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a) Antecedentes e Fundamentos.

• Até a década de 1980 > Divisão de Trabalho

 Universidade se dedica ao ensino/formação profissional e à pesquisa

básica;

 Empresas contratam profissionais e se apropriam do conhecimento

gerado, por via do acompanhamento de publicações e eventos;

 Poucas instâncias de trabalho compartilhado: institutos e centros de

pesquisa.

Relação

Academia e Empresas



Relação

Academia e Empresas

a) Antecedentes e Fundamentos

• A partir da década de 1980, afirmação crescente da

interdependência nas relações universidade e empresas.

 Emergência da biotecnologia e das tecnologias da informação e

comunicação, bem como o desenvolvimento do processo de

globalização, acentuam as oportunidades de conversão de

conhecimento em inovações em processos e produtos e pressionam

para a sua aceleração;

 Lei Bay Dole (EUA) - facilita o envolvimento de pesquisadores

universitários em atividades empreendedoras e o trabalho conjunto entre

ICTs e empresas;

 Acentuam-se tanto a geração de spin-offs, startups, atividades de

incubação, compartilhamento de estruturas, pesquisas tranlacionais.



Relação

Academia e Empresas

b) O Dilema Brasileiro

• Êxito na montagem de um sistema de ciência e tecnologia desde a

criação da Capes e CNPQ em 1952, da ampliação da rede de

universidades públicas, além de algumas instituições de excelência

na pesquisa: FIOCRUZ, ITA, EMBRAPA, dentre outras;

• Participação crescente na produção científica internacional e

desempenho acanhado na inovação tecnológica.

• Sistema de “aprendizado tecnológico passivo”: absorção sem

transferência de tecnologia, através da “engenharia reversa”, de

pacotes tecnológicos oriundos do centro capitalista (posição

subalterna na geração de novas tecnologias).



Brasil: Produção Científica, Citações e 

Impacto (Quinquênios)

Fonte: Nader, H. "Ciência, Tecnologia e Inovação: Resultados e Financiamento". 

Palestra apresentada no evento Programação 10 anos UFABC, 2016.



Produção Científica de Países 

Selecionados (Quinquênios)

Fonte: Nader, H. "Ciência, Tecnologia e Inovação: Resultados e Financiamento". 

Palestra apresentada no evento Programação 10 anos UFABC, 2016.



Países em Ordem Decrescente de 

Número de Documentos Citáveis

Fonte: Nader, H. "Ciência, Tecnologia e Inovação: Resultados e Financiamento". 

Palestra apresentada no evento Programação 10 anos UFABC, 2016.



Global Innovation Index - 2019

Fonte: Analysis Indicator, Global Innovation Index, 2019. Disponível em: 

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator. Acesso em 19 de 

agosto de 2019.

Position Country Rank

1 Switzerland 67,24

2 Sweden 63,65

3

United States of 

America 61,73

4 Netherlands 61,44

5 United Kingdom 61,3

6 Finland 59,83

7 Denmark 58,44

8 Singapore 58,37

9 Germany 58,19

10 Israel 57,43

20 Iceland 51,53

30 Italy 46,3

40 Bulgaria 40,35

50 Romania 36,76

60 Kuwait 34,55

66 Brazil 33,82

70 Tunisia 32,83

80 Oman 30,98

90 Kyrgyzstan 28,38

100 Tajikistan 26,43

110 Bolivia 24,76

120 Nicaragua 22,55

129 Yemen 14,49

Suíça é o país mais 

inovador do mundo e 

Brasil desce duas 
posições.



Global Innovation Index - 2019

Fonte: Analysis Indicator, Global Innovation Index, 2019. Disponível em: 

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator. Acesso em 19 de 

agosto de 2019.
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Brasil: Produtos da Indústria de Transformação por 

Intensidade Tecnológica – Balança Comercial 
(US$ milhões FOB)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em: 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2018.

pdf Acesso em 20 de novembro de 2018.



Dispêndios do Governo Federal em 

Ciência e Tecnologia (C&T)
Em valores de 2016 por atividade (2000-2016)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em: 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2

018.pdf. Acesso em 20 de novembro de 2018.



Dispêndio Nacional em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D)
Em valores de 2016 total e por setor (2000-2016)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2

018.pdf Acesso em 20 de novembro de 2018.



Distribuição percentual do Dispêndio Nacional 

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
por setor (2000-2016)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2

018.pdf Acesso em 20 de novembro de 2018.



Dispêndios Nacionais em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) em relação ao PIB de países selecionados 
(2000-2016)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2

018.pdf Acesso em 20 de novembro de 2018.



Dispêndios Nacionais em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de países selecionados 
(2000-2016)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2

018.pdf Acesso em 20 de novembro de 2018.



Distribuição percentual dos Dispêndios Nacionais em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), segundo setor de 

financiamento de países selecionados 
(2000-2016)

Fonte: NMCTIC, Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2018. Disponível em 

https://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/indicadores/arquivos/Indicadores_CTI_2

018.pdf Acesso em 20 de novembro de 2018.



Novo Marco Legal

a) Propósitos

• O Novo Marco Legal visa aperfeiçoar as duas principais legislações

voltadas para a pesquisa e inovação:

– Lei da Inovação (10.973/2004 – com seu Decreto 5.563/05_

– Lei do Bem (11.196/05)

• Desburocratização do sistema de pesquisa instalado no país

– Ampliação expressiva da interação universidade empresas, expressa no

incremento das iniciativas, de transferência de tecnologia.

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018



Novo Marco Legal

b) Passos na Elaboração

• 4ª Conferência Nacional de CT&I – maio/2010;

• GT – PL 2177/2011 - Propostas de discussão no GT: resultados e

desdobramentos:

– Lei das Fundações de Apoio (MP 614/2013 – Lei 12.863/2013);

– Emenda à Constituição (PEC 290/2013 – PEC12/2014 – EC 85);

– Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC para

CT&I(incorporada parcialmente no PL 2177/2011);

– Lei de Acesso à Biodiversidade (PL7735/2014 – Lei 13.123/2016);

– PL 2177/2011, alterando a Lei de Inovação e outras (Lei 13.243/2016);

– Incentivo à Inovação nas micro empresas e empresas de pequeno porte

(lei específica a ser formulada - CNI/ANPEI/+MDIC/MCTI);

– Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018

Fonte: AMARANTE SEGUNDO, Gesil (2017) Discutindo o Novo Marco Legal para Ciência, 

Tecnologia, e Inovação no Brasil EC 85 & Lei 13.243/2016. 

Acesso em 23 de agosto de 2019.



Novo Marco Legal

b) Passos na Elaboração

• Instituições e Entidades participantes das discussões:

– Academia Brasileira de Ciências – ABC;

– Agência Espacial Brasileira – AEB;

– Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa, Tecnologia e Inovação

– ABIPTI;

– Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC;

– Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e

Municipais – ABRUEM;

– Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos

Inovadores – ANPROTEC;

– Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP;

– Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas

Inovadoras – ANPEI;

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018

Fonte: AMARANTE SEGUNDO, Gesil (2017) Discutindo o Novo Marco Legal para Ciência, 

Tecnologia, e Inovação no Brasil EC 85 & Lei 13.243/2016. 

Acesso em 23 de agosto de 2019.



Novo Marco Legal

b) Passos na Elaboração

• Instituições e Entidades participantes das discussões:

– Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino

Superior – ANDIFES;

– Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – GGEE;

– Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM;

– Comando da Aeronáutica;

– Comando da Marinha;

– Comando do Exército;

– Confederação Nacional da Indústria – CNI;

– Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB;

– Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – CONFAP;

– Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq;

– Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED;

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018

Fonte: AMARANTE SEGUNDO, Gesil (2017) Discutindo o Novo Marco Legal para Ciência, 

Tecnologia, e Inovação no Brasil EC 85 & Lei 13.243/2016. 

Acesso em 23 de agosto de 2019.



Novo Marco Legal

b) Passos na Elaboração

Instituições e Entidades participantes das discussões:

– Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência,

Tecnologia e Inovação – CONSECTI;

– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –

CAPES;

– Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;

– Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB;

– Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP;

– Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP;

– Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia

– FORTEC;

– Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação – FOPROP;

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG;

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018

Fonte: AMARANTE SEGUNDO, Gesil (2017) Discutindo o Novo Marco Legal para Ciência, 

Tecnologia, e Inovação no Brasil EC 85 & Lei 13.243/2016. 

Acesso em 23 de agosto de 2019.



Novo Marco Legal

b) Passos na Elaboração

• Instituições e Entidades participantes das discussões:

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP;

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC;

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo – FAPES;

– Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ;

– Grupo FarmaBrasil – GFB;

– Indústrias Nucleares do Brasil – INB;

– Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de

Engenharia – COPPE/UFRJ;

– Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO;

– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE;

– Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI;

– Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI;

– Ministério da Defesa;

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018

Fonte: AMARANTE SEGUNDO, Gesil (2017) Discutindo o Novo Marco Legal para Ciência, 

Tecnologia, e Inovação no Brasil EC 85 & Lei 13.243/2016. 

Acesso em 23 de agosto de 2019.



Novo Marco Legal

b) Passos na Elaboração

• Instituições e Entidades participantes das discussões:

– Ministério da Educação;

– Ministério da Fazenda;

– Ministério da Previdência Social;

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018

Fonte: AMARANTE SEGUNDO, Gesil (2017) Discutindo o Novo Marco Legal para Ciência, 

Tecnologia, e Inovação no Brasil EC 85 & Lei 13.243/2016. 

Acesso em 23 de agosto de 2019.



Novo Marco Legal

c) Algumas novidades:

• Isenção e redução de impostos para as importações de insumos na

execução de projetos de pesquisa, desenvolvimentos e inovação;

• Simplificação do processo de importação e de desembaraço

aduaneiro de bens, insumos, reagentes, peças e componentes;

• Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra ou

contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento;

• Ampliação do tempo máximo que professores das universidades

federais poderão trabalhar em projetos institucionais de ensino,

pesquisa e extensão, ou exercer atividades de natureza científica e

tecnológica de 120 a 460h/ano (8h/semana);

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018



Novo Marco Legal

c) Algumas novidades:

• Simplificação da emissão do processo de visto de trabalho para

pesquisadores estrangeiros;

• Possibilidade de participação da União, estados e municípios no

capital social de empresas e em fundos de investimento para o

desenvolvimento de produtos e processos inovadores que estejam

de acordo com as políticas de desenvolvimento científico;

• Permissão para que universidades e institutos de pesquisa

compartilhem o uso de seus laboratórios e equipes com empresas,

para fins de pesquisa;

• Permissão para que as empresas envolvidas nesses projetos

participem, juntamente com as ICTs, da propriedade intelectual

sobre os resultados (produtos) das pesquisas.

Lei 13.243/16, Decreto 9.283/2018



• O Novo Marco Legal tem como propósito fundamental favorecer

uma aproximação entre a universidade e instituições de pesquisa e

as empresas, associações da sociedade civil e entes

governamentais, para que o conhecimento gerado nas primeiras

flua com mais facilidade para a sociedade, aumentando a

competitividade das empresas e promovendo a melhora nos

serviços prestados aos cidadãos por entidades públicas ou privadas.

• A inovação é algo que se faz num ambiente de enorme incerteza,

que é diferente dos riscos, associados a qualquer investimento, que

têm caráter probabilístico, com base em considerações sobre as

variáveis vigentes no ambiente atual de operação das empresas.

Desfazendo o 

Pensamento Binário



• A inovação envolve um esforço de pesquisa e invenção cujos

resultados são desconhecidos. Por isso, a inclinação das empresas

para a inovação exige a presença do Estado para reduzir a

incerteza.

Exemplos:

– EUA: compras públicas e investimento em pesquisa;

– Alemanha: concertação social e investimento dos bancos;

– Coréia do Sul: sistema de contrapartidas e investimento de bancos

públicos.

Desfazendo o 

Pensamento Binário



EUA: Origem dos recursos para pesquisas nas 
universidades (2016)

Fonte: AAAS (a partir de dados da NSF), 2018.



União Europeia: Origem dos recursos para 
pesquisas nas universidades (2015)

Fonte: Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat).



Capítulo I - Do Programa Institutos e Universidade Empreendedoras e 
Inovadoras - FUTURE-SE

Seção III - Competências e deveres da Organização Social contratada

Art. 4º Compete à Organização Social contratada:

§ 3º As prerrogativas dos regimes de contratação previstos nas Leis nº 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, 13.243, de 11 de janeiro de 2016, estendem-se às
organizações sociais contratadas.

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e 

de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por 

ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse 

público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins 

lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para atividades 

de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à 

realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam 

risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de 

produto, serviço ou processo inovador.

Projeto FUTURE-SE

Em vigor pela Lei nº 13.243, de 11/01/2016.
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Capítulo II – Da gestão, da governança e do empreendedorismo

Seção I - Da governança

Art. 11. As IFES participantes deverão implementar e manter mecanismos,
instâncias e práticas de governança, em consonância com as seguintes
diretrizes:

I – direcionamento das ações para a busca de resultados para a unidade

acadêmica e para a sociedade, encontrando soluções inovadoras e tempestivas

para agregar valor público;

(...)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo II – Da gestão, da governança e do empreendedorismo

Seção II – Do empreendedorismo

Art. 14. As IFES participantes, com o auxílio das organizações sociais
contratadas, deverão atuar para:

I – apoiar a criação, atração, implantação e a consolidação de ambientes

promotores de inovação, com foco no estabelecimento parceria com o setor

empresarial no âmbito da Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, incluídos parques e

polos tecnológicos, incubadoras e start-ups;

II – aprimorar os modelos de negócios e a capacidade de oferecer inovações que

supram a demanda da sociedade;

III – aperfeiçoar a gestão patrimonial de seus bens, mediante cessão de uso,

concessão, comodato, fundo de investimentos imobiliários, realização de parcerias

público-privadas, entre outros mecanismos;

IV– promover suas marcas e produtos;

V – fomentar a arrecadação de receitas próprias; e

VII – promover ações de empregabilidade para os alunos das instituições.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo II – Da gestão, da governança e do empreendedorismo

Seção II – Do empreendedorismo
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VII – promover ações de empregabilidade para os alunos das instituições.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo II – Da gestão, da governança e do empreendedorismo

Seção II – Do empreendedorismo

Art. 15. As IFES participantes ficam autorizadas a conceder a pessoas físicas ou
jurídicas o direito de nomear uma parte de um bem, móvel ou imóvel, de um

local ou evento, em troca de compensação financeira (“naming rights”),
conforme disposto em regulamento.

Parágrafo único. A autorização deve ser precedida de estudo que demonstre
que o preço de mercado da imagem da IFES e a proposta apresentada pela
pessoa física ou jurídica representam ganhos para a instituição.

Art. 16. Admite-se a criação de Sociedade de Propósito Específico - SPE, por
departamento, nas IFES, garantindo-se percentual do retorno do lucro auferido
para a IFES, nos termos do regulamento.

Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Educação a construção de
plataformas para a aproximação constante entre as instituições de ensino e o
setor produtivo, de modo a criar um ecossistema de inovação e
empreendedorismo, bem como a fomentar e orientar as Sociedades de
Propósito Específico.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Art. 17. A Organização Social contratada deverá:

I – buscar a implementação da Lei 13.243, de 2016, aumentando a interação com o

setor empresarial, no intuito de contribuir com a capacidade inovadora do setor e

atender as demandas do setor empresarial por inovação;

II – aprimorar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de nível

nacional e internacional, buscando disseminar a cultura da inovação, da

propriedade intelectual e da transferência de tecnologia;

III – potencializar e difundir o papel das IFES nas atividades de cooperação com os

setores público e privado;

IV – atrair a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I)

nas IFES;

V – fortalecer os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), nos institutos e

universidades federais;

Projeto FUTURE-SE
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Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Art. 17. A Organização Social contratada deverá:

VI – facilitar a realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento,

conjuntamente com universidades estrangeiras, incluindo projetos que incluam

empresas brasileiras e estrangeiras nos projetos de P,D&I;

VII – promover a contínua interação entre empresas e IFES aptas a produzir pesquisa

e desenvolvimento e inovação.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Art. 18. O professor em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele
enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério superior, poderá
exercer, em caráter eventual, atividade remunerada de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, na organização social contratada e participar da
execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta Lei,
desde que cumpra sua carga horária ordinária de aulas.

§ 1º A remuneração recebida em razão da elaboração, execução e êxito de
qualquer programa desenvolvido no âmbito do FUTURE-SE é de natureza
privada, não integrando a remuneração do servidor público, para nenhum fim,
nem gerando reflexos de qualquer natureza na remuneração do cargo
público, inclusive previdenciários;

Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Seção II – Do empreendedorismo

Art. 18. O professor em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele
enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério superior, poderá

exercer, em caráter eventual, atividade remunerada de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, na organização social contratada e participar da
execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta Lei,
desde que cumpra sua carga horária ordinária de aulas.

§ 1º A remuneração recebida em razão da elaboração, execução e êxito de
qualquer programa desenvolvido no âmbito do FUTURE-SE é de natureza
privada, não integrando a remuneração do servidor público, para nenhum fim,
nem gerando reflexos de qualquer natureza na remuneração do cargo
público, inclusive previdenciários;

Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Art. 18. O professor em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele
enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério superior, poderá
exercer, em caráter eventual, atividade remunerada de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, na organização social contratada e participar
da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta
Lei, desde que cumpra sua carga horária ordinária de aulas.

§ 2º Caso o docente seja premiado pelo projeto de pesquisa, desenvolvimento
ou inovação ou por publicação com destaque nacional ou internacional,
desenvolvida a partir da parceria firmada, o valor por ele recebido a esse título
possui natureza privada e não se incorpora aos seus vencimentos, para
nenhum fim, nem gerando reflexos de qualquer natureza na remuneração do
cargo público, inclusive previdenciários.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Art. 19. É assegurada participação nos ganhos econômicos resultantes da
exploração de direito de propriedade intelectual, durante toda a sua vigência,
ao servidor público federal que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou
modelo de utilidade e desenho industrial, bem como à Instituição Federal de
Ensino Superior a que pertence o servidor.

§ 1º A participação ao servidor a que se refere o caput deste artigo deverá ser
disciplinada pela instituição de ensino superior, em conjunto com a
organização social, e dependerá da análise das circunstâncias do caso
concreto.

§ 2º Os valores de que trata este artigo constituem verba de natureza privada e
não se incorporam, a qualquer título, a remuneração do servidor, para nenhum
fim, não geram reflexos de qualquer natureza na remuneração do cargo
público, inclusive previdenciários, e não servirão de base de cálculo para
qualquer benefício adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo III – Da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação

Seção II – Do em

Art. 19. É assegurada participação nos ganhos econômicos resultantes da
exploração de direito de propriedade intelectual, durante toda a sua vigência,

ao servidor público federal que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou
modelo de utilidade e desenho industrial, bem como à Instituição Federal de
Ensino Superior a que pertence o servidor.

§ 1º A participação ao servidor a que se refere o caput deste artigo deverá ser
disciplinada pela instituição de ensino superior, em conjunto com a
organização social, e dependerá da análise das circunstâncias do caso
concreto.

§ 2º Os valores de que trata este artigo constituem verba de natureza privada e
não se incorporam, a qualquer título, a remuneração do servidor, para nenhum
fim, não geram reflexos de qualquer natureza na remuneração do cargo
público, inclusive previdenciários, e não servirão de base de cálculo para
qualquer benefício adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º ................

§2º As prerrogativas e benefícios estabelecidos nesta Lei se estendem, no que
couber, às entidades participantes do Programa FUTURE-SE, de que trata Lei nº
xx, de xx de xxxx de 2019.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

o

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º ................

§2º As prerrogativas e benefícios estabelecidos nesta Lei se estendem, no que
couber, às entidades participantes do Programa FUTURE-SE, de que trata Lei nº
xx, de xx de xxxx de 2019.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 3º-C. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estimularão a
atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras,
promovendo sua interação com ICTs, entidades participantes do programa
FUTURE-SE e empresas brasileiras e oferecendo-lhes o acesso aos instrumentos
de fomento, visando ao adensamento do processo de inovação no País.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 4º ..............

§1º O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput
obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e
divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e
assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações
interessadas.

§2º O disposto neste artigo aplica-se às entidades participantes do Programa
FUTURE-SE.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 4º ..............

§1º O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput
obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e
divulgados pela ICT pública, observadas as respectivas disponibilidades e
assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações
interessadas.

§2º O disposto neste artigo aplica-se às entidades participantes do Programa
FUTURE-SE.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 10. Os instrumentos firmados com ICTs, empresas de apoio, agências de
fomento, organizações sociais, sociedades de propósito específico, startups
participantes do Programa FUTURE-SE e pesquisadores cujo objeto seja
compatível com a finalidade desta Lei poderão prever, para sua execução,
recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas, podendo
ser aplicada taxa de administração, nos termos de regulamento.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 10. Os instrumentos firmados com ICTs, empresas de apoio, agências de
fomento, organizações sociais, sociedades de propósito específico, startups
participantes do Programa FUTURE-SE e pesquisadores cujo objeto seja
compatível com a finalidade desta Lei poderão prever, para sua execução,
recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas, podendo
ser aplicada taxa de administração, nos termos de regulamento.” (NR)

Projeto FUTURE-SE



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais
deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações
de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade.

Art. 26-A. As medidas de incentivo previstas nesta Lei, no que for cabível,
aplicam-se às ICTs públicas que também exerçam atividades de produção e
oferta de bens e serviços.

“Art. 26-B. A ICT pública que exerça atividades de produção e oferta de bens e
serviços poderá ter sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira
ampliada mediante a celebração de contrato nos termos do §8º do art. 37 da
Constituição Federal, com vistas à promoção da melhoria do desempenho e
ao incremento dos resultados decorrentes de suas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, inovação e produção” (NR)

Projeto FUTURE-SE

Em vigor pela Lei nº 10.973, de 02/12/2004.



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 27. A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais
deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações
de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade.

Art. 26-A. As medidas de incentivo previstas nesta Lei, no que for cabível,
aplicam-se às ICTs públicas que também exerçam atividades de produção e
oferta de bens e serviços.

“Art. 26-B. A ICT pública que exerça atividades de produção e oferta de bens e
serviços poderá ter sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira
ampliada mediante a celebração de contrato nos termos do §8º do art. 37 da
Constituição Federal, com vistas à promoção da melhoria do desempenho e
ao incremento dos resultados decorrentes de suas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, inovação e produção” (NR)

Projeto FUTURE-SE

Em vigor pela Lei nº 10.973, de 02/12/2004.



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 28. A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 13. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de concessão
de financiamentos e outros estímulos à pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à
ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição,
ao patrimônio da entidade recebedora dos recursos.

§ 1º Na hipótese de instrumento celebrado com pessoa física, os bens serão
incorporados ao patrimônio da ICT à qual o pesquisador beneficiado estiver
vinculado.

§ 2º Quando adquiridos com a participação de fundação de apoio, a
titularidade sobre os bens observará o disposto em contrato ou convênio entre
a ICT e a fundação de apoio.

Projeto FUTURE-SE

Em vigor pela Lei nº 13.243, de 11/01/2016.



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Art. 28. A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 13. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de concessão
de financiamentos e outros estímulos à pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à
ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição,
ao patrimônio da entidade recebedora dos recursos.

“§ 3º Quando adquiridos com a participação de entidades participantes do
Programa FUTURE-SE, a titularidade sobre os bens observará o disposto no
contrato de gestão” (NR)

Projeto FUTURE-SE

Em vigor pela Lei nº 13.243, de 11/01/2016.



Capítulo VII – Disposições Finais e Transitórias

Seção II – Do empreendedorismo

Art. 28. A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

Art. 13. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de concessão
de financiamentos e outros estímulos à pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à
ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição,
ao patrimônio da entidade recebedora dos recursos.

“§ 3º Quando adquiridos com a participação de entidades participantes do
Programa FUTURE-SE, a titularidade sobre os bens observará o disposto no
contrato de gestão” (NR)

Projeto FUTURE-SE

Em vigor pela Lei nº 13.243, de 11/01/2016.



Capítulo I – Do Programa Institutos e Universidade Empreendedoras e 
Inovadoras - FUTURE-SE

Seção IV – Do fomento

Art. 7º Como forma de dar cumprimento ao contrato de gestão, a União e/ou

as IFES poderão fomentar a organização social por meio de repasse de
recursos orçamentários e permissão de uso de bens públicos.

Art. 8º A Secretaria de Patrimônio da União transferirá a administração de bens
imobiliários para o Ministério da Educação, com a finalidade de constituir fonte
de recursos para o FUTURE-SE.

Art. 9º O Ministério da Educação poderá participar como cotista de fundos de
investimento, a serem selecionados mediante procedimento simplificado, nos
termos dispostos em regulamento.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo I – Do Programa Institutos e Universidade Empreendedoras e 
Inovadoras - FUTURE-SE

Seção IV – Do fomento

Art. 7º Como forma de dar cumprimento ao contrato de gestão, a União e/ou

as IFES poderão fomentar a organização social por meio de repasse de
recursos orçamentários e permissão de uso de bens públicos.

Art. 8º A Secretaria de Patrimônio da União transferirá a administração de bens
imobiliários para o Ministério da Educação, com a finalidade de constituir fonte
de recursos para o FUTURE-SE.

Art. 9º O Ministério da Educação poderá participar como cotista de fundos de
investimento, a serem selecionados mediante procedimento simplificado, nos
termos dispostos em regulamento.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo I – Do Programa Institutos e Universidade Empreendedoras e 
Inovadoras - FUTURE-SE

Seção IV – Do fomento

Art. 9º .......

§ 1º Os fundos de investimento de que trata o caput deverão ter natureza
privada e patrimônio próprio separado do patrimônio do cotista e do
administrador, sujeitando-se a direitos e obrigações próprias.

§ 2º A integralização das cotas nos fundos de investimento será autorizada em
ato do Poder Executivo, ouvido o Comitê Gestor do Programa.

§ 3º Os fundos de investimento responderão por suas obrigações com os bens e
direitos integrantes de seu patrimônio, ficando o cotista obrigado somente pela
integralização das cotas que subscrever.

§ 4º A dissolução dos fundos de investimento dar-se-á na forma de seu
estatuto, e seus recursos retornarão ao Ministério da Educação. § 5º Sobre a
integralização de cotas pelo Ministério da Educação ou sobre os rendimentos
do fundo de investimento destinados ao FUTURE-SE não incidirão qualquer
imposto ou contribuição social de competência da União.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo V – Do fundo da autonomia financeira das IFES

Seção II – Do empreendedorismo

Art. 22. Com a finalidade de possibilitar o aumento da autonomia financeira
das IFES, bem como ampliar e dar previsibilidade ao financiamento das

atividades de pesquisa, extensão, desenvolvimento, empreendedorismo e
inovação, por meio do fomento a novas fontes de recursos, os recursos
relacionados ao projeto deverão ser vertidos em Fundo financeiro, a ser
selecionado mediante procedimento simplificado, nos termos dispostos em
regulamento.

§ 1º Os imóveis de propriedade das IFES participantes, arrolados em
regulamento, e os direitos reais a eles associados poderão ser destinados à
integralização de cotas no fundo de que trata esta Lei.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo V – Do fundo da autonomia financeira das IFES

Seção II – Do empreendedorismo

Art. 23. Constituem recursos do Fundo da autonomia financeira das IFES: 

I – as receitas decorrentes: 

a) da prestação de serviços compreendidos no objeto da IFES, tais como estudos, 

pesquisas, consultorias e projetos; 

b) da comercialização de bens e produtos com a marca das instituições apoiadas; 

c) da alienação de bens e direitos; 

d) das aplicações financeiras que realizar; e) dos direitos patrimoniais, tais como 

aluguéis, foros, dividendos, bonificações, comodatos e concessões;  

e) dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos, bonificações, 

comodatos e concessões;

f) da exploração de direitos de propriedade intelectual;  

g) dos acordos e instrumentos congêneres que realizar com entidades nacionais e 

internacionais;  

h) das matrículas e mensalidades de pós-graduação lato sensu nas universidades 

federais. 

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo V – Do fundo da autonomia financeira das IFES

Art. 23. Constituem recursos do Fundo da autonomia financeira das IFES: 

II – as doações, legados e subvenções de qualquer natureza, que lhe forem 

destinados por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, inclusive 

de Estados, Distrito Federal, Municípios, outros países, organismos internacionais e 

organismos multilaterais;

III – os ganhos de capital e os rendimentos oriundos dos investimentos realizados 

com seus ativos;  

IV – a quantia recebida em decorrência das leis de incentivo fiscal;  

V – as doações da rentabilidade das cotas do MEC nos fundos que dispõe o art. 9º, 

como forma de ação supletiva, desde que autorizados pelo Comitê-Gestor; e  VI -

rendas provenientes de outras fontes. 

Parágrafo único. É assegurado o recebimento de doação atribuída a um 
projeto previamente definido no instrumento de doação, aplicando-se, no que 
couber, as disposições da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019, relativas à 
doação de propósito específico.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo VI – Do Comitê Gestor

Art. 24. O Programa será acompanhado e supervisionado por Comitê-Gestor,
que terá sua composição e seu funcionamento definidos por regulamento.

Art. 25. Competirá ao Comitê-Gestor:

I – estabelecer as diretrizes das ações no âmbito do Programa;

II – realizar avaliação anual de desempenho institucional, conforme disposto em

regulamento, para análise do atingimento dos objetivos e metas pactuados no
Plano de Ação;

III – assessorar as IFES e organizações sociais participantes na condução da política

de governança e transparência;

IV – garantir a estrita observância dos limites de gasto com pessoal; e

V – assegurar a correta e regular destinação dos recursos do programa.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Capítulo VI – Do Comitê Gestor

Art. 24. O Programa será acompanhado e supervisionado por Comitê-Gestor,
que terá sua composição e seu funcionamento definidos por regulamento.

Art. 25. Competirá ao Comitê-Gestor:

I – estabelecer as diretrizes das ações no âmbito do Programa;

II – realizar avaliação anual de desempenho institucional, conforme disposto em

regulamento, para análise do atingimento dos objetivos e metas pactuados no

Plano de Ação;

III – assessorar as IFES e organizações sociais participantes na condução da política

de governança e transparência;

IV – garantir a estrita observância dos limites de gasto com pessoal; e

V – assegurar a correta e regular destinação dos recursos do programa.

Projeto FUTURE-SE Fundos



Projeto FUTURE-SE Fundos

CAPÍTULO VI - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de investimento em
empresas cuja atividade principal seja a inovação, caracterizados pela
comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de
valores mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de
emissão dessas empresas.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários editará normas
complementares sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos
fundos, no prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei.

Em vigor pela Lei nº 10.973, de 02/12/2004.



Projeto FUTURE-SE Fundos

CAPÍTULO VI - DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Art. 23. Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de investimento em
empresas cuja atividade principal seja a inovação, caracterizados pela
comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de
valores mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de
emissão dessas empresas.

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários editará normas
complementares sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos
fundos, no prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei.

Em vigor pela Lei nº 10.973, de 02/12/2004.



Projeto FUTURE-SE Fundos

CAPÍTULO II – DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E
COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Seção II - Da participação minoritária no capital e dos fundos de investimento

Art. 4º Ficam as ICT públicas integrantes da administração pública indireta, as
agências de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia
mista autorizadas a participar minoritariamente do capital social de empresas,
com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que
estejam de acordo com as diretrizes e as prioridades definidas nas políticas de
ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial.

§ 1º A entidade de que trata o caput estabelecerá a sua política de
investimento direto e indireto, da qual constarão os critérios e as instâncias de
decisão e de governança, e que conterá, no mínimo:

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.



Projeto FUTURE-SE Fundos

CAPÍTULO II – DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E
COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Seção II - Da participação minoritária no capital e dos fundos de investimento

Art. 4º ......

I - a definição dos critérios e dos processos para o investimento e para a seleção

das empresas;

II - os limites orçamentários da carteira de investimentos;

III - os limites de exposição ao risco para investimento;

IV - a premissa de seleção dos investimentos e das empresas-alvo com base:

a) na estratégia de negócio;

b) no desenvolvimento de competências tecnológicas e de novos mercados; e

c) na ampliação da capacidade de inovação;

V - a previsão de prazos e de critérios para o desinvestimento;

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.
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Art. 4º ......

VI - o modelo de controle, de governança e de administração do investimento; e

VII - a definição de equipe própria responsável tecnicamente pelas atividades

relacionadas com a participação no capital social de empresas.

§ 2º A participação minoritária de que trata este artigo observará o disposto
nas normas orçamentárias pertinentes.

§ 3º A entidade poderá realizar o investimento:

I - de forma direta, na empresa, com ou sem coinvestimento com investidor privado;

ou

II - de forma indireta, por meio de fundos de investimento constituídos com recursos

próprios ou de terceiros para essa finalidade.

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.
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CAPÍTULO II – DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E
COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Seção II - Da participação minoritária no capital e dos fundos de investimento

Art. 4º ......

§ 4º O investimento de forma direta de que trata o inciso I do § 3º, quando
realizado por ICT pública integrante da administração pública indireta,
observará os seguintes critérios, independentemente do limite de que trata o §
5º:

I - o investimento deverá fundar-se em relevante interesse de áreas estratégicas ou

que envolvam a autonomia tecnológica ou a soberania nacional; e

II - o estatuto ou contrato social conferirá poderes especiais às ações ou às quotas

detidas pela ICT pública, incluídos os poderes de veto às deliberações dos demais

sócios, nas matérias em que especificar.

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.
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§ 5º Fica dispensada a observância aos critérios estabelecidos no § 4º nas
hipóteses em que:

I - a ICT pública aporte somente contribuição não financeira, que seja

economicamente mensurável, como contrapartida pela participação societária;

ou

II - o investimento da ICT pública seja inferior a cinquenta por cento do valor total

investido e haja coinvestimento com investidor privado, considerada cada rodada

isolada de investimento na mesma empresa.

§ 6º Os fundos de investimento de que trata o inciso II do § 3º serão geridos por
administradores e gestores de carteira de investimentos registrados na
Comissão de Valores Mobiliários.

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.
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Art. 4º ......

§ 7º O investimento poderá ser realizado por meio de:

I - quotas ou ações;

II - mútuos conversíveis em quotas ou ações;

III - opções de compra futura de quotas ou ações; ou

IV - outros títulos conversíveis em quotas ou ações.

§ 8º A participação minoritária de ICT pública integrante da administração
pública indireta no capital social de empresa ficará condicionada à
consecução dos objetivos de suas políticas institucionais de inovação.

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.
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§ 9º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas
subsidiárias poderão investir direta ou indiretamente nas empresas, observado
o disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

§ 10. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas
subsidiárias poderão realizar mais de uma rodada de investimento na mesma
empresa.

§ 11. O investimento feito por ICT pública integrante da administração pública
direta poderá ocorrer somente por meio de entidade da administração
indireta, a partir de instrumento específico com ela celebrado.

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.



Projeto FUTURE-SE Fundos

CAPÍTULO II – DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E
COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Seção II - Da participação minoritária no capital e dos fundos de investimento

Art. 5º Ficam as ICT públicas integrantes da administração indireta, as agências
de fomento, as empresas públicas e as sociedades de economia mista
autorizadas a instituir fundos mútuos de investimento em empresas cuja
atividade principal seja a inovação.

§ 1º Os fundos mútuos de investimento de que trata o caput serão
caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de
distribuição de valores mobiliários, na forma estabelecida na Lei nº 6.385, de 7
de dezembro de 1976, destinados à aplicação em carteira diversificada de
valores mobiliários de emissão dessas empresas.

§ 2º Cabe à Comissão de Valores Mobiliários editar normas complementares
sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos fundos mútuos
de investimento a que se refere o caput.

Em vigor pelo Decreto nº 9.283, de 07/02/2018.



Balanço
1. O FUTURE-SE não apresenta nenhum instrumento de estímulo à inovação

que não esteja contemplado pelo Novo Marco Legal da Ciência,

Tecnologia e Inovação;

2. A contrário desse, que envolveu amplo processo de debate, foi

apresentado de forma açodada, sem envolvimento da comunidade

acadêmica e científica;

3. Os dispositivos que alteram a estrutura de remuneração de docentes

envolvidos em atividades ligadas à inovação, sem entrar em seu mérito,

não exigem mudanças na organização das IFEs, podendo ser definidos por

dispositivos específicos;

4. O FUTURE-SE sinaliza para o desengajamento do Estado no fomento às

IFEs, combinado à acentuação do controle centralizado sobre suas

atividades, com redução da autonomia universitária, através do

paralelismo na estrutura de gestão, com a presenças das OS, e o poder

conferido ao Comitê Gestor.
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