IF SUDESTE DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Ata de Reunião
Local: Reitoria

Data: 24/05/2011

Horário de início: 09:00

Horário de término: 16:30

Assunto: 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ASSESSORIA E APOIO À INOVAÇÃO
Pauta: Em anexo.
Os abaixo relacionados estão presentes na reunião supracitada:
Nomes
Assinatura
1. Annik Passos Marocco
2. Douglas Domiciano Corrêa Netto Cunha
3. Flávia Couto Ruback Rodrigues
4. Inaiara Cóser Sobrinho
5. Jacqueline Silva Facco
6. Maria Elizabeth Rodrigues
7. Maria Luiza Firmiano Teixeira
8. Maurílio Lopes Martins
9. Max Lenine Rezende de Oliveira
10. Maycon de Moura Reboredo
11. José Saraiva Cruz
12. Fabiano Costa Cipriani
Assuntos discutidos:
Aos 24 dias do mês de maio de 2011, às nove horas da manhã, iniciou-se, sob a presidência da ilustre
Diretora do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, Annik Passos Marôcco e da Pró-Reitora
de Pesquisa e Inovação Maria Elisabeth Rodrigues, a 1ª Reunião do Comitê de Assessoria e Apoio à
Inovação, contando com a presença dos seguintes membros: Maurílio Lopes Martins, José Cruz
Saraiva, Flávia Couto Ruback Rodrigues, Max Lenine Rezende de Oliveira, Fabiano Costa Cipriani e
Maycon de Moura Reboredo. Como convidados: Douglas Domiciano Corrêa Netto Cunha (apoio
técnico), Jacqueline Silva Facco (Secretária Executiva), Inaiara Cóser (Coordenadora de Articulação e
Prospecção de Oportunidades de Inovação), Maria Luiza F. Teixeira (Coordenadora de Propriedade
Intelectual). O primeiro tópico abordado diz respeito à transferência de informações obtidas junto aos
cursos oferecidos pelo INPI e reunião do FORPOG. A Diretora do Núcleo e a Pró-Reitora de pesquisa
destacaram a importância dos Institutos Federais como agentes de inovação, isto é, como responsáveis
pela difusão da pesquisa e inovação em âmbito nacional. Após a explanação, discutiu-se as propostas
de modificação do Regimento Geral e Regimento Interno do NITTEC. Após exposição dos textos
propostos, foram eles acrescidos e corrigidos com a participação dos gerentes. Ao final, foram
definidos os textos e indicados à Pró-Reitora para a aprovação junto ao Conselho Superior. A seguir,
abordou-se o tópico da elaboração de uma política institucional para a adoção do inventor
independente, nos termos da Lei de Inovação. A convite da diretoria, a Coordenadora de Propriedade
intelectual, Maria Luiza F. Teixeira, apresentou breve relatório acerca do assunto. Ato contínuo
apresentou-se duas propostas para o assunto, uma voltada para a negação de processos de adoção e
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outra dirigida para a possibilidade de adoção. Debatidas as propostas, venceu, por unanimidade, a
política de não adoção de qualquer inventor independente, para que o Instituto pudesse privilegiar o
pesquisador interno. Ressalvou-se que esta decisão tem cunho provisório, isto é, neste momento, o
Instituto não possui aportes técnicos e financeiros para esse atendimento. Também foi discutida a
proposta para a implantação de incubadoras. Para apresentar o tema, a diretoria convidou a
Coordenadora de Articulação e Prospecção de Oportunidades de Inovação Inaiara Cóser. Após os
esclarecimentos, aprovou-se, com as correções necessárias, por unanimidade, a resolução a respeito.
Aproveitou-se o momento para diferenciar o serviço de incubação das atividades de uma empresa
júnior, restando firmado ao final, que este último não pertenceria às competências do NITTEC. Por fim,
foi apresentada a ferramenta on-line (questionário) para a realização do mapeamento dos ativos
tecnológicos. A diretora do NITTEC solicitou que os gerentes dos campi analisem o questionário
apresentado e enviem suas modificações por e-mail até o dia trinta de maio. Assim sendo, sem mais
assuntos pendentes, encerrou-se a reunião.
Decisões e/ou pendências:
Aprovação das propostas de modificação do Regimento Geral e Regimento Interno do NITTEC;
Aprovação da resolução da política de não adoção de qualquer inventor independente;
Aprovação da resolução da política de implantação de incubadoras de empresas;
Os gerentes ficaram de enviar sugestões de modificação do questionário para o mapeamento
dos ativos tecnológicos do IF Sudeste MG.
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