
1 
 

Tese: Unifesp - Universidade Empreendedora 

Resumo 

O papel social do avanço cientifico e tecnológico é reconhecido globalmente 

como tendo a Universidade em um de seus elos fundamentais. A Unifesp é uma 

referência nacional no campo da inovação, ciência e tecnologia tendo em seus quadros 

renomados cientistas pesquisadores e políticos. Parte do seu papel social é assumir 

protagonismo e  liderança nas várias áreas do conhecimento formando profissionais 

empreendedores, fomentando negócios tecnológicos, mantendo parques tecnológicos e 

atuando como facilitador no processo de desenvolvimento econômico brasileiro 

contribuindo assim para avanço social do país. 

Justificativa 

As discussões sobre a cooperação Universidade-Empresa (U-E) têm se acirrado 

desde 1970, em decorrência do curto ciclo de vida das inovações. Os primórdios desses 

estudos ocorreram na Alemanha, no século XIX, chegando ao Reino Unido no início do 

século XX. Entretanto, as práticas concernentes a esse tipo de relacionamento adquirem 

uma personalidade mais definida nos Estados Unidos, a partir da década de 1980 

(SCHMOCH, 1999; SBRAGIA, 2006; GARNICA; FERREIRA-JÚNIOR; FONSECA, 

2005; IPIRANGA; FREITAS e PAIVA, 2010). 

 Na América Latina, a realidade foi diferente ao basear seu desenvolvimento na 

importação da tecnologia, a universidade, através da criação de pró-reitorias de 

extensão, dedicou-se às tarefas mais de caráter assistencial e cultural e ao papel 

preponderante de formação de recursos humanos para a absorção de tecnologia 

estrangeira. No Brasil não foi diferente até a década de 1960 e foi com o fim da política 

de substituição de importações nos anos de 1980 e a criação pelo governo de Políticas 

de Ciência e Tecnologia (C&T) que os pesquisadores brasileiros passaram a despender 

mais atenção ao desenvolvimento tecnológico.  

Conforme Silva (2008), a comunidade acadêmica através do discurso da 

importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico e, 

consequentemente, social de uma nação, conseguiu colocar a debilidade da interação 

universidade-empresa no Brasil como um dos problemas públicos que o governo 
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deveria atuar. Uma das Políticas de Ciência e Tecnologia (PCT) criadas com o objetivo 

de solucionar esse problema público foi a elaboração dos Pólos e Parques de Alta 

Tecnologia (PATs) nos municípios brasileiros que tivessem algum potencial de 

desenvolvimento de alta tecnologia. Os PATs foram escolhidos, nesse primeiro período, 

como a proposta que melhor poderia dar conta do problema público da debilidade da 

interação entre o potencial de C&T brasileiro e seus setores produtivos (Silva, 2008, 

p.67-68). 

A partir da liberalização de 1990, diversos setores da economia foram expostos à 

competição internacional tornando assim a busca por conhecimento produzido nas 

universidades um dos caminhos possíveis para a aproximação delas e institutos de 

pesquisa (IPIRANGA; FREITAS e PAIVA, 2010).  

O foco do processo de inovação é a introdução de novos produtos, processos ou 

serviços, com o objetivo de alavancar o processo de desenvolvimento econômico e 

social. Seus resultados são elementos importantes para o aumento da competitividade, 

permitindo a dinamização das economias locais e melhor inserção nos mercados. Para 

isso deve-se ter acesso ao conhecimento, ativo essencial na atual fase da economia do 

conhecimento.  

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, 

ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005, p. 55). 

Desta forma percebe-se a relevância que a interação Universidade-Empresa tem 

para uma Universidade Empreendedora e para o desenvolvimento da sociedade 

brasileira na atualidade.  

Proposta 

Fortalecer os canais formais de transferência de tecnologia referidos na literatura 

como emprego temporário de um acadêmico, consórcio de pesquisa, capital minoritário 

de uma empresa spin-off, consultora e assessoria, joint venture de pesquisa, fundo de 

pesquisa e compra de uma licença/patente, que possibilitem a promoção da interação 

universidade-empresa no âmbito da Unifesp.  
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Criar o comitê promotor e gestor de fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação 

da Unifesp, a ser composto por colegiado paritário entre os Campi, garantindo a 

representatividade da comunidade, visando à definição da política de Promoção e Apoio 

à Inovação na Unifesp. 

Criação de um Escritório de Transferência de Tecnologia – ETT para que o NIT 

possa efetuar atividades como viabilização do registro e proteção da propriedade 

intelectual – PI desenvolvida pelos docentes, discentes e funcionários da Unifesp, 

fomento à industrialização e comercialização das tecnologias geradas pela universidade, 

administração dos ativos de propriedade intelectual da instituição, divulgação dos 

programas e pesquisas desenvolvidas e das oportunidades de colaboração entre a 

Unifesp e o meio empresarial que envolva Propriedade Intelectual, intermediação da 

prestação de serviços tecnológicos, consultoria e treinamento especializados na área de 

propriedade intelectual e negociar parcerias, acordos e contratos de transferência de 

tecnologia.  

Reduzir a burocracia para facilitar a interação Universidade-Empresa (U-E) com 

a criação de um Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) e elaboração e 

disponibilização de termos de referência para as várias formas de interação e contratar 

pessoal servidor público federal capacitado para atuar no apoio a problemas associados 

ao processo inovador.  

Garantir processo transparente para repartição dos lucros (estabelecida pela Lei 

da Inovação) obtidos através da cooperação U-E poderiam ser apropriados por 

pesquisadores e pelos colaboradores do NIT-Unifesp, tal qual uma premiação por 

sucesso para manter, atrair e reter a mão-de-obra qualificada e a efetuar a intermediação 

de interesses de ambas as partes. Para isso, é necessária uma mudança estrutural da 

cultura da universidade, em que não só a formação acadêmica seja valorizada. Desse 

modo, é provável que ocorra uma mensuração mais adequada dos impactos da interação 

Unifesp-Empresa e a produção de uma inovação tecnológica realmente comercializável 

no âmbito da universidade.  

Difusão dos programas de apoio à inovação, de todos os níveis de governo, 

visando o fomento da interação Unifesp-Empresas brasileiras, como o Plano Inova 

Empresa e Inova Talentos. 
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Delinear uma estratégia de marketing para o NIT visando conhecer melhor as 

necessidades da empresa na qual se pretende efetuar a transferência tecnológica e 

interagir com as agências de fomento e criar um sistema organizado de captação de 

recursos externos. 

Promover em todos os Campi a educação empreendedora como atividade 

relevante para formação e qualificação do corpo discente da Unifesp. 
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Sendo essas as propostas nós apoiadores da Inovação na Unifesp subscrevermos: 

Ordem Nome SIAPE / RA 

1.  Ricardo Luiz Pereira Bueno 01525273 – Siape 

2.  Thais Sousa Machado 88019 – RA  

3.  Lilian Bispo de Oliveira 25486485 – Siape 

4.  Boris Velocine Guedes 92032 – RA 

5.  Bruno J. de Almeida Costa 96095 – RA 

6.  Alessandra Mayumi M. 96096 – RA 

7.  Guilherme Pantiga F. de Melo 86533 – RA 

8.  Matheus Arion R. 94849 – RA  

9.  Lucca Pavan 86416 – RA  

10.  Patricia Grechi S. Barbosa 019923704 – Siape 

11.  Marcia Carvalho de Azevedo 018449120 – Siape 

12.  Graziele Serrano Martins 92975 – RA  

13.  Elaine Hipólito dos Santos Costa 018338182 – Siape 

14.  Hellen C. Soares de Araujo 77081 – RA  

15.  Juliana de Melo Pires 95234 – RA 

16.  Paulo J Silva 94850 – RA  

17.  Priscila Akemi S. 96093 – RA  

18.  Carla Carreiros 93020 – RA  

19.  Andrea Suemi Tokuyochi 67463 – RA  

20.  Thayla S. Florentino 94854 – RA  

21.  Caroline Ribeiro Pereira 95017 – RA  

22.  Anna Carolina Paz 70449 – RA  

23.  Andressa Camargo de Oliveira 91353 – RA 

24.  Marina Gonçalves de Carvalho 92998 – RA  

25.  Beatriz Grizzoto de Castro Miranda 91418 – RA  

26.  Beatriz Grass Alvin 69198 – RA 

27.  Patrick da Silva Souto 93029 – RA  

28.  Heitor N Forner 92976 – RA  

29.  Mateus de Melo S. 93013 – RA 

30.  Leonardo Cid L. 94847 – RA  

31.  Murilo Freire Pastorelli 93015 – RA 

32.  Daniel de Lima Meireles 94843 – RA 

33.  Claudia Ferreira dos Santos 94866 – RA 

34.  Priscila Garcia Veiga Oliva 94853 – RA 

35.  Luiza de A. Pereira 92994 – RA 

36.  Nathalia Cristina Coutinho 93016 – RA 

37.  Pedro Grote M.  94852 – RA  

38.  Luciana M. Onusic 019373399 – Siape 

39.  Henrique Camargo da Silva 69229 – RA 

40.  Nena Geruza Cei 02956137 – Siape  

41.  Ricardo H. Ikeda 15176106 – Siape  

42.  Emilia Tiemi S.  18575095 – Siape  

43.  Regiane Bressan 20420761 – Siape 

44.  Edmur Machado S. 0117718-8 – Siape  

45.  Washington Roberto B. dos Santos 01175956 – Siape  

46.  Marlene Rodrigues 019923674 – Siape 

47.  Cíntia Möller Araujo 015657205 – Siape 
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