
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2-AGINOVA/RTR/UFMS, DE 02 DE SETEMBRO
DE 2021.

Criar e Regulamentar a Unidade
de Apoio Núcleo de Inovação
Tecnológica no âmbito da
Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul.

 
O DIRETOR DA AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E

DE INOVAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei nº 10.973, de 2 de
dezembro de 2004; a Resolução nº 9, COUN, de 28 de fevereiro de 2020; e
a Resolução nº 87, CD, de 20 de outubro de 2020; e considerando o
disposto no Processo nº 23104.024587/2021-12, resolve:

 
Art. 1º Criar a Unidade de Apoio Núcleo de Inovação

Tecnológica (NIT) no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, vinculada à Agência de Internacionalização e de Inovação
(AGINOVA), com a finalidade de realizar a gestão da propriedade intelectual
da UFMS.

 
Art. 2º Fica estabelecido o Regulamento da Unidade de Apoio

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no âmbito da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

 
Art. 3º São competências do NIT:
I - Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à

proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de
transferência de tecnologia;

II - Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades
e projetos de pesquisa;

III - Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de
invenção na forma do art. 22 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

IV - Opinar pela conveniência e promover a proteção das
criações desenvolvidas na instituição;

V - Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

VI - Acompanhar o processamento dos pedidos e a
manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;

VII - Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de
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inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a
orientar as ações de inovação da UFMS;

VIII - Desenvolver estudos e estratégias para a transferência de
inovação gerada pela UFMS;

IX - Promover e acompanhar o relacionamento da UFMS com
empresas, em especial para as atividades previstas nos artigos 6º ao 9º da
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

X - Negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia
oriunda da UFMS;

XI - Negociar e gerir os instrumentos de ajuste de cotitularidade
em propriedade intelectual; e

XII - Manifestar-se sobre:
a) conveniência da proteção das criações desenvolvidas na

Instituição;
b) conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na

Instituição, passíveis de proteção intelectual;
c) a participação da UFMS nos acordos de parceria, indicando o

percentual nos direitos de propriedade intelectual de forma fundamentada;
d) os Acordos de Participação Internacional;
e) nas concessões de uso de laboratórios voltados a atividades

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
f) nos contratos de prestação de serviços técnicos

especializados em pesquisa e desenvolvimento;
g) nos contratos de transferência de tecnologia não

patenteada, não patenteável ou de know-how;
h) nos contratos de licenciamento de tecnologia patenteada;
i) cessão dos direitos sobre a criação a título não oneroso ao

criador; e
j) nos acordos de confidencialidade.
 
Art. 4º A gestão do NIT será exercida pela Direção da AGINOVA

ou por servidor designado, apoiado pelo Responsável Técnico e equipe.
 
Art. 5º São atribuições do gestor do NIT:
I - Representar a UFMS, no âmbito de sua política de inovação,

mediante delegação do seu dirigente máximo;
II - Articular ações que visem à consolidação da Política de

Institucional de Inovação da UFMS;
III - Coordenar e gerenciar as atividades de planejamento da

equipe técnica do NIT;
IV - Deliberar sobre as manifestações e pareceres emitidos pelo

NIT;
V - Manter as articulações e inter-relações internas do NIT e os
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demais unidades da UFMS;
VI - Representar o NIT sempre que se fizer necessário; e
VII - Desempenhar outras atividades correlatas necessárias ao

funcionamento do NIT.
 
 Art. 6º São atribuições do Responsável Técnico pelo NIT:
I - Zelar pelo cumprimento dos dispositivos estabelecidos na

Política Institucional de Inovação da UFMS;
II - Coordenar e acompanhar a execução das demandas

encaminhadas para o NIT;
III - Responsabilizar-se pela preservação do patrimônio e gerir

os recursos financeiros do  NIT;
IV - Substituir o gestor do NIT em suas ausências;
V - Coordenar e gerenciar as atividades operacionais e

administrativas da equipe técnica do NIT; e
VI - Desempenhar outras atividades correlatas necessárias ao

funcionamento do NIT.
 
Art. 7º São atribuições da equipe técnica do NIT:
I - analisar e emitir parecer sobre solicitações de proteção de

ativos de propriedade intelectual encaminhadas ao NIT;
II - Orientar os pesquisadores no que diz respeito aos

procedimentos, deveres e direitos relativos à proteção de suas pesquisas;
III - Avaliar solicitação do inventor independente para adoção de

invenção;
IV - Promover o registro de propriedade intelectual, abertura e

acompanhamento de processos de transferência de tecnologia e demais
questões referentes à propriedade intelectual nos termos da legislação
vigente;

V - Acompanhar o processamento e a manutenção dos ativos
de propriedade intelectual;

VI - Elaborar manifestações e pareceres no âmbito das
competências do NIT;

VII - Divulgar, no âmbito institucional, a Política de Propriedade
Intelectual;

VIII - Manter atualizada a página do NIT;
IX - Acompanhar a atualização das leis e normas relativas à

propriedade intelectual; e
X - Desenvolver outras atividades afins e correlatas inerentes ao

cumprimento das suas competências.
 
Art. 8º Disposições gerais:
I - O NIT deverá propor instrumentos que propiciem a eficácia
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deste Regulamento, devendo ser apreciados e aprovados respectivamente
pelas instâncias competentes da UFMS;

II - O NIT poderá contar com o apoio de comissão para
manifestações e decisões em questões complexas relativas a sua área de
atuação, a ser constituída conforme necessidade; e

III - Os casos excepcionais ou omissos neste Regulamento
serão resolvidos, no que for de sua competência, pela Direção da AGINOVA.

 
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua

publicação.
SAULO GOMES MOREIRA

Documento assinado eletronicamente por Saulo Gomes
Moreira, Diretor(a), em 02/09/2021, às 17:49, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2772706 e o código CRC
8BD354A5.

AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E DE INOVAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7987
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.025212/2021-70 SEI nº 2772706
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