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RESOLUÇÃO Nº 03/2011, de 08 de Novembro de 2011

A Presidente do Conselho do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia –
CONITTEC – do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e considerando a reunião ordinária do
CONITTEC, realizada em 08 de novembro de 2011,
Considerando, ainda, a necessidade de adequação da estrutura administrativa do

IF Sudeste MG, bem como do NITTEC, para a implementação de trâmites de
processos e discussões colegiadas para garantir o cumprimento da missão
institucional; que, à medida que vem se dando a implementação do Regimento do NITTEC,
a discussão com os gerentes de Inovação tecnológica e de Prospecção de Oportunidades de
Inovação dos Campi revelou a necessidade de alterações neste regimento,
R E S O L V E:

Art. 1º – Aprovar as alterações nos Artigos 5º, 6º, 7º, 21, 23 e a inclusão dos
artigos 8º a 12 no Capítulo III do Regimento Interno do Núcleo de Inovação e
Transferência de Tecnologia do IF Sudeste MG, conforme anexo, contidas no
Processo 23223.001182/2011-88.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor no ato de sua assinatura.
Registre-se e Publique-se.

TEXTO ANTERIOR

TEXTO MODIFICADO/APROVADO

Art. 5º. O Conselho do NITTEC terá a seguinte
composição:
I – Pró-reitor de Pesquisa e Inovação, como seu
presidente;
II – Diretor do NITTEC;
III – Coordenador Geral de Inovação
Tecnológica;
IV- Pró-reitor de Ensino;
V – Pró-reitor de Extensão;
VI- Pró-reitor de Administração;
VII – um representante da Gerência de cada
campus;

Art. 5º. O Conselho do NITTEC terá a seguinte
composição:
I – Pró-reitor de Pesquisa e Inovação, como seu
presidente;
II – Diretor do NITTEC;
III – Pró-reitor de Extensão;
IV- Pró-reitor de Administração;
V - Pró-reitor de Ensino;
VI – Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional.

TEXTO ANTERIOR

TEXTO MODIFICADO/APROVADO

Art. 6º. Ao Conselho do NITTEC compete:
I – elaborar políticas institucionais de estímulo à
proteção das criações, licenciamento, inovação e
outras formas de transferência de tecnologia;
II – avaliar e regulamentar as atividades do
NITTEC no IF Sudeste MG em concordância com
a legislação vigente;
III – julgar medidas disciplinares dos membros
do NITTEC, como o não cumprimento do
Regimento Interno e dos regulamentos do
NITTEC;
IV – julgar medidas disciplinares interpostas aos
pesquisadores do IF Sudestes MG, que divulguem
informações sigilosas ou de conhecimento
passível de proteção intelectual, conforme
legislação vigente;
V – propor junto à administração do IF Sudeste
MG, recursos orçamentários para as despesas
ordinárias anuais do NITTEC;
VI – apreciar, aprovar e propor modificações no
Regimento Interno do NITTEC;
VII – elaborar o plano de metas de inovação do
NITTEC e dos Campi;
VIII – avaliar o desempenho do NITTEC;
IX – avaliar os relatórios do Diretor do NITTEC.

Art. 6º. Ao Conselho do NITTEC compete:
I – aprovar políticas institucionais de estímulo à
proteção das criações, licenciamento, inovação e
outras formas de transferência de tecnologia;
II – avaliar e regulamentar as atividades do
NITTEC no IF Sudeste MG em concordância com
a legislação vigente;
III – julgar medidas disciplinares dos membros
do NITTEC, como o não cumprimento do
Regimento Interno e dos regulamentos do
NITTEC;
IV – julgar medidas disciplinares interpostas aos
pesquisadores do IF Sudestes MG, que divulguem
informações sigilosas ou de conhecimento
passível de proteção intelectual, conforme
legislação vigente;
V – propor junto à administração do IF Sudeste
MG, recursos orçamentários para as despesas
ordinárias anuais do NITTEC;
VI – apreciar, aprovar e propor modificações no
Regimento Interno do NITTEC;
VII – avaliar o desempenho do NITTEC;
VIII – avaliar os relatórios do Diretor do NITTEC.

TEXTO ANTERIOR

TEXTO MODIFICADO/APROVADO

Art. 7º. As reuniões do Conselho do NITTEC
acontecerão ordinariamente, com frequência
semestral, convocadas, por escrito, por seu
presidente, com antecedência mínima de 48
horas e com pauta definida.
Parágrafo único. As reuniões extraordinárias
ocorrerão sempre que forem necessárias, por
solicitação da presidência ou de, no mínimo, 51%
dos seus membros, com prazo e pauta conforme
o “caput” desse artigo.

Art. 7º. As reuniões do Conselho do NITTEC
acontecerão ordinariamente, com frequência
semestral, convocadas, por escrito, por seu
presidente, com antecedência mínima de 48
horas e com pauta definida.
§1º As reuniões extraordinárias ocorrerão
sempre que forem necessárias, por solicitação da
presidência ou de, no mínimo, 50% mais um
dos seus membros, com prazo e pauta conforme
o “caput” desse artigo.
§2º A instauração deliberativa somente ocorrerá
com a presença de pelo menos 50% mais um
de seus membros.
§3º As deliberações devem ser aprovadas por
maioria dos presentes, adotando-se o voto
de qualidade do presidente em caso de
empate.

TEXTO ANTERIOR

TEXTO MODIFICADO/APROVADO

Art. 21. O Gerente de Inovação Tecnológica será
um professor do IF Sudeste MG, qualificado em
inovação tecnológica, indicado pelo Diretor do
campus e nomeado por portaria do Gabinete do
Diretor.

Art. 21. O Gerente de Inovação Tecnológica será
um professor ou técnico administrativo do IF
Sudeste
MG,
qualificado
em
inovação
tecnológica, indicado pelo Diretor do campus e
nomeado por portaria do Gabinete do Diretor.

Art. 23. O Gerente de Prospecção de
Oportunidades de Inovação será um professor do
IF Sudeste MG, qualificado em prospecção de
oportunidades de inovação, indicado pelo Diretor
do campus e nomeado por portaria do Gabinete
do Diretor.

Art. 23. O Gerente de Prospecção de
Oportunidades de Inovação será um professor ou
técnico administrativo do IF Sudeste MG,
qualificado em prospecção de oportunidades de
inovação, indicado pelo Diretor do campus e
nomeado por portaria do Gabinete do Diretor.

CAPÍTULO III – Inserção
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
Comitê de Assessoria de Apoio à Inovação
Art. 8º. O Comitê de Assessoria e Apoio à Inovação é o órgão colegiado consultivo e deliberativo, no
âmbito de sua competência, que tem a finalidade de discutir políticas e diretrizes voltadas à inovação,
propriedade intelectual e transferência de tecnologia, junto aos gerentes do NITTEC nos Campi, de
forma a analisar e implementar políticas que atendam orientações de âmbito governamental, no que
tange à ciência, tecnologia e inovação.

Art. 9º. O Comitê de Assessoria e Apoio a Inovação será composto, com direito a voto, de:
I - Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica (NITTEC), como presidente
II - Coordenador Geral de Inovação Tecnológica (NITTEC);
III - Gerentes de Inovação Tecnológica dos campi.
§1º. Na ausência ou impossibilidade de presença do Gerente de inovação Tecnológica, este se fará
representar pelo Gerente de Prospecção de Oportunidades de Inovação do mesmo campus. No
entanto, em qualquer caso, é assegurado o direito de emitir opiniões ao Gerente de Prospecção de
Oportunidades de Inovação.
§2º. A reunião poderá contar, ainda, com a participação de especialistas e convidados a critério do
Presidente do Comitê.
Art. 10. Compete ao Comitê de Assessoria e Apoio a Inovação:
I. atuar no planejamento estratégico e operacional dos campi, com vistas a definir prioridades nas
áreas de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
II. elaborar políticas institucionais de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e
outras formas de transferência de tecnologia;
III. gerir a política de inovação dos campi, no que diz respeito à inovação e propriedade intelectual;
IV. difundir a cultura de propriedade intelectual nos campi;
V. zelar pela adequada proteção das inovações geradas pela comunidade interna e externa aos campi;
VI. estimular a criação de empresas, por meio de pré-incubadoras e incubadoras;
VII – desenvolver uma rede de informações entre pesquisadores, empresários e os campi;
VIII. manter relações de intercâmbio com as instituições responsáveis pelas políticas de fomento à
inovação para captação de recursos nas áreas de ciência e tecnologia e para formação de recursos,
nos campi;
IX. promover e supervisionar a divulgação, junto às comunidades interna e externa dos campi, dos
resultados obtidos pelas atividades de inovação;
X. promover a integração entre as atividades e políticas de inovação com as políticas de ensino,
pesquisa, pós-graduação e extensão;
XI. participar e orientar a publicação de editais para projetos a serem apoiados pelas políticas
institucionais de incentivo à inovação;
XII. articular e supervisionar projetos de pesquisa relacionados ao desenvolvimento de projetos
inovadores;
XIII. disseminar as diretrizes e políticas de inovação e propriedade intelectual emanadas do Núcleo de
Inovação e Transferência de Tecnologia;
XIV. zelar pela integração das ações de inovação às necessidades acadêmicas de cada campus;
XV. representar os campi nos foros específicos da área de inovação;
XVI. planejar, juntamente com o Comitê de pesquisa, inovação e pós-graduação políticas de criação
de novas estratégias e cursos em consonância com as atividades de inovação;
XVII. elaborar o plano de metas de inovação do NITTEC e dos Campi;
XVIII. executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido
atribuídas.
Art. 11. O Comitê se reunirá mediante convocação expedida pela Diretoria do NITTEC, com
antecedência mínimo de 5 (cinco) dias.

§1º A abertura dos trabalhos deliberativos dependerá da presença de, no mínimo, 50% mais um dos
componentes do Comitê.
§2º A deliberação estará aprovada se contar com 50% mais um dos votos dos membros do Comitê.
Art. 12. Ausente o Diretor do NITTEC, a reunião será presidida pelo Coordenador Geral do NITTEC.

