
APRESENTAÇÃO



Setor de Inovação

O Conselho Gestor da UFJF/Campus Governador Valadares
aprovou, em maio de 2021, a criação do Setor de Inovação,
Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia. O setor visa
dar continuidade e ampliar os trabalhos já desenvolvidos pelo
grupo de trabalho em “Inovação, Empreendedorismo e
Transferência de Tecnologia”, doravante GT Inovação que foi
formado em 2018 no Campus. Continuaremos fomentando a
cultura da inovação e empreendedorismo no Campus e contamos
com toda comunidade acadêmica para avançarmos.
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Setor de Inovação

Baseado no objetivo de identificar e aplicar práticas de gestão da
inovação capazes de promover a cultura da inovação e
empreendedorismo, O Setor de Inovação tem por objetivo
fomentar as atividades efetivas e potenciais de inovação,
empreendedorismo e transferência de tecnologia vinculadas à
produção do conhecimento científico e demais atividades do
Campus de Governador Valadares.
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As ações estruturantes do Setor de Inovação estão organizadas em
quatro eixos de trabalho: 
1) Promoção da cultura empreendedora e inovação;
2) Desenvolvimento de projetos;
3) Suporte; e,
4) Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação.

 

III Ações do Setor de Inovação



- Promover planos de capacitação e eventos nas áreas de inovação e
empreendedorismo; 

- Apoiar a formação dos discentes com ênfase em inovação e
empreendedorismo, incentivando disciplinas nas áreas de
Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e Transferência de
Tecnologia; 
 

1 Promoção da cultura empreendedora e inovação

- Apoiar a criação e atuação das empresas juniores do campus.  



- Incentivar o desenvolvimento de projetos inovadores e projetos de
geração de negócios inovadores ; 

- Auxiliar a comunidade acadêmica na construção de convênios com
empresas, governo e outras instituições da sociedade civil; 
 

2 Projetos

- Orientar comunidade acadêmica sobre contratos de prestação de
serviços, cooperação tecnológica e transferência de tecnologia.  



- Oferecer suporte à comunidade acadêmica do Campus GV nas
demandas de proteção do conhecimento e transferência de
tecnologia, em conjunto com outras unidades administrativas da
UFJF.  
 

3 Suporte



- Promover ações de popularização C, T&I em Governador
Valadares. 
 

4 Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação



O trabalho continua

Contamos com toda comunidade
acadêmica



inovacao.gv@ufjf.edu.br
 
 

@inovacao_ufjfgv
 
 

www2.ufjf.br/inovacaogv


