
 
 

Termo de cooperação entre o IEAC e a Agits 

 

IEAC (Instituto de Estudos Avançados e Convergentes): órgão complementar da 

Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, da UNIFESP. 

Agits (Agência de Inovação Tecnológica e Social): tem como incumbência promover 

a política de inovação da UNIFESP. Para cumprir tal objetivo, tem atuação horizontal 

em cooperação com outras instâncias acadêmicas e Pró-reitoras, Gabinete da Reitoria, 

Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP), Unidades Acadêmicas (Campus Diadema, São 

José dos Campos, São Paulo, Guarulhos, Osasco, Santos e Zona Leste), mantendo a 

capilaridade nos processos.  

Pretende-se com este termo estabelecer uma cooperação entre o IEAC e a Agits. 

Com missões que caminham em paralelo, ambas visando à convergência e à 

transversalidade, malgrado suas especificidades – espaço de construção de novas ideias, 

de um lado, e espaço de inovação para aplicação social, de outro -, a cooperação visa à 

realização de projetos acadêmicos originais, contemporâneos e transformadores.  

O eixo central desta cooperação é o de construir aplicações tecnológicas e 

sociais para propiciar contribuições de docentes externos, sobretudo, com o objetivo de: 

1 - fazer avançar ações e projetos nos nichos em que a comunidade UNIFESP mantém 

em descoberto como o marco legal das inovações e das startups, ODS (Objetivos em 

Soluções sustentáveis) em soluções inovadoras, o relacionamento universidade, 

sociedade e empresa;  

2 – buscar, a partir destes colaboradores, estratégias de negociação de tecnologias, 

prospecção interna, comunicação e planejamento do empreendedorismo científico, entre 

outras pesquisas relacionadas à inovação, em torno de temáticas de interesse mútuo.  

A partir deste escopo, cabe ao IEAC contribuir com a montagem de um arco 

mais amplo de colaboradores, por meio do recurso à categoria de professores afiliados
1
, 

institucionalizando a presença destes colaboradores, enquanto à Agits cabe coordenar 

propriamente os projetos, que, por sua vez, deverão ter ligação com o ensino, lato ou 

stricto sensu. 

Para implementar as ações, uma comissão com um membro do IEAC 

(representante do Grupo de Estudos e Pesquisa) e um da Agits dá os encaminhamentos 

para a aprovação do projeto (proposto pela Agência ou por um membro externo a ela) e 

para a indicação de docentes externos que irão compô-lo. 

 

                                                           
1 Na UNIFESP, a figura do professor afiliado visa a realizar tarefas relacionadas à pesquisa, ao 

ensino e extensão, nas categorias Ensino-Assistência, Ensino-Pesquisa e Ensino-

Desenvolvimento Tecnológico. Sua complementaridade em relação ao corpo docente e técnico 

administrativo da instituição tem contribuído para o enriquecimento da formação acadêmica e 

da produção institucional.   
 



 
 

No que tange à seleção dos docentes externos, cabe à Agits realizar a avaliação 

prévia dos currículos dos candidatos (segundo os critérios abaixo elencados), a 

adequação ao projeto ou a viabilidade do tema proposto. A indicação deve prever uma 

atuação mínima do docente de três anos, podendo, após avaliação do término do 

contrato, ser renovada. Os procedimentos para a concessão e título seguirão as 

normativas estabelecidas pela UNIFESP. 

 

Critérios para balizar a indicação de candidatos a professor afiliado no quadro da 

cooperação: 

 

Para o estabelecimento dos critérios, tem -se por base o seguinte conceito de Inovação: 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte 

em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas 

funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa 

resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (redação 

conforme a Lei Nº 13.243/2016). Segundo as definições da Organização para 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE - http://www.oecd.org/), quatro 

tipos de inovação são bem determinadas: 

 

 

1 - Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e 

materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

 

2 - Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas 

em técnicas, equipamentos e/ou softwares.  

 

3 - Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing 

com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. 

 

4 - Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas. 

 

Seis vertentes poderão ser avaliadas em conjunto e/ou nas suas especificidades, com a 

sua respectiva qualificação e quantificação: 

 

Qualificação: 

 

1 - Produção tecnológica ● Artigos publicados em periódicos técnicos ● Artigos 

completos em periódicos científicos (observar vinculação aos eixos temáticos e às 

linhas de pesquisa e/ou de atuação profissional). ● Depósitos de patentes junto ao INPI 

(Brasil) e no exterior (país específico ou via PCT) ● Concessão de patentes junto ao  

http://www.oecd.org/


 
 

INPI (Brasil) e no exterior (país específico ou via PCT) ● Licenciamento de patentes 

junto ao INPI (Brasil) e no exterior ● Criação/invenção de software e/ou aplicativos 

com registro de programa de computador no INPI ou outro Escritório de Propriedade 

Industrial ● Criação/invenção de software e/ou aplicativos em plataformas sem registro 

de programa de computador ● Comunicados de invenção entregues ao NIT ou Agência 

de Inovação da ICT ● Produção e registro de protótipo funcional ● Criação de novos 

métodos/know-how passíveis de licenciamento com ganho efetivo em dimensão 

passível de mensuração ● Relatórios, diretrizes ou manuais técnicos ● Protocolos de 

procedimentos ● Consultorias ou assessorias técnicas ○ autoria exclusiva ○ participação 

em equipe ● Livros e capítulos (observar vinculação aos eixos temáticos e às linhas de 

pesquisa e/ou de atuação profissional). ○ autoria ○ coautoria; 

 

2 - Atividade empreendedora ● Membro da gestão e conselhos de empresas de base 

tecnológica ● Participação na gestão de empresas nascentes (incubadas), graduadas 

(startup) ou filhas (spin off) ● Licenciamento de patente ou know-how para criação de 

empresas ● Participação em programas de incubação ou aceleração tecnológica em 

entidades externas ● Participação em atividades de mentoria em entidades externas 

como Associações e Conselhos relacionados à Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação ● Participação em plano acadêmico de empresas juniores em 

ICTs; 

 

3 - Cooperações e captação de recursos de Pesquisa e Desenvolvimento ● Número e 

valor de cooperações com desenvolvimento conjunto com empresas (com ou sem fim 

lucrativo) estabelecidas formalmente (acordo de P&D ou cooperação tecnológica) ● 

Participação e/ou consultoria em projetos de desenvolvimento tecnológico financiados 

por órgão de financiamento (como PIPE da Fapesp): número e valor ● Participação em 

projetos de pesquisa com desenvolvimento conjunto ou financiamento que envolva 

empresa (como PITE e Embrapii): número e valor ● Colaborações com entidades 

públicas ou privadas estabelecidas e atuantes/com reconhecimento em nível nacional; 

 

4 - Inovação Social ● Ações promotoras de bem estar a partir do conhecimento 

acadêmico ● Modificação e implementação de saberes populares ● Consultoria, 

participação, mentoria e formatação de cooperativas ou associações de usuários sem fins 

lucrativos ● Participação em processos e empresas de impacto social ● Organização e 

mentoria em projetos de economia solidaria e sustentabilidade; 

 

5 - Inovação em Políticas Públicas ● Projetos, programas e atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no monitoramento, controle social e avaliação de políticas públicas 

e serviços de utilidade pública e seus impactos ● Proposição de inovações legislativas, 

organizacionais e de gestão, novas tecnologias, formatos, métodos e estratégias em 

programas, projetos e sistemas em políticas públicas e serviços de utilidade pública ● 

Formulação ou aprimoramento de serviços, processos, normas e produtos para melhoria 

na atenção à população e universalização do acesso a direitos ● Inovações democráticas 

na esfera pública e em processos decisórios, com novas tecnologias e modalidades de 

participação política e social, fortalecendo e aprofundando os mecanismos de 

transparência e acesso à informação; 

 

6 - Formação de recursos humanos inovadores ● Lideranças em empresas ou  



 
 

instituições públicas ● Egressos empreendedores - com formação de empresa de base 

tecnológica ● Divulgadores científicos ● Coordenação de cursos de aperfeiçoamento, 

capacitação ou especialização para profissionais da área. 

 

Quantificação: 

 

1 - Relevância e impacto A – Grande impacto – internacional ou nacional B – Médio 

impacto – regional C – Impacto restrito – local ou institucional; 

2 - Inovação A – Inovação radical (processo criativo/disruptivo com conceitos até então 

consolidados, agregando novas funcionalidades ou qualidades a produtos e processos) B 

– Inovação incremental (aprimoramento ou melhoria de processo/produto que não é 

disruptiva, não leva a rompimento de paradigma nem tampouco agrega novas 

funcionalidades existentes em produtos, serviços ou processos. Trata-se de 

melhoria/otimização de qualidades já existentes) C – Adaptação de processo/produto em 

novo cenário de prática; 

3 - Mercado potencial A – Nacional ou internacional B – Regional C – Local 

 

 
 

 


