MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CHAMADA Nº 5/2022 - PROPESQ/SINOVA
Cadastramento de grupos de pesquisa e laboratórios
para colaboração em atividades com a SINOVA
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesq) e a Superintendência de Inovação (SINOVA)
da Universidade Federal de Santa Catarina, em consonância com a Lei nº 11.788/2011, a
Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia, e a
Resolução Normativa nº 1/2019/CPG da UFSC, tornam pública a presente chamada a
servidores docentes e técnico-administrativos com grupos de pesquisa e laboratórios que
desejem contribuir com a SINOVA em atividades de pesquisa e extensão com vistas a:
i) gestão de ativos de propriedade intelectual,
ii) gestão de contratos, convênios e regramentos no âmbito da transferência de tecnologia e
conhecimento para a inovação,
iii) gestão de rede de inovação na orquestração de ambientes de inovação e
iv) formação para a inovação e para o empreendedorismo.
Para cadastramento do grupo de pesquisa ou laboratório, cada líder deve preencher este
formulário. A chamada é de fluxo contínuo e busca incentivar a colaboração entre as diversas
áreas de conhecimento da UFSC e a SINOVA.
Estão no âmbito da proposta conexões de realização de pesquisa e extensão nas temáticas:
inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual - alinhamentos conceituais, modelo
de negócio - teoria, modelo de negócio - prática com canvas, transferência de tecnologia,
registro de ativos de propriedade intelectual, gestão de ativos de propriedade intelectual,
royalties, valoração de tecnologia, negociação, oferta tecnológica, prospecção tecnológica,
licenciamento, LGPD, lei de inovação, marco legal das startups, política de inovação, compras
públicas inovadoras, implantação, operação e gestão de núcleo de inovação tecnológica,
direitos autorais, patentes, modelo de utilidade, desenho industrial, PCT, indicação geográfica,
cultivares, registro de marca, registro de software, segredo comercial/industrial, redação de
patentes, busca de anterioridade, busca em base de patentes, topografia de circuitos
integrados, universidades empreendedoras, política de inovação de ICTs, indicadores de
inovação, TCC startup, spinoffs universitárias, empreendedorismo acadêmico, ambientes de
inovação como incubadoras, pré-incubadoras e aceleradoras, parques e centros de inovação,
internacionalização, parcerias público-privadas, editais de fomento, contratos, combate à
pirataria, inovação social etc.
As respostas irão compor a base de conhecimento da SINOVA para sua articulação interna e
externa junto ao ecossistema de inovação e poderão estar envolvidas nos desdobramentos da
Política de Inovação e Empreendedorismo da UFSC conforme Resolução Normativa nº
164/2022/CUn, de 29 de abril de 2022.
Em caso de dúvidas envie e-mail para sinova@contato.ufsc.br.
Florianópolis, 22 de setembro de 2022.

