
Setor de Inovação, 
Empreendedorismo e 
Transferência de Tecnologia



❏ Resolução 17/2021;

Regulamenta a Política de Inovação da UFJF 
em consonância com o PDI;

❏ Resolução 18/2021;

Procedimentos para Parcerias em projetos de 
P&D e de prestação de serviço técnicos;

❏ Resolução 19/2021;

Critérios para o compartilhamento e 
permissão de uso da infraestrutura da UFJF;

Política de Inovação da UFJF



A política de Inovação visa:

● Disseminar a inovação tecnológica, a cultura 
empreendedora e a cultura da propriedade intelectual;

● Fomentar parcerias entre os setores público e privado;
● Facilitar a aplicação social da produção intelectual, por 

meio da transferência de tecnologia;
● Promover e estimular o empreendedorismo como 

perspectiva de um compromisso social.

Política de Inovação da UFJF



❏ 2018 - Criação do Grupo de Trabalho.

Integrantes: Ângelo Denadai, Erick Campos, Fábio Pieri,  
Hilton Manoel, Ivan Bretas, Juliana Gonçalves, Lucas 
Anjos, Nádia Carvalho, Pablo Leurquin, Regina Kelmann, 
Wesley Nascimento.

Ações: Hackathon Saúde, Pra Começo de Conversa, 
Simpósio IDEA, SPEEDlab GV, Pint of Science, assessoria e 
suporte geral para comunidade acadêmica.

❏ 2021 - Criação do SIETT.

Nosso histórico



Áreas de atuação



❏ Facilitar o acesso do Campus GV aos conteúdos sobre 
inovação, empreendedorismo acadêmico e 
transferência de tecnologia;

❏ Captar e organizar cursos de capacitação voltados 
para temas como a inovação, empreendedorismo e 
transferência de tecnologia;

❏ Construir e promover oficinas de ideação e um 
programa de pré-aceleração;

❏ Planejar a instalação física da incubadora/aceleradora 
de empresas;

Perspectivas para o Setor



❏ Criar programa de inovação aberta;

❏ Fomentar ações relacionados à propriedade 
intelectual;

❏ Assessorar a comunidade acadêmica nas demandas de 
empreendedorismo, transferência de tecnologia e 
inovação;

❏ Encaminhar propostas do Campus GV para o 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Governador Valadares.

Perspectivas para o Setor



❏ Assessoria na área de Propriedade Intelectual para 
registro de pedido junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI (via CRITT);

❏ Apoio na elaboração, submissão e gestão de projetos 
junto a órgãos de fomento;

❏ Cursos, Palestras, Visitas técnicas e Eventos;

❏ Oficina de Ideação e Modelagem de negócios;

❏ Programa de fomento e criação de startups;

❏ Parceria em Inovação Aberta (PIA).

Nossa carteira de serviços 



❏ Editais de fomento:

❏ Subvenção Econômica à Inovação. 
(Desenvolvimento de produtos, processos e/ou 
serviços inovadores);

❏ Parceria em Inovação:

❏ Coordenação de projeto para atender 
determinada demanda;

❏ Banco de Pesquisadores para Transferência de 
Tecnologia e Prestação de Serviço;

Oportunidades, Pesquisa e Mercado



Ainda pra 2022!



❏ 4º Ideathon;

❏ 3º Simpósio IDEA;

❏ 5 a 10 oficinas de ideação;

❏ 1 a 2 maratonas nos cursos;

❏ Criar o programa de pré-aceleração;

❏ Apoiar no mínimo 1 nova empresa júnior;

❏ Oferta de 5 a 10 palestras/workshops;

❏ Apoiar 1 evento de inovação em laboratório do ICV.

Planejamento 2023 



Canais de acesso ao Setor:

inovacao.gv@ufjf.br

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/

inovacao_ufjfgv

Grupo  Inovação UFJF-GV



OBRIGADO

hilton.manoel@ufjf.br
inovacao.gv@ufjf.br


