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ATA DA
30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO

DATA: 4a feira, 24 de agosto de 2016, 10h00min às 12h00min [horário de Brasília]
LOCAL: via Skype
DIRETORIA - Quórum: 4 de 5
Cristina M. Quintella
Shirley Virginia Coutinho
Maria das Graças Ferraz Bezerra
Gesil Sampaio Amarante Segundo
Marcus Julius Zanon

Presidente
Vice-Presidente
Diretora Técnica
Diretor Técnico
Diretor Técnico

Diretoria e Diretório
Diretoria e Diretório
Diretoria e Diretório
Diretoria e Diretório
Diretoria e Diretório

Presente
Não esteve presente
Presente
Presente
Presente

ASSISTENTES COM VOZ

Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar)
Sabrina Verzola (UNIFAP)
Silvia Beatriz Uchoa (UFAL)
Manoela Estefânea Boff Zortéa Guidolin
Paula Jamile Rocha Santos

Coordenador Regional SE
Suplente Regional NO
Membro Conselho Fiscal
Bolsista (TECPAR)
Secretária do FORTEC

Diretório
Diretório
Conselho Fiscal
Convidada
Secretaria

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Pauta Aprovada:
1 - Expediente
2 - Aprovação da ata da 29a Reunião Ordinária de Diretoria e 21a Reunião Ordinária de Diretório.
3 - PROFNIT e seu andamento [Relatora: Graça]
4 - Relato das ações internacionais do FORTEC [Relatores: Shirley (EUA, UK, França), Zanon (Rede TT->INOVA),
Cristina (Rede de Redes), outras}
5 - Minicursos Eventos Anprotec
6 - Comprovação de representante junto ao FORTEC [Relatora: Cristina]
7 - X FORTEC [Relatora: Valquíria]

1 - Expediente
A Presidente relatou que, conforme decidido no X FORTEC EM Cuiabá e apreciado por e-mail pelos membros da
Diretoria, O FORTEC encaminhou solicitação para o INPI de uma Fast Track para ICTs brasileiras.
Ao Presidente do INPI
Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil
Exmo. Sr. Luiz Otávio Pimentel
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Em atendimento:
À proposta pelos associados do FORTEC presentes às atividades do X Encontro
Nacional do FORTEC ocorrido em Cuiabá, MT, Brasil de 10 a 13 de maio de 2016.
Considerando:
A aprovação da LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016 que dispõe sobre
estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e
tecnológica e à inovação
A LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016 no que tange às atribuições dos Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) que são estruturas instituídas por uma ou mais ICTs, com
ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política
institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei,
a missão do Sistema MDIC de Formular, executar e avaliar políticas públicas para a
promoção da competitividade, do comércio exterior, do investimento e da inovação nas
empresas e do bem-estar do consumidor.
A missão do INPI de Assegurar a proteção e promoção da Propriedade Industrial, quer a
nível nacional, quer internacional, de acordo com a política de modernização e
fortalecimento da estrutura empresarial do país, nomeadamente em colaboração com as
organizações internacionais de que Portugal é membro.
Visando:
Atender suas atribuições em especial o estímulo à atividade de inovação nas Instituições
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a atração, a
constituição e a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de
parques e polos tecnológicos no País.
Atender as finalidades do de representar as universidades, institutos de pesquisa,
instituições gestoras de inovação e tecnologia gestores, no gerenciamento das políticas
de inovação e das atividades relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de
tecnologia.
Vimos por esta solicitar que
Considere e avalie a criação de um Projeto Piloto de Priorização de Exame de Pedido de
Patente cujo pedido é depositado por uma ICT, a exemplo da RESOLUÇÃO Nº 160, DE
17 DE FEVEREIRO DE 2016.
2 - Aprovação da ata da 29a Reunião Ordinária de Diretoria e 21a Reunião Ordinária de Diretório.
A ata foi enviada previamente por e-mail para apreciação. Depois de alterações sugeridas no texto foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade.
3 - PROFNIT e seu andamento
Foi informado que a UFBA enviou uma carta para a CAPES, informando que não será a Sede do PROFNIT e que a
UFAL manifestou interesse.
Foi informado que a secretaria geral do PROFNIT continua com a Coordenadora Acadêmica.
3 - Falou da CHAMADA PROFNIT 02/2016 que expande o quadro de Docentes no âmbito dos pontos focais já
existentes no PROFNIT, dada a capacidade de orientação ociosa em cada ponto focal e o aumento de 30% do
corpo docente.
4 - Proposta de mais de 200 vagas para a seleção 2017 para novos discentes, devendo sair ainda este ano.
5 - Chamada de novos pontos focais que será pela CAPES e cada candidato deverá preencher o APCN no módulo
da instituição e com previsão que ocorra este ano a chamada.
6 - De acordo com a avaliação dos alunos, o PROFNIT está sendo muito bom.
4 - Relato das ações internacionais do FORTEC
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O Diretor Marcus Zanon com a bolsista de apoio técnico à pesquisa e inovação tecnológica na Agência Tecpar de
Inovação (AGTI), Engenheira de Alimentos, Manoela Estefânea Boff Zortéa Guidolin, destacaram os pontos das
atividades da Rede TT->INOVA (JUNHO-AGOSTO/2016)
• Visita e troca de experiências do Coordenador da Rede (Sr. Marcus J. Zanon) com Instituto Pedro Nunes
(IPN), em Portugal;
• Solicitação da relação de empresas incubadas e graduadas aos coordenadores das instituições
participantes;
• Encaminhamento de texto sugestão e solicitação de divulgação da rede na homepage das instituições
participantes;
• Calendário de eventos partilhado publicamente na página da Rede (http://www.nitpar.pr.gov.br/);
• Encaminhamento de formulário base para preenchimento pelas empresas de base tecnológica para mapear
seus gargalos com relação à transferência de tecnologia;
• Reunião com as coordenadoras da Plataforma ITEC (Sra. Vera Crósta da ANPEI), e do Ministério da
Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI (Sra. Eliana Cardoso Emediato), a fim de internacionalizar a
plataforma através da utilização da mesma pelas entidades participantes do nosso projeto. Tal que, a
plataforma ITEC é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – SETEC,
do MCTI, que visa ao desenvolvimento da inovação aberta com transferência de tecnologia entre as
instituições de pesquisa e os setores empresariais, com a geração de novos negócios. É uma plataforma
aberta de negócios tecnológicos que promove o encontro de empresas que buscam ajuda em seus projetos
e organizações que têm as soluções para esses desafios. É um ambiente de colaboração, parcerias e
negócios para acelerar o desenvolvimento tecnológico de forma prática, assertiva e confiável. O propósito
é reunir empresas arrojadas e parceiros com conhecimento de fronteira para aumentar a competitividade,
impacto sustentável e robustez dos projetos e ofertas;
• Início da organização de Evento de Gestão para Incubadoras a ser realizado em dezembro de 2016: “XXII
Workshop INTEC e Rede TT->INOVA: Gestão de Incubadoras”. O evento proporcionará uma das metas
da Rede que é a realização das Rodadas Transnacionais de negociação para Match Making de potencial
transferência de tecnologia;
• Planejamento e divulgação entre os membros da Rede do “Workshop of International Association of
Science Parks and Areas of Innovation (IASP)” em Montevideo, no Uruguai, a ser realizado nos dias 02 e
03 de novembro de 2016 com o seguinte tema: Los Parques Científicos Tecnológicos y entornos de
innovación como instrumentos para el desarrollo regional y la creación de nuevas dinámicas de
innovación y emprendedurismo. Neste evento haverá a presença do Banco Internacional de
Desenvolvimento (BID) e de outras instituições de fomento, onde poderemos apresentar propostas para
conseguir mais recursos para o projeto;
• Planejamento para viagem e participação na Reunião de Segmento Anual dos Coordenadores de Redes
Temáticas do CYTED, em El Salvador nos dias 19 e 20 de setembro de 2016.
O Diretor Marcus Zanon falou que representou o Brasil no evento internacional na China Macau’s International
Conference on Intellectual Property 2016, entre 26 e 28 de junho, apresentando sua experiência como Diretor-Técnico da
Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), que gerencia políticas de
inovação e atividades relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia os núcleos de inovação
tecnológica de institutos e universidades de todo o país.
A Presidente informou que a ANPROTEC partilhou vagas de treinamento com o FORTEC no International Technology
Transfer Innovation Talents Training in the Process of New Industrialization (Workshop), que será realizado em Pequim,
China, de 3 a 22 de novembro de 2016. O Workshop é organizado e financiado pelo MOST (Ministry of Science and
Technology of PRC).
5 - Minicursos Eventos ANPROTEC
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O Diretor Gesil foi ad referendum indicado para ministrar o minicurso no 26ª Conferência ANPROTEC (já solicitado o
nome do minicurso)
6 - Comprovação de representante junto ao FORTEC
Foi decidido que a documentação necessária é a Portaria da Coordenação do NIT. Somente quando não for o
Coordenador do NIT o representante (por exemplo na impossibilidade de viajar para uma reunião presencial) será
necessária designação especifica ou procuração.
7 - X FORTEC
Com orientação da Vice-Coordenadora Regional CO, Valquíria Martinho, a secretária Paula informou que ainda não
receberam o patrocínio no valor de R$ 35.000,00 da Assembleia e por isso o relatório do evento não foi finalizado.

Às 11h41min, não havendo mais itens de pauta, foi encerrada a reunião.
Por ser verdade assinamos.
Nome

Assinaturas

Cristina M. Quintella
Maria das Graças Ferraz Bezerra
Gesil Sampaio Amarante Segundo
Marcus Julius Zanon
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