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➢MODELO ESTRUTURAL PARA ESTABELECIMENTO DE 

RELAÇÕES EXTERNAS ENVOLVENDO C,T&I





• Já existe o saber científico, tecnológico ou técnica a ser utilizado?

• O saber científico, Tecnológico ou Técnica será Criado ou

aperfeiçoado?

• O que Se requer Para realizar pesquisa, desenvolvimento, P&D,

testes ou experimentos?

A partir da resposta vamos escolher o instrumento contratual adequado:

• Transferência de tecnologia,

• Licença,

• Cessão,

• Prestação de serviços,

• Parceria,

• Permissão ou compartilhamento.



O processo para gerar PESQUISAS DE C,T&I

é facilitado quando a Universidade alinha os

resultados (produtos, processos e/ou

serviços) aos PROBLEMAS REAIS da

sociedade!!!



A unidade administrativa que é responsável pela EXECUÇÃO DA

POLÍTICA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO da UFMT é o

Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT (NIT)



Síntese do Trâmite dos Contratos/Convênios



POLÍTICA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DA UFMT

Fase Inicial

• Resolução CD nº18/2007, cria o EIT como Órgão Suplementar da UFMT, baseando-se na
Lei 10.973/2004 (Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo e dá outras providências)

Fase de 
Adequações ao 

Marco Legal

• Resolução CD nº 17/2016 => atualizada conforme a estrutura do Marco Legal de C,T&I
disposto na Lei Lei nº 13.243/2016 e dispõe sobre medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica para o ambiente produtivo e a proteção da propriedade
intelectual, no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

Fase de definição 
das atribuições do 

NIT e Foco em 
Empreendedorismo

• Resolução CD nº13/2018=> Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Escritório 
de Inovação Tecnológica – EIT da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

• Resolução CD nº 09/2019=> Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno da
Incubadora de Empresas Priante da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.



Alianças EstratégicasEmpreendedorismo Inovação

EIXOS
ESTRATÉGICOS



EMPREENDEDORISMO

Criar um ecossistema empreendedor, permitindo o desenvolvimento de redes

colaborativas e entregando à sociedade produtos e serviços, tanto econômicos, quanto

social, cultural, ambiental e tecnológico.



Auxilia novos negócios, oferecendo

capacitação, infraestrutura e

orientação sobre as principais áreas

para a formação de empreendimentos

de sucesso, para comunidade

universitária e aos demais

interessados externos à universidade.

Apoio às Empresas Juniores

- Associação civil sem fins lucrativos, cuja

renda é convertida para o ensino e

aprendizagem;

- organizada por graduandos, orientadas por

docentes;

- realiza projetos e serviços, auxiliando o

desenvolvimento tanto acadêmico quanto

profissional dos participantes;



O EIT é o responsável pela Gestão da Propriedade Intelectual

produzida por professores, técnicos e discentes da UFMT.

A resolução CD n° 17, de 30 de setembro de 2016, dispõe sobre

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e

tecnológica para o ambiente produtivo e a proteção da

propriedade intelectual, no âmbito da UFMT.

INOVAÇÃO



LICENCIAMENTOPROSPECÇÃO DE 

EMPRESAS POTENCIAIS
ANÁLISE DE MERCADO

PROTEÇÃO AVALIAÇÃO VALORAÇÃO / NEGOCIAÇÃO



O EIT tem a responsabilidade de firmar parcerias com

Instituições Públicas e Privadas que estejam dispostos a

trabalhar e incentivar o crescimento socioeconômico

sustentável da sociedade, com ênfase em inovação e

empreendedorismo no cenário matogrossense.

ALIANÇAS
ESTRATÉGICAS



ALGUNS
PARCEIROS



PORTFÓLIO
TECNOLÓGICO

www.ufmt.br/eit



@eitufmt

ufmt.br/eit

fb.com/eitufmt

+55 65 3313-7340

ufmt.inovacao@gmail.com

MANTENHA
CONTATO
CONOSCO


