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APRESENTAÇÃO

 A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação 
e Inovação tem como objetivo geral coordenar, 
supervisionar e dirigir a execução das atividades de ensino 
de Pós-Graduação seja em stricto sensu – Mestrado e 
Doutorado – seja em lato sensu – Especialização, assim 
como estimular as pesquisas e a inovação tecnológica 
em todas as áreas do saber, voltadas principalmente à 
solução de questões locais, regionais e nacionais, sempre 
buscando a excelência e expressando o compromisso 
com o desenvolvimento sustentável do Estado do 
Maranhão.
 Considerando a necessidade de proteger todo 
tipo de criação dos pesquisadores da Universidade 
Federal do Maranhão, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação criou o Departamento de Apoio a Projetos de 
Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos – DAPI, setor 
responsável por regulamentar as atividades de inovação, 
de forma a atender a Política de Inovação da UFMA e 
garantir a Propriedade Intelectual (PI) de produtos 
e processos gerados no âmbito da Universidade, na 
forma de patentes (invenção e modelo de utilidade), 
marcas, desenho industrial, cultivares, programas 
de computadores, etc. Além disso, o DAPI objetiva 
estabelecer intercâmbios e contatos com a classe 
empresarial, buscando a transferência das tecnologias e 
sua inserção no mercado.
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MISSÃO DO DAPI

Promover a articulação da UFMA com a sociedade civil, 
aproximando a produção científica de suas aplicações 
práticas.

VISÃO DO DAPI

Ser uma agência de inovação da UFMA reconhecida no 
estado do Maranhão e fora dele.

SETORES DO DAPI

O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e 
Gestão de Serviços Tecnológicos – DAPI tem no escopo 
do seu núcleo básico de gestão os seguintes setores:
Coordenação de Propriedade Intelectual – CPI;
Coordenação de Serviços de serviços Tecnológicos e de 
Inovação – CSTI.
A Coordenação de Propriedade Intelectual – CPI será 
formada de duas divisões:
Divisão de Prospecção e Redação de Patentes – DPRP;
Divisão de transferência de Tecnologia – DTT.

DPG – Departamento de Pós-graduação
DPq - Departamento de Pesquisa
DAPI - Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e 
Gestão de Serviços Tecnológicos
CPI - Coordenação de Propriedade Intelectual
CSTI – Coordenação de Serviços Tecnológicos e de Inovação
DPRP – Divisão de Prospecção e Redação de Patentes
DTT – Divisão de Transferência de Tecnologia

ORGANOGRAMA



O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL?

 Propriedade intelectual (PI) é um a 
expressão genérica que pretende garantir 
a inventores ou responsáveis por qualquer 
produção do intelecto (seja nos domínios 
industrial, científico literário e ou/ artístico) 
o direito de auferir, por determinado 
período de tempo, recompensa pela própria 
criação. Segundo a Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI), constituem 
propriedade intelectual as invenções, obras 
literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens 
desenhos e modelos utilizados pelo comércio.

 A propriedade intelectual abrange duas 
grandes áreas: Propriedade Industrial (patentes, 
marcas, desenho industrial, indicações 
geográficas e proteção de cultivares) e Direito 
Autoral (obras literárias e artísticas, programas 
de computador, domínios na internet e cultura 
imaterial).

PATENTES



O QUE É PATENTE?
 
 Consiste em um título 
de propriedade sobre uma 
invenção, concedido pelo Estado, 
aos inventores, ou autores, ou 
outras pessoas físicas ou jurídicas 
responsáveis e, por conseguinte, 
detentoras de direitos exclusivos 
de exploração sobre criação.

Tipos de Patentes

 Patente de Invenção (PI): Refere-se a produtos ou 
processos absolutamente novos e originais, que não decorram 
da melhoria em processos ou produtos já existentes. Enquadra-
se nesse tipo as composições químicas, processos industriais, 
misturas alimentícias, equipamentos (novos), etc. Sua validade 
é de 20 anos contados do depósito.
 Patente de Modelo de Utilidade (MU): Este tipo 
de patente refere-se objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma 
ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em 
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. São 
aperfeiçoamentos em móveis, utensílios, ferramentas, etc. Sua 
validade é de quinze anos contados do depósito.

Requisitos para Obtenção da Patente
•Depósito do pedido de patente
•Novidade
•Suscetível de utilização ou aplicação industrial
•Atividade inventiva (PI) ou ato inventivo (MU)
•Suficiência descritiva

Procedimentos para 
Depósito do

Pedido de Patente
1.Busca Prév ia  de 
Anter ior idade
2.Redação do pedido de 
patente
3 .Depósi to do pedido de 
patente
4 .S ig i lo  do pedido 
deposi tado (18 meses)
5 .Exame do pedido
6.Car ta-patente
7 .Recursos/Nul idades
8 .Custos bás icos

DOCUMENTOS Necessários
• Comprovante de recolhimento da retribuição cabível: Guia 

de Recolhimento da União-GRU gerada por meio do site do 
INPI.

• Formulário de depósito de patentes: contém os dados 
do titular (que será sempre a UFMA quando a patente 
for desenvolvida no âmbito da mesma) e os dados dos 
inventores (nome, qualificação, CPF, endereço, e-mail e 
telefone);

• Relatório descritivo: deve descrever o produto, processo ou 
modelo de utilidade para o qual se requer a proteção.

• Reivindicações: caracterizam as peculiaridades do invento 
para o qual se requer a proteção legal. São elas que 
estabelecem e delimitam os direitos da patente.

Como Depositar
uma Patente?

O pesquisador que tenha 
desenvolvido, no âmbito 
da UFMA, algum produto 
ou processo que possa ser 
patenteado, ou mesmo marca, 
programa de computador ou 
desenho industrial, passíveis 
de proteção intelectual no 
INPI, deve procurar o DAPI.



Vigência
 O registro é válido 
por dez anos a partir da 
sua concessão, passível de 
prorrogação que deverá ser 
providenciada pelo titular do 
contrário advirá a extinção 
do registro. A prorrogação 
deve ser solicitada no último 
ano de vigência da proteção. 
Expirado esse prazo há a 
possibilidade de requerê-la, 
mediante o pagamento de 
retribuição adicional, no prazo 
de seis meses.

Exigências para Manutenção da Marca
A utilização da marca é necessária para sua manutenção.
A utilização deve ocorrer dentro de 5 anos a partir do registro 

para evitar a caducidade.
A prorrogação deve ser solicitada na vigência do registro.

Perda da Marca
O registro da marca extingue-se:
Pela expiração do prazo de vigência;
Pela renúncia (abandono voluntário do titular ou 

representante legal);
Pela caducidade (falta de uso da marca);
Pela inobservância do estabelecido no art. 217 da Lei de 

Propriedade Industrial – Lei Nº 10.973/04. 

MARCA
O que é Marca?


 MARCA, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, 
visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e 
serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com 
determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada 
garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território 
nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, 
sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor 
aos produtos ou serviços.

Por que Proteger a Marca?

 O Brasil adota o sistema atributivo de direito, logo a 
propriedade e o uso exclusivo da marca dependem de seu registro 
no órgão competente – INPI.

Pressupostos o Registro de MARCA
-Sinal suscetível de representação visual.
-Apresentar características distintas das demais existentes.
-Tratar-se de atividades lícitas e efetivas.
-Compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no 
registro e os produzidos/comercializados ou prestados.



-Novidade
-Utilidade ou aplicação industrial
-Originalidade
-Vigência
-O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da 
data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos 
de 5 (cinco) anos cada.

DOCUMENTOS Necessários

• Formulário de depósito: contendo os dados do autor e/ou 
depositante (nome, qualificação, CPF, endereço, etc).

•  Desenhos ou fotografias, com excelente resolução gráfica, de modo 
a permitir que o objeto pretendido seja claramente distinguido.

• Relatório descritivo (se for o caso).
• Reivindicações (se for o caso)
• Comprovante de recolhimento da retribuição cabível (GRU gerada 

por meio do site do INPI).
• Outros documentos necessários à instrução do pedido, se for o 

caso (documento de cessão, procuração, documento hábil do país 
de origem, etc.).



DESENHO 
INDUSTRIAL

O  q u e  é
Desenho Industrial?

 Desenho Industrial é a 
forma plástica ornamental de um 
objeto ou o conjunto ornamental 
de linhas e cores inseridas em 
um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original 
na sua apresentação externa 
e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial.

Por que Registrar um
Desenho Industrial?

 Para conferir proteção a nova forma plástica 
e/ou conjunto ornamental de linhas e cores de um 

produto. Ao registrar, o depositante adquire o direito 
temporário de impedir que terceiros fabriquem, usem, 
comercializem, importem seu desenho, sem que haja 

expressa anuência do titular.

  REQUISITOS para PROTEÇÃO



SOFTWARE

O que é um Software ou
Programa de Computador?
 
 É uma sequência 
de instruções a serem 
seguidas e/ou executadas, na 
manipulação, redirecionamento 
ou modificação de um dado/
informação ou acontecimento.t

Por que Registrar?
O registro Programas 
de computador é uma 
forma de assegurar a 
seu autor os direitos de 
exclusividade na produção, 
uso e comercialização de 
sua criação. É essencial para 
dirimir futuras questões 
acerca da utilização indevida 
ou pirataria envolvendo o 
programa objeto do registro. 
 

Obrigatoriedade
 O registro de programas de computador não é 
obrigatório. No entanto, a volatilidade que caracteriza os 
programas de computador faz com que a comprovação da 
autoria dos mesmos torne-se tarefa bastante difícil. Diante 
disso, é extremamente importante a efetivação do registro 
de Softwares, pois somente assim fica assegurada a proteção 
contra utilização não- autorizada dos mesmos.

Órgão Responsável
 Coube ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual), a partir de 1988, por delegação do C.N.D.A 
(Conselho Nacional de Direito Autoral), registrar os Softwares 
e mantê-los em sigilo absoluto.

 A abrangência do registro é 
INTERNACIONAL. Portanto, os programas de 
estrangeiros não precisam ser registrados 
no Brasil É salvo para garantia das partes 
envolvidas, nos casos de cessão de direitos 
É e, da mesma forma, desde que haja o 
registro no INPI (os nacionais não precisam 
ser registrados em outros países).



NOVAS CULTIVARES
O que é uma Cultivar?

 Cultivar é a variedade de 
qualquer gênero ou espécie vegetal 
superior que seja claramente 
distinguível de outras conhecidas 
por margem mínima de descritores, 
por sua denominação própria; que 
seja homogênea e estável quanto 
aos descritores através de gerações 
sucessivas e seja de espécie 
passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação 
especializada, disponível e acessível ao público, bem como a linhagem 
de componentes híbridos (Lei n° 9.456, de 25/4/1997; Decreto n° 
2.366, de 5/11/1997; Decreto n° 3.109, de 30/1999).

O que é uma NOVA CULTIVAR?
     É a cultivar que não tenha sido 
oferecida à venda no Brasil há mais de 
12 meses em relação à data do pedido 
de proteção e que não tenha sido 
oferecida à venda em outros países 
com o consentimento do obtentor, 
há mais de 6 anos para espécies de 
árvores e videiras e há mais de 4 anos 
para as demais espécies.

Certificado de Proteção de Cultivar 
 Vigora a partir da data da concessão do certificado Provisório 
de Proteção pelo prazo de 15 (quinze) anos, excetuadas as videiras, 
árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, 
inclusive, em cada caso, o seu porta enxerto, para as quais a duração 
será de 18 (dezoito) anos.
 Decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a 
cultivar cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá 
obstar sua livre utilização.

Documentos

 O pedido de registro de programa de computador é 
constituído por: 

- Documentação formal: relativa à autoria e à titularidade do 
programa; é constituída por:

- Formulário “Pedido de Registro de Programa de Computador” 
preenchido;

- Guia de Recolhimento da União (GRU) paga;
- Procuração (caso não seja o títular a fazer o depósito);
- Documento de cessão de direitos ou contrato de trabalho, 

de prestação de serviços, estatutário, bolsista ou estagiário 
(somente no caso de criador diferente de titular);

- Documento de autorização do titular do programa (somente 
no caso de derivações)

- Autorização para a cópia do programa (no caso de 
documentação técnica apresentada em mídia eletrônica).

- Documentação técnica: a documentação do programa em si, 
isto é, listagem integral ou parcial do código fonte ou objeto, 
além de outros dados que se considerar suficientes para 
identificá-lo e caracterizar sua originalidade.

 

NOME COMERCIAL
 A proteção do nome comercial do programa de 

computador pode ser obtida em um só procedimento, 
contanto que aquele seja informado como TÍTULO 
do programa no ato da apresentação do pedido de 
registro.
   Prazo de Validade
A validade dos direitos para quem desenvolve um 
programa de computador, e comprova sua autoria, é 
de 50 (cinquenta) anos, contados de 01 de janeiro 
do ano subsequente ao da sua “Data de Criação” – 
que é aquela na qual o programa torna-se capaz de 
executar a função para a qual foi projetado.





 A obra intelectual não necessita estar 
registrada para ter seus direitos protegidos. 
O registro, no entanto, 
serve como início de prova 
da autoria e, em alguns 
casos, para demonstrar 
quem a declarou primeiro 
publicamente. Caso a obra 
intelectual seja utilizada 
sem prévia autorização, 
o responsável pelo uso 
desautorizado estará 
violando normas de direito 
autoral, e sua conduta 
poderá gerar um processo 
judicial. 

  Requisitos para Proteção
 Não é necessário que a obra literária, artística e científica 
seja de qualidade ou apresente mérito artístico. Ela deve, entretanto, 
ser original.
   Vigência
 No Brasil os direitos autorais são válidos por até 70 anos 
após a morte do autor.

  Onde é Feito o Registro?
 Escritório de Direitos Autorais (EDA) da Fundação Biblioteca 
Nacional (FBN): registro de obras literárias, desenhos e músicas;
 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA): 
registro de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro: 
registro de obras de artes visuais;
Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro: registro 
de obras musicais.

D I R E I TO S
DE AUTOR

 O que é
Direito Autoral?

 
 É um conjunto de prerrogativas 
conferidas por lei à pessoa física ou 
jurídica criadora da obra intelectual, 
para que ela possa gozar dos 
benefícios morais e patrimoniais 
resultantes da exploração de suas 
criações. O direito autoral está 
regulamentado pela Lei de Direitos 
Autorais (Lei 9.610/98) e protege as 
relações entre o criador e quem utiliza 
suas criações artísticas, literárias ou 
científicas, tais como textos, livros, pinturas, esculturas, músicas, 
fotografias etc. 

Tipos de Direitos de Autor 
 

Para efeitos legais, os
direitos autorais são divididos em:

Direitos morais - asseguram a autoria da criação ao autor da obra 
intelectual; são intransferíveis e irrenunciáveis.
Direitos patrimoniais - são aqueles que se referem principalmente 
à utilização econômica da obra intelectual. Ao contrário dos direitos 
morais, podem ser transferidos ou cedidos a outras pessoas, às quais 
o autor concede direito de representação ou mesmo de utilização de 
suas criações.



Direitos  concedidos 
aos beneficiários
 Os artistas 
intérpretes ou 
executantes têm o direito 
de impedir a fixação 
(gravação), radiodifusão 
e comunicação ao 
público e o direito de 
impedir a reprodução 
de fixações de suas 
interpretações, sem que 
haja seu consentimento.
Os Produtores de 
fonogramas têm o direito 
de autorizar ou impedir a 
reprodução direta ou indireta, a importação e a distribuição de seus 
fonogramas e as respectivas cópias, e o direito de comunicação ao 
público em locais de frequência coletiva.
As empresas de Radiodifusão têm o direito de autorizar ou impedir a 
retransmissão, a fixação e a reprodução de suas emissões.

Vigência

 No Brasil, o prazo de duração 
dos direitos conexos é de 70 anos, 
contados a partir de 1º de janeiro do 
ano subsequente à fixação, para os 
fonogramas; à transmissão, para as 
emissões das empresas de radiodifusão; 
e à execução e representação pública, 
para os demais casos.

     DIREITOS CONEXOS
 
 O que são

direitos conexos?

 Os direitos conexos 
são direitos que, de certa 
forma, assemelham-se 
aos direitos de autor, 
sendo-lhes próximos. 
O objetivo dos direitos 
conexos é proteger 

os interesses jurídicos de certas pessoas, físicas ou jurídicas, 
que contribuem para tornar as obras acessíveis ao público e/ou 
acrescentam criatividade e habilidade técnica ou organizacional no 
processo de tornar uma obra conhecida do público. 
 Alguns exemplos incluem a interpretação de uma música por 
um cantor ou músico, a encenação de uma peça por atores, a atuação 
do produtor musical ou o papel das empresas de radiodifusão.

Beneficiários

dos direitos conexos

Os artistas intérpretes Ou executantes, 

cOmO Os intérpretes de canções. 

Os prOdutOres de gravações, cOmO as 

empresas gravadOras. 

as empresas de radiOdifusãO.



Você já sabe como registrar
 uma indicação geográfica?

 
 Conforme estabelecido na Resolução INPI/2000, para realizar 
um pedido de Indicação Geográfica, é preciso apresentar a Guia de 
Recolhimento da União (GRU) paga para este serviço e preencher o 
formulário de solicitação de registro específico, em duas vias, com os 
dados do requerente, tipo de IG solicitada (Indicação de Procedência 
ou Denominação de Origem), nome e delimitação da área e produto.

Também são necessários
os seguintes documentos:

● Instrumento oficial que delimita a área geográfica;
● Descrição do produto ou serviço;
● Características do produto ou serviço;
● Etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou 

figurativa da Indicação Geográfica;
● Comprovação de que os produtores ou prestadores de 

serviços atuam na área do pedido e exercem a atividade 
econômica que buscam proteger;

● Existência de uma estrutura de controle sobre os produtores 
ou prestadores que tenham o direito ao uso exclusivo 
da Indicação Geográfica e seu produto ou serviço. 
 

 

I N D I C A Ç Õ E S 
GEOGRÁFICAS - IGs

O que é
indicação geográfica?

 É como se 
convenciona chamar a 
identificação de um produto 
ou serviço como originário 
de um local, região ou país, 
quando determinada reputação, característica e/ou qualidade 
possam lhe ser vinculadas essencialmente a sua origem geográfica, 
sendo passíveis de proteção legal contra uso de terceiros.

Tipos de Indicações geográficas

Indicação de Procedência- expressão ou sinal distintivo utilizado 
indicando que um produto ou serviço é originário de um país, uma 
região, um lugar específico. 
Exemplo: Fabricado no Japão (made in Japan).

Denominação de Origem (DO) - significa o nome geográfico de 
um país, uma região, um lugar específico que serve para designar 
um produto ou serviço originário de determinado local, sendo que 
determinadas qualidades que lhe são características o são devido 
exclusivamente, ou essencialmente, ao ambiente geográfico de onde 
provém, incluindo os fatores naturais, humanos ou ambos. 
Exemplo: Champagne, na França para vinhos espumantes.



TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

  A Transferência 
de Tecnologia (TT)  
pode ser entendida 
como processo de 
transferência de 
propriedade intelectual 
(patentes, copyrights, 
Know-how, etc.) desde 
o laboratório ao 
mercado. Este é um 
processo que abrange 
todo o ciclo de vida de 

um produto, desde a ideia inicial ao marketing 
e venda do produto.

SAIBA QUE EXISTEM DOIS  Tipos
de Transferência de 
Tecnologia!

Transferência de 
Tecnologia Vertical: 
E A Transferência de 
Tecnologia Horizontal!

● Instrumento comprobatório da legitimidade requerente;
● Cópia dos atos constitutivos (ex: estatuto social) do requerente 

da ultima ata de eleição;
● Cópias do documento de identidade e de inscrição no CPF do 

representante legal da entidade requerente;
● Regulamento de uso do nome geográfico;

 É importante lembrar que 

no caso da Indicação de 

Procedência, é necessário, 

além dos documentos 

descritos, a apresentação de 

elementos que comprovem ter 

o nome geográfico se tornado 

conhecido como centro de 

extração, produção ou fabricação do produto ou 

prestação do serviço, e que, na Denominação de 

Origem, deverá ser apresentada também a descrição 

das qualidades e/ou características do produto ou 

serviço que se devam, exclusiva ou essencialmente, ao 

meio geográfico,  incluindo fatores naturais e humanos.

Vigência
A vigência de uma Indicação Geográfica é indeterminada - ela 
vigorará enquanto persistirem as razões pelas quais o registro foi 
concedido.



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS EMPRESAS

 Os grupos de pesquisa, pesquisadores ou 
laboratórios que:
 ●Tenham desenvolvido, no âmbito da UFMA, 
produtos ou processos (patenteados ou não), passíveis de 
transferência de tecnologia, para empresas que tenham 
interesse em fazer uso da tecnologia; 
 ●Desejam estabelecer convênio ou contrato 
para prestação de serviços tecnológicos às empresas 
interessadas.

devem:

 1º.  prOcurar O dapi para receber Orientações 
acerca da elabOraçãO das prOpOstas dOs cOnvêniOs 
Ou cOntratOs, a fim de que estes atendam à lei de 
inOvaçãO, antes de serem apreciadOs pela assessOria 
de cOnvêniOs da ufma.
 2º.  se pOssível, cOnsultar a lei de inOvaçãO 
(vide anexO), a fim de cOnhecer cOmO a legislaçãO 
brasileira atual trata da questãO de transferência de 
tecnOlOgias para as empresas, e a prestaçãO de serviçOs.

Transferência de Tecnologia Vertical: pode ser definida 
como o processo de transferir atividades de I&D para 
um ambiente comercial. Este é um processo que envolve 
frequentemente a gestão de direitos de propriedade 
intelectual e pode também necessitar da obtenção de 
fundos e Know-how para traduzir a pesquisa que é feita 
em produtos acabados.

Transferência de Tecnologia Horizontal: é o processo 
de obter uma dada tecnologia que existe num dado 
mercado e transferi-la para outro mercado, normalmente 
menos desenvolvido. Isso pode ser exemplificado pela 
transferência de produtos com algum tipo de propriedade 
intelectual para mercados de exportação.
Normalmente, a entidade que faz a transferência tem 
alguma experiência de utilização e venda da tecnologia 
no seu ambiente de mercado sendo que a translação 
para um mercado diferente pode necessitar de algum 
desenvolvimento ou atualização do produto/processo.



E lembre-se: 

 O depósito de um pedido de patente 
de um produto/processo não impede a 
publicação dos resultados da pesquisa 
na forma de artigos científicos, resumos 
e apresentações em congressos, 
notas técnicas, etc., Contudo, a data 
da submissão da publicação deve ser 
posterior ao depósito do pedido no INPI.
 A inovação somente passará a 
existir quando sua criação virar uma 
realidade de mercado. Sem isso, trata-se 
apenas de uma ideia, criação ou invenção 
(protegida ou não).

RECADOS AO PESQUISADOR
 
 INOVAR envolve parcerias e 
riscos
 Os países desenvolvidos 
consideram a inovação a chave do 
desenvolvimento.
 Mas para inovar é necessário 
estabelecer parcerias com empresas, 
de forma a testar produtos e 
processos, antes de colocá-los no 
mercado.

Por isso:

 Tente direcionar suas pesquisas 
para obtenção de produtos ou processos que sejam 
passíveis de proteção.   Não deixe suas ideias 
somente nas prateleiras das bibliotecas;
 Procure o DAPI, traga os resultados de sua 
pesquisa, discuta as possibilidades de proteção intelectual, 
nas suas mais diferentes formas;
 Discuta com o DAPI as formas de transferência e 
licenciamento de tecnologias para as empresas.



LEI DE INOVAÇÃO

LEI No 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

Dispõe sobre incentivos à inovação 
e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo e dá outras 
providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1o Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação 
e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 
vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da 
Constituição.

ANEXOS

1.Lei de Inovação N° 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

2.Resolução CONSUN 153/2010, que cria o 
Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos – DAPI.

3.Minuta da Resolução CONSUN 194/2014 que esta-
belece a Política de Inovação e de Transferência e Serviços 
Tecnológicos da UFMA, em cumprimento ao disposto na Lei 
N° 10.973/04 (Lei de Inovação), regulamentada pelo Decreto 
N° 5.563/05.



e da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).

VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar 
ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico; e

IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo 
efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor 
ou autor de criação.

CAPÍTULO II
DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES 

ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 3o  A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a 
constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos 
de cooperação envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de 
direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa 
e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos 
inovadores.

Parágrafo único. O apoio previsto neste artigo poderá contemplar as 
redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como 
ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de 
inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.

 Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou 
privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações 
que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação;

II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, 
programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar 
ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento 
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou 
mais criadores;

III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de 
criação;

IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos 
ou serviços;

V - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade 
da administração pública que tenha por missão institucional, dentre 
outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico;

VI - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão constituído por 
uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação;

VII - instituição de apoio - fundação criada com a finalidade de dar 
apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico de interesse das IFES e 
demais ICTs, registrada e credenciada nos Ministérios da Educação



Art. 5o Ficam a União e suas entidades autorizadas a participar 
minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico 
que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos 
para obtenção de produto ou processo inovadores.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos 
pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da 
respectiva participação.

CAPÍTULO III
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DAS ICT NO

PROCESSO DE INOVAÇÃO

Art. 6o É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de 
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação por ela desenvolvida.

§ 1o A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que 
trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital.

§ 2o Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia 
ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão 
ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles 
seja objeto, na forma do regulamento.

§ 3o A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação 
protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize 
a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo 
a ICT proceder a novo licenciamento.

Art. 3o-A.  A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, como 
secretaria executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - FNDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de 
Fomento poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso 
XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo 
determinado, com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio 
às IFES e demais ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira 
dos projetos mencionados no caput do art. 1o da Lei no 8.958, de 
20 de dezembro de 1994, com a anuência expressa das instituições 
apoiadas. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).

Art. 4o As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo 
determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 
materiais e demais instalações com microempresas e empresas de 
pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a 
consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade 
finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, 
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas 
próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito 
privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde 
que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem 
com ela conflite.

Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os 
incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios 
e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, 
observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade 
de oportunidades às empresas e organizações interessadas.



fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Art. 9o É facultado à ICT celebrar acordos de parceria 
para realização de atividades conjuntas de pesquisa 
científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, 
produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

§ 1o O servidor, o militar ou o empregado público da ICT 
envolvido na execução das atividades previstas no caput 
deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação 
diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.
 
§ 2o As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade 
intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações 
resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao 
licenciamento, observado o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 6o desta Lei.

§ 3o A propriedade intelectual e a participação nos resultados 
referidas no § 2o deste artigo serão asseguradas, desde que previsto 
no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado 
do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos 
humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Art. 10. Os acordos e contratos firmados entre as ICT, as 
instituições de apoio, agências de fomento e as entidades nacionais 
de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades 
de pesquisa, cujo objeto seja compatível com a finalidade 
desta Lei, poderão prever recursos para cobertura de despesas 
operacionais e administrativas incorridas na execução destes 
acordos e contratos, observados os critérios do regulamento.

Art. 11. A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante 
manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos casos e

§ 4o O licenciamento para exploração de criação cujo objeto 
interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 
3o do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. 

§ 5o A transferência de tecnologia e o licenciamento 
para exploração de criação reconhecida, em ato do 
Poder Executivo, como de relevante interesse público, 
somente poderão ser efetuados a título não exclusivo. 

Art. 7o A ICT poderá obter o direito de 
uso ou de exploração de criação protegida. 

 Art. 8o É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas 
serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

§ 1o A prestação de serviços prevista no caput deste artigo 
dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT.'

§ 2o O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na 
prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber 
retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de 
apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma 
de adicional variável e desde que custeado exclusivamente 
com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 

§ 3o O valor do adicional variável de que trata o § 2o deste artigo 
fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à 
espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou 
aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para 
qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal. 

§ 4o O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os



§ 4o A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT 
em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que 
lhe servir de base.

 Art. 14. Para a execução do disposto nesta Lei, ao pesquisador público 
é facultado o afastamento para prestar colaboração a outra ICT, nos 
termos do inciso II do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, observada a conveniência da ICT de origem.

§ 1o As atividades desenvolvidas pelo pesquisador público, na 
instituição de destino, devem ser compatíveis com a natureza do 
cargo efetivo, cargo militar ou emprego público por ele exercido na 
instituição de origem, na forma do regulamento.

§ 2o Durante o período de afastamento de que trata o caput deste 
artigo, são assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo 
efetivo, o soldo do cargo militar ou o salário do emprego público da 
instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei, bem como progressão funcional e os benefícios 
do plano de seguridade social ao qual estiver vinculado.

§ 3o As gratificações específicas do exercício do magistério somente 
serão garantidas, na forma do § 2o deste artigo, caso o pesquisador 
público se mantenha na atividade docente em instituição científica e 
tecnológica.

§ 4o No caso de pesquisador público em instituição militar, seu 
afastamento estará condicionado à autorização do Comandante da 
Força à qual se subordine a instituição militar a que estiver vinculado.

Art. 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, 
poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em

condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os 
exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos 
termos da legislação pertinente.

Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá 
ser proferida pelo órgão ou autoridade máxima da instituição, ouvido 
o núcleo de inovação tecnológica, no prazo fixado em regulamento.

Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, 
militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar 
ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento 
tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de 
suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT.

Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por 
cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos 
pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e 
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de 
criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, 
aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 
da Lei no 9.279, de 1996.

§ 1o A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada 
pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 2o Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, 
remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da 
exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e 
obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 3o A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao 
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 8o.



IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 
desenvolvidas na instituição;

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações 
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos 
títulos de propriedade intelectual da instituição.

Art. 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou órgão ao qual 
seja subordinada ou vinculada, manterá o Ministério da Ciência e 
Tecnologia informado quanto:

I - à política de propriedade intelectual da instituição;

II - às criações desenvolvidas no âmbito da instituição;

III - às proteções requeridas e concedidas; e

IV - aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia 
firmados.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo devem ser 
fornecidas de forma consolidada, em periodicidade anual, com vistas à 
sua divulgação, ressalvadas as informações sigilosas.

Art. 18. As ICT, na elaboração e execução dos seus orçamentos, adotarão 
as medidas cabíveis para a administração e gestão da sua política de 
inovação para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de 
despesas decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 4o, 6o, 8o e 9o, 
o pagamento das despesas para a proteção da propriedade intelectual e 
os pagamentos devidos aos criadores e eventuais colaboradores.

estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa 
com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à 
inovação.

§ 1o A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo 
de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período.

§ 2o 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 art. 117 da Lei no 8.112, de 1990.

§ 3o Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo às 
atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída 
na forma de autarquia ou fundação, poderá ser efetuada contratação 
temporária nos termos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 
1993, independentemente de autorização específica.

Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, 
próprio ou em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir 
sua política de inovação.

Parágrafo único. São competências mínimas do núcleo de inovação 
tecnológica:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à 
proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de 
transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e 
projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de 
invenção na forma do art. 22;



§ 4o O Poder Executivo regulamentará a subvenção econômica de 
que trata este artigo, assegurada a destinação de percentual mínimo 
dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FNDCT.

§ 5o Os recursos de que trata o § 4o deste artigo serão objeto de 
programação orçamentária em categoria específica do FNDCT, não 
sendo obrigatória sua aplicação na destinação setorial originária, 
sem prejuízo da alocação de outros recursos do FNDCT destinados à 
subvenção econômica.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria 
de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de 
empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos 
voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação 
tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa 
e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução 
de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo 
inovador.

§ 1o Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se 
refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto 
cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos 
após o seu término.

§ 2o Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do 
resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo 
critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu 
prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

§ 3o O pagamento decorrente da contratação prevista no caput 
deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o 
caput deste artigo, percebidos pelas ICT, constituem receita 
própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos 
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

CAPÍTULO IV
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

        Art. 19. A União, as ICT e as agências de fomento promoverão 
e incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores 
em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades de  pesquisa,  mediante  a  
concessão  de  recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-
estrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, 
destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
para atender às prioridades da política industrial e tecnológica 
nacional. (Vide Medida Provisória nº 497, de 2010)

§ 1o As prioridades da política industrial e tecnológica nacional de que 
trata o caput deste artigo serão estabelecidas em regulamento.

§ 2o A concessão de recursos financeiros, sob a forma de subvenção 
econômica, financiamento ou participação societária, visando ao 
desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, será precedida 
de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade concedente.

§ 3o A concessão da subvenção econômica prevista no § 1o deste 
artigo implica, obrigatoriamente, a assunção de contrapartida pela 
empresa beneficiária, na forma estabelecida nos instrumentos de ajuste 
específicos.



CAPÍTULO VI
DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

 Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de 
investimento em empresas cuja atividade principal seja a inovação, 
caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema 
de distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei no 6.385, de 7 
de dezembro de 1976, destinados à aplicação em carteira diversificada 
de valores mobiliários de emissão dessas empresas.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários editará 
normas complementares sobre a constituição, o funcionamento e a 
administração dos fundos, no prazo de 90 (noventa) dias da data de 
publicação desta Lei.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 24. A Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2o 
VII - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para 
suprir a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de 
cargo efetivo, decorrente de licença para exercer atividade empresarial 
relativa à inovação.
"(NR).

obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

Art. 21. As agências de fomento deverão promover, por meio de 
programas específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e 
pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada 
pelas ICT.

CAPÍTULO V
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

 Art. 22. Ao inventor independente que comprove depósito 
de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação por 
ICT, que decidirá livremente quanto à conveniência e oportunidade da 
solicitação, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação 
para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização 
pelo setor produtivo.

§ 1o O núcleo de inovação tecnológica da ICT avaliará a invenção, 
a sua afinidade com a respectiva área de atuação e o interesse no seu 
desenvolvimento.

§ 2o O núcleo informará ao inventor independente, no prazo máximo 
de 6 (seis) meses, a decisão quanto à adoção a que se refere o caput 
deste artigo.

§ 3o Adotada a invenção por uma ICT, o inventor independente 
comprometer-se-á, mediante contrato, a compartilhar os ganhos 
econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção 
protegida.



III - assegurar tratamento favorecido a empresas de pequeno porte; e

IV - dar tratamento preferencial, diferenciado e favorecido, na 
aquisição de bens e serviços pelo poder público e pelas fundações de 
apoio para a execução de projetos de desenvolvimento institucional da 
instituição apoiada, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 
1994,  às  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País e às microempresas e empresas de pequeno porte de 
base tecnológica, criadas no ambiente das atividades de pesquisa das 
ICTs.(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).

Art. 28. A União fomentará a inovação na empresa mediante a 
concessão de incentivos fiscais com vistas na consecução dos objetivos 
estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional, em até 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação desta 
Lei, projeto de lei para atender o previsto no caput deste artigo.

 Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

       Brasília, 2 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Luiz Fernando Furlan

Eduardo Campos
José Dirceu de Oliveira e Silva

"Art. 4o 
IV - 3 (três) anos, nos casos dos incisos VI, alínea 'h', e VII do art. 2o;

Parágrafo único:

V - no caso do inciso VII do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 
6 (seis) anos." (NR)

Art. 25. O art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso:
"Art. 24.

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica 
- ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e 
para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação 
protegida.
" (NR)

Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades 
principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do 
disposto nesta Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua 
responsabilidade.

Art. 27. Na aplicação do disposto nesta Lei, serão observadas as 
seguintes diretrizes:

I - priorizar, nas regiões menos desenvolvidas do País e na Amazônia, 
ações que visem a dotar a pesquisa e o sistema produtivo regional de 
maiores recursos humanos e capacitação tecnológica;

II - atender a programas e projetos de estímulo à inovação na indústria 
de defesa nacional e que ampliem a exploração e o desenvolvimento da 
Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e da Plataforma Continental;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

RESOLUÇÃO CONSUN NO 153/2010

Dispõe sobre a criação do 
Departamento de Apoio a Projetos 
de Inovação e Gestão de Serviços 
Tecnológicos - DAPI, da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação e dá 
outras providências.

 O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, na 
qualidade de PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, 
usando suas atribuições estatutárias e, 
 
 Considerando o disposto na Lei 10.973/04 (Lei de 
Inovação), regulamentada pelo Decreto nº. 5.563/05, na Lei 9.279/96 
(Lei de Propriedade Industrial) e na Constituição Federal de 1988, que 
considera em seu parágrafo 4º do art. 218 que o Estado deve apoiar 
e estimular o desenvolvimento tecnológico nas empresas nacionais, 
havendo prestação de serviços de pesquisa por universidades públicas 
em projetos financiados com recursos da subvenção econômica, e 
considerando ainda:

 Necessidade de estabelecer, no âmbito da Universidade, as 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, 
em parceria com o meio empresarial, e regulamentar as atividades de 
inovação, propriedade intelectual, transferência e licenciamento de 
tecnologia;
 Necessidade de estabelecer competências, com o propósito de 
descentralizar ações e dar celeridade na tramitação de procedimentos, 



e relevância das pesquisas desenvolvidas na UFMA com o 
propósito da propriedade intelectual e da transferência de 
tecnologias.

§ 2º O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos - DAPI, tem como Visão:

Transformar efetivamente a relação entre a  Academia e o 
Setor Produtivo,bem como a relação dos pesquisadores com 
o seu próprio trabalho, ao fomentar a cultura de inovação e 
de proteção dos ativos intangíveis, bem como a transferência 
de tecnologia e a prestação de serviços envolvendo grupos 
e laboratórios de pesquisa da UFMA, buscando ser uma 
referência para o Estado do Maranhão e a região Nordeste, 
em matéria de integração Universidade/Empresa (U-E).

Art. 2 A justificativa para a criação do DAPI na UFMA baseia-se:

I- Na necessidade de transformar o conhecimento em valores 
econômicos e socioambientais;

II- Na legislação brasileira, que solicita a criação de NITs – Núcleos de 
Inovação Tecnológica, nas ICTs, para gerir a política de inovação em 
articulação com a sociedade;

III- Na necessidade de criar mecanismos facilitadores entre 
pesquisadores e a sociedade, visando à melhoria da qualidade, como 
foco na aplicabilidade da pesquisa, bem como o desenvolvimento 
tecnológico na Universidade;

IV- Na necessidade de garantir a propriedade intelectual que pode 
resultar em novas tecnologias; 

processos e iniciativas que estimulem a inovação tecnológica, a 
proteção dos direitos da propriedade intelectual e a transferência de 
tecnologia no âmbito da instituição;

 Considerando que a prestação de serviços tecnológicos 
pelas instituições de ensino superior às empresas, organizações 
governamentais e não-governamentais, nos nossos dias, é uma prática 
corrente;

 Considerando ainda, o que consta no Processo nº 
12464/2009-05 e o que decidiu o referido Conselho em sessão desta 
data;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO, VISÃO E MISSÃO

 Art. 1 Aprovar a criação do Departamento de Apoio a Projetos 
de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos, DAPI, vinculado à 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, desta Universidade.

§ 1º O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos - DAPI, tem como Missão:

Promover a articulação da UFMA com a sociedade civil, 
aproximando a produção científica de suas aplicações práticas. 
Através da colaboração entre academia, empresas e governos, 
o DAPI buscará contribuir para o aumento da competitividade



administrativos, podendo haver participação de estudantes (bolsistas).

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 4 O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e 
Gestão de Serviços Tecnológicos - DAPI, tem como objetivos:

I- Zelar pela política de inovação tecnológica da UFMA, de 
forma que esta esteja em consonância com a legislação em vigor;
II- Estimular e valorizar a pesquisa aplicada e que resulte em inovação 
tecnológica capaz de agregar valor econômico e melhoria da qualidade 
de vida da sociedade;

III- Articular parcerias estratégicas entre a UFMA e os setores 
empresariais, governamentais e não- governamentais para atuar em 
projetos cooperativos de desenvolvimento científico-tecnológico;

IV- Difundir a cultura de proteção da propriedade intelectual na 
UFMA, estimulando o registro, o licenciamento e a comercialização 
dos ativos intangíveis;

V- Disseminar a cultura de inovação tecnológica para toda a 
comunidade universitária;

VI- Estabelecer critérios e normas para prestação de serviços para 
empresas e entidades, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 
bem como organizações não-governamentais, oferecidos por parte dos 
grupos e laboratórios de pesquisa da UFMA;

VII- Acompanhar e avaliar os convênios, acordos e contratos de

V- Na necessidade de apoiar os grupos de pesquisa, de forma a definir 
e direcionar as bases do conhecimento científico para a geração de 
produtos/processos passíveis de propriedade intelectual;

VI- Na necessidade de melhor organizar e acompanhar convênios 
e contratos que tratam de prestação de serviços oferecidos pelos 
grupos de pesquisa da UFMA, para empresas e instituições, públicas 
ou privadas, com ou sem fins lucrativos, além de organizações não-
governamentais.

Art. 3 Para os efeitos desta Resolução, visando ao o entendimento da 
Lei de Inovação, são definidos os seguintes termos:

I- Inovação – introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou 
serviços;

II- Instituição Cientifica e Tecnológica (ICT) – órgão ou entidade 
da administração pública que tenha por missão institucional, dentre 
outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico; 

III- Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) – núcleo ou órgão 
constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir a sua 
política de inovação. O NIT é uma denominação genérica a qualquer 
departamento ou divisão dentro da ICT;

IV- Prestação de serviços tecnológicos: toda atividade complementar 
às funções de ensino, pesquisa e extensão, solicitada por pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, por meio de convênios de  
cooperação, contratos institucionais ou por oferta da Instituição
em atendimento à demanda social e empresarial. Esses 
serviços são prestados por professores e funcionários técnico-



●Coordenação de Propriedade Intelectual - CPI;

●Coordenação de Serviços Tecnológicos e de Inovação – 
CSTI.

§ 4º  A coordenação de Propriedade Intelectual – CPI será formada  de 
duas divisões: 

●Divisão de Prospecção e Redação de Patentes – DPRP;

●Divisão de Transferência de Tecnologia – DTT.

§ 5º Para apoiar o DAPI, e de acordo com seu Regimento Interno, será criado 
um Comitê Gestor da Inovação e da Propriedade Intelectual, formado de:

a) Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação;

b)  Diretor do Departamento de Apoio a Projetos de Inovação 
e Gestão de Serviços  Tecnológicos – DAPI;

 c) Diretor do Departamento de Pesquisa - DPq;

d) Representante da Entidade de Pequenos e Micro 
Empresários do Maranhão  -  SEBRAE/MA;

e) Representante da Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão;

f) Representante do Órgão Estadual da Indústria e Comércio.

§ 6º O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão 
de Serviços Tecnológicos - DAPI, apresenta, assim, a seguinte 
representação gráfica – organograma:

prestação de serviços, firmados entre grupos de pesquisa e laboratórios 
da UFMA, com empresas e instituições, publicas ou privadas, com ou 
sem fins lucrativos, além de organizações não-governamentais.

CAPÍTULO IV
DA FINALIDADE E ESTRUTURA

Art. 5 O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos - DAPI tem como função básica estabelecer 
competências, com o propósito de descentralizar ações e dar celeridade 
na tramitação de procedimentos, processos e iniciativas que estimulem 
a inovação tecnológica, a proteção dos direitos da propriedade 
intelectual, a transferência de tecnologia no âmbito da instituição.

§ 1º O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos - DAPI, insere-se na Estrutura Organizacional 
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, sendo subordinado 
hierarquicamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG.

§ 2º Compõe o núcleo básico de gestão do Departamento de Apoio 
a Projetos de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos - DAPI, 
a inovação tecnológica, a proteção dos direitos da propriedade 
intelectual, a transferência de tecnologia, através de prestações 
de serviços tecnológicos, elaboração/execução de projetos 
apoiados pelo NIT, e o estímulo a grupos de pesquisa de inovação. 

§ 3º O Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e 
Gestão de Serviços Tecnológicos - DAPI, tem, no escopo 
do seu núcleo básico de gestão, as seguintes unidades:



VI- Incentivar as transferências de tecnologias das instituições 
de pesquisas para os setores de serviços e produtivo;

VII- Incentivar a geração de inovações tecnológicas 
competitivas, com vista ao mercado internacional;

VIII- Estabelecer parcerias concretas com os mais 
diversos segmentos empresariais do Maranhão, 
objetivando desenvolver projetos de inovação tecnológica;

IX- Apoiar as ações da Coordenação de Propriedade Intelectual - 
CPI, com foco no crescimento do número de patentes e registros 
de produtos e processos, obtidos no âmbito da UFMA, com 
ou sem envolvimento de parcerias com a classe empresarial;

X- Estabelecer normas gerais que regulem a concessão de financiamentos, 
convênios e contratos visando às parcerias entre a universidade, 
instituições de pesquisas, pesquisadores, empresários e representantes 
de organizações não-governamentais, com foco na prestação de serviços.

Art. 7  A Coordenação de Propriedade 
Intelectual CPI, vinculada ao DAPI, compete:

I- Zelar pela manutenção da política institucional 
de estímulo à proteção das criações, licenciamento, 
inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

II- Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos 
de pesquisa para o atendimento das disposições da Lei nº 10.973, de 2004;

III– Verificar a possibilidade de avaliação de solicitação de 
inventor independente para adoção de invenção na forma 
do art. 23 do Decreto nº 5.563/05 de 13 de outubro de 2005;

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6 Ao Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de 
Serviços Tecnológicos - DAPI, compete:

I- Acompanhar as tendências de mercado servindo como sensor dos 
anseios empresariais quanto às novas tecnologias, ouvido o Comitê 
Gestor de Inovação e Propriedade Intelectual da UFMA;

II- Promover a evolução técnico-científica de áreas do conhecimento, 
resultando no aprimoramento industrial da região;

III- Definir políticas para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas 
no âmbito da UFMA;

IV- Estabelecer mecanismos de articulação interinstitucional, com 
vista a desencadear processos de estímulo e desempenho das pesquisas 
científicas e tecnológicas na UFMA;

V- Incentivar a geração de pesquisas tecnológicas em micros, pequenas 
e médias empresas e cooperativas;



XIV- Propor normatização das atividades relacionadas à propriedade 
intelectual e à transferência de tecnologia, seja através de 
cursos de qualificação ou da prestação de serviços tecnológicos.

XV- Difundir a cultura de Propriedade Intelectual na 
Instituição e fora dela, através de ações e atividades 
em parceria com a classe empresarial e a comunidade.

XVI- Fazer cumprir seus programas de atividades, em perfeita harmonia 
com o funcionamento da PPPG/UFMA, levando em consideração a 
necessidade do aumento da produção científico-tecnológica e de inovação.

Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, o DAPI poderá 
utilizar-se de toda a estrutura da UFMA, mediante ajuste prévio 
entre cada dirigente da respectiva unidade, departamento ou setor. 

Art. 8  À Coordenação de Serviços Tecnológicos e 
de Inovação - CSTI, vinculada ao DAPI, compete:

I- Levantar e manter atualizados cadastros (por segmento 
produtivo e/ou áreas temáticas) de convênios, acordos e 
contratos entre a UFMA e empresas e instituições (públicas ou 
privadas, com ou sem fins lucrativos), além de organizações 
não-governamentais, que tratam de prestação de serviços;

II- Estabelecer, através de um Regulamento de Serviços da UFMA, 
regras e normas para a efetivação dos contratos, convênios e acordos 
visando à prestação de serviços, com base na legislação em vigor 
(Constituição de 1988, Lei da Inovação e Lei da Propriedade Industrial);

III- Facilitar a exploração da propriedade industrial gerada em contratos 
de prestação de serviços com universidades, considerando ser isto 
fundamental para que os preceitos constitucionais sejam observados;

IV- Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações e 
marcas desenvolvidas na instituição;

V- Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações 
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

VI- Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos 
títulos de PI da instituição;

VII- Opinar quanto à conveniência de ceder seus direitos sobre criação, 
mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, para 
que o respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua 
inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente;

VIII- Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e 
projetos de pesquisa desenvolvidos pela Instituição, sejam eles em 
parceria com empresas privadas e/ou organismos públicos ou não;

IX- Cuidar do licenciamento das tecnologias a terceiros, preparando os 
contratos, em parceria com a Assessoria Jurídica da UFMA;

X- Mapear as pesquisas da instituição e gerir o seu banco de 
conhecimento em conjunto com os outros órgãos gestores;

XI- Identificar necessidades da sociedade em termos de demandas 
e de qualificação tecnológicas, além de propor, incentivar e apoiar 
convênios e projetos de cooperação Universidade-Empresa;

XII- Desenvolver estudos e análises referentes à área de Propriedade 
Intelectual;

XIII- Subsidiar a administração, no que diz respeito às políticas de 
pesquisa, inovação e Propriedade Intelectual;



CAPÍTULO VI
DOS CARGOS E FUNÇÕES

Art. 10 Para o exercício de suas competências o Departamento de 
Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos - 
DAPI, dispõe dos seguintes cargos de direção:

●Um cargo de Diretor do Departamento de Apoio a Projetos 
de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos - DAPI, nível 
CD4;

●Um cargo de Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica 
– NIT, nível FG1;

●Um cargo de Coordenador para a Coordenação de Serviços 
Tecnológicos e de Inovação – CSTI, nível FG1;

●Um cargo de Diretor da Divisão de Prospecção e Redação de 
Patentes – DPRP, nível FG5;

●Um cargo de Diretor da Divisão de Transferência de Tecnologia 
– DTT, nível FG5.

CAPÍTULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 11 São atribuições do Diretor do Departamento de Apoio a 
Projetos de Inovação e Gestão de Serviços Tecnológicos – DAPI:

I- Realizar e acompanhar as atividades de gestão da propriedade 
intelectual, mediante observação das prerrogativas não só jurídicas, mas 
principalmente técnicas, que visem a ações estratégicas e de inovação;

II- Garantir a vigília tecnológica e o acompanhamento do estado da arte 
através da criação e do gerenciamento de bancos de patentes, geridos e 
informados por pessoal da Coordenação de Propriedade Intelectual - CPI;

IV- Garantir que a propriedade industrial resultante de tais contratos 
seja de titularidade da empresa, aplicando-se o previsto da Lei da 
Propriedade Industrial;

V- Avaliar e acompanhar convênios, contratos e acordos de prestação 
de serviços tecnológicos, existentes ou a ser criados, de forma a 
garantir que a UFMA, de forma efetiva, disponha dos seus recursos 
materiais, humanos e imateriais, sem, contudo ter prejuízos;

VI- Garantir, de forma ordenada, que o mercado interno, sendo 
considerado um patrimônio nacional, seja incentivado, de modo a 
viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar 
da população e a autonomia tecnológica do Estado;

VII- Elaborar e manter atualizado seu Regimento Interno.

Art. 9  Ao Comitê de Gestão da Inovação e da Propriedade Intelectual 
da UFMA compete:

●Acompanhar as tendências de mercado e levar as informações 
ao DAPI;

●Apoiar o DAPI na elaboração de políticas para o 
desenvolvimento de pesquisa tecnológica e de inovação no 
âmbito da UFMA;

●Informar o DAPI sobre demandas por serviços que possam 
ser prestados por grupos e/ou laboratórios de pesquisa da 
UFMA, de forma a incentivar a geração de novos contratos e 
convênios, com vistas à captação de recursos;

IV- Auxiliar o DAPI, fornecendo informações sobre ferramentas para 
desenvolvimento de novos produtos/processos, para organização para 
inovação e para gestão da inteligência competitiva e de mercado.



XII- Participar efetivamente no gerenciamento de parcerias 
tecnológicas entre a UFMA e as empresas;

XIII- Gerir os processos de avaliação e acompanhamento de projetos 
que envolvam contratos, acordos e convênios visando à prestação de 
serviços a empresas e instituições (públicas ou privadas, com ou sem 
fins lucrativos), bem como organizações não-governamentais;

XIV- Acompanhar a execução orçamentária e financeira do 
Departamento;

XV- Organizar, controlar e manter atualizada a documentação 
relacionada com convênios, acordos e contratos de prestação de 
serviços, bem como de todos os setores do DAPI;

XVI- Providenciar aquisição, guarda e manutenção do acervo 
bibliográfico, equipamentos e materiais do DAPI;

XVII- Estabelecer rotinas simples e racionais a fim de garantir 
funcionamento eficaz do DAPI;

XVIII- Divulgar projetos, pesquisas e inventos realizados na UFMA 
somente aos terem sido tomadas todas as providências para garantir 
o privilégio de propriedade destes, nos termos da legislação vigente;

IXX – Exercer outras atividades relacionadas ao cargo/setor.

Art. 12 São atribuições do Coordenador do Núcleo de Inovações 
Tecnológicas – NIT:

I- Receber representantes de empresas incubadas, associadas 
e parceiras dos programas específicos, bem como inventor 
independente, membros da Rede de NITs etc., para fins de consultoria,

III- Gerenciar os processos de escolha das potenciais Propriedades 
Intelectuais a terem seus privilégios requeridos;

IV- Desenvolver ações para incentivo a produção científica 
própria e/ou dos parceiros envolvidos nas atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento e Inovação;

V- Criar, com auxílio do NIT, portfólios de Propriedade Intelectual, com 
resultados advindos e/ou suportados pelas pesquisas desenvolvidas na 
UFMA, voltadas para a inovação tecnológica, incentivando, inclusive, 
projetos que envolvam parcerias Universidade-Empresa;

VI- Apoiar inventores, através de orientação e redação de documento a 
ser depositado como patentes ou registros;

VII- Desenvolver e apoiar ações para difusão da cultura da propriedade 
Intelectual;

VIII- Realizar, permanentemente, levantamentos de demandas e 
necessidades de segmentos produtivos específicos, no Maranhão, e 
direcionar as demandas aos setores e departamentos da UFMA;

IX- Atualizar tais levantamentos, em consonância com os cadastros da 
Coordenação de Propriedade Intelectual;

X- Criar ambiente de cooperação e oportunidades de desenvolvimentos 
de projetos envolvendo grupos de pesquisa da UFMA e representantes 
da classe empresarial;

XI- Representar a PPPG, quando necessário, em reuniões técnicas 
entre a UFMA e os representantes de segmentos produtivos, tais 
como Sindicatos, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão – 
FIEMA, entre outros;



XI - Exercer outras atividades relacionadas ao cargo/setor.

Art. 13  São atribuições do Diretor da Coordenação de Serviços 
Tecnológicos e de Inovação, CSTI:

I – Acompanhar todos os projetos de Propriedade Intelectual, que 
levem à geração de patentes de invenção, marcas, modelos de utilidade, 
registros de softwares, desenhos industriais e indicações geográficas, 
de forma a identificar aqueles passíveis de transferência tecnológica;

II- Manter atualizados os cadastros de empresas dos diversos segmentos 
produtivos, no Maranhão, de forma a identificar possíveis interessados 
na transferência das tecnologias desenvolvidas no âmbito da UFMA;

III - Estabelecer permanentes contatos com empresas e inventores, de 
modo a iniciar o processo de transferência de tecnologia, mediante 
convênios e/ou contratos;

IV - Celebrar contratos de transferência de tecnologia e de 
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de 
criação desenvolvida no âmbito da UFMA, a título exclusivo ou não-
exclusivo. 

V – Acompanhar os contratos e convênios de transferência e de 
prestação de serviços tecnológicos a empresas, entidades jurídicas 
com ou sem fins lucrativos e até mesmo a pessoas físicas, desde a sua 
concepção até o seu término, isto é, durante toda a vigência do contrato 
ou convênio, de forma a atender a Lei de Inovação e garantir ganhos 
reais à UFMA e também ao criador;

VI - Exercer outras atividades relacionadas à Coordenação de Serviços 
Tecnológicos e de Inovação.

esclarecimentos, aconselhamento e orientações acerca de proteção 
a criações intelectuais potencialmente capazes de serem objeto de 
apropriação nas modalidades abarcadas pela legislação em vigor;

II- Auxiliar e/ou buscar orientações, através de consultores ad hoc, para 
a realização da avaliação do invento/criação do demandante (empresa, 
inventor, pesquisador etc.), visando à identificação do potencial de 
mercado e viabilidade técnica; 

III- Auxiliar e/ou buscar orientações, através de consultores ad hoc, 
para a elaboração de peças específicas (memorial descritivo, desenhos 
técnicos etc.) para compor o pedido de proteção; 

IV- Auxiliar no acompanhamento da tramitação do processo de registro 
junto ao órgão depositário do pedido de proteção;

V- Participar na elaboração e/ou revisão de contratos de transferência 
de Propriedade Intelectual;

VI- Participar do processo de valoração da tecnologia desenvolvida 
– já protegida ou em processo de proteção –, através de estipulação 
de preços de venda e/ou percentuais de licenciamento (fixação de 
royalties), com base na legislação em vigor; 

VII- Apoiar o DAPI nos trabalhos de prospecção tecnológica e 
intermediação de sua transferência, bem como nas ações envolvendo 
parcerias Universidade-Empresa;

VIII- Apoiar a CSTI, na identificação de possibilidades de registros 
de Propriedade Intelectual (patentes, registros sem patente e marcas), 
de produtos ou processos originados de projetos e/ou contratos de 
prestação de serviços às empresas, observada a lei de Propriedade 
Industrial e a Lei de Inovação;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

RESOLUÇÃO CONSUN No 194/2014

Dispõe sobre as Políticas de Inovação, 
Transferência de Tecnologia e 
Serviços Tecnológicos no âmbito da 
UFMA, em cumprimento ao disposto 
na Lei 10.973/04 (Lei de Inovação), 
regulamentada pelo Decreto nº. 
5.563/05, e dá outras providências.

 O Conselho Universitário da Universidade Federal do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

 A autonomia universitária constante do art. 207, da 
Constituição da República de 1988, e os arts. 53 e 54 da Lei 
nº. 9.394/96; 
 A determinação do artigo 16, da Lei nº. 10.973/04, 
regulamentada pelo artigo 17, do Decreto nº. 5.563, de 11 de 
outubro de 2005; 
 A necessidade de se estabelecer, no âmbito da UFMA,  
as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica 
e tecnológica e regulamentar as atividades de inovação, 
propriedade intelectual, transferência e licenciamento de 
tecnologia, em consonância com o disposto nos artigos 218 e 
219 da Constituição da República de 1988,  na Lei 8.974/95 
(Lei de uso das técnicas de engenharia genética e liberação no 
meio ambiente de organismos geneticamente modificados), na 
Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), na Lei 9.456/97 
(Lei de Proteção de Cultivares), na Lei 9.609/98 (Programa de

CAPITULO VIII
DA GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS 

Art. 14  Os projetos de inovação tecnológica e de pesquisa 
científica e tecnológica, desenvolvidos no ambiente produtivo, 
em conformidade com a Lei 10.973/04 e o Decreto 5.563/05, 
deverão ser aprovados pelos órgãos deliberativos das unidades 
e setores acadêmicos e pela administração superior da UFMA.

Parágrafo único. Caberá ao DAPI/UFMA realizar, previamente, a 
avaliação das questões afetas aos direitos da propriedade intelectual 
e sigilo das informações estratégicas, na forma de seu regulamento. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15  Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, 06 de dezembro de 2010

Prof. Dr. NATALINO SALGADO FILHO
Presidente



tecnologia e da inovação; 

II - Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, 
programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar 
ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento 
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou 
mais criadores; 

III - Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de 
criação; 

IV - Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos 
ou serviços; 

V - Inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo 
de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades 
ou características ao produto ou processo que implique melhorias 
incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando 
maior competitividade no mercado;

VI - Instituição Científica e Tecnológica (ICT): órgão ou entidade 
da administração pública que tenha por missão institucional, dentre 
outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico; 

VII - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): núcleo ou órgão 
constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política 
de inovação; 

VIII- Instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei no 
8.958/94, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino

RESOLVE: 

Art. 1º. A UFMA deverá promover ações de incentivo à inovação 
científica e tecnológica no ambiente produtivo, bem como ações que 
regulamentem os acordos de cooperação e contratos institucionais 
para prestação de serviços, com o objetivo de contribuir com a 
independência tecnológica e o desenvolvimento econômico e social 
do Estado do Maranhão. 

Art. 2º.Toda criação ou inovação poderá ser objeto de proteção pela 
UFMA, mediante o exercício dos direitos de propriedade intelectual, 
respeitado o disposto nesta Resolução. 

Art. 3º. A fim de facilitar a comunicação entre a comunidade 
acadêmica, órgãos públicos e a iniciativa privada, serão adotados os 
seguintes conceitos, presentes no art. 2º do Decreto 5.563, de 11 de 
novembro de 2005:

I - Agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou 
privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que 
visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da

Computador), na Lei 9.610/98 (Lei de Direito 
Autoral), na Lei 10.973/04 (Lei de Inovação) e seu
Decreto regulamentar de nº. 5.563, de 11 de novembro 
de 2005, na Lei 11.196/05 (Lei de Incentivos Fiscais à 
Inovação Tecnológica) e na legislação afim; 
A necessidade de estabelecer competências, com o 
propósito de descentralizar ações e dar celeridade na 
tramitação de procedimentos, processos e iniciativas que 
estimulem a inovação tecnológica, a proteção dos direitos 
da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia 
no âmbito da instituição



vinculado à UFMA, quando a criação, cumulativamente:

a) Não decorra do exercício das atribuições do cargo que exerça; 

b) Não tenha sido desenvolvida no âmbito da instituição. 

§ 3º Considera-se desenvolvida no âmbito institucional da 
UFMA a obra ou criação resultante de atividades realizadas 
com a utilização de suas instalações, ou com o emprego de seus 
recursos financeiros, materiais ou imateriais, equipamentos, 
dados, informações e conhecimentos de qualquer natureza. 

Art. 4º. A gestão das atividades de proteção à propriedade intelectual 
e inovação na UFMA será exercida pelo setor responsável, no caso o 
Departamento de Apoio a Projetos de Inovação e Gestão de Serviços 
Tecnológicos, DAPI, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PPPG.

Art. 5º. Toda criação desenvolvida no âmbito da UFMA que se revelar 
apta a ensejar proteção pelo exercício dos direitos da propriedade 
intelectual ou que por sua condição estratégica possa ser protegida por 
know-how, informação não divulgada ou segredo industrial, deverá ser 
comunicada pelo seu respectivo criador ou inventor ao DAPI/PPPG.

§ 1º A decisão sobre o interesse ou não da UFMA em proteger 
determinadas criações desenvolvidas no âmbito das suas 
dependências, proteção esta na forma de patentes, modelos de 
utilidade, desenhos industriais, registros de softwares, entre 
outras formas de propriedade intelectual, será do CONSEPE, 
ouvido antes a PPPG e o Comitê de Propriedade Intelectual.

§ 2º As atribuições e a composição do Comitê de Propriedade 
Intelectual estão definidas na Resolução CONSUN 153/2010, de 
criação do DAPI/PPPG.

e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; 

IX - Pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou 
emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico; e 
X - Inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo 
efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor 
ou autor de criação. 

XI- Prestação de serviço: toda atividade complementar às funções de 
ensino, pesquisa e extensão solicitadas por pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, por meio de convênios de cooperação, contratos 
institucionais ou por oferta da Instituição em atendimento à demanda 
social. Esses serviços são prestados por professores e funcionários 
técnico-administrativos, podendo haver participação de estudantes 
(bolsistas).

§ 1º Para efeitos desta resolução, equiparam-se à figura do criador 
descrita no inciso III, deste artigo: 

a) Os servidores docentes, professores visitantes, pesquisadores 
visitantes, técnico-administrativos, estagiários, alunos de graduação 
ou de pós-graduação, responsáveis pela criação ou inovação, ainda que 
não tenham mais vínculo com a Universidade na época em que forem 
protegidos ou transferidos os respectivos direitos sobre a criação. 

b) A pessoa física que não se enquadra no inciso anterior, mas que 
tenha contribuído efetivamente na geração da criação ou inovação, 
desde que exista prévio instrumento jurídico em que tenham sido 
estabelecidas as condições da parceria com a UFMA. 

§ 2º Será equiparado ao “inventor independente”, descrito 
no inc. XI, deste artigo, o servidor ou o empregado público



§ 2º O CONSEPE publicará Resolução, na qual serão estabelecidas 
as prioridades, os critérios e os requisitos técnicos e formais 
para a permissão de uso e compartilhamento previsto neste 
artigo, devendo estas normas obedecer às disposições desta 
resolução e considerar, no mínimo, os seguintes aspectos: 

a) Que a utilização ou o compartilhamento não prejudiquem 
as atividades de ensino e pesquisa que são realizadas 
habitualmente no laboratório ou em outra instalação da UFMA; 

b) O estabelecimento de regras usuais de sigilo e a obrigatoriedade 
de assinatura de cláusula de confidencialidade em relação às 
informações que as empresas, organizações e demais envolvidos 
vierem a ter acesso por ocasião da execução do contrato ou convênio; 

c) A previsão de remuneração para a unidade/setor que 
abriga o laboratório ou a instalação objeto da permissão de 
uso ou compartilhamento, e para a UFMA, com o intuito de 
cobrir os gastos com a manutenção geral da infra-estrutura 
compartilhada e a depreciação dos equipamentos envolvidos.

§ 3º Caso a mera permissão de uso de que trata o inciso 
II deste artigo resultar em criação inovadora, pertencerá 
exclusivamente à empresa ou organização contratante a 
titularidade sobre a respectiva propriedade intelectual. 

§ 4º Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, o compartilhamento em 
parceria com a UFMA no desenvolvimento da atividade que resultar em 
inovação, assegurará à UFMA a co-titularidade da propriedade intelectual, 
o que deverá ser estabelecido expressamente no contrato ou convênio.

Art. 8º. A UFMA poderá celebrar contratos de transferência 
de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito

Art. 6º. A UFMA poderá estimular e apoiar o desenvolvimento de 
projetos de cooperação, envolvendo empresas nacionais, instituições 
científicas e tecnológicas e organizações de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
com o objetivo de gerar produtos e processos inovadores. 

Parágrafo Único: A UFMA figurará sempre como titular ou co-titular 
sobre criação ou inovação obtida nos termos do caput deste artigo, 
sempre que ela for desenvolvida com a utilização de suas instalações, 
equipamentos, ou com o emprego de seus recursos humanos, 
financeiros ou imateriais, ressalvados os casos previstos no § 3º, do 
art. 8, desta Resolução. 

Art. 7º. As unidades acadêmicas poderão, mediante remuneração 
e por prazo determinado, nos termos de convênio ou contrato, ou 
instrumento congênere (Art. 2, parágrafo único, Lei 8666/1993): 

I - Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 
materiais e demais instalações com microempresas e empresas de 
pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, inclusive 
para atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade fim; 

II - Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, 
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas 
próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito 
privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde 
que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade precípua, 
nem com ela conflite. 

§ 1º O setor ou centro acadêmico a que estiver vinculado o laboratório 
poderá informar a PPPG sobre as demandas das empresas e 
organizações interessadas em desenvolver projetos em parceria com 
a UFMA.



§ 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo seguirá 
os critérios estabelecidos pelo CONSEPE, em consonância com 
as leis vigentes e o regimento e o estatuto da Universidade. 

§ 2º A utilização de tecnologia protegida de titularidade da UFMA 
na prestação de serviços voltada para a inovação tecnológica deverá 
ser autorizada pelo CONSEPE, após parecer do DAPI e aprovação 
pelo dirigente da PPPG, nos termos de seu regimento interno.

§ 3º O servidor da UFMA envolvido na prestação de serviços 
prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição 
pecuniária, diretamente da UFMA ou da instituição de apoio 
com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de 
adicional variável, e desde que custeado exclusivamente 
com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 

§ 4º O valor do adicional variável de que trata o § 3º fica sujeito 
à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, 
vedadas a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos 
proventos, bem como a referência como base de cálculo para 
qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal e 
configura, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212/91, ganho eventual. 

§ 5º A retribuição pecuniária concedida a título de adicional variável 
somente poderá ser outorgada ao servidor cuja atuação esteja 
vinculada diretamente ao objeto da contratação, de modo que os 
resultados esperados não seriam alcançados sem a sua participação. 
 
§ 6º Para os fins deste artigo, considera-se servidor: 
a) Aquele compreendido pela Lei 8112/90;  

b) Aquele contratado sob a égide da Lei 8745/93, art. 
2º, incisos IV, V, VI, alínea “h”, VII e VIII. 

de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida, a título 
exclusivo ou não-exclusivo, respeitados os procedimentos da Lei 
8.666/93.

§ 1º Nos casos em que houver cláusula de exclusividade, para os 
fins de que trata o caput deste artigo, a contratação de transferência 
de tecnologia deverá ser precedida de publicação de edital, para 
a definição das condições, critérios e requisitos para a escolha do 
contratado, nos termos do artigo 7º do Decreto 5.563/05. 

§ 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia 
ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão 
ser firmados diretamente, por meio de dispensa de licitação, com a 
empresa ou organização, sem necessidade de publicação de edital, 
sendo exigidos, porém, a comprovação de regularidade jurídica e fiscal 
do contratado, assim como comprovação de sua qualificação técnica e 
econômico-financeira. 

§ 3º A empresa contratada a título exclusivo para a exploração 
da criação protegida perderá este direito, caso não comercialize a 
tecnologia no prazo e condições previstos no edital, podendo, nesta 
hipótese, proceder a UFMA a nova contratação. 

Art. 9º. A UFMA, sob deliberação do CONSEPE, em circunstâncias 
especiais, poderá exercer diretamente o direito de uso ou de exploração 
de criação protegida, ouvido o setor responsável pela proteção da 
propriedade intelectual (DAPI/PPPG), sendo imperativa a existência 
de instrumento contratual para esta finalidade, em que constem todos 
os direitos e obrigações das partes envolvidas na atividade.
 
Art. 10 A UFMA poderá prestar às instituições públicas ou privadas 
serviços compatíveis com atividades de pesquisa científica e 
tecnológica voltadas à inovação, na forma do regulamento.



estratégicas, na forma de seu regulamento. 

Art. 13 O servidor ou empregado público vinculado à UFMA, 
envolvido na execução das atividades previstas no artigo 12, poderá 
receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da instituição 
de apoio ou da agência de fomento integrantes da parceria.

§ 1º A bolsa de estímulo à inovação, concedida nos moldes do 
caput deste artigo, constitui-se em doação civil a servidores 
da UFMA para a realização de projetos de pesquisa científica 
e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou 
processo, cujos resultados não revertam economicamente 
para o doador, nem importem em contraprestação de serviços. 

§ 2º Somente serão caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem 
expressamente previstas no conteúdo do projeto, com identificação 
dos valores, definição de periodicidade, duração e beneficiários. 

§ 3º As bolsas concedidas na forma e moldes estabelecidos nos 
parágrafos anteriores, nos termos deste artigo, serão isentas de imposto 
de renda, conforme disposição legal do art. 26 da Lei nº.9.250/95, 
e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição 
previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III da Lei nº. 8.212/91. 

Art. 14 Os recursos financeiros auferidos diretamente pela 
transferência de tecnologia são considerados receita própria, 
sendo que sua gestão será exercida pela UFMA, com observância 
dos critérios e normas do Sistema de Administração Financeira 
do Governo Federal - SIAFI e da legislação federal correlata.
 
Art. 15 As receitas provenientes de convênios, acordos, 
ajustes, auxílios e outras avenças congêneres, celebrados 
com a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e

Art. 11 A UFMA poderá celebrar acordos de parceria ou 
cooperação para a realização das atividades conjuntas de pesquisa 
científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, 
produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

Parágrafo único. As partes envolvidas no acordo de que trata o caput deste 
artigo deverão prever, mediante contrato ou convênio, a titularidade da 
propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração 
das criações resultantes da parceria firmada, assegurado aos signatários 
o direito de licenciamento, observado o disposto nos parágrafos 4º 
e 5º, do artigo 6º, da Lei nº. 10.973/04, e as disposições seguintes: 

a) A propriedade intelectual e a participação nos resultados serão 
asseguradas na proporção equivalente ao montante do valor agregado 
do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos 
humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes. 

b) Os pesquisadores envolvidos no acordo deverão, por no meio 
de instrumento jurídico hábil, estipular entre eles o percentual 
da fração que será dividida, no caso de produto/processo que 
resulte em premiação, além de prestar compromisso quanto à 
fiel transmissão de dados e conhecimentos técnicos referentes 
à tecnologia, quando da sua transferência ou licenciamento. 

Art. 12 Os projetos de inovação tecnológica e de pesquisa científica e 
tecnológica, desenvolvidos no ambiente produtivo, em conformidade 
com a Lei 10.973/04 e o Decreto 5.563/05, de que tratam os artigos 6, 10 
e 11 desta resolução, deverão ser aprovados pelos órgãos deliberativos 
das unidades e setores acadêmicos, pelo DAPI/PPPG e pelo CONSEPE. 

Parágrafo único. Caberá ao DAPI/PPPG realizar, 
previamente, a avaliação das questões afetas aos direitos 
da propriedade intelectual e sigilo das informações



descrita no art. 5 desta resolução, de cujo desenvolvimento tenha 
participado diretamente ou tenha tomado conhecimento, sem antes 
obter expressa autorização do CONSEPE, ouvido o DAPI/PPPG. 

§ 1º - As regras de sigilo e confidencialidade de que trata o caput 
deste artigo são extensíveis a todos os convênios de parceria 
com entidades de direito público e/ou privado, contratos de 
prestação de serviços tecnológicos e todos os demais que tenham 
por objeto a geração de inovação científica ou tecnológica. 

§ 2º - Nos casos de parcerias voltadas para a geração de inovação 
científico-tecnológica, quando houver necessidade de autorização 
da instituição parceira para publicação ou divulgação de quaisquer 
informações ou dados tratados como sigilosos, a mesma deverá ser 
encaminhada ao setor responsável pela proteção da propriedade 
intelectual, no âmbito da PPPG, com prazo mínimo de 45 dias 
de antecedência da previsão da publicação ou divulgação. 

§ 3º - É obrigatória a citação/referência à UFMA em publicações 
científicas ou qualquer outro meio de divulgação de resultado de 
pesquisas realizadas com a utilização de suas instalações, equipamentos, 
ou com o emprego de seus recursos humanos, financeiros ou imateriais. 

Art. 19 A UFMA, a seu critério, poderá conceder afastamento ao 
seu pesquisador público, a fim de que este possa prestar colaboração 
a outra ICT ou mesmo a uma empresa ou organização, pública ou 
privada, com ou sem fins lucrativos, mediante o exercício de atividade 
compatível com a natureza do cargo que exerce na Universidade, 
nos termos do inciso II do art. 93 da Lei 8.112/90, e também para 
desenvolver projeto de inovação, com vistas à geração de produtos/
processos, factíveis de Propriedade Intelectual, conforme o art. 14 
da Lei nº. 10.973/04, mediante autorização do responsável pelo setor 
acadêmico e posterior parecer favorável do setor responsável, da PPPG.

seus órgãos, autarquias e fundações, obedecerão às normas do respectivo 
concedente, naquilo que não conflitar com a legislação federal, e 
também em conformidade com o que dispuser o instrumento contratual.

Art. 16 Os ganhos econômicos auferidos pela UFMA com a 
exploração econômica direta de criação ou pela de transferência de 
tecnologia, sob a forma de cessão de direitos, royalties, participação 
regulada por contratos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, 
a qualquer título, obedecerão aos percentuais estabelecidos 
no projeto ou convênio, obedecendo a Lei de Inovação, sendo 
consultada a Procuradoria Jurídica, em casos de dúvidas. 

§ 1º - Para efeitos desta resolução, entende-se por ganhos 
econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer 
benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou 
por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações 
legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. 

§ 2º - Os ganhos de que tratam o caput deste artigo serão pagos pela 
UFMA diretamente aos responsáveis pelo desenvolvimento do produto/
processo que resulte em propriedade intelectual, em prazo não superior 
a 01 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.
 
Art. 17 A UFMA poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante 
expressa e motivada aprovação do CONSEPE, a título não-oneroso, 
ouvido o setor responsável pela proteção da propriedade intelectual, 
no âmbito da PPPG, para que seu respectivo criador possa exercê-
los em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade.

Art. 18 É expressamente vedado ao dirigente, ao criador, ao 
servidor docente, ao técnico administrativo, ao colaborador em 
projeto, ao prestador de serviços ou ao aluno, divulgar, noticiar 
ou publicar qualquer aspecto de criação apta a ensejar a proteção



VII, da Lei n.º 8.745/93, modificada pelo art. 24 da Lei 10.973/04 (Lei 
de Inovação), independentemente de autorização específica. 

§ 4º - A licença de que trata o caput deste artigo poderá ser interrompida 
a qualquer tempo, a pedido do pesquisador público.

§ 5º - Após o término da licença, o pesquisador deverá apresentar 
relatório das atividades desenvolvidas, além da entrada de pedido(s) 
de patente(s) e/ou registro(s) do(s) produto(s) e/ou processo(s) 
desenvolvidos, bem como justificativa documentada, no caso de seu 
afastamento não haver resultado em nenhum tipo de Propriedade 
Intelectual. 

Art. 21 A UFMA poderá, a seu critério e mediante solicitação do 
interessado, adotar a criação de inventor independente para futuro 
desenvolvimento, incubação, utilização ou transferência para o setor 
produtivo. 

§ 1o  A PPPG avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva 
área de atuação, o interesse no seu desenvolvimento e encaminhará 
para o CONSEPE que, no prazo máximo de 06 (seis) meses, proferirá 
decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2o Adotada a invenção pela UFMA, o inventor independente deverá 
se comprometer, mediante contrato, a compartilhar a titularidade 
e os ganhos econômicos auferidos com a exploração econômica da 
invenção protegida, em percentuais a serem previamente definidos. 

Art. 22 A UFMA, na elaboração e execução dos seus orçamentos, 
adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão da sua 
Política de Inovação para permitir o recebimento de receitas e o 
pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos 
arts. 4º, 6º, 9º e 10º do Decreto 5.563/05, o pagamento das despesas

VII, da Lei n.º 8.745/93, modificada pelo art. 24 da Lei 10.973/04 (Lei 
de Inovação), independentemente de autorização específica. 

§ 4º - A licença de que trata o caput deste artigo poderá ser interrompida 
a qualquer tempo, a pedido do pesquisador público.

§ 5º - Após o término da licença, o pesquisador deverá apresentar 
relatório das atividades desenvolvidas, além da entrada de pedido(s) 
de patente(s) e/ou registro(s) do(s) produto(s) e/ou processo(s) 
desenvolvidos, bem como justificativa documentada, no caso de seu 
afastamento não haver resultado em nenhum tipo de Propriedade 
Intelectual. 

Art. 21 A UFMA poderá, a seu critério e mediante solicitação do 
interessado, adotar a criação de inventor independente para futuro 
desenvolvimento, incubação, utilização ou transferência para o setor 
produtivo. 

§ 1o  A PPPG avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva 
área de atuação, o interesse no seu desenvolvimento e encaminhará 
para o CONSEPE que, no prazo máximo de 06 (seis) meses, proferirá 
decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2o Adotada a invenção pela UFMA, o inventor independente deverá 
se comprometer, mediante contrato, a compartilhar a titularidade 
e os ganhos econômicos auferidos com a exploração econômica da 
invenção protegida, em percentuais a serem previamente definidos. 

Art. 22 A UFMA, na elaboração e execução dos seus orçamentos, 
adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão da sua 
Política de Inovação para permitir o recebimento de receitas e o 
pagamento de despesas decorrentes da aplicação do disposto nos 
arts. 4º, 6º, 9º e 10º do Decreto 5.563/05, o pagamento das despesas

§ 1º A compatibilidade de que trata o caput ocorrerá quando as 
atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego, descritas em lei 
ou regulamento, guardarem pertinência com as atividades previstas em 
projeto a ser desenvolvido e aprovado pela instituição de destino.

§ 2º Durante o período de afastamento de que trata o caput deste artigo, 
é assegurado ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, 
bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade 
social ao qual estiver vinculado. 

a) As gratificações mencionadas neste parágrafo somente serão 
concedidas caso o pesquisador público se mantenha na atividade 
docente na UFMA ou em qualquer outra ICT.

Art. 20 É facultado à UFMA conceder licença não-remunerada a 
seu pesquisador público, desde que este não se encontre em estágio 
probatório, com o objetivo de constituir empresa com a finalidade de 
desenvolver atividade inovadora, mediante autorização expressa do 
responsável pelo setor acadêmico e posterior parecer favorável do 
DAPI/PPPG, respeitado o procedimento previsto em lei.

§ 1º - A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo 
de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período. 

§ 2º - Nos termos do § 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 art. 117 da Lei no 8.112, de 1990.

§ 3º - Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo à 
UFMA, poderá ser efetuada contratação temporária nos termos do art. 
2º, inc.

§ 1º A compatibilidade de que trata o caput ocorrerá quando as 
atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego, descritas em lei 
ou regulamento, guardarem pertinência com as atividades previstas em 
projeto a ser desenvolvido e aprovado pela instituição de destino.

§ 2º Durante o período de afastamento de que trata o caput deste artigo, 
é assegurado ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, 
bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade 
social ao qual estiver vinculado. 

a) As gratificações mencionadas neste parágrafo somente serão 
concedidas caso o pesquisador público se mantenha na atividade 
docente na UFMA ou em qualquer outra ICT.

Art. 20 É facultado à UFMA conceder licença não-remunerada a 
seu pesquisador público, desde que este não se encontre em estágio 
probatório, com o objetivo de constituir empresa com a finalidade de 
desenvolver atividade inovadora, mediante autorização expressa do 
responsável pelo setor acadêmico e posterior parecer favorável do 
DAPI/PPPG, respeitado o procedimento previsto em lei.

§ 1º - A licença a que se refere o caput deste artigo dar-se-á pelo prazo 
de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período. 

§ 2º - Nos termos do § 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 art. 117 da Lei no 8.112, de 1990.

§ 3º - Caso a ausência do servidor licenciado acarrete prejuízo à 
UFMA, poderá ser efetuada contratação temporária nos termos do art. 
2º, inc.



Art. 25  Os projetos de prestação de serviços tecnológicos e/ou 
transferência de tecnologia deverão conter, no mínimo: 
I- Identificação do projeto;
II- Caracterização (justificativa e área de abrangência);
III- Objetivos gerais e específicos; 
IV- Metodologia; 
V- Entidades e unidades/órgãos da uel envolvidos; 
VI- Recursos materiais (existentes na UFMA, pleiteados ou alocados 
por agentes externos para a execução do projeto); 
VII- Recursos humanos
 a)Servidores: identificação, função, encargos e atividades a 
serem executadas no projeto.
 b)Discentes: identificação; departamento ou unidade 
acadêmica, número de matrícula, carga horária despendida no projeto, 
encargos e atividades a serem executadas no projeto.
 c)Terceiros. 
VIII- Recursos financeiros (por itens de dispêndio, fonte e destinações, 
nos termos do artigo 15);
IX- Prazo de duração do projeto;
X- Formas de repasse dos recursos financeiros à UFMA;
XI- Critério de distribuição de valores entre os integrantes do projeto 
e os respectivos valores;
XII- Indicação do coordenador do projeto;
XIII- Cronograma de execução.

Art. 26  Os projetos de prestação de serviços tecnológicos e/ou 
transferência de tecnologia deverão ser encaminhados à PPPG, 
observando os passos descritos no regimento do setor responsável.

§ 1º Antes de ser enviado à PPPG, o projeto de prestação de serviços 
tecnológicos e/ou transferência de tecnologia deverá ser submetido 
ao Colegiado da Sub-Unidade e da Unidade acadêmicas, para prévia 
análise e aprovação.

para a proteção da Propriedade Intelectual e os pagamentos devidos 
aos criadores e eventuais colaboradores. 

Parágrafo Único. Os recursos financeiros de que trata o caput deste 
artigo, percebidos pela UFMA, constituem receita própria e deverão 
ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa 
tecnológica e de inovação. 

Art. 23  Fica estabelecido que o criador responderá administrativa, 
civil e penalmente pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo 
público ou pessoal, no que diz respeito à inobservância desta 
Resolução, bem como das demais disposições legais referentes à 
propriedade intelectual. 

Art. 24 As solicitações de prestação de serviços tecnológicos, por parte 
de pesquisadores ou grupos de pesquisa da UFMA, para empresas 
ou organizações, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 
que possam ou não resultar em acordos de cooperação e contratos 
institucionais, ou mesmo aditivos de acordos ou contratos já firmados, 
serão formalizadas através de projetos, acompanhados dos respectivos 
planos de trabalho, no DAPI/PPPG.

§ 1º Podem ser enquadrados como prestação de serviços tecnológicos: 
consultorias, assessorias, desenvolvimento de produtos, de processos e 
de soluções específicas, auditorias, análises, vistorias, perícias, ensaios 
e análises laboratoriais, cursos objetivando a propriedade intelectual e 
a transferência de tecnologia, entre outras atividades.

§ 2º  O DAPI, sendo o setor responsável pela gestão de serviços 
tecnológicos e de inovação, e estando vinculado à PPPG, deverá 
elaborar e manter atualizado o seu Regimento Interno, de forma a 
estabelecer regras e critérios para aprovação dos projetos de pesquisa 
de que tratam o caput deste artigo.



pela Procuradoria Jurídica, em cumprimento ao disposto na Lei 
10.973/04 (Lei de Inovação), regulamentada pelo Decreto nº. 5.563/05 
e à Lei 8.423/1992 (art. 7º.).

Art. 29  O fomento e a difusão da cultura de inovação e da cultura 
empreendedora, no meio acadêmico, deverão ser de competência 
não só da PPPG, mas também da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, 
através do seu Departamento de Empreendedorismo e Inovação, 
DEMI.

Art. 30 A PROEX, através do DEMI, deverá apoiar e coordenar 
a iniciação científico-tecnológica, a criação e manutenção de 
empresas juniores e os arranjos de desenvolvimentos associativistas, 
especificamente na modalidade incubação, nos setores social, cultural 
e tecnológico.

Art. 31  A PROEX, através do DEMI, deverá coordenar os processos de 
criação, manutenção e expansão de empresas de base tecnológica, com 
vistas a aprimorar o papel da incubadora de empreendimentos, criando 
ainda condições favoráveis à implantação de parques tecnológicos na 
UFMA.

Art. 32   Os casos omissos nesta resolução serão apreciados e deliberados 
pelo CONSEPE, ouvido o Comitê de Propriedade Intelectual, o DAPI/
PPPG e o DEMI/PROEX. 

Art. 33   Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

São Luís, ....... de................. de 2013.
Prof. Dr. Natalino Salgado Filho

Presidente

§ 2º Todos os projetos aprovados pelo CONSEPE, estão sujeitos à 
avaliação prévia do Pró-Reitor/PPPG, tendo sido antes submetidos 
a parecer prévio do DAPI, em seguida à anuência da Procuradoria 
Jurídica e, quando for o caso, à avaliação do Comitê de Ética da 
UFMA.

§ 3º Os projetos com orçamentos de pequena monta poderão ser 
contratados de maneira simplificada, por meio de processo licitatório, 
ouvido, caso necessário, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

§ 4º Valores maiores serão contratados mediante contrato específico, 
inicialmente discutido no DAPI/PPPG, e aprovado pela Procuradoria 
Jurídica, observando o procedimento licitatório.

Parágrafo único. O setor de convênios da UFMA procederá à orientação 
necessária na elaboração das minutas dos documentos especificados 
no caput deste artigo, a serem apreciadas pelos órgãos colegiados.

Art. 27 A captação de recursos financeiros para a viabilização 
das atividades de prestação de serviços é de responsabilidade do 
proponente.

Art. 28 Os profissionais envolvidos nas atividades de prestação de 
serviços e/ou transferência de tecnologia podem ser remunerados a 
título de bolsas de estudo, sendo que essa remuneração diz respeito 
às atividades exercidas junto ao junto ao projeto em horários diversos 
dos já programados para o exercício de suas funções administrativas/
acadêmicas.

Parágrafo Único: Os valores destinados a esses pagamentos não podem 
ultrapassar 1/3 do valor total do projeto, salvo em casos especiais nos 
quais a aprovação se dará mediante justificativa aprovada pela unidade 
ou setor acadêmico, pelo DAPI/PPPG, pelo CONSEPE, bem como




