
*REVOGADA DELIBERAÇÃO 019 – 2016
(CLIQUE AQUI PARA ACESSÁ-LA!  )

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 048, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

APROVA  A  CRIAÇÃO  DO  NÚCLEO  DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

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 64ª Reunião Ordinária realizada em

13 de novembro de 2014,

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,  técnico  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  

que deverá ser  constituído com a finalidade de gerir  a  política de inovação  

conforme estabelece o artigo 16 da Lei  nº 5361, de 29/12/2008 e seu Decreto 

42.302, de 12/02/2010.

DELIBERA:

Art.1º – A criação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UEZO (NIT/UEZO), junto a
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, conforme definido na Portaria nº 185 de 14 de
junho de 2012, que instituiu o organograma da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
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da  Fundação  Centro  Universitário  Estadual  da  Zona  Oeste  -  UEZO  (DOERJ
29.06.2012).
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.

§ 1º - 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.

§ 2º - O NIT, conforme estabelecido pela Lei nº 5361, de 29/12/2008 e seu Decreto
42.302, de 12/02/2010, é definido como órgão constituído com a finalidade de gerir a
política de inovação de uma determinada instituição científica e tecnológica – ICT.

§ 3º - Quanto às atribuições previstas no Art.16 da Lei nº5361, o NIT deve:

I. Zelar  pela  manutenção  da  política  institucional  de  estímulo  à  proteção  das
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

II. Avaliar  e  classificar  os  resultados  decorrentes  de  atividades  e  projetos  de
pesquisa para o atendimento das disposições da Lei 5361/08;

III. Avaliar  a  solicitação  de  inventor  independente  para  adoção  de  invenção  na
forma do Art. 23 da Lei 5361/08;

IV. Opinar pela conveniência de promover a proteção das criações desenvolvidas na
instituição;

V. Opinar  quanto  à  conveniência  de  divulgação  das  criações  desenvolvidas  na
instituição, passíveis de proteção intelectual;

VI. Estabelecer procedimentos e coordenar os processos de registro, sistematização,
proteção e licenciamento de inovações tecnológicas;

VII. Difundir  a  cultura  de  proteção  dos  resultados  das  atividades  de  pesquisa
realizadas na UEZO;

VIII. Apoiar seu corpo social na captação de recursos para pesquisa provenientes de
fundos públicos, estatais e privados, nacionais e internacionais, orientando sobre
a elaboração de propostas e contratação de projetos;

IX. Auxiliar  nas  negociações  com  o  setor  produtor  de  bens  e  serviços,  como
empresas privadas e órgãos públicos contratantes, em particular no que se refere
às cláusulas de propriedade intelectual e de confidencialidade;

X. Promover o licenciamento e uso dos títulos de propriedade intelectual da UEZO,
assegurando a valorização de seus ativos intangíveis;

XI. Interagir  com  as  Incubadoras  e  Parques  Tecnológicos,  assegurando  o
cumprimento dos fins a que se destinam.

Art. 3º - A gestão do NIT/UEZO será conduzido por um Coordenador, indicado pelo
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação e nomeado pelo Reitor.

§ 1º - Compete ao Coordenador:

I.. Cumprir e fazer cumprir as tarefas previstas nesta Deliberação.
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I.I.. Elaborar  anualmente  Relatório  de  Gestão  demonstrando  os  resultados  da

Agência em termos de contratos e convênios negociados, patentes e registros de

direitos autorais depositados e concedidos, recursos auferidos com os contratos

de  transferência  de  tecnologia  e/ou  licenciamento,  bem  como  das  demais

atividades exercidas.

Art. 4º - O NIT/UEZO se compromete a elaborar, em prazo inferior a noventa dias a

contar  da assinatura desta  deliberação, o seu regimento,  as normas e procedimentos

relativos à condução de suas atividades e apresentar ao Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão (COEPE).

Art.  5º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2014.

Alex da Silva Sirqueira
Reitor

ID 0567200-7

3/3


