
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 019, DE 17 DE JUNHO DE 2016.

NOVA  REDAÇÃO  PARA  CRIAÇÃO  DO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 79ª Reunião Ordinária realizada em

17 de junho de 2016, 

CONSIDERANDO,

 I  -  A potencialidade de inovação existente na UEZO, sendo esta  uma universidade

criada com uma missão tecnológica; 

II - Que é estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de

Janeiro  que  a  UEZO promova,  de  forma institucionalizada,  a  transformação do

conhecimento científico e tecnológico em benefício para a sociedade;

III - A importância da participação das instituições científicas e tecnológicas (ICT) no

processo de inovação tecnológica e social e para a cooperação entre a Universidade,

o setor produtor de bens e serviços e a sociedade;

 

IV - A necessidade de criar institucionalmente um núcleo de inovação tecnológica, Lei

nº 5361 de 29/12/2008 e seu Decreto42.302, de 12/02/2010 , que deverá ser constituído

com a finalidade de propor e gerir a política de inovação da UEZO.
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DELIBERA:

Art.1º – A vinculação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UEZO (NIT/UEZO) à

Pró-reitoria de Extensão.

Art.2º  –  A missão  do  NIT/UEZO é  criar  uma cultura  de  inovação  na  instituição  e

estimular  o  uso do conhecimento gerado na universidade  para  que  este  possa  gerar

produtos, processos e serviços em benefício do desenvolvimento socioeconômico do

estado e do país. 

Parágrafo  Único  –  O  NIT/UEZO  tem  como  missão  promover  o  desenvolvimento

tecnológico através da interação dos pesquisadores UEZO, com empresas e a sociedade

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. 

Art. 3º - A gestão do NIT/UEZO será conduzido por um Coordenador próprio, indicado

pelo Pró-Reitor de Extensão e nomeado pelo Reitor.

Art.  4º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na data  de sua assinatura,  revogadas as

disposições  em  contrário,  em  especial  a  Deliberação  COEPE  Nº  48,  de  13  de

novembro de 2014. 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2016.

Alex da Silva Sirqueira

Presidente
ID 0567200-7
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