administração>Convênios UNIFESP) e colher 

assinaturas do coordenador e do chefe do departamento; 

 Plano de Trabalho contendo itens abaixo conforme modelo disponível no link; 

o Identificação do objeto a ser executado; 

o Metas a serem atingidas; 

o Etapas ou fases; 

o Cronograma de execução (contendo previsão de início e fim da execução do objeto bem 

como das etapas ou fases programadas); 

 Estatuto/Contrato Social/Lei de Criação do Convenente; 

 Ata de Eleição/Portaria de Nomeação do Responsável; 

 Cópia do documento de identidade do responsável pela assinatura do Convenente; 

http://intranet.unifesp.br/
https://drive.google.com/open?id=1ahtglwV3lsIEzFl2ZdArfHzCC_ezinT1
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 Ofício de justificativa endereçado à Reitoria descrevendo os benefícios para a Unifesp na celebração 

do acordo, inclusive justificando a celebração sem a realização de chamamento público (formato 

livre respeitando os requisitos da Lei nº 13.019 de 2014, assinado pelo próprio pesquisador e pelo 

chefe de departamento); 

 Aprovação pela Congregação do respectivo Campus contendo obrigatoriamente a aprovação do 

coordenador responsável pela execução do objeto (em atendimento aos artigos 3° e 6° da Resolução 

do Conselho Universitário n° 103/2014 e Resolução do Conselho Universitário nº 161/2018). 

São responsabilidades do Setor de Convênios do Campus: 

 Juntar as Certidões Negativas de Débitos (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, FGTS, Receita 

Estadual e Débitos trabalhistas, podem ser consultadas pela internet, caso não consiga emitir alguma 

certidão, favor entrar em contato com o convenente para buscar a solução); 

 Preencher a Minuta do Acordo de Cooperação conforme informações disponíveis no Plano de 

Trabalho entregue pelo pesquisador e utilizando modelo disponível no link (caso precise de mais 

informações sobre o objeto do acordo, o pesquisador deverá ser consultado). 

São responsabilidades do Departamento de Convênios (Reitoria Unifesp): 

 Analisar todos os documentos encaminhados no processo e efetuar ajustes, se necessário; 

 Encaminhar o acordo à Agência de Inovação da Unifesp para manifestação quanto às cláusulas de 

Propriedade Intelectual (caso necessário); 

 Encaminhar à Procuradoria Federal junto à Unifesp para análise e emissão de parecer sobre o acordo 

pretendido; 

 Atender a itens solicitados pela Procuradoria (caso existirem), para este atendimento poderão ser 

solicitados o auxílio do Setor de Convênios do Campus ou do próprio pesquisador; 

 Encaminhar o acordo para assinatura das partes após o atendimento do parecer, ou justificativa;  

 Publicar o extrato do acordo no Diário Oficial da União, oficializando o início das atividades; 

 Registrar as informações complementares no Sistema de Convênios UNIFESP; 

 Enviar avisos por e-mail informando sobre o vencimento do acordo, restando 90, 60 e 30 dias para 

o vencimento, a tempo de possível prorrogação, ou para iniciar a prestação de contas das atividades 

realizadas, contendo relatório de atividades desenvolvidas visando o cumprimento do objeto, e 

relação de pessoal capacitado/treinado. 

 Devolver o processo ao Campus solicitante para acompanhamento do acordo. 
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Acordo Geral de Cooperação (Internacional) 
 

Resolução 161/2018 

Como solicitar? 

De início, o docente interessado na celebração de um Protocolo de Intenção ou um Acordo 

Geral de Cooperação deverá estabelecer contato com interlocutores da instituição 

estrangeira para acertar o interesse do que se pretende formalizar, tanto sobre o objeto do 

acordo, como sobre a abrangência da cooperação. O docente deve ter em mente, por 

exemplo, se a iniciativa será destinada a atividades de intercâmbio, desenvolvimento de 

pesquisa, troca de materiais ou transferência de tecnologia. Se será restrita a uma área do 

conhecimento ou todas as ofertadas pelas universidades em questão. E se compreenderá o 

âmbito da graduação, extensão, pós-graduação, ou somente um destes níveis. 

Em seguida, a lista de documentos apresentada abaixo deverá ser entregue para a Secretaria 

de Relações Internacionais, que então fará uma análise dos termos do acordo e abrirá um 

processo administrativo para que ele seja celebrado ao final de sua tramitação. 

Fluxograma 

 
 

http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/2018/Resolucao161.pdf


 

 

20 

Normas e documentos 

A normativa que rege os acordos internacionais de cooperação com a UNIFESP e que descreve os itens e 

informações que seus processos devem conter, está disponível em: normas da AGU para a fomalização dos 

acordos internacionais. 

Quanto aos documentos necessários, confira os itens e modelos disponíveis na tabela:  

Doc.1 Formulário de pedido de celebração de acordo, assinado pelo solicitante e chefe de 

departamento, disponibilizado via intranet, na aba “UNIFESP”, ícone “Convênios UNIFESP”. 

Doc.2 

Memorando de solicitação de apoio à celebração do acordo emitido pelo solicitante. Deverá 

conter a justificativa de interesse no acordo, benefícios proporcionados à UNIFESP e indicação 

de um coordenador do acordo, conforme modelo. 

Doc.3 

Aprovação pela Congregação da Unidade Universitária sobre a iniciativa de acordo e a indicação 

do coordenador do acordo. A aprovação deve ser entregue em forma de ata da reunião ou, por 

uma declaração de quem preside a Congregação, atestando o apoio conferido pelo colegiado, 

como no modelo. 

Doc.4 

Regimento/Estatuto da Universidade Estrangeira com a tradução do trecho que aponta a 

competência do Reitor ou figuras equivalentes a representar legalmente a instituição ou 

especificamente de firmar acordos internacionais. 

Doc.5 

Documento que ateste a nomeação do Reitor da universidade estrangeira ou figuras equivalentes 

que representarão a instituição na firma do acordo. Em regra, as nomeações são publicadas em 

diário oficial, ou estabelecidas por decreto de eleição do conselho universitário. Se não houver 

o documento específico, aceita-se uma declaração, consonante ao modelo. 

Doc.6 

Cópia da carteira funcional do tradutor juramentado, ou, quando o servidor público fizer as 

traduções, juntar uma declaração de tradução, junto de comprovante de proficiência do servidor, 

conforme modelo. 

Doc.7 

Três vias da minuta (rascunho) do Acordo Geral de Cooperação, sendo uma delas rubricada pelo 

tradutor ou servidor público com comprovante de proficiência. 

modelo de Acordo Geral Português – Francês 

modelo de Acordo Geral Português – Inglês 

modelo de Acordo Geral Português – Espanhol 

modelo de Acordo Geral Português  

modelo de Acordo de Cooperação em Pesquisa Português - Inglês 

   

Tramitação 

Após a instauração do processo, o mesmo tramitará pelas seguintes instâncias da universidade, até que o 

acordo seja firmado: 

 Secretaria de Relações Internacionais - para o recebimento da documentação e montagem do 

processo 

 Coordenadoria de Convênios - para conferência dos documentos 

http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/Normativa%20para%20Acordos%20Internacionais%20-%20AGU%20Procuradoria-Geral%20Federal.pdf
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/Normativa%20para%20Acordos%20Internacionais%20-%20AGU%20Procuradoria-Geral%20Federal.pdf
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%202%20-%20Modelo%20de%20Memo.%20de%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Conv%C3%AAnio.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%203%20-%20Modelo%20de%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Aprova%C3%A7%C3%A3o%20pela%20Congrega%C3%A7%C3%A3o%20(realizada%20ou%20ad%20referendum).doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%205%20-%20Modeo%20de%20declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20designa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Reitor%20ou%20figura%20equivalente..doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%208%20-%20Modelo%20de%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tradu%C3%A7%C3%A3o.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%208%20-%20Modelo%20de%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tradu%C3%A7%C3%A3o.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%206%20-%20Modelo%20de%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tradu%C3%A7%C3%A3o.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%207%20-%20Modelo%20de%20Acordo%20PORTUGUES_FRANCES.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%207%20-%20Modelo%20de%20Acordo%20PORTUGUES_INGLES.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%207%20-%20Modelo%20de%20Acordo%20PORTUGUES_ESPANHOL.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%207%20-%20Modelo%20de%20Acordo%20PORTUGUES%20%C3%9ANICO.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/Conv%C3%AAnios%20SRI/DOC%207%20-%20Modelo%20de%20Acordo%20T%C3%89CNICO%20PORTUGUES_INGLES.doc
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 Pró-Reitoria envolvida - para emissão de parecer 

 Agência de Inovação da UNIFESP - para emissão de parecer, quando necessário. 

 Procuradoria Jurídica - para adequação das cláusulas à legislação pátria  

 Gabinete do Reitor - para assinatura pela Reitora 

 Instituição estrangeira - para assinatura 

 Departamento de Convênios - para publicação do Acordo 

Renovação 

Para a renovação dos acordos vigentes ou já expirados, os procedimentos variam em cada caso dependendo 

da data em que a renovação é solicitada, do relatório de atividades concretizadas na esfera do ajuste anterior 

e, principalmente, do interesse institucional manifestado pelo Coordenador do Acordo e outras instâncias 

de decisão da Unidade Universitária e da Reitoria. 
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Acordo Técnico Científico (Internacional) 
 

Resolução 161/2018 

Como solicitar? 

O docente que idealiza uma parceria internacional em pesquisa científica e que a mesma 

envolve a transferência de recursos financeiros externos ao projeto em voga, deverá iniciar 

o processo de solicitação de um Acordo de Técnico Científico entre as instituições. Este 

tipo de ajuste necessariamente integra a FAPUnifesp como partícipe do acordo, uma vez 

que a fundação é responsável por administrar remessas internacionais para pesquisa 

científica no âmbito da UNIFESP.  Para começar, os documentos relacionados abaixo 

deverão ser entregues à FAPUnifesp e à Secretaria de Relações Internacionais da UNIFESP, 

na ordem de providência também descrita, para que o processo de solicitação de acordo seja 

instaurado e o ajuste seja celebrado ao final de sua tramitação. 

Fluxograma 

 

Documentos a serem elaborados e entregues à FAPUNIFESP: 

 Anexo A Plano de trabalho. 

 Anexo B Relação da equipe técnica envolvida. 

 

A FAPUNIFESP então retornará com:  

 Anexo C Memória de cálculo. 

http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/2018/Resolucao161.pdf
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O Setor de Convênios do Campus informará:  

Anexo D Restituição da instituição, caso necessário. 

  

E lista completa dos documentos a serem elaborados e entregues à SRI: 

Doc.1 Formulário de pedido de celebração de acordo, assinado pelo solicitante e chefe de 

departamento, disponibilizado via intranet, na aba “UNIFESP", ícone "Convênios 

Unifesp". 

Doc.2 Memorando de solicitação de apoio à celebração do acordo emitido pelo solicitante. 

Deverá conter a justificativa de interesse no acordo, benefícios proporcionados à 

UNIFESP e indicação de um coordenador do acordo.  

Doc.3 Aprovação pela Congregação da Unidade Universitária sobre a iniciativa de acordo e a 

indicação do coordenador do acordo. A aprovação deve ser entregue em forma de ata da 

reunião ou, por uma declaração de quem preside a Congregação, atestando o apoio 

conferido pelo colegiado.  

Doc.4 Regimento/Estatuto da(s) universidade(s) estrangeira(s) partícipe(s), com tradução do 

trecho que aponta a competência do Reitor ou da figura que represente legalmente a 

instituição, apta a firmar acordos internacionais.  

Doc.5 Documento de nomeação do atual Reitor(a) ou figura equivalente que represente 

a instituição estrangeira na firma do acordo. 

Doc.6 Cópia da carteira funcional do tradutor juramentado, ou, quando o servidor público fizer 

as traduções, juntar uma declaração de tradução, junto de comprovante de proficiência 

do servidor. 

Doc.7 Três vias da minuta (rascunho) do Acordo Técnico Científico, sendo uma delas rubricada 

pelo tradutor ou servidor público com comprovante de proficiência. 

Anexos  

A, B, C e D 

Plano de trabalho. 

Relação da equipe técnica. 

Memória de cálculo (entregue pela FAPUnifesp ao docente). 

Restituição da Instituição (entregue pelo Setor de Convënios do Campus ao docente). 

 

Tramitação 

Após a instauração do processo pela SRI, o mesmo tramitará pelas seguintes instâncias da universidade: 

 Departamento de Convênios - para conferência dos documentos; 

 Agência de Inovação da UNIFESP - para emissão de parecer, quando necessário; 

 Procuradoria Jurídica - para adequação das cláusulas à legislação pátria;  

 Gabinete do Reitor - para assinatura pela Reitora; 

 FAPUnifesp - para assinatura pelo Diretor; 

 Instituição estrangeira - para assinatura; 

 Departamento de Convênios - para publicação do acordo no DOU. 
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Termo de Compromisso (Internacional) 
 

Resolução 161/2018 

Como solicitar? 

 
A UNIFESP, por meio da Secretaria de Relações Internacionais e da Agência de Inovação 

da Unifesp, segue procedimentos especiais para Termos de Compromisso firmados com 

instituições estrangeiras em razão da aprovação em chamadas de financiamento de pesquisa 

em cooperação internacional . 

Após a confirmação da concessão pela instituição de fomento (que pode ser a FAPESP ou 

outras nacionais e internacionais), o pesquisador vinculado à UNIFESP deverá recolher a 

lista de documentos apresentada abaixo e consultar a universidade estrangeira quanto ao 

texto proposto pela UNIFESP do Termo de Compromisso que deverá ser firmado entre as 

instituições de ensino. Após a ciência e aprovação do Termo pela instituição estrangeira, 

bem como, a entrega da lista de documentos à SRI, um processo administrativo será 

instaurado e assinado, ao final de sua tramitação. 

Fluxograma 

 
 
 

http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/2018/Resolucao161.pdf
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Documentos 

 
Para a abertura do processo, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos em português: 

 

Doc. 1 

Memorando de solicitação de apoio à celebração do Termo, endereçado à M. Reitora, com o 

“de acordo” do chefe de departamento, e que conste uma breve descrição da justificativa de 

interesse, dos benefícios proporcionados à UNIFESP e a indicação de um professor 

coordenador do acordo, conforme modelo. 

Doc. 2  Ofício ou informativo da instituição de fomento (FAPESP ou outras instituições de 

fomento nacionais e internacionais) que declare a aprovação de concessão; 

Doc. 3  Regulamento da Chamada ou Edital de concessão; 

Doc. 4 Acordo entre a instituição de fomento e a instituição de ensino estrangeira, da qual o Termo 

de Compromisso vai mencionar; 

Doc. 5 

A Minuta/Rascunho do Termo de Compromisso em português e no idioma estrangeiro, com 

quantidade de vias correspondente ao de signatários (com vistos em todas as páginas pelo 

tradutor juramentado ou servidor público competente), podendo ser o nosso modelo de Termo 

de Compromisso para estes casos. 

Doc. 6 Declaração de Tradução, junto de cópia de carteira funcional do tradutor juramentado ou de 

comprovante de proficiência do servidor público, conforme modelo. 

 
Tramitação 

Após a instauração do processo, o mesmo tramitará pelas seguintes instâncias da universidade até que o 

acordo seja firmado: 

 Secretaria de Relações Internacionais - recebimento da documentação e montagem do processo; 

 Agência de Inovação da UNIFESP - avalia e emite parecer de Propriedade Intelectual; 

 Secretaria de Relações Internacionais - encaminha para assinatura da Reitora; 

 Secretaria de Relações Internacionais - Devolução ao Pesquisador para assinatura dele e da 

Instituição Parceira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unifesp.br/reitoria/sri/images/SRI_CsF_docs/SRI_CsF_Formul%C3%A1rios/Doc.%201%20Modelo%20de%20Memorando%20de%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20apoio.doc
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/SRI_CsF_docs/SRI_CsF_Formul%C3%A1rios/Doc.%205%20Modelo%20de%20Termo%20de%20Compromisso.docx
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/SRI_CsF_docs/SRI_CsF_Formul%C3%A1rios/Doc.%205%20Modelo%20de%20Termo%20de%20Compromisso.docx
http://unifesp.br/reitoria/sri/images/SRI_CsF_docs/SRI_CsF_Formul%C3%A1rios/Doc.%206%20Modelo%20de%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Tradu%C3%A7%C3%A3o.doc
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Política de Inovação 
 

Resolução nº 170, de 10 de abril de 2019 

Dispõe sobre a política de inovação da 

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp. 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo – CONSU/Unifesp, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias 

CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 218, 219, 2019-A e 219-B da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.243/2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, nos termos da Emenda Constitucional nº 

85/2015, regulamentada pelo Decreto nº 9.283/2018, que constituem o marco legal da ciência, tecnologia 

e inovação; 

CONSIDERANDO o Art. 14 do Decreto nº 9.283/2018, que estabelece que cada Instituição Científica e 

Tecnológica (ICT) instituirá a sua política de inovação; 

CONSIDERANDO a estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, e a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS); 

CONSIDERANDO o Art. 2º do Estatuto da Unifesp, prevendo que a Universidade tem por finalidade 

desempenhar com excelência, atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, e atua pela 

promoção humanística, científica e tecnológica do país, em consonância com os Artigos 207 e 214 da 

Constituição Federal; e o Art. 9º, I do Estatuto da Unifesp, que a prevê a competência do CONSU em fixar 

normas e diretrizes gerais da Universidade e acompanhar e avaliar o desenvolvimento de suas atividades; 

CONSIDERANDO o § 2º do Art. 213 da Constituição Federal, dispondo que as atividades de pesquisa, 

de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de 

educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público; 

CONSIDERANDO a inovação em seu aspecto plural e transversal para o desenvolvimento acadêmico; e 

o papel da Universidade no desenvolvimento científico, na pesquisa, na capacitação científica e tecnológica 

e na inovação como um ambiente promotor da inovação, por meio do ensino, pesquisa, extensão e 

desenvolvimento institucional, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

Unifesp 2016-2020 (Diretriz 4: Meta 9; Diretriz 5: Metas 1, 4 e 7; e Diretriz 6: Metas 1 e 5); 

RESOLVE:  

 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DA UNIFESP 

 

Capítulo I - Do escopo, diretrizes e conceitos da política de inovação 

Seção I – Do escopo da política de inovação 
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Art. 1º. A política de inovação no âmbito da Unifesp constitui-se de forma transversal, e compreende as 

seguintes modalidades: 

I – Inovação tecnológica de produtos e processos; 

II – Inovação em tecnologias sociais e economia solidária; e 

III – Inovação em políticas públicas, produtos, processos e serviços de atendimento à população. 

Parágrafo único. O Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT Unifesp, órgão de gestão da política 

institucional de inovação da Unifesp, adotará a denominação de Agência de Inovação da Unifesp, como 

órgão de coordenação, articulação, gestão e execução da política de inovação da Universidade. 

Art. 2º. A política de inovação, em suas diversas modalidades, será avaliada de acordo com as 

metodologias e sistemas pertinentes e utilizados pelas entidades públicas federais responsáveis pela 

coordenação das políticas a que se vinculam. 

 

Seção II - Das diretrizes da política de inovação 

Art. 3º. As diretrizes da política de inovação da Unifesp devem ser as constantes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI Unifesp, cabendo à Agência de Inovação da Unifesp, sob a supervisão 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPGPq, e acompanhamento junto ao Conselho de Pós-

Graduação e Pesquisa - CPGPq, detalhá-las em plano de ação com objetivos, metas, ações, prazos e 

responsáveis, passível de monitoramento, avaliação, e revisão periódica. 

Art. 4º. No detalhamento das diretrizes da política de inovação, o Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa 

– CPGPq deliberará sobre: 

I – a articulação e potencialização de iniciativas novas, já existentes ou em implementação coordenadas 

pelas Pró-Reitorias e seus respectivos Conselhos Centrais; e 

II – a articulação de ambientes promotores de inovação e espaços institucionais novos, já existentes ou em 

implantação, assim como iniciativas de inovação identificadas como integradoras de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Parágrafo único. No caso de haver alteração substancial das diretrizes de inovação no PDI, a Agência de 

Inovação da Unifesp apresentará proposta de revisão ao Conselho de PósGraduação e Pesquisa da Unifesp 

a fim de compatibilizá-la com o PDI Unifesp.  

 

Seção III - Dos conceitos relacionados à política de inovação 

Art. 5º. Para a presente política adotam-se as seguintes definições fundamentais: 

I – Agência de Inovação da Unifesp: a denominação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), órgão de 

gestão da política institucional de inovação da Unifesp, para fins de cumprimento da Lei nº 10.973/04, 

responsável pela coordenação, articulação, gestão e execução da política de inovação da Universidade; 

II – Capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

III – Criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação; 
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IV – Empresa de base tecnológica: aquela que utiliza a aplicação sistemática de conhecimentos científicos 

e tecnológicos para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços; 

V – Extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de 

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

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 8.958/1994, e das demais legislações pertinentes nas 

esferas estadual, distrital e municipal; 

VII – Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em 

novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou 

características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo 

ganho de qualidade ou desempenho; 

VIII – 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; 

IX – 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; 

X – Polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, 

pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com 

vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com 

predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de 

novas tecnologias; e 

XI – Setor produtivo: as empresas públicas, privadas, cooperativas e demais organizações de fim 

econômico voltadas à produção de bens e serviços.  

 

Capítulo II – Da competência do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa 

Art. 6º. A política de inovação da Unifesp será acompanhada, supervisionada e avaliada pelo Conselho de 

Pós-Graduação e Pesquisa – CPGPq, ao qual compete: 

I – recomendar ações de articulação e integração das modalidades da política de inovação, quando tal 

providência otimizar a ação da Universidade; 

II – promover a articulação com os demais Conselhos Centrais e com o Conselho Estratégico Universidade 

Sociedade – CEUS para garantir diretrizes transversais da política de inovação; 

III – deliberar, a partir de proposta da Agência de Inovação da Unifesp, sobre a articulação e potencialização 

de iniciativas novas, já existentes ou em implementação coordenadas pelas Pró-Reitorias e seus respectivos 

Conselhos Centrais; 
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IV – deliberar, a partir de proposta da Agência de Inovação da Unifesp, sobre a articulação de ambientes 

promotores de inovação e espaços institucionais novos, já existentes ou em implantação, assim como 

iniciativas de inovação identificadas como integradoras de ensino, pesquisa e extensão; 

V – deliberar, a partir de proposta da Agência de Inovação da Unifesp, ouvidas as PróReitorias da Unifesp, 

sobre o regimento interno da Agência de Inovação da Unifesp; e 

V – outras tarefas que lhe sejam designadas pelo CONSU a fim de melhor atender aos interesses da Unifesp 

na execução da política de inovação. 

TÍTULO II 

DAS MODALIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DA UNIFESP 

 

Capítulo I - Da política de inovação tecnológica 

Seção I – Disposições gerais 

Art. 7º. A política de inovação tecnológica da Unifesp compreende a busca pela disseminação da tecnologia 

desenvolvida no âmbito da Universidade no ambiente produtivo, e tem, dentre seus objetivos específicos: 

I – a colaboração entre universidade e setor produtivo público e privado; 

II – o apoio ativo às atividades de transferência de tecnologia; 

III – participação estratégica nos esforços de desenvolvimento local e regional; 

IV – a promoção do empreendedorismo e do cooperativismo entre os (as) estudantes; 

V – o estímulo para a inovação na comunidade acadêmica da Unifesp; e 

VI – o emprego da inovação aberta em plataformas colaborativas e o uso de licenças alternativas, quando 

de interesse da Universidade. 

Art. 8º. A Unifesp reconhece que é importante desenvolver, institucionalizar e garantir a implantação e a 

gestão de processos transversais que garantam a transparência e a  colaboração entre Universidade e o setor 

produtivo nos esforços de pesquisa e desenvolvimento que possam resultar em novos produtos, processos 

e serviços que gerem benefícios para a sociedade. 

Parágrafo único. A Unifesp, ao atuar com o setor produtivo, público e privado, buscará adotar 

procedimentos ágeis que garantam a transparência, segurança jurídica e celeridade necessárias para o 

desenvolvimento das atividades de inovação, nos termos da lei. 

Art. 9º. A Unifesp buscará a participação estratégica institucional em esforços de desenvolvimento local e 

regional, de acordo com as políticas de ciência, tecnologia e inovação, de forma colaborativa e nos 

diferentes fóruns em que elas se realizem; 

Art. 10. A Unifesp terá como objetivo o alinhamento com a estratégia nacional de ciência, tecnologia e 

inovação vigente por meio da otimização e integração dos seus processos atinentes à gestão da inovação 

tecnológica, aos quais se devem conferir a devida celeridade, disponibilizando a entes externos a 

informação necessária sobre infraestrutura de pesquisa capaz de viabilizar novas parcerias, prestação de 

serviços e extensão tecnológica. 
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Art. 11. A Unifesp deverá estimular e apoiar as cooperações estratégicas entre seus pesquisadores, técnicos 

e estudantes junto a instituições de ciência e tecnologia nacionais e internacionais, empresas nacionais e 

internacionais de todos os portes. 

Parágrafo único. As cooperações estratégicas entre Unifesp e outras instituições, entidades ou empresas 

estão condicionadas a observância a legislação que ampara a sociobiodiversidade, os recursos 

agroflorestais e minerais. 

Art. 12. As cooperações estratégicas entre a Unifesp e outras instituições, entidades ou empresas, nacionais 

e internacionais deverão tratar, obrigatoriamente, da proteção da propriedade intelectual e da gestão do 

capital intelectual gerado no desenvolvimento de suas atividades. 

Art. 13. A Unifesp, por intermédio de instrumento jurídico específico, poderá, nos termos de 

regulamentação específica e sem prejuízo de suas funções primordiais de ensino, de pesquisa, e de 

extensão: 

I – compartilhar e permitir o uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 

instalações com instituições de ciência e tecnologia públicas, empresas, ou pessoas físicas, mediante 

contrapartida financeira ou não financeira; em ações voltadas à inovação tecnológica e ao desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e pesquisa pré-competitiva; 

II – permitir o uso do seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem 

como, em pesquisa pré-competitiva; 

III – prestar serviços técnicos especializados a instituições públicas e privadas, voltados à pesquisa 

científica, tecnológica e à inovação, desde que, comprovem, a observância às leis estaduais e nacionais que 

amparam a sociobiodiversidade, bem como outras legislações correlatas; 

IV – celebrar contratos de transferência de tecnologia e licenciamento para outorga de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida; 

V – celebrar contratos de parceria com o setor produtivo voltados à inovação tecnológica.  

 

Seção II – Do estímulo ao empreendedorismo na Unifesp 

Art. 14. A Unifesp reconhece como parte da sua missão institucional induzir e ampliar o compartilhamento 

do conhecimento científico e tecnológico com a sociedade, por meio de parcerias tecnológicas, 

licenciamentos e transferência de tecnologia, compartilhamento de infraestrutura, serviços tecnológicos e 

outros arranjos institucionais previstos na legislação vigente que possam estimular o empreendedorismo. 

Art. 15. A Unifesp deve se engajar na formação interdisciplinar por meio da educação empreendedora e 

do estímulo ao empreendedorismo tecnológico entre os docentes, discentes e técnicos em suas diversas 

iniciativas e ações formativas e de gestão. 

Parágrafo único. Para fomentar o desenvolvimento de ações transversais, interdisciplinares e multicampi 

a Unifesp desenvolverá instrumentos de articulação e informação das iniciativas empreendedoras 

estudantis. 

Art. 16. A Unifesp deverá apoiar a promoção de empresas de base tecnológica no ambiente universitário, 

observada a legislação pertinente, visando a promoção da inovação, do empreendedorismo e do 

desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. 
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Seção III – Da gestão de incubadoras tecnológicas na Unifesp 

Art. 17. A Unifesp estimulará a criação de incubadoras tecnológicas nos campi em que houver demanda 

para tal, mediante o envolvimento das respectivas diretorias acadêmica e administrativa e da Agência de 

Inovação da Unifesp. 

Parágrafo único. À Agência de Inovação da Unifesp caberá a coordenação das incubadoras tecnológicas 

em todos os campi da Unifesp, devendo ela se fazer representar por ao menos um membro de seu quadro 

em cada campus em que houver uma incubadora tecnológica. 

Art. 18. Os proponentes das incubadoras tecnológicas nos campi se comprometem com recursos 

específicos, inclusive financeiros, para a criação, gestão e operação das incubadoras tecnológicas, tanto 

para as fases de incubação virtual (não-residente) quanto incubação residente. 

Art. 19. O objetivo geral das incubadoras da Unifesp será estimular ou prestar apoio gerencial e tecnológico 

ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento com o objetivo de facilitar a criação e o 

desenvolvimento de empreendedores que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à 

inovação.  

Art. 20. São objetivos específicos das incubadoras da Unifesp: 

I – identificar e captar empreendedores ou empreendimentos para incubação, na modalidade de incubação 

não residente e residente; 

II – estimular a criação de empreendedores; 

III – desenvolver o espírito empreendedor na Unifesp;  

IV – possibilitar ao empreendedor a utilização dos serviços da Incubadora, mediante objetivos, obrigações 

e condições estabelecidas em instrumento jurídico próprio; 

V – propiciar o acesso dos empreendedores às inovações tecnológicas e gerenciais; 

VI – estimular o associativismo e a integração entre os empreendedores, seja entre si, seja entre os parceiros 

que apoiem a Incubadora, buscando o intercâmbio de tecnologia; 

VII – apoiar e capacitar os empreendimentos por meio da oferta de mentorias gratuitas com 

empreendedores, consultores, professores e pesquisadores; 

VIII – estimular o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias entre o empreendedor e a Unifesp; e 

IX – aplicar as mais modernas ferramentas de empreendedorismo inovador na Unifesp. 

Art. 21. A Agência de Inovação da Unifesp poderá normatizar o funcionamento das incubadoras, em 

consonância com as disposições constantes nesta Resolução. 

Art. 22. A Unifesp poderá criar incubadoras tecnológicas com parceiros externos ou participar de 

incubadoras tecnológicas de parceiros já instituídas. 

Art. 23. As incubadoras tecnológicas da Unifesp poderão dispor de regimento específico de acordo com 

esta política para detalhamento de suas operações. 

Art. 24. A Unifesp reconhece a transferência e licenciamento de tecnologia para sociedade empresária de 

base tecnológica ou empresa incubada em suas incubadoras tecnológicas da qual participe inventor da 

Unifesp no âmbito desta política, mediante análise do interesse da Unifesp no caso concreto pela Agência 

de Inovação da Unifesp, de acordo com as normas de ICT pública, nos termos da legislação pertinente. 
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Art. 25. A Unifesp poderá transferir e licenciar criação por ela desenvolvida para sociedades empresárias 

de base tecnológica que tenham em seu quadro societário inventores da Unifesp (docentes, técnicos e 

discentes), mediante análise do interesse da Unifesp no caso concreto pela Agência de Inovação da Unifesp. 

Parágrafo único. A participação de inventor da Unifesp na sociedade empresária deverá observar as 

limitações da legislação vigente. 

 

Seção IV – Da participação no capital social em empresas incubadas na Unifesp 

Art. 26. A Unifesp poderá participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de 

desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e as prioridades 

definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial, observado o 

seguinte procedimento: 

I – avaliação técnica específica do caso elaborada pela Agência de Inovação da Unifesp; e 

II – recomendação do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa - CPGPq.  

 

Seção V – Do atendimento ao inventor independente 

Art. 27. É considerado inventor independente a pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar 

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

§ 1º Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção 

de sua criação por ICT pública, que decidirá quanto à conveniência e à oportunidade da solicitação e à 

elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, 

industrialização e inserção no mercado. 

§ 2º. O inventor independente deve encaminhar à Agência de Inovação da Unifesp o seu depósito de patente 

para avaliação do interesse institucional. 

§ 3º. A Agência de Inovação avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva área de atuação e o 

interesse no seu desenvolvimento a partir de critérios estabelecidos em seu Regimento. 

§ 4º. A Agência de Inovação informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a 

decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 28. O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá comprometer-se a 

compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada 

por ICT pública. 

Art. 29. A Unifesp poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua 

criação, entre outras formas, por meio de: 

I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção; 

II - assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção; e 

III - orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas. 
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Capítulo II - Da política de inovação em tecnologias sociais e economia solidária da Unifesp 

Art. 30. A política de inovação em tecnologias sociais e economia solidária da Unifesp compreende a busca 

pela disseminação de métodos, técnicas e pesquisas voltados à inclusão social e produtiva, à difusão e 

aplicação de saberes plurais, à cooperação entre diferentes campos da ciência numa relação equânime entre 

conhecimentos socialmente acumulados e inovação e tem, dentre seus objetivos específicos: 

I – o fomento às iniciativas de cooperativismo, associativismo, empreendedorismo social e demais formas 

de organização de empreendimentos solidários e organizações comunitárias; 

II – o apoio à economia solidária e economia popular, em suas diversas formas de manifestação e 

organização; 

III – a priorização de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão tendo em vista a compreensão e a 

intervenção sobre situações de exclusão e vulnerabilidade econômica, social e ambiental em escala local e 

regional; 

IV – a apropriação e adaptação de tecnologias historicamente acumuladas, enquanto soluções viáveis em 

tempos e lugares determinados, aliadas à inovação socialmente justa e solidária; 

V – a participação dos agentes sociais e comunitários em todas as etapas de realização de pesquisas, 

disseminações e apropriações; 

VI – o aprimoramento dos espaços interdisciplinares e da produção de conhecimento em redes de pesquisa 

e extensão que envolvam diferentes Campus da Unifesp na área de tecnologias sociais e economia solidária; 

VII – o desenvolvimento de práticas de inclusão social, sustentabilidade econômica e ambiental, com o 

aperfeiçoamento da relação Universidade, sociedade e políticas públicas. 

Art. 31. A política de inovação em tecnologias sociais poderá ser executada por meio de ações integradas 

entre pesquisa e extensão; via parcerias com empresas, com instituições públicas e com entidades da 

sociedade civil. 

 

Capítulo III - Da política de inovação em políticas públicas, produtos, processos e serviços de 

atendimento à população 

Art. 32. A política de inovação em políticas públicas, produtos, processos e serviços de atendimento à 

população compreende a busca pela melhoria da qualidade das atividades e serviços de natureza públicos, 

e tem dentre seus objetivos específicos: 

I – o estímulo a políticas, projetos, programas de cooperação entre a Universidade e instituições públicas, 

organizações da sociedade civil e movimentos sociais que atuam na promoção, regulação e avaliação de 

políticas públicas na garantia de direitos; 

II – a realização de projetos, programas e atividades de ensino, pesquisa e extensão no monitoramento, 

controle social e avaliação de políticas públicas e serviços de utilidade pública e seus impactos; 

III – a proposição de inovações legislativas, organizacionais e de gestão, novas tecnologias, formatos, 

métodos e estratégias em programas, projetos e sistemas em políticas públicas e serviços de utilidade 

pública; 

IV – a formulação ou aprimoramento de serviços, processos, normas e produtos para melhoria na atenção 

à população e universalização do acesso a direitos; 
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V – a inovações democráticas na esfera pública e em processos decisórios, com novas tecnologias e 

modalidades de participação política e social, fortalecendo e aprofundando os mecanismos de 

transparência, acesso a informação, e os processos democráticos; e  

VI – o estímulo à inovação em práticas públicas e na produção do comum, por iniciativa coletiva não-

estatal, decorrente de mobilização da sociedade civil, estimulando um campo alargado da esfera pública. 

Art. 33. A política de inovação em políticas públicas poderá ser executada por meio de ações integradas 

entre ensino, pesquisa e extensão; via parcerias com instituições públicas e privadas em diferentes níveis e 

naturezas.  

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS A TODAS AS MODALIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO 

DA UNIFESP 

 

Capítulo I - Da Institucionalização da Agência de Inovação da Unifesp e da gestão dos processos de 

inovação 

Art. 34. A Agência de Inovação da Unifesp é o órgão responsável pela coordenação, articulação, gestão e 

execução da política de inovação da Unifesp, e tem dentre outras, as finalidades de estimular e regulamentar 

a transferência de tecnologia da Universidade para o setor produtivo, zelar pela proteção das invenções 

geradas no âmbito institucional e por condições adequadas de seu licenciamento aos diferentes agentes 

econômicos e de promover a valoração do desenvolvimento tecnológico e do empreendedorismo no 

ambiente acadêmico. 

Art. 35. A Agência de Inovação é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - 

PROPGPq, com caráter interdisciplinar e transversal, que permeia as várias PróReitorias e outros órgãos 

vinculados à Reitoria, em articulação com as Unidades Universitárias nos Campi da Unifesp. 

Art. 36. A Agência de Inovação é a instância incumbida de: 

I – orientar a elaboração, acompanhamento e os procedimentos de celebração de Convênios para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, e Acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação de que 

tratam esta Resolução; 

II – auxiliar e assessorar os pesquisadores desde as tratativas iniciais destes com os parceiros públicos ou 

privados interessados em celebrar convênios ou parcerias; 

III – articular-se com os Campi e com a Reitoria para verificação da viabilidade operacional de convênios 

e parcerias; e  

IV – formular orientações, modelos e formulários a serem divulgados amplamente para a comunidade 

acadêmica tendo em vista a célere e correta formatação dos ajustes de que trata esta Resolução. 

Art. 37. A Agência de Inovação da Unifesp poderá contar com o auxílio de fundação de apoio na gestão 

administrativa e financeira dos processos de inovação, mediante contrato específico para essa finalidade, 

observando-se as condições estabelecidas na legislação, em especial as da Lei n o 8.958/94. 

Parágrafo Único. Os recursos necessários à implementação da política de inovação deverão constar da 

proposta de planejamento e previsão orçamentária apresentada anualmente pela Diretoria da Agência de 

Inovação, levando em consideração as incumbências decorrentes desta Resolução, sendo tal proposta 
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aprovada e acompanhada periodicamente pelo Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa - CNPGPq, sem 

prejuízo das competências legais e regimentais do CONSU sobre o orçamento da Universidade. 

 

Capítulo II - Das Diretrizes para Parcerias 

Art. 38. A relação da Unifesp com terceiros e seus servidores, no âmbito desta política de inovação, será 

formalizada por meio de acordos, convênios, contratos ou outros instrumentos com entidades públicas ou 

privadas, estrangeiras ou organismos internacionais, a depender do caso, em especial pelos definidos nesta 

Resolução. 

Art. 39. O Termo de Outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de 

bônus tecnológico e de subvenção econômica. 

Parágrafo único. O Termo de Outorga entre agência de fomento e o beneficiário será assinado pelo (a) 

Diretor (a) do respectivo Campus/Unidade Universitária, conforme delegação de competência. 

Art. 40. O Convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico celebrado entre 

os órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e a Unifesp para execução de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, com transferência de recursos financeiros públicos. 

Art. 41. Os Convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação serão assinados pelo (a) Reitor (a) e 

terão acompanhamento da Agência de Inovação junto às instâncias da Unifesp, com fluxo estabelecido pela 

Pró-Reitoria de Administração, observado o seguinte: 

I – o pesquisador interessado em celebrar convênio deverá iniciar a interlocução junto à Agência de 

Inovação, a quem caberá acompanhar a negociação, orientar a instrução do procedimento, e acompanhar 

junto ao Campus/Unidade Universitária/Reitoria ao qual o proponente é vinculado para análise do mérito 

e da viabilidade operacional do ajuste pretendido; 

II – a Agência de Inovação auxiliará o pesquisador na correta e célere formatação do convênio pretendido 

e, na sequência, acompanhará o procedimento de formalização. 

Art. 42. O Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação é o instrumento jurídico 

celebrado pela Unifesp com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de 

pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem 

transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado. 

Art. 43. Os Acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação serão assinados pelo (a) Reitor 

(a) ou pelo (s) titular (es) da (as) Pró-Reitoria (s) competente (s), em razão do objeto, conforme delegação 

de competência, de acordo com o fluxo e os procedimentos regulamentos pela Agência de Inovação, 

observando-se o seguinte: 

I – o pesquisador interessado em celebrar Acordo de Parceria deverá iniciar a interlocução junto à Agência 

de Inovação, a quem caberá acompanhar a negociação, orientar a instrução do procedimento, e consultar o 

Campus/Unidade Universitária/Reitoria ao qual o proponente é vinculado para análise do mérito e da 

viabilidade operacional do ajuste pretendido; 

II – a Agência de Inovação auxiliará o pesquisador na correta e célere formatação do Acordo. 

Art. 44. A celebração do Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação deverá ser 

precedida da negociação entre os parceiros do plano de trabalho, do qual deverá constar obrigatoriamente:  
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I – A descrição das atividades conjuntas a serem executadas, de maneira a assegurar discricionariedade aos 

parceiros para exercer as atividades com vistas ao atingimento dos resultados pretendidos; 

II – A estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução, além dos parâmetros a 

serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

III – A descrição, nos termos estabelecidos no § 3º deste artigo, dos meios a serem empregados pelos 

parceiros; e 

IV – A previsão da concessão de bolsas, quando couber, nos termos estabelecidos no § 4º deste artigo. 

§ 1º O plano de trabalho constará como anexo do acordo de parceria e será parte integrante e indissociável 

deste, e somente poderá ser modificado segundo os critérios e a forma definidos em comum acordo entre 

os partícipes. 

§ 2º A Unifesp e as instituições parceiras que participarem dos acordos de parceria poderão permitir a 

participação de recursos humanos delas integrantes para a realização das atividades conjuntas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, inclusive para as atividades de apoio e de suporte, e também ficarão 

autorizadas a prover capital intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade intelectual, 

laboratórios, infraestrutura e outros meios pertinentes à execução do plano de trabalho. 

§ 3º Os servidores, docentes ou não, da Unifesp, bem como estudantes de graduação ou de pós-graduação 

envolvidos na execução das atividades previstas no caput deste artigo poderão receber bolsa de estímulo à 

inovação diretamente da Unifesp, de fundação de apoio devidamente credenciada nos termos da legislação 

ou de agência de fomento, observado o disposto no § 4º do art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004. 

§ 4º Na hipótese de remuneração do capital intelectual, deverá haver cláusula específica no instrumento 

celebrado mediante estabelecimento de valores e destinação de comum acordo. 

§ 5º O Acordo de parceria poderá prever a transferência de recursos financeiros dos parceiros privados para 

a Unifesp, inclusive por meio de fundação de apoio devidamente credenciada nos termos da legislação. 

§ 6º O Acordo de parceria deverá dispor sobre a prestação de contas, quando cabível. 

Art. 45. As propostas para a celebração de Convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e 

Acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação deverão ter o mérito aprovado nas 

instâncias pertinentes do respectivo Campus/Unidade Universitária, incluindo a indicação do Coordenador 

responsável, sendo a Congregação a instância máxima nos Campi, e no caso da Reitoria, o Conselho Central 

competente em razão do objeto. 

Art. 46. A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará licitação 

ou outro processo competitivo de seleção equivalente, observado o dever de motivação da dispensa. 

Art. 47. Os Acordos de Transferência de Materiais (Transfer Agreement Material), tanto para envio, quanto 

recebimento de materiais, deverão seguir as diretrizes e padrões estabelecidos em modelo da Agência de 

Inovação.  

Art. 48. Compete ao Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa autorizar: 

I – transferência de materiais destinados a Pesquisas Cientificas doados e/ou enviados para ou por 

instituições estrangeiras; 

II – aquisição ou envio de materiais e/ou amostras de uso controlado para o exterior, solicitadas pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa ou por pesquisadores e docentes vinculados a Unifesp. 
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Capítulo III – Do afastamento e licença de pesquisador na Unifesp 

Art. 49. Nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.973/04, a Unifesp poderá conceder aos seus 

pesquisadores, após a avaliação específica do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa - CNPGPq: 

I – afastamento para prestar colaboração a outra ICT; e 

II – licença para constituir, individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver 

atividade relativa à inovação. 

§1º As licenças e afastamentos não poderão ser concedidas de modo simultâneo e concomitante em favor 

do mesmo pesquisador. 

§2º Na apreciação dos pedidos de licença ou afastamento de que tratam este regulamento, a Unifesp avaliará 

a conveniência e oportunidade de concessão tendo em vista as demandas de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão da Universidade e os objetivos de sua política de inovação. 

§3º As licenças e afastamentos de que tratam este regulamento não se confundem com a licença para o trato 

de assuntos particulares ou quaisquer outras licenças e afastamentos previstas na legislação, as quais são 

normatizadas e administradas, no âmbito da Unifesp, pela Comissão Permanente do Pessoal Docente - 

CPPD. 

§4ºAs licenças e afastamentos de que tratam este regulamento serão apreciadas pela PróReitoria de Gestão 

com Pessoas e não fazem parte do âmbito de competência da CPPD. 

Art. 50. O afastamento para prestar colaboração a outra ICT deverá ser requerido pelo pesquisador junto à 

Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas. 

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas aplicará ao pedido de afastamento referido no caput 

o mesmo tratamento atribuído aos pedidos de afastamento para servir a outro órgão ou entidade, 

observando-se a manifestação do Departamento e do Conselho de curso ao qual o pesquisador se vincula a 

respeito das demandas de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 51. A licença para constituição, individual ou associadamente, de empresa com a finalidade de 

desenvolver atividade relativa à inovação, deverá ser requerida pelo pesquisador junto à Pró-Reitoria de 

Gestão com Pessoas, mediante pedido que deve demonstrar: 

I – que o pesquisador já terminou seu estágio probatório; 

II – a descrição em linhas gerais da atividade empresarial a ser desenvolvida e a natureza de sua participação 

na atividade;  

III – pertinência da empresa a ser constituída com atividades de ciência, tecnologia e inovação 

desenvolvidas na condição de pesquisador da Unifesp. 

§ 1º A licença a que se refere este artigo é não remunerada e ocorrerá pelo prazo de até três anos 

consecutivos, renovável por igual período. 

§ 2º Nos termos estabelecidos no § 2º do art. 15 da Lei nº 10.973, de 2004, não se aplica ao pesquisador 

público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o 

disposto no inciso X do caput do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§ 3º A Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas deverá: 
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I – antes de iniciar a análise do pleito do pesquisador, solicitar à Agência de Inovação que indique um 

parecerista, para avaliar a pertinência do pedido de licença com as atividades desenvolvidas pelo 

pesquisador na Unifesp; 

II – solicitar a análise do mérito do pedido à Agência de Inovação, incluindo a avaliação sobre o direito de 

primeira recusa, e eventuais recomendações para encaminhamentos institucionais de ações transversais; e  

III – dar tratamento preferencial aos pedidos de licença que estejam associados à transferência de tecnologia 

e/ou licenciamento de tecnologia de titularidade da Unifesp. 

 

Capítulo IV – Da Capacitação de Recursos Humanos relacionados à Política de Inovação 

Art. 52. As ações institucionais de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da 

inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, ou seja, recursos humanos alocados na 

Agência de Inovação da Unifesp deverão ser definidos na sua previsão orçamentária anual de atividades. 

 

Capítulo V– Disposições finais e transitórias 

Art. 53. No prazo de até 90 dias após a entrada em vigor desta Resolução, será constituído, pelo prazo 

máximo de um ano, Grupo de Trabalho, no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão - PROEC, com o escopo 

específico de realizar um diagnóstico sobre os temas a que se referem os artigos 30 e 32 desta Resolução, 

bem como propor instrumentos, projetos, indicadores de acompanhamento e demais aspectos relacionados 

à sua gestão e organização institucional, tendo em vista o aprimoramento e detalhamento da política de 

inovação. 

Parágrafo único. Após encerrados os trabalhos do Grupo de Trabalho a que se referem o caput deste artigo, 

a Agência de Inovação da Unifesp, junto ao Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa - CNPGPq, tomará as 

providências para incorporação dos resultados e recomendações à presente política de inovação. 

Art. 54. No prazo de até 60 dias após a entrada em vigor desta Resolução, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

e Pesquisa - PROPGPq, ouvida a Pró-Reitoria de Administração - PROADM, apresentará ao CONSU 

proposta de alterações com a atualização de todas as demais normas da Unifesp que tratem de 

procedimentos e fluxos pertinentes a esta política, especialmente as que se referem às parcerias para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.   

Art. 55. Após o período de 2 (dois) anos de implementação a Agência de Inovação da Unifesp apresentará 

ao CONSU relatório com avaliação e propostas de revisão para o aperfeiçoamento da política de inovação 

da Unifesp. 

Art. 56. No prazo de até 90 dias após a entrada em vigor desta Resolução a Agência de Inovação da Unifesp 

encaminhará para deliberação proposta de seu Regimento Interno, de acordo com esta Resolução. 

Art. 57. Esta Resolução entra em vigor 30 dias após a sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili 

Reitora 

Presidente do Conselho Universitário 
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Política de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia 
 

RESOLUÇÃO n° 165, de 12 de dezembro de 2018. 

 

Veicula a Política Institucional de Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia da 

Universidade Federal de São Paulo. 

 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo (Consu-Unifesp), no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias e, tendo em vista deliberações em sessão ordinária do dia 12 de dezembro 

de 2018, e  

CONSIDERANDO o disposto na Lei de Inovação (Lei nº 10.973 de 02 de dezembro 2004, modificada 

pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016), regulamentada pelo Decreto nº 9.283 de 7 de fevereiro de 

2018, bem como o disposto na legislação sobre propriedade intelectual 

CONSIDERANDO a legislação vigente dos direitos de propriedade intelectual, em especial as Leis de nº 

9.279/1996 (propriedade industrial), 9.456/1997 (cultivares), 9.609/1998 (programa de computador), 

9.610/1998 (direitos autorais) e 11.484/2007 (topografia de circuitos integrados); 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover, com maior transparência, a distribuição dos recursos 

auferidos por meio da exploração de resultado de criação intelectual de servidor de órgão ou de entidade 

do Ministério da Educação e do Desporto, estabelecida pelo Decreto n.º 2.553, de 16/4/98 e pela Portaria 

nº 322 de 16 de abril de 1998 do Ministro de Estado da Educação e do Desporto; 

CONSIDERANDO a necessidade de a Universidade contribuir para a promoção de um ambiente favorável 

à geração de novos conhecimentos e sua transferência para a sociedade; 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover a geração da propriedade intelectual de modo que sua 

utilização proporcione e estenda benefícios à sociedade por meio da interação da Universidade com setores 

externos à mesma, inclusive empresas, assegurar o reconhecimento institucional e a recompensa à 

Universidade e aos seus pesquisadores pela exploração de inovações baseadas em sua propriedade 

intelectual; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer mecanismos de proteção intelectual, bem como 

repartição de eventuais ganhos econômicos decorrentes das atividades geradas no âmbito da Unifesp para 

o incentivo à geração de inovação tecnológica na Universidade. 

CONSIDERANDO o papel da Universidade no desenvolvimento científico, na pesquisa, na capacitação 

científica e tecnológica, e na inovação por meio do ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 

institucional, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/Unifesp 2016-2020 

(Diretriz 4: Meta 9; Diretriz 5: Metas 1, 4 e 7; e Diretriz 6: Metas 1 e 5); 

RESOLVE: 
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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais sobre Propriedade Intelectual da Unifesp 

Art. 1º. Entende-se por Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia a 

Regulamentação que deve ser aplicada à propriedade, distribuição e comercialização da propriedade 

intelectual desenvolvida na Unifesp em conformidade com a legislação acima. 

Art. 2º. A Unifesp detém a titularidade dos direitos de propriedade intelectual resultantes das criações e 

invenções originadas por seus membros em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Parágrafo único: Para fins desta Resolução, entende-se : 

I – Por invenção as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, os programas 

de computador, os cultivares, as topografias de circuito integrado, as indicações geográficas e outras 

tecnologias passíveis de proteção jurídica, bem como de resultados tangíveis de pesquisa, obtidos por 

membros da comunidade acadêmica em atividades de ensino, pesquisa e extensão com recursos ou que 

tenham recebido de alguma forma apoio – material ou intelectual - da Universidade; 

II – Por membros da Unifesp o corpo docente, discente, servidores técnicoadministrativos e técnicos de 

assuntos educacionais, estagiários, bolsistas, voluntários e demais pessoas com vínculo com a Unifesp que 

tenham participação intelectual nas invenções. 

Art. 3º. À exceção dos direitos autorais relativos a programas de computador, não são inclusas nesta 

Resolução os direitos autorais relativos a criações literárias, artísticas e pedagógicas, incluídos livros e 

artigos acadêmicos, teses e dissertações, bem como trabalhos acadêmicos similares, os quais seguem 

legislação específica 

Parágrafo único: Os softwares livres eximem a Unifesp de toda e qualquer responsabilidade em relação a 

essa condição, seus desdobramentos, usos e consequências. 

Art. 4º. As solicitações de abertura de processo de proteção da Propriedade Intelectual da Unifesp deverão 

ser encaminhadas exclusivamente ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-Unifesp), por trâmites e 

processos internos estabelecidos pelo mesmo. 

Art. 5º. A análise do interesse da Unifesp na proteção da criação levará em conta a sua viabilidade jurídica, 

econômica e sua relevância social. 

Art. 6º. A decisão da forma de divulgação dos resultados de desenvolvimentos decorrentes da participação 

da Unifesp, incluindo proteção intelectual, artigo acadêmico ou software livre caberá ao (s) autor (es) ou 

inventor (es). 

Art. 7º. Os direitos relativos ao patrimônio genético, material e imaterial, ou de populações tradicionais, 

deverão ser repartidos de acordo com a legislação pertinente em vigor. 

Art. 8º. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimento feitos na Unifesp 

com apoio financeiro de órgãos públicos de fomento, tais como FAPESP, CNPQ e semelhantes, serão 

compartilhados entre a Unifesp e estas instituições de acordo com as políticas adotadas nestes órgãos. 

Art. 9º. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimento feitos na Unifesp 

com apoio de outras Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) serão compartilhados entre a Unifesp e 

estas instituições mediante acordo quanto aos percentuais. 
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Parágrafo único: Em todos os instrumentos jurídicos relativos a atividades que possam resultar em criação 

ou invenção deverá ser estipulada a titularidade da Unifesp, a participação dos criadores e cláusulas de 

sigilo e confidencialidade compatíveis com os propósitos da atividade. 

Art. 10. É vedada a celebração de contratos ou convênios que tenham como objeto atividades a serem 

realizadas no âmbito universitário que envolvam propriedade intelectual das criações sem a prévia anuência 

da Unifesp.  

Art. 11. A Unifesp, por meio do Reitor, desde que consultado o Núcleo de Inovação Tecnológica, mediante 

parecer da análise feita pelo Conselho Técnico Científico do NIT-Unifesp acerca do retorno econômico 

e/ou aderência do tema do tema da Propriedade Intelectual, poderá ceder a título não oneroso seus direitos 

sobre a propriedade intelectual aos seus criadores. 

Art. 12. Ao(s) criador(es)/inventores é (são) atribuída(s) a autoria da propriedade intelectual gerada. 

Art. 13. A Unifesp é responsável pelo pagamento das taxas de depósito, de pedido de exame, de expedição 

de carta patente (quando for o caso) e de manutenção dos registro e gestão da propriedade intelectual das 

quais for titular, salvo os casos em que existam acordos de co-titularidade ou de assunção formal destes 

encargos por outros. 

Art. 14. O pagamento da taxa de manutenção do depósito de pedido de patente com titularidade da Unifesp 

permanecerá sob sua responsabilidade por um período não menor do que 06 (seis) anos contados a partir 

de sua concessão. Após este período, a manutenção da patente concedida estará condicionada ao parecer 

da análise feita pelo Conselho Universitário, ouvido o Núcleo de Inovação Tecnológica. 

Art. 15. O Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp poderá efetuar o abandono de propriedade 

intelectual, devidamente justificado, caso não seja possível cumprir as exigências administrativas junto ao 

INPI, aos inventores ou aos cotitulares ou mediante consulta formal aos inventores em casos específicos. 

Art. 16. A Unifesp se compromete a realizar o depósito de propriedade intelectual somente em território 

nacional, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eventuais pedidos de patente no exterior 

ou outros territórios só serão realizados mediante contrato de licenciamento ou exploração ou acordo de 

intenções para transferência de tecnologia devidamente formalizado. 

Art. 17. As normas constantes desta Resolução não excluem aquelas constantes da Política de Inovação da 

Unifesp e com esta devem se harmonizar, devendo ser revistas sempre que necessário. 

 

CAPÍTULO II 

Comercialização da Propriedade Intelectual da Unifesp 

Art. 18. A comercialização da criação da Universidade será orientada pelos objetivos de facilitar a 

transformação da criação em inovação. 

Art. 19. A comercialização e transferência de tecnologia decorrente de propriedade intelectual da Unifesp 

é uma das atribuições do Núcleo de Inovação Tecnológica, sendo competência exclusiva deste órgão na 

Universidade. 

Parágrafo único: Os processos de comercialização da tecnologia ou de propriedade intelectual, bem como 

a seleção e utilização de recursos externos para auxiliar na comercialização, devem apresentar, 

obrigatoriamente, parecer técnico do Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp. 
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Art. 20. A comercialização da criação da Universidade poderá ser efetuada sob qualquer forma legal, e, 

especialmente, por meio do licenciamento ou da cessão dos direitos de propriedade intelectual. 

Art. 21. O licenciamento sem exclusividade será estabelecido mediante contrato, nos termos técnico e 

econômicos estabelecidos pelo NIT e com o auxílio jurídico da Procuradoria da Unifesp, obedecidas 

condições de habilitação constantes da legislação de licitações públicas, no que couberem. 

Art. 22. A cessão ou o licenciamento com exclusividade serão estabelecidos mediante contrato, nos termos 

técnico e econômicos estabelecidos pelo NIT e com o auxílio jurídico da Procuradoria da Unifesp, 

precedidos de oferta pública, quando cabível, pelo prazo mínimo de 30 dias para habilitação dos 

interessados. 

Parágrafo único: Presume-se incabível a oferta pública quando a tecnologia a ser cedida ou licenciada 

tiver sido desenvolvida conjuntamente a outra entidade pública ou privada, cujo instrumento jurídico tenha 

previsto o direito de licenciamento direto ao partícipe. 

Art. 23. Os contratos de licenciamento, exclusivo ou não, poderão prever cláusula de sublicenciamento. 

Art. 24. O licenciado detentor de cláusula de exclusividade terá prazo e condições para comercializar a 

criação, sob pena de rescisão do contrato e perda dos direitos de licenciamento, conferindo-se à Unifesp o 

direito de realizar novo licenciamento.  

Art. 25. Os contratos que tenham como objeto as criações ou invenções, quando não elaborados pela 

própria Unifesp, bem como as propostas recebidas, deverão ser encaminhadas à Reitoria da Unifesp, com 

solicitação expressa de análise do instrumento pelo NIT e posterior remessa à Procuradoria Jurídica da 

Universidade. 

Art. 26. O NIT especificará, em regulamento próprio, o processo de manifestação de interesse de 

exploração econômica das criações de titularidade da Unifesp, especificando prazos de apreciação e 

critérios para a avaliação econômica do contrato decorrente do licenciamento ou cessão. 

 

CAPÍTULO III 

Distribuição da receita gerada pela propriedade intelectual da Unifesp 

Art. 27. A receita gerada pelo licenciamento da propriedade intelectual da Unifesp deve constituir um forte 

incentivo à participação dos servidores no licenciamento de tecnologias e na busca de mais investimentos 

em pesquisas que propiciem retorno econômico à sociedade. 

Art. 28. A Universidade deve partilhar as receitas provenientes da comercialização de sua propriedade 

intelectual com os respectivos inventores envolvidos na Unifesp. 

Art. 29. Descontadas as despesas e taxas cabíveis, a receita total resultante de royalties ou receita, 

remuneração ou benefício gerado da exploração econômica em suas diferentes formas a partir de resultado 

de criação intelectual protegida por direitos de propriedade intelectual serão distribuídos. Incluem-se nas 

despesas para a proteção das criações as relativas ao depósito ou registro e os respectivos encargos 

periódicos de manutenção, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, além de outras 

despesas para a transferência da tecnologia, tais como estudos de mercado e plano de negócios. 

Parágrafo único: A distribuição será da seguinte maneira:  

I – 30% aos inventores ou criadores; 
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II – 20% ao Departamentos aos quais pertencerem os autores; 

III – 10% aos Campi às quais pertencerem os autores; cabendo ao Conselho de Campus a decisão de 

repartição sobre os mesmos; 

IV – 15% à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (ProPGPq) e, caso haja participação da Proec (Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura) em projetos de inovação, deste percentual de 15% deve designado 5% à 

Proec resultando assim em 10% para a ProPGPq; 

V – 20% ao Núcleo de Inovação Tecnológica; 

VI - 5 % à Reitoria/Administração Central. 

Art. 30. Os pagamentos a que se refere o artigo 29 aos membros da Unifesp não se incorporam aos salários 

em hipótese alguma, nem constituem base de cálculo para pagamentos de quaisquer espécies de benefícios 

de natureza trabalhista ou funcional. 

Art. 31. A participação de instituições e pessoas que não sejam membros da Unifesp seguirá o previsto no 

instrumento jurídico que regula a correspondente atividade de compartilhamento do desenvolvimento da 

pesquisa.  

Art. 32. Caberá ao responsável pela atividade de pesquisa ou extensão a indicação dos nomes dos autores 

da criação, devendo o NIT checar as informações que serão publicadas. A Unifesp não se responsabiliza 

por eventuais omissões dos referidos nomes por parte dos membros responsáveis por indicá-los. 

Art. 33. Os tributos e demais obrigações legais incidentes sobre os ganhos decorrentes da exploração 

econômica da criação serão de responsabilidade dos respectivos beneficiários. 

Art. 34. As despesas relativas aos custos de auditoria e fiscalização das receitas geradas por 

comercialização de direitos de criação de titularidade da Unifesp correrão por conta da própria 

Universidade. 

Art. 35. O pagamento dos ganhos econômicos aos membros da Unifesp será realizado com a mesma 

periodicidade da percepção dos ganhos econômicos da Unifesp. 

Art. 36. O fluxo de pagamento dos ganhos econômicos será definido pelo Núcleo de Inovação Tecnológica 

da Unifesp, por meio da FAP/Unifesp, nos termos da Lei n º 8.958/94 e do Decreto nº 7.423/2010, conforme 

normativa específica  

Art. 37. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as demais 

disposições em contrário incluindo-se a Portaria 662/2002. 

 

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili 

Reitora 

Presidente do Conselho Universitário 
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Informações 
 

Reitoria - Departamento de Convênios e Análise de Prestação de Contas 

Jairo Pinheiro Júnior  

Telefone: (11) 3385 4124 ou pelo voip: 8634 

Email: convenio@unifesp.br 
 

Baixada Santista - Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 

Kenia Gontijo 

Voip: 3915 

Email: convenios.br@unifesp.br 
 

Diadema - Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 

Maria Medina 

Telefone: (11)4044-0560 - Voip: 3363 

Email: convenios.diadema@unifesp.br 
 

Guarulhos - Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 

Ailton Mesquita Lima 

Telefone: (11)5576-4848 - Voip: 6141 

Email: contratos.guarulhos@unifesp.br 
 

Osasco - Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 

José Viana Júnior 

Telefone: (11)2284-6958 - Voip: 5562 

Email: convenio.osasco@unifesp.br 
 

SJC - Divisão de Gestão de Contratos e Convênios 

Alice Oliveira Turibio 

Telefone: (12)3924-9525 - Voip: 9534 

Email: convenios.sjc@unifesp.br 
 

São Paulo - Núcleo de Convênios 

Marcelino Antonio de Medeiros Nóbrega 

Telefone: (11)5576-4848 - Voip: 1136 

Email: nucleodeconvenios.csp@unifesp.br 
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