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PROC. Nº 01-P-17672/2017
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO:
Política Institucional de Inovação da Unicamp
DELIBERAÇÃO CONSU-A-XX/2019 de 24/09/2019
Reitor: MARCELO KNOBEL
Secretária Geral: ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI
Aprova a Política Institucional de Inovação da Universidade Estadual de
Campinas - Unicamp.

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho
Universitário, tendo em vista o decidido pelo Conselho em sua 163ª Sessão Ordinária
realizada em 24.09.2019, baixa a seguinte Deliberação:

Artigo 1º – Fica aprovada a “Política Institucional de Inovação da Universidade Estadual de
Campinas - Unicamp”, que integra esta deliberação como Anexo I.

Artigo 2º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.(Proc. nº 01-P-17672/17)
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Esta Política estabelece os principias, orientações e bases normativas sobre Propriedade
Intelectual, Transferência de Tecnologia, Compartilhamento de Laboratórios e
equipamentos, Afastamentos e Licenças de servidores, entre outras matérias elencadas
na Lei Federal 13.243/2016 que dispõe o Marco Regulatório em Ciência Tecnologia e
Inovação e nos Decreto Federal9.283/2018 e Decreto Estadual n° 62.817/2017.
Além destas leis esta Política será regida pelas Lei 10.973/04 (Lei de Inovação), Lei
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), Lei 9.610/98 (Direitos Autorais), Lei 9.609/98
(Proteção a Software), e demais legislações que lhe forem aplicáveis.
Esta Política tem como objetivo estabelecer ações coordenadas no que se refere à
aplicação dos instrumentos de incentivo à inovação e será interpretado, quando couber,
em consonância com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a
Política Industrial e Tecnológica nacional.

1 - PRINCÍPIOS
A Política de Inovação da Unicamp é orientada pelos seguintes princípios, consoantes
com a missão, valores e normas que regem a UNICAMP e orientam sua ação com a
sociedade:
I - Engajar-se com o desenvolvimento local, regional e nacional contribuindo para a
criação de um ambiente favorável à geração de novo conhecimento e à sua transferência
para a sociedade;
11 - Promover e disseminar a capacitação continua de recursos humanos em
empreendedorismo, gestão da inovação, propriedade intelectual e transferência de
tecnologia;
111- Promover e estimular o empreendedorismo na UNICAMP e a criação de empresas de
base tecnológica;
IV- Promover a Propriedade Intelectual de modo que sua utilização gere beneficios à
socied~de por meio do desenvolvimento da relação da Universidade com os setores
público e empresarial, entre outros;
V- Estimular e valorizar, contínua e permanentemente, a atividade criativa na UNICAMP
demonstrada pela produção científica e tecnológica do seu corpo discente, docente,
técnico-administrativo, estagiários e pesquisadores;
VI -Assegurar que as medidas de proteção legal e sigilo da Propriedade Intelectual sejam
tomadas, levando em consideração o interesse institucional e em consonância com a
missão da UNICAMP no ensino, pesquisa na geração e difusão do conhecimento, na
inovação e na consequente transferência de tecnologia para a sociedade, buscando
sempre o maior benefício social;
VIl- Estimular, promover e assegurar a Transferência de Tecnologia mediante a devida e
adequada recompensa à UNICAMP e aos seus pesquisadores pela exploração e uso de
inovações baseadas nas tecnologias de sua titularidade;
VIII - Estimular a relação universidade-empresa com a finalidade de desenvolvimento de
programas e projetos objetivando a geração de conhecimento em áreas estratégicas e o
desenvolvimento de tecnologias, a fim de promover a sua apropriação pelos diversos
segmentos da sociedade;
IX - incentivar e promover novos mecanismos e modelos de transferência do
conhecimento gerados na Unicamp em especial estimular e apoiar o setor público à figura
da encomenda tecnológica prevista na Lei de Inovação;
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X - Estimular e apoiar a atividade que gere Inovação às empresas, inclusive na atração, a
constituição e a instalação de centros de pesquisas, desenvolvimento e inovação no
Parque Científico e Tecnológico da Unicamp;
XI - Simplificar os procedimentos para a gestão de projetos de ciência, pesquisa e
inovação adotando processos ágeis e transparentes e assegurar a segurança j urídica.

2- DIRETRIZES
São Diretrizes para a Política de Inovação da Unicamp:
2.1 Da Atuação Estratégica da Unicamp no ambiente produtivo local, regional e
nacional.
2.1 .1 A Unicamp contribuirá para criação de um ambiente favorável à geração de novo
conhecimento e a sua transferência para a sociedade, e neste sentido apoiará os esforços
conjuntos de formalização de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação
implantando processos ágeis, que garantam a transparência e segurança jurídica para a
celebração de parcerias para atividades colaborativas em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação.
2.1.2 A Unicamp participará, de forma colaborativa, por meio de ações institucionais, em
esforços de desenvolvimento local, regional e nacional voltados a fortalecer as políticas de
ciência, tecnologia e inovação.
2.1.3 A Unicamp nas cooperações estratégicas com outras instituições, entidades ou
empresas, nacionais e internacionais deverá tratar, obrigatoriamente, da proteção da
propriedade intelectual e da transferência da tecnologia, gerados no decorrer do
desenvolvimento de suas atividades, por meio de instrumento jurídico específico.
2. 1.4 A Unicamp deverá participar de fóruns, colaborar com associações e outras
entidades que contribuam com a promoção das atividades científicas e tecnológicas no
ambiente produtivo.
2.1.5 A Unicamp poderá prestar às instituições públicas ou privadas serviços técnicos
especializados, compatíveis com os objetivos da Lei 10.973/04, em atividades voltadas à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com possibilidade de
remuneração do servidor mediante o pagamento de complementação, nos termos do art.
8° da citada lei e conforme as normas específicas editadas pela UNICAMP.

2.2 Do compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, Equipamentos,
Instrumentos e demais instalações
2.2.1 A Unicamp apoiará a criação, o desenvolvimento, a implantação e consolidação de
ambientes promotores de inovação, como forma de incentivar o desenvolvimento
tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre a universidade e empresas.
2.2.2. Para atendimento do item 2.2.1 a Unicamp poderá, mediante contrapartida
obrigatória financeira ou econômica, com ou sem a interveniência da FUNCAMP e por
prazo determinado:
I - desenvolver projeto de pesquisa colaborativa ou prestar serviço;
11 - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalações existentes em suas próprias dependências por Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICTs) empresas ou pessoas físicas voltadas às atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, com igual oportunidade aos interessados.
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Parágrafo Único: A permissão de uso prevista neste item não poderá prejudicar as
atividades fins da Universidade.
2.2.2.1 A permissão prevista no inciso 11 refere-se à disponibilização de laboratórios,
equipamentos e materiais da Unicamp, para ICTs, pessoas físicas ou empresas que
tenham como objetivo a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e
tecnológica e desenvolvimento de produto, serviço ou processo com a Unicamp ou
a utilização de laboratórios, equipamentos e materiais da Unicamp para execução de
prestação de serviço, de curta duração por ICTs, pessoas físicas ou empresas.
2.2.2.2. Para atendimento do previsto no 11, as Unidades, Centros e Núcleos, deverão
obedecer, minimamente, os seguintes critérios gerais:

r

i)
Deverá ser apresentado por terceiro interessado proposta contendo plano
especificando o uso a ser dado aos laboratórios, equipamentos, materiais, instrumentos e
demais instalações que deverá ser compatível com os projetos acadêmicos das unidades,
centros e núcleos, além de informar todos os funcionários e bens envolvidos e definição do
ressarcimento financeiro ou econômico na execução das atividades;
ii)
Será obrigatório o estabelecimento de termos de sigilos e confidencialidade em
relações às informações a que terceiros vierem ter acesso na execução do contrato ou
convênio.
iii)
Será obrigatório que terceiros responsabilizem-se pelas obrigações trabalhistas de
seus colaboradores e securitárias, formalizando seguros contra acidentes pessoais de
seus colaboradores e pessoal autorizado a participar da execução do contrato ou
convênio;
iv)
As unidades, centros e núcleos deverão divulgar em seus sites as normas de uso,
critérios de seleção de propostas e prioridades de atendimento dos laboratórios e
infraestrutura. Deverão ser especificadas e determinadas as horas dedicadas dos
servidores Unicamp envolvidos no projeto;
v)
Caso o projeto a ser excetuado tendo o ser humano como fonte primária de
informações ou utilização de animais, o uso dos laboratórios, instalações estará
condicionado à aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou pela
Comissão de Ética no Uso de Animais.
2.2.3 Na permissão de uso prevista no item 2.2, a Unicamp poderá permitir a participação
de seus servidores ou discentes, o que deverá estar expressamente previsto no contrato
ou convênio celebrado.
2.2.4 Normas complementares sobre a matéria poderão ser expedidas por Resolução GR.

2.3

Da participação minoritária no capital social de empresas

2.3.1 A Unicamp poderá participar minoritariamente do capital social de empresas de base
tecnológica, por meio de contribuição financeira ou não financeira, incluindo seu ativo de
propriedade intelectual, desde que economicamente mensurável, com propósito de
desenvolver produtos, processos inovadores.
2.3.1.1
A Unicamp deverá estabelecer a política de investimento direto e indireto, da
qual constarão os critérios e as instâncias de decisão e de governança, e que conterá, no
mínimo:
I - a definição dos critérios e dos processos para o investimento e para a seleção das
empresas;
11 -os limites orçamentários da carteira de investimento;
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111- os limites de exposição ao risco para investimento
IV - a premissa de seleção dos investimentos e das empresas-alvo com base:
a) Na estratégia do negócio;
b) No desenvolvimento de competências tecnológicas e de novos mercados; e
c)a ampliação e capacidade de inovação;
V- a previsão de prazos e de critérios para o desinvestimento;
VI - o modelo de controle, de governança e de administração do investimento; e
VIl- a definição de equipe própria responsável tecnicamente pelas atividades relacionadas
com a participação no capital social de empresa.
Parágrafo único- A participação minoritária de que trata este item observará o disposto
nas normas orçamentárias pertinentes.

í

2.3.1.2
A Unicamp poderá realizar o investimento:
I - de forma direta, na empresa, com ou sem coinvestimento com investidor privado; ou
11- de forma indireta, por meio de fundos de investimentos constituídos com recursos
próprios ou de terceiros para essa finalidade.
Parágrafo Único - Nas duas formas de investimento a Unicamp poderá usar os ativos de
propriedade Intelectual visando sua participação societária.
2.3.1.3
O investimento de forma direta de que trata o 2.3.1 .2 quando realizado pela a
Unicamp observará os seguintes critérios, independentemente do limite de que trata o
inciso 11 do item 2.3.1.1:
1- o investimento deverá fundar-se em relevante interesse de áreas estratégicas ou que
envolvam a autonomia tecnológica ou a soberania nacional; e
11- o estatuto ou contrato social conferirá poderes especiais às ações ou às quotas detidas
pela Unicamp, incluídos os poderes de veto às deliberações dos demais sócios, nas
matérias em que especificar.
2.3.1.4 Fica dispensada a observância aos critérios estabelecidos no item 2.3.1.3 nas
hipóteses em que:
I - a Unicamp aporte somente contribuição não financeira, que seja economicamente
mensurável, como contrapartida pela participação societária; ou
11 - Caso haja coinvestidor privado e o investimento da Unicamp seja inferior a cinquenta
por cento do valor total investido, considerada cada rodada isolada de investimento na
mesma empresa.
Os fundos de investimento de que trata o inciso 11 do item 2.3.1.3 serão
2.3.1.5
geridos por administradores e gestores de carteira de investimentos registrados na
Comissão de Valores Mobiliários.
O investimento poderá ser realizado por meio de:
I - quotas ou ações;
11 - mútuos conversíveis em quotas ou ações;
111 - opções de compra futura de quotas ou ações; ou
IV - outros títulos conversíveis em quotas ou ações.
2.3.1.6 A participação minoritária no capital social de empresa ficará condicionada ao
alinhamento das atividades da empresa às diretrizes das polfticas institucionais de
inovação da UNICAMP.
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2.3.2 A Unicamp poderá, nos termos da legislação instituir fundos mútuos de investimento
em empresas cuja atividade principal seja a inovação.
2.3.2.1 Os fundos mútuos de investimento de que trata o item 2.3.2 serão caracterizados
pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores
mobiliários, na forma estabelecida na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976 , destinados
à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão dessas empresas.
2.3.2.2
A participação da Unicamp no capital social de empresas somente será
autorizada mediante aprovação pelo Conselho Universitário.
O Conselho Universitário da Unicamp aprovará regulamentação específica
2.3.2.3
sobre a participação minoritária no capital social da empresa.

2.4 Dos Mecanismos de Incentivo- Da concessão da Bolsa Estímulo à Inovação,
do Afastamento e da Licença.
2.4.1 Unicamp poderá conceder bolsas de estimulo à Inovação, no âmbito dos acordos e
convênios celebrados com instituições públicas e privadas para realização de atividades
conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia,
produto, serviço ou processo.
2.4.1 .1. Poderão ser concedidas bolsas de estrmulo à inovação aos membros do corpo
docente, servidores da Carreira Pesquisador e demais servidores, estudantes
regularmente matriculados nos cursos técnicos, de graduação ou de pós-graduação
envolvidos na execução das atividades conjuntas dos acordos e convênios, concedidas
diretamente pela Unicamp ou por fundação de apoio credenciada ou por agência de
fomento.
2.4.1 .2. Considera-se bolsa de estímulo à inovação o aporte de recursos financeiros, em
benefício de pessoa física, caracterizado como doação, que não importe contraprestação
de serviços, destinado à capacitação de recursos humanos ou à execução de projetos de
pesquisa cientifica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.
2.4.1.3 Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem
expressamente previstas, identificados os seus valores, periodicidade, duração e
beneficiários no teor do Plano de Trabalho dos acordos, convênios e seus aditivos, a
que se refere este item.
2.4.2 Ao servidor que tenha atribuição de realizar pesquisa é facultado afastar-se do órgão
de origem para prestar serviços ou colaborar com outra Instituição Científica, Tecnológica
e de Inovação do Estado de São Paulo, para as finalidades previstas no Decreto n°
62.617, de 4/09/2017, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo ou emprego
público observados o interesse institucional, a oportunidade e a conveniência
administrativa e as regras institucionais estabelecidas em regulamentação específica.
2.4.3. Ao docente ou pesquisador que não esteja em estágio probatório é permitido
licenciar-se do cargo efetivo que ocupa, com prejuízo de vencimentos, para constituir
empresa de base tecnológica ou colaborar com empresa cujos objetivos envolvam a
aplicação de inovação tecnológica que tenha por base criação de sua autoria, observados
o interesse institucional, a oportunidade, a conveniência administrativa e as regras
institucionais estabelecidas em regulamentação específica.
2.4.4 A Unicamp instituirá regulamentação própria para concessão de bolsa estímulo à
inovação, afastamento e licença.
2.5 Da Propriedade Intelectual, dos Direitos relacionados, dos Ativos Intangíveis e do
Reconhecimento dos Autores e Inventores
2.5.1 De acordo com os Artigos 88° a 93° da Lei de Propriedade Industrial n° 9.279 de 14
de maio de 1996, os Artigos 3° e 4° da Lei do Programa de Computador n° 9.609 , de 19
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de fevereiro de 1998, o Artigo 19° da Lei de Proteção de Cultivares n° 9.456, de 25 de abril
de 1997 e demais leis que regem os resultados de propriedade intelectual desenvolvidos,
a titularidade dos resultados deverá ser instituída da seguinte forma:

-

.

1Resultados de propriedade intelectual desenvolvidos por membros do corpo docente,
servidores da Carreira de Pesquisador e demais servidores que tenham como atribuição a
pesquisa ou a atividade inventiva, a Unicamp detém a titularidade, com base no que trata
o art. 88 da Lei no 9.279, de 1996;
11Resultados de propriedade intelectual desenvolvidos por discentes, a Unicamp
detém a titularidade, com base no que trata o art. 93 da Lei n° 9.279, de 1996 e o art. 11
da Lei Complementar Estadual n° 1049, de junho de 2008;
111- Resultados de propriedade intelectual desenvolvidos por estagiários, bolsistas e
voluntários, a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores deverão
ser estipuladas nos instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei n° 9.279, de
1996.
IV- Resultados de propriedade intelectual desenvolvidos por Servidores técnicoadministrativo será comum, em partes iguais, entre a Unicamp e o servidor, quando
resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais,
instalações ou equipamentos da Unicamp, ressalvada expressa disposição contratual em
contrário, de acordo com o que trata o art. 91 da Lei n° 9.279, de 1996.
2.5.2 Nos casos onde os desenvolvimentos forem realizados ou os resultados foram
obtidos em parcerias com instituições públicas ou privadas e nos quais ocorrer aporte,
pela Unicamp e pelos parceiros, de conhecimentos, de recursos humanos ou recursos
materiais e financeiros, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual poderá ser
compartilhada.
2.5.2.1
A criação realizada no curso de uma pesquisa financiada por terceiros terá sua
propriedade atribuída segundo o estabelecido no instrumento jurídico previamente firmado,
obedecida a legislação vigente, devendo todos os participantes em projetos de pesquisa
da Unicamp formalizados com terceiros, estar informados e anuírem às cláusulas de
propriedade intelectual e sigilo dos respectivos instrumentos.

r

2.5.3 A Inova Unicamp poderá expedir Instrução Normativa com normas complementares
sobre a matéria.

2.6

Da Gestão da Propriedade Intelectual

2.6.1 É de competência exclusiva da Inova Unicamp a análise, proteção e negociação da
propriedade intelectual, Know How, projetos de pesquisa e desenvolvimento e demais
transferências de tecnologias a terceiros, ficando vedada aos membros do corpo docente,
discente, servidores técnico-administrativos, estagiários, bolsistas e voluntários a
contratação de terceiros para atuar ou representar nestas atividades ou atuar diretamente,
em seu próprio nome.
2.6.2 A Inova Unicamp, por meio de servidor(es) da UNICAMP lotados na Diretoria de
Propriedade Intelectual e na Diretoria Executiva, designado(s) por portaria do Reitor e
mediante outorga de procuração, representarão legalmente a UNICAMP perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o Ministério do Meio Ambiente (MAPA) no que
tange à proteção das cultivares.
2.6.2. 1. Somente será protegida propriedade intelectual de titularidade da Unicamp por
terceiros, mediante prévia análise da Inova Unicamp e emissão de procuração específica
para referido ato, quando houver cotitularidade ou tecnologia licenciada.
2.6.2.2
A definição de proteção territorial nos casos de patente de invenção, patente
de modelo de utilidade, desenho industrial e outras formas de proteção da propriedade
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intelectual será de responsabilidade da Inova Unicamp de acordo com um ou mais critérios
a seguir: técnicos, de negócio, de localidade de empresas que potencialmente poderão
explorar a tecnologia , de interesse da empresa licenciada e/ou cotitular, custo-benefício e
disponibilidade orçamentária.
2.6.2.3
A gestão do portfólio de ativos intangíveis será de responsabilidade exclusiva
da Inova Unicamp que o fará de acordo com limite de orçamento anual aprovado e
disponibilizado para proteção e manutenção da propriedade intelectual no Brasil e Exterior
pela Unicamp para este fim, com exceção dos casos em cotitularidade e de propriedade
intelectual licenciada para terceiros, devendo constar em termo específico a definição da
responsabilidade pela gestão e custeio.
2.6.2.4. Caberá ao inventor, autor, melhorista do cultivar responsável pela propriedade
intelectual assim que comunicado pela Inova Unicamp ou sempre que houver
necessidade, responder às exigências de exames expedidos por órgãos oficiais, devendo
empenhar seus melhores esforços para o efetivo esclarecimento destes, com objetivo da
concessão dos direitos de propriedade intelectual, acionando sempre que necessário os
demais inventores, autores ou melhoristas do cultivar, para apoiá-lo.
2.6.3 A Inova Unicamp poderá expedir Instrução Normativa com normas complementares
sobre a matéria.

2.7

Dos Licenciamentos, Transferências de Tecnologia e Comercialização

2. 7.1 A comercialização da Propriedade Intelectual ou de tecnologia não passível de
proteção patentária -Know How- de propriedade da Unicamp poderá ser feita por meio do
licenciamento, da transferência de tecnologia ou da cessão.
2.7.2 A Unicamp poderá celebrar contratos de licenciamentos e de transferências de
tecnologias para outorga de direito de uso, exploração da criação protegida desenvolvida
isoladamente ou por meio de parceria ou de Know How, sempre em consonância com a
missão e objetivos da instituição e conforme disposto na legislação.
2.7.3 Celebrado o contrato de que trata o item anterior, os inventores da criação protegida
ou do Know How, com vinculo com a Unicamp figurarão como anuentes do referido
contrato e serão obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua
efetivação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal.
2.7.4 A celebração dos contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida de titularidade exclusiva
da Unicamp a terceiros, com atribuição de exclusividade, será precedida de publicação do
extrato da oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da Unicamp.
2.7.4.1
A Inova Unicamp será a responsável pela publicação de extrato de oferta
tecnológica em sítio eletrônico oficial da Unicamp com fins a selecionar propostas dos
interessados.
2.7.4.2
As modalidades de ofertas passíveis de utilização poderão incluir a
concorrência pública, a negociação direta, dentre outras que venham a ser definidas pela
Inova Unicamp no extrato da oferta tecnológica.
2.7.4.3
A modalidade de oferta escolhida será previamente justificada por decisão
fundamentada pela Inova Unicamp.
2.7.4.4
O extrato da oferta tecnológica descreverá, no mínimo:
I - O tipo, o nome e a descrição resumida do Know How ou da criação a ser ofertada; e
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11 - A modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública;
2.7.4.5
Os terceiros interessados na oferta tecnológica comprovarão:
I - A sua regularidade jurídica e fiscal; e
11 -A sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação.
Com base nas propostas submetidas ao extrato publicado, competirá à Inova
2.7.4.6
Unicamp:
I - Analisar os critérios técnicos para a qualificação da contratação mais vantajosa;
li - Pontuar e classificar as propostas mais vantajosas resultantes da avaliação realizada
pela Comissão de Avaliação constituída pela Inova Unicamp;
111 -publicar o resultado e convocar os interessados;
IV- Elaborar a minuta do contrato e providenciar sua tramitação, nos termos da
Deliberação CONSU-A-12/2018, sendo necessária a prática do ato de dispensa de
licitação, sua ratificação e publicação na imprensa oficial previamente à assinatura.
2. 7.5 No caso de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao
licenciado, a Unicamp poderá celebrar diretamente contrato de licenciamento e de
transferência de tecnologia para outorga de direito de uso, exploração de criação protegida
ou de Know How de sua titularidade, observando o disposto na Deliberação CONSU-A12/2018, sendo necessária a prática do ato de inexibilidade de licitação, sua ratificação na
imprensa oficial previamente à assinatura.
2.7.5.1
Nos casos de desenvolvimento conjunto com terceiro, é garantido o
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida ou o
contrato de transferência de tecnologia de Know How, com atribuição de exclusividade,
dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida a remuneração, financeira ou não
financeira, desde que economicamente mensurável, para a Unicamp pelo uso e/ou
exploração comercial.
2. 7.5.1.1. Nas hipóteses em que a criação protegida e o know-how decorrerem de
desenvolvimento conjunto pela Unicamp e por terceiro, a contratação com concessão de
exclusividade poderá ocorrer nos termos deste artigo, sem a prévia publícação de extrato
da oferta tecnológica, devendo ser acompanhada de justificativa formalizada do Diretor de
Propriedade Intelectual da Inova Unicamp, com a indicação da existência do
desenvolvimento conjunto.
2.7 .5.2
A empresa que obtiver o direito uso e/ou exploração de criação protegida ou
Know How, com atribuição de exclusividade, perderá esse direito caso não comercialize a
criação dentro do prazo e condições estabelecidas no contrato, podendo a Unicamp
proceder novo licenciamento.
2.7.5.3
A Unicamp poderá celebrar contratos de licenciamentos de criação ou de
transferência de tecnologia resultante de Know How de sua titularidade com sociedades
empresariais de base tecnológica (spin-off) que tenham em seu quadro societário
servidores da Unicamp, incluindo aqueles sujeitos ao Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa (RDIDP) ,
sendo que tais contratos deverão ter como objeto o licenciamento das criações e/ou Know
How de autoria do servidor que figure como sócio da empresa.
2. 7.5.3.1 Para a celebração do contrato previsto no item anterior, o servidor deverá:
a) Declarar expressamente sua participação no quadro societário da empresa;
b) Informar suas atribuições perante à sociedade;
c) Detalhar as atividades a serem desenvolvidas no contrato a ser celebrado e

---

10

\fb~
O\ C{

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

L?Ç~~-_j)

~ ---

UNICAMP

d) indicar, se for o caso, a necessidade eventual licença, de acordo com previsto no item

2.4.3.
Parágrafo único- A celebração do contrato previsto no item 2.7.5.3 dependerá de prévia
manifestação da unidade ou Órgão ao qual o servidor estiver vinculado e da Inova
Unicamp a respeito da participação do inventor na sociedade, seguindo a tramitação
prevista na GR n° 42/2018.

2.7.5.3.2

Caso o servidor figure como sócio administrador da sociedade este deverá
licenciar-se, de acordo com previsto no inciso 2.4.3, desta Política;
2.7.5.3.3. A empresa poderá firmar acordo de parceria para pesquisa e desenvolvimento e
inovação com a Unicamp, com objetivo de desenvolver a criação e/ou Know How objeto
do item 2.7.5.3.

2.7.6 A Unicamp poderá ceder os seus direitos de Propriedade Intelectual sobre a criação
protegida ou do Know How. mediante aprovação do Conselho Universitário, desde que
previamente justificada, com parecer da Inova Unicamp, nos seguintes casos:
I - Quando resultante dos acordos ou parcerias desenvolvidas conjuntamente com
parceiros, sendo que neste caso a Unicamp deverá ser remunerada, por meio de
compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável;
li- Ao criador, para que exerça em seu nome próprio e sob sua inteira; responsabilidade
os direitos provenientes da criação protegida, à título não oneroso, no entanto, poderá
haver restituição à Unicamp dos valores despendidos na proteção e gestão da
Propriedade Intelectual;
111- a terceiros, mediante remuneração, financeira ou não financeira, desde que
mensurada economicamente e precedida de ampla publicação do extrato da oferta
tecnológica em sítio eletrônico oficial da Unicamp;
IV- nos projetos em parceria ou colaboração com terceiros em razão de interesse social;
V- Em outras situações aqui não previstas, analisadas caso a caso.

2.7.7 É vedado ao inventor, docente, servidor técnico-administrativo, pesquisador,
discente, entre outros, divulgar ou publicar qualquer informação tida como sigilosa das
criações protegidas ou tecnologias, cujo desenvolvimento tenha participado diretamente
ou tomado conhecimento, sem expressa autorização da Inova Unicamp.
2.7.8 A Unicamp apoiará a transferência e licenciamento de tecnologias e das criações
protegidas para empresas nascentes de base tecnológica, cujo inventor ou autor seja,
sócio ou que seja empresa incubada na Incubadora de Empresas Base Tecnológica da
Unicamp -INCAMP.

2.7.9 Normas complementares sobre a matéria poderão ser expedidas por Resolução GR.
2.8 Da Destinação dos Ganhos Econômicos

2.8.1 A Unicamp, por meio de sua Fundação de Apoio , compartilhará 1/3 dos ganhos
econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual licenciada ou
cedida com os respectivos autores de programas de computador, inventores, melhoristas
e outras formas de autoria que tenham vínculo com a Unicamp de acordo com o
instrumento que defina a partilha entre estes, que deverá ser celebrado previamente à
assinatura do contrato de cessão, transferência de tecnologia ou licenciamento.
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2.8.1.1 -A participação referida no "caput" deste artigo deverá ocorrer em prazo não
superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.
2.8.1.2- Aplica-se o disposto neste artigo ao aluno regular criador devidamente matriculado
nos cursos da UNICAMP.
2.8.2. Dos ganhos econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade
intelectual licenciada, dos contratos de transferência ou da cessão de tecnologia ou de
Know How, 1/3 será destinado às unidades e/ou centros e núcleos aos quais os autores
de programa de computador, inventores ou melhoristas sejam vinculados e às unidades
e/ou centros e núcleos onde a tecnologia ou Know How tenham sido desenvolvidos, nos
termos do instrumento que defina a partilha, firmado previamente à assinatura do contrato
de licença, cessão ou transferência tecnológica.
2.8.3 Dos ganhos econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade
intelectual licenciada, dos contratos de transferência ou da cessão de tecnologia e de
Know How, 1/3 será destinado à Inova Unicamp.
2.8.4 De acordo com Parágrafo 3° do Artigo 56 do Decreto n° 62.817/17, entende-se por
ganho econômico toda forma de royalty ou de remuneração ou quaisquer benefícios
financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo
ser deduzidos:
1. na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais
decorrentes da proteção da propriedade intelectual;
2. na exploração direta, os custos de produção da Unicamp ..

2.9 Da Formalização das Parcerias
2.9.1 A Unicamp poderá celebrar acordos ou convênios de parcerias com instituições
públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e
tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.
2.9.1.1 O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (ACORDO) é o
instrumento jurídico celebrado por ICT com instituições públicas ou privadas para
realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de
desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de
recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9° da
Lei n° 10.973, de 2004 .
2.9.1.2 O convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação (CONV~NIO) é o
instrumento jurídico celebrado entre os órgãos e as entidades da União, as agências de
fomento e as ICT públicas e privadas para execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, com transferência de recursos financeiros públicos,
observado o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.973, de 2004 .
2.9.2 No Caso de celebração de parceria por Acordo e por Convênio o fluxo e os
procedimentos serão estabelecidos pela Unicamp, em norma específica, buscando a
simplificação de procedimentos e a adoção de controle dos resultados em sua avaliação.
2.9.2.1 É de competência exclusiva da Inova Unicamp a negociação e formatação de
projetos que possam resultar em parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação e
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que envolvam resultados passíveis de proteção por direitos de Propriedade Intelectual,
sendo vedada a negociação direta por seus servidores, servidores técnico-administrativos,
discentes, estagiários, bolsistas e voluntários.
2.9.2. 1 Caso a empresa ou interessado entre em contato diretamente com servidores,
discentes, estagiários, bolsistas e voluntários este deverá entrar em contato com a Inova
Unicamp, que prestará todo apoio para formalização do acordo ou convênio.
2.9.3 Os acordos e convênios que envolvam desenvolvimento passível de proteção
intelectual deverão conter necessariamente, cláusula de sigilo, que assegure os critérios
de originalidade necessários à obtenção de direitos de propriedade intelectual.

r

2.9.4 Serão definidos nos acordos e convênios a titularidade da propriedade intelectual e
a participação nos resultados da exploração e uso das criações resultantes da parceria, na
proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no
início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados, de maneira a
assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de
tecnologia, devendo ser estabelecida remuneração, financeira ou não financeira , desde
que economicamente mensurável, à Unicamp pelo uso e exploração comercial da
propriedade intelectual de sua titu laridade.
2.9.5 A Unicamp poderá firmar Convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação
entre órgãos e entidades da União, agências de fomento e outras Instituições de Ciência e
tecnologia públicas e privadas com objetivo de execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, devendo observar o disposto no artigo 9°-A, da Lei
10.973/04, o artigo 38° do Decreto Federal no 9.238/18 e artigo 41 ° do Decreto Estadual
n° 62.817/17.
2.9.6 A Unicamp poderá, nos termos do artigo 3° da Lei n° 10.973/04, formalizar alianças
estratégicas, no âmbito nacional e internacional, com o intuito de fomentar o
desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam empresas, Instituições de
Ciências e Tecnologia e entidades privadas sem fins lucrativos, destinados às atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que tenham como objetivo a geração de produtos,
processos e serviços inovadores, da transferência de tecnologia.
2.9.7 As condições para a estruturação das alianças estratégicas serão estabelecidas em
instrumento jurídico próprio.
2.9.8 É facultado a Unicamp prestar às instituições públicas ou privadas serviços técnicos
especializados compativeis com os objetivos desta Política, nas atividades voltadas à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e social, visando,
entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas.
2.9.8.1 A contratação prevista no item 2.9.8 deste artigo deve prever adequada
contrapartida para à Unicamp.
2.9.8.2 consideram-se serviços técnicos especializados os serviços que envolvam a
produção de criações e novas tecnologias, bem como os serviços complementares ou
instrumentais à tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes,
certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da
inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo.
2.9.8.3 O pesquisador público poderá ser remunerado para atuar na prestação de serviços
técnicos especializados à instituições privadas de que trata o item 2.9.8 deste artigo.
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2.9.8.4 A remuneração prevista no item anterior será custeada com recursos arrecadados
no âmbito da atividade privada contratada, vedados o repasse de verbas por parte da
Unicamp e o recebimento de remuneração pela prestação de serviço inerente a atuação
regular do pesquisador público junto à Unicamp.
2.9.8.5 A prestação de serviços que trata item 2.9.8.3 deve ser previamente comunicada à
unidade da Unicamp à qual o pesquisador público estiver vinculado, que avaliará a
compatibilidade do desempenho da atividade com seu regime legal de trabalho, com os
estatutos, os regulamentos e a política de inovação da instituição. No que concerne às
questões de Propriedade Intelectual a Inova Unicamp deverá ser consultada.
2.9.9- Nos Acordo e Convênios poderá haver a participação, como interveniente, de sua
Fundação de Apoio.
2.1 O Do Empreendedorismo
2.1 0.1
A Unicamp estimulará o empreendedorismo na Universidade apoiando os
processos que embasam o compartilhamento do conhecimento por meio de cooperações,
licenciamentos e transferência de tecnologias às empresas nascentes de base
tecnológica, encorajando o empreendedorismo tecnológico dos discentes , na educação
empreendedora, compartilhamento de infraestrutura, apoiando as ações e estratégias de
sua Incubadora de Empresas de Bases Tecnológica -INCAMP, e demais ações que
possam fortalecer o ecossistema empreendedor, na forma da legislação pertinente.
2.11 Do Parque Científico e Tecnológico da UNICAMP.
2.11.1
O Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, criado pela Deliberação
CONSU-A-002/201 O, tem como objetivos:
1- ampliar a interação da Universidade com demais atores do Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação;
11 -Estimular e acolher startups e projetos inovadores de empresas em parcerias com
pesquisadores da Unicamp;
111- implementar ações que facilitem o desenvolvimento e a transferência de tecnologias e
conhecimento.
IV-Ampliar as oportunidades de formação dos alunos da Unicamp.
VI - Apoiar projetos pré-residentes e de incubação de novas empresas na perspectiva de
apoiar o desenvolvimento socioeconômico da região de Campinas e do Estado de São
Paulo.
A Unicamp apoiará e estimulará as ações que possam fortalecer a cooperação
2.11 .1.1
entre a Universidade e as empresas que tenham o propósito de se instalarem no Parque,
observando as normas específicas aprovadas.
O Parque Científico e Tecnológico da Unicamp obedecerá às normas e
2.11 .1.2
regulamentações próprias aprovados pela Unicamp.
2.12 Da Incubadora de Base Tecnológica da Unicamp -INCAMP
2.12.1
A Unicamp apoia e estimula as ações e atividades desenvolvidas pela
INCAMP, criada pela Resolução GR 67/01 , para que esta desenvolva processos com
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objetivo de criação e o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica,
possibilitando ampliar o grau de sucesso comercial dos empreendimentos.
2.12.2 A Unicamp apoiará a promoção de empresas de base tecnológica no ambiente
universitário, na forma da legislação pertinente, com objetivo de promover o
empreendedorismo, o desenvolvimento da ciência e tecnologia e a inserção de produtos,
processos e serviços inovadores à sociedade.

2.13. Do atendimento ao Inventor Independente
2.13.1. Para efeitos desta Política e conforme definição prevista no artigo 2°, da Lei
10.973/04, inciso IX, é considerado inventor independente a pessoa física, não ocupante
de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de
criação.
2.13.2
A Unicamp, por intermédio do NIT analisará à solicitação de adoção de criação
de inventor independente, devendo o interessado:
a) comprovar o depósito do pedido de patente no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual - INPI ou órgão equivalente no exterior, em seu nome;
b) apresentar formalmente à Inova Unicamp documentos, informações e preencha o
formulário para análise interna do interesse institucional.
2.13.3
A Inova Unicamp avaliará a invenção, a sua afinidade com a respectiva área
de atuação na Unicamp e o interesse no seu desenvolvimento e decidirá quanto à
conveniência e à oportunidade de deferir o pedido de adoção requerida pelo inventor
independente, inclusive com relação à sua viabilidade técnica e econômica do objeto de
sua invenção.
2.13.3.1 Entende-se como conveniência e oportunidade para a Unicamp a manifestação
formal de interesse por parte de grupo de pesquisa para o desenvolvimento tecnológico do
pedido de patente e que esta possa resultar em produto, processo ou serviços inovadores.
2.13.4
A Inova Unicamp informará ao inventor independente, no prazo máximo de 06
(seis) meses, após recebimentos dos documentos referidos no item 2.13.2, alíneas a e b,
devidamente preenchido, sobre a decisão quanto à adoção ou não de sua criação pela
Unicamp.
2.13.5
Qualquer pedido de complementação, adequação, dados e documentações
solicitados pela Inova Unicamp, que sejam relativas ao formulário, deverão ser enviados
pelo inventor independente até 3 dias da solicitação à Inova Unicamp. Caso o inventor
independente não cumpra com a solicitação no prazo, ensejará na suspensão do prazo
previsto no caput desta cláusula e somente voltará a contagem quando a solicitação seja
atendida.
Cada inventor independente poderá solicitar a adoção de até 2 (duas) criações
2.13.6
por ano à Inova Unicamp.
2.13. 7 A Inova Unicamp poderá preliminarmente recursar a solicitação feita por inventor
independente nos casos:
i. A redação do pedido de patente não estiver de acordo com as normas exaradas pelo
INPI;
ii. Tratar-se de pedido de patente que possa oferecer risco ao meio ambiente, à saúde e à
sociedade;
iii. Constar-se que não houve pagamento das taxas ou houver qualquer inadimplência no
INPI ou mesmo o pedido esteja arquivado.
2.13.8 O inventor independente, mediante instrumento jurídico pertinente, deverá
comprometer-se, caso sua criação seja adotada pela Unicamp, a compartilhar os
eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida.
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2.14 Resolução de Conflitos
2.14.1 Os conflitos e casos omissos relativos à Política serão decididos pelo Conselho
Universitário (CONSU), mediante manifestação da Inova Unicamp, caso os instrumentos
jurídicos a serem celebrados ou as normas especificas a serem editadas não resolvam a
questão.

3

GOVERNANÇA

3.1 O núcleo de inovação tecnológico da Unicamp- será o responsável pela
implementação desta Política de Inovação.
3.1.1A Agência de Inovação da Unicamp Inova Unícamp, criada pela Deliberação CAD-A002/2004 é o único Núcleo de Inovação Tecnológica da Unicamp, nos termos do art.16 de
Lei federal10.973/2004, e tem como missão a gestão da política de inovação da Unicamp.
3.2 - Compete à Inova Unicamp, além das atribuições definidas em sua constituição:
1- Coordenar, realizar e gerir os procedimentos de registro, sistematização e de pedidos de
Patentes e licenciamento de tecnologias;
11 -Definir a estratégia de patenteabilidade, após o recebimento de Comunicações de
Invenções, acompanhando o processamento e manutenção dos títulos de propriedade
intelectual da Unicamp, devendo orientar a comunidade acadêmica sobre os
procedimentos;
111· Negociar os acordos que envolvam a Universidade e entidades Públicas e/ou
Privadas, nos seguintes casos:
a. Que envolvam direitos de Propriedade Intelectual, Sigilo e Exploração de Resultados;
b. Que tratem de transferência de tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de
uso ou de exploração de criação científica, artística ou tecnológica e de obras intelectuais
passíveis de proteção ou não a receptor ou licenciado, em caráter de exclusividade ou
não, de acordo com legislação vigente;
c . Nos pedidos de inventor independente para adoção de criação, julgando a conveniência
da solicitação, com vistas à elaboração de projeto voltado ao futuro desenvolvimento,
incubação, utilização, entre outros;
d. Que tratem da cessão da titularidade de criação protegida de titularidade da Unicamp,
além de obras intelectuais não passíveis de proteção à receptor.
IV - Prospectar de forma ativa e promover o relacionamento da Unicamp com
organizações públicas e privadas, visando:
a. Formalização de projetos colaborativos e alianças estratégicas visando o
desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa e desenvolvimento;
b. A transferência de tecnologias de titularidade da Unicamp;
c. A criação de empresas Startup e Spin off;
d. Promover parcerias estratégicas que estimulem a inovação no sistema local, regional e
nacional de inovação;
V - Difundir e apoiar o empreendedorismo na Unicamp;
VI- Gerir os Ambientes Inovadores e a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e o
Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. A gestão da INCAMP e do Parque
Tecnológico devem seguir normas próprias.

4.

AÇÕES ESTRUTURANTES
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Política

Institucional de Inovação da UNICAMP. Análise jurídica.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

1-

Em atendimento ao Parecer PG n.0 2073/2018, retornam os autos a

esta Procuradoria para análise da proposta de Politica Institucional de Inovação da
UNICAMP, encaminhada pelo Grupo de Trabalho designado pela Portaria GR n.0
86/2017 (fls. 35/52).

2-

Além dessa minuta, o d. Diretor Executivo da INOVA solicita a

analise das três propostas de minutas apresentadas às fls. 23/30, a saber:

a) Resolução GR - regulamenta o pagamento de bolsas de estimulo à inovação no
âmbito do artigo 9°, § 1°, da Lei n.0 10.973/04 (lei de Inovação) e pelo artigo 57 e
parágrafos do Decreto Estadual n.0 62.817/17 (fls. 23/24);
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b) Resolução GR - dispõe sobre o compartilhamento e permissão de uso de
infraestrutura, equipamentos e demais instalações existentes nas dependências
da UNICAMP (fls. 25/27);
c) Deliberação CONSU - dispõe sobre o regulamento para afastamento e licença
para constituir ou colaborar com empresa de base tecnológica do pessoal
docente da UNICAMP (fi. 28- modificada à fi. 30).

É o relato. Opino.

3-

Conforme apontado no referido Parecer PG n.0 2073/2018, tanto o

Decreto Estadual n. 0 62.817/17, como o Decreto Federal n. 0 9.283/2018. estabeleceram
a necessidade da ICT pública instituir sua política de inovação. O Decreto Federal,
inclusive, elencou em seu artigo 14 vários pontos que a política de inovação deve
abordar. senão vejamos:

"Art. 14. A ICT pública instituirá a sua política de inovação, que
disporá sobre:
I - a organização e a gestão dos processos que orientarão a
transferência de tecnologia; e
11 - a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância
com as prioridades da política nacional de ciência. tecnologia e
inovação e com a política industrial e tecnológica nacional.

§ 1° A política a que se refere o caput estabelecerá, além daqueles
previstos no art. 15-A da Lei n° 10.973. de 2004, as diretrizes e os
objetivos para:
1 -

a participação, a remuneração, o afastamento e a licença de

servidor ou empregado público nas atividades decorrentes das
disposições deste Decreto;
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11 - a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias
decorrentes das disposições deste Decreto.
111 - a qualificação e a avaliação do uso da adoção dos resultados

decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; e
IV - o atendimento do inventor independente.

§

2°

A

concessão

de

recursos

públicos

considerará

a

implementação de políticas de inovação por parte das ICT públicas
e privadas.

§ 3° A ICT pública publicará em seu sítio eletrônico oficial os
documentos, as normas e os relatórios relacionados com a sua
política de inovação.

§ 4° A política de inovação da ICT estabelecerá os procedimentos
para atender ao disposto no art. 82.

Art. 82. Nas hipóteses previstas nos art. 11, art. 13, art. 18 e art. 37,
em que a tecnologia for considerada de interesse da defesa

-

nacional , fica a ICT pública obrigada a realizar consulta prévia ao
Ministério de Defesa, o qual deverá se manifestar quanto à
conveniência da cessão, do licenciamento ou da transferência de
tecnologia no prazo máximo de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. As tecnologias de interesse da defesa nacional
serão identificadas por meio de ato normativo conjunto dos
Ministros

de

Estado

da

Ciência, Tecnologia,

Inovações

e

Comunicações e da Defesa."
4-

A necessidade de instituição de uma política de inovação também

está prevista no artigo 15-A da Lei n. 0 10.973/04 (Lei de Inovação). em virtude da
.,
/)
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redação dada pela Lei n. 0 13.243/16, que detalhou no parágrafo único os elementos
que devem estar presentes na normativa. Vejamos:

"Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de
inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos
que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação
no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da
política naciona l de ciência, tecnologia e inovação e com a política
industrial e tecnológica nacional. (Incluído pela Lei n° 13.243, de
2016)

Parágrafo único.

A política a que se refere o caput deverá

estabelecer diretrizes e objetivos: (Incluído pela Lei n° 13.243. de
2016)

I - estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo local,
regional ou nacional; (Incluído pela Lei n° 13.243, de 2016)
11 - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de

participação no capital social de empresas; (Incluído pela Lei n°
13.243. de 2016)
111

-

para

extensão

tecnológica

e

prestação

de

serviços

técn icos; (Incluído pela Lei n° 13.243, de 2016)
IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de
seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital
intelectual; (Incluído pela Lei n° 13.243. de 2016)
V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de
tecnologia;

(Incluído pela Lei n° 13.243, de 2016)

VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação
Tecnológica; (Incluído pela Lei n° 13.243. de 2016)
VIl - para orientação das ações institucionais de capacitação de
recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação,
4
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transferência de tecnologia e propriedade intelectual; (Incluído pela
Lei n° 13.243. de 20 16)
VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de
tecnologias com inventores independentes, empresas e outras
entidades."

É com base nessas normativas e nos Estatutos da UNICAMP que

5-

passo a analisar a proposta de política institucional de inovação, de fls. 37/51, cabendo
tecer os seguintes comentários:

a) Terceiro Parágrafo, fi. 37 -

trocar para "Esta Política tem como objetivo

estabelecer ( ... )
b) Princípios- incluir como item "1.";
c) Item 1 (princípios), inciso I -esclarecer o trecho "em consonância com a missão

da Universidade com os setores público e empresarial, entre outros";
d) Item 1, inciso 11 -

sugiro excluir esse inciso, pois "normatizar e gerir o

conhecimento" não constituem princípios, mas sim ações para cumprimentos
daqueles;
e) Item 1, inciso 111 - trocar para

"promover ~

disseminar a capacitação contínua

( )"·
•·

I

f) Item 1, inciso VIII- trocar "assegurando" por "mediante a";
g) Item 1, incisos X e XI - sugiro excluir esses incisos, pois "buscar a solução de

conflitos de interesse, assim como daqueles relativos ao sigilo em relação à P/
da UNICAMP' e "assegurar que as atividades de pesquisa em parceria ou
colaboração com terceiros seja, previamente formalizadas por meio de
instrumentos jurfdicos adequados (...)" não constituem princípios, mas sim ações
para cumprimentos daqueles;
h) Item 1, incisos XII, XIII e XVII - recomendo excluir esses incisos, eis que

"estimular e participar de alianças estratégicas e dos projetos de cooperação
nacionais e internacionais (. ..)". "promover a cooperação e interação entre os
5
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entes públicos (. ..)" e "regulamentar a utilização (. ..)" constituem ações a serem

promovidas pela Universidade em consonância com os princípios anteriormente
traçados;

6-

Especificamente com relação às diretrizes fixadas na proposta de

Política, passo a destacar cada ação separadamente, para uma melhor visualização
das recomendações.

- 2.1 Da atuação Estratégica da UNICAMP no ambiente produtivo local, regional e
nacional

a) Recomendo que neste item fique pontuado como a Unicamp poderá atuar no
ambiente produtivo, considerando, sobretudo, o caput e §§ artigo 8° da Lei n. 0
10.973/04 1 , que prevê a possibilidade da ICT prestar às instituições públicas ou
privadas serviços técnicos especializados. compatíveis com os objetivos da lei, em
atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo. com possibilidade de remuneração do servidor sob a forma de adicional
variável.

1 Art. 8º É facultado á lCT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados
compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa cientifica e
tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos. à maior competitividade das
empresas.
(Redação pela Lei n° 13.243, de 20 16)
§ 1º A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprovação pelo representante legal máximo
da instituição,
facultada a delegação a mais de uma autoridade, e vedada
a
subdelegação.
(Redação pela Lei n° 13.243, de 2016)
§ 2º O servidor. o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput
deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que
esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado
exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.
§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e
contribuições aplicáveis á espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos
proventos. bem como a referência como base de cálculo para qualquer beneficio, adicional ou vantagem
coletiva ou pessoal.
§ 42 O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei n° 8.212 . de
24 de julho de 199 1, ganho eventual.

6
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- 2.2 Do compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, equipamentos,
instrumentos e demais instalações

a) 2.2.2 - sugiro prever que o compartilhamento ou a permissão de utilização de
laboratórios, etc, poderá ocorrer mediante contrapartida financeira
financeira ,

sempre

por

prazo

determinado,

com

igual

ou não

oportunidade

aos

interessados, mediante a celebração de contrato ou convênio, com interveniência
ou não da FUNCAM P, nos termos do artigo 4° da Lei n.0 10.973/04 e artigo 40,
caput, do Decreto Estadual n. 0 62.817/17. Sugiro também uma melhor diferenciação
entre o compartilhamento previsto no inciso I e a permissão prevista no inciso 11.
Quanto ao inciso 111 , não está claro para quem a UNICAMP irá permitir a
implantação ou readequação de infraestrutura física em imóvel ou terreno, uma vez
que prevê "inclusive em parceria com empresas e entidades privadas" , o que
demonstra que o inciso trata de outras pessoas. Inclusive, tal previsão, que não se
encontra na Lei n.0 10.973/04, nem nos decretos, tem características de doação, o
que deve ser tratado em outro momento da Política, e não no subitem que trata de
compartilhamento e permissão de uso, salvo se se tratar da contrapartida não
financeira, hipótese em que a previsão já estaria abarcada pelos incisos I e 11.
Considerando ainda que. tanto o inciso 111 do artigo 4° da citada Lei e dos
respectivos decretos federal e estadual, preveem que a ICT pública poderá permitir
o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação, questiono o motivo da exclusão dessa possibilidade na proposta;
b) 2.2.2.1 -excluir e inserir parte no item seguinte;
c)

2.2.2.1 (antigo 2.2.2.1)- alterar para: " Todo compartilhamento e permissão de uso
de que tratam os incisos I a 111 do subitem 2.2.2 obedecerão às prioridades. às

disponibilidades, aos critérios e aos requisitos aprovados em normas específicas
pelo Conselho Universitário, pelas Unidades de Ensino e Pesquisa e pelos
Centros

e

Núcleos

da

UNICAMP,

devidamente

divulgados,

e

serão

formalizados por intermédio de contrato, convênio ou outro instrumento
jurídico adequado ao caso;

~/

7
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d) 2.2.2.3- excluir, uma vez que fala o mesmo que o item anterior;

-2.3 Da participação minoritária no capital social de empresas

a) Observo a necessidade da Política de Inovação já tratar de aspectos previstos nos
artigos 4° e 5° do Decreto Federal n. 0 9.283/18, ainda que o detalhamento seja feita
posteriormente em regulamentação específica pelo CONSU (não há minuta
tratando deste ponto ainda). Observo, por exemplo, que a Política não previu se a
Unicamp poderá ou não instituir fundo de investimento em empresas cuja atividade
principal seja a inovação, e se sim, em que termos (artigo 4°, §§ 1° a 8°). Vejamos o
que diz os dois artigos citados:

Art. 4° 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.
§ 1° 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:
I - a definição dos critérios e dos processos para o investimento e para a seleção
das empresas;
11 -os limites orçamentários da carteira de investimentos;
111 - 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;
VI- o modelo de controle, de governança e de administração do investimento; e
VIl - a definição de equipe própria responsável tecnicamente pelas atividades
relacionadas com a participação no capital social de empresas.

8
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§ 2° A participação minoritária de que trata este artigo observará o disposto nas
normas orçamentárias pertinentes.
§ 3° A entidade poderá realizar o investimento:
I -de forma direta, na empresa, com ou sem coinvestimento com investidor privado;
ou
li -de forma indireta, por meio de fundos de investimento constituídos com recursos
próprios ou de terceiros para essa finalidade.
§ 4° O investimento de forma direta de que trata o inciso I do § 3°, quando
realizado por ICT pública integrante da administração pública indireta , observará os
seguintes critérios, independentemente do limite de que trata o § 5°:
I - o investimento deverá fundar-se em relevante interesse de áreas estratégicas ou
que envolvam a autonomia tecnológica ou a soberania nacional; e
li - 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.
§ 5° Fica dispensada a observância aos critérios estabelecidos no § 4° nas
hipóteses em que:
I - a ICT pública aporte somente contribuição não financeira , que seja
economicamente mensurável, como contrapartida pela participação societária; ou
11 - 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.
§ 6° Os fundos de investimento de que trata o inciso 11 do § 3° serão geridos por
administradores e gestores de carteira de investimentos registrados na Comissão
de Valores Mobiliários.
§ 7° O investimento poderá ser realizado por meio de:
I -quotas ou ações;
11 - mútuos conversíveis em quotas ou ações;
111 -opções de compra futura de quotas ou ações; ou
IV - outros títulos conversíveis em quotas ou ações.
§ 8° 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.
§ 9° As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas
subsidiárias poderão investir direta ou indiretamente nas empresas, observado o
disposto na Lei n° 13.303. de 30 de junho de 2016.
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§ 1O. 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.
Art. 5° 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.
§ 1° 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 n° 6.385, de 7 de dezembro de
1976, destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de
emissão dessas empresas.
§ 2° 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.
- 2.4 Dos Mecanismos de Incentivo aos Docentes - da concessão da Bolsa
Estímulo à Inovação, do Afastamento e Licença do Docente

a)

Item 2.4.1 - está previsto que a UNICAMP poderá conceder bolsas de estímulo à
Inovação para servidores, estudantes dos colégios técnicos, graduação e pósgraduação da UNICAMP. pesquisadores colaboradores. professores colaboradores
e alunos de outras universidades envolvidos nos projetos de projetos de pesquisa
científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo de
interesse público ou privado. O§ 1° do artigo 9° da Lei n.0 10.973/04 prevê que "o
servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de
graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas
no caput poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que
estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento. (Redação
pela Lei n° 13.243. de 2016)"

lO
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Neste sentido, entendo não ser possível que a UNICAMP conceda bolsa aos
professores e pesquisadores colaboradores, uma vez que participam de um
programa de voluntários da Universidade, fundamentado na Lei n.0 9.608/98,
caracterizada pela atividade não remunerada. Também entendo não ser possível a
concessão de bolsas pela UNICAMP à alunos que não pertençam à Universidade,
uma vez que, nos termos da norma, devem estar diretamente vinculados à ICT.
Recomendo também que a Política estabeleça as diretrizes básicas sobre a
concessão da bolsa, prevendo, principalmente, as hipóteses em que poderá ser
concedida e as atividades a serem desenvolvidas;
b)

Item 2.4.2 - a proposta prevê que "ao servidor docente é facultado afastar-se do
órgão de origem para prestar colaboração ou serviço à outra Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação do Estado de São Paulo, para as finalidades previstas
nos termos do artigo 15 do Decreto Federal 9.283, combinado com o artigo 58, do
Decreto Estadual62817117'. Ocorre que, embora o Decreto Estadual n.0 62.817/17
fale no artigo 58 que ao servidor que tenha atribuição de pesquisa (termo mais
amplo que apenas docente) é facultado afastar-se, o parágrafo único do

~esmo

dispositivo exige que os pedidos tenham a manifestação do NIT e a anuência do
dirigente do ICT, cabendo a decisão ao Secretário de Estado ou dirigente da
entidade da administração indireta, no caso, o Magnífico Reitor, o que. certamente,
depende da avaliação da oportunidade e conveniência administrativa e não da
simples vontade do servidor, devendo esta previsão constar expressamente da
proposta. Ademais, no caso desse afastamento, o servidor não tem prejuízo de
direitos ou vantagens, o que também precisa estar previsto. Vejamos:

Artigo 58 - Ao servidor público que tenha atribuição de realizar pesquisa é facultado
afastar-se do órgão de origem para prestar colaboração ou serviço à outra ICTESP,
para as finalidades previstas neste decreto, assegurados os direitos e vantagens do
cargo ou emprego público no caso de afastamento do pesquisador público para
prestar colaboração ou serviço à outra ICTESP.
Parágrafo único - Os pedidos de afastamento deverão ser instruídos com
manifestação do respectivo NIT e a anuência do dirigente da ICTESP, cabendo a
li
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decisão ao Secretário de Estado ao qual o órgão está vinculado ou ao dirigente da
entidade da administração indireta, conforme o caso.
Além disso, as finalidades do afastamento previsto no artigo 58 do Decreto Estadual
são diferentes da licença prevista no artigo 15 do Decreto Federal n. 0 9.283/18, não
devendo ser confundidas. O Decreto Estadual fala em AFASTAMENTO do servidor
que realiza pesquisa para prestar serviço ou colaborar com outra ICTESP. Já o
artigo 15 do Decreto Federal fala em LICENÇA sem remuneração ao pesquisador
público que não esteja em estágio probatório para constituir, individual ou
associadamente. empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial
relativa à inovação. Neste sentido, não é possível conceder afastamento ao
servidor, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, "para as finalidades
previstas nos termos do artigo 15 do Decreto Federal 9.283", isto é, para
constituição de empresa, tal como previsto na proposta. Recomendo, ainda, a
alteração do ESUNICAMP para inclusão de inciso no seu artigo 88, para prever
esse tipo de afastamento no rol de afastamento por interesse da Universidade.
c)

Item 2.4.3 - A minuta prevê que "ao servidor docente é permitido licenciar-se do
cargo efetivo que ocupa para constituir empresa de base tecnológica ou colaborar
com empresa cujos objetivos envolvam a aplicação de inovação tecnológica que
tenha por base criação de sua autoria". Tal licença está prevista no artigo 15 do
Decreto Federal n.0 9.283/18, que prevê:
Art. 15. A administração pública poderá conceder ao pesquisador público que não
esteja em estágio probatório licença sem remuneração para constituir, individual ou
associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial
relativa à inovação.
§ 1o A licença a que se refere o caput ocorrerá pelo prazo de até três anos
consecutivos, renovável por igual período.
§ 2° Nos termos estabelecidos no § 2° do art. 15 da Lei no 10.973, de 2004, não se
aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo,
durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do caput do art.
1'17 da Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990.
12
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§ 3° Na hipótese de a ausência do servidor licenciado acarretar preJUIZO às
atividades da ICT integrante da administração direta ou constituída na forma de
autarquia ou fundação. poderá ser efetuada contratação temporária na forma
estabelecida na Lei n° 8.745. de 9 de dezembro de 1993, independentemente de
autorização específica.
§ 4° A licença de que trata este artigo poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a
pedido do pesquisador público.
O Decreto Estadual n.0 62.817/17 trata o assunto no artigo 59, dispondo:
Artigo 59 -Ao servidor público que tenha atribuição de realizar pesquisa é permitido
licenciar-se do cargo efetivo ou emprego público que ocupa para constituir empresa
de base tecnológica ou colaborar com empresa cujos objetivos envolvam a
aplicação de inovação tecnológica que tenha por base criação de sua autoria.
§ 1°- A licença dar-se-á por prazo não superior a 4 (quatro) anos, na forma prevista
no "caput" deste artigo, com prejuízo de vencimentos ou salários, observadas as
demais condições estabelecidas no artigo 202 da Lei estadual n° 10.261 . de 28 de
outubro de 1968.
§ 2° -A licença poderá ser concedida em dois períodos separados por um
interstício, a juízo da ICTESP, desde que dentro do período máximo de 5 (cinco)
anos.
§ 3° - Os pedidos de licença deverão ser instruídos com manifestação do respectivo
NIT e a anuência do dirigente da ICTESP, cabendo a decisão ao Secretário de
Estado ao qual o órgão está vinculado ou ao dirigente da entidade da administração
indireta, conforme o caso.
Primeiramente. entendo que a concessão da licença prevista neste item dependerá
da avaliação da oportunidade e conveniência administrativa da Universidade, não
podendo constituir uma prerrogativa simples do servidor, o que deve estar explícito
na proposta , assim como o fato de que a mesma se dará com prejuízo de
vencimentos. Além disso. importante observar que a referida licença foi tratada de
maneira um pouco diversa pelos decretos estadual e federal. Neste sentido,
recomendo que,
observando

as

com fundamento em sua autonomia administrativa, mas
diretrizes

previstas

nos

citados

decretos,
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regulamente a licença para constituição de empresa para seus servidores. Cabe
observar a necessidade de alteração do ESUNICAMP, para o fim de incluir esse
tipo de licença, bem como prever a o recolhimento facultativo das contribuições
previdenciários junto ao SPPREV durante a licença;
d) Considerando que no item 2.4 a Política está tratando da atuação dos servidores,
recomendo que se avalie a inclusão de subitem que cuide da prestação de serviços
técnicos especializados a instituições privadas pelo pesquisador público, prevista no
artigo 48 do Decreto Estadual n.0 62.817/17

- 2.5 Da Propriedade Intelectual, dos Direitos relacionados, dos ativos intangíveis
e do Reconhecimento dos Autores e Inventores

a) Primeiramente, considerando que a Política de Inovação também está disciplinando
assuntos de propriedade intelectual, inclusive sobre sua gestão, recomendo que se
avalie se a Deliberação CONSU-A-16/2010, que aprova a Política Institucional de
Propriedade Intelectual da Universidade, não deva ser revogada, incorporada no
presente Política ou alterada, evitando-se com isso a disciplina da mesma matéria
em diferentes normas, o que pode gerar, inclusive, dúvidas quanto à possível
revogação;
b) 2.5.1 -o item prevê que a UNICAMP é titular da invenção e do modelo de utilidade
desenvolvidas por membros do corpo docente, discente, servidores técnicoadministrativos, estagiários, bolsistas, voluntários e assemelhados, fundamentando
tal previsão nos artigos 88 a 93 da Lei n.0 9.279/96.
Quanto aos servidores técnico-administrativos, compete apontar que muitos deles
não têm como atribuição decorrente da função a pesquisa ou a atividade inventiva,
de modo que a eles se aplica o artigo 91 da Lei n.0 9.279/962 , com a propriedade da
invenção dividida em partes iguais entre Unicamp e inventor, quando resultar da
contribuição pessoa do servidor e dos recursos materiais da instituição.
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum , em partes iguais, quando
resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos. dados. meios, materiais. instalações ou
equipamentos do empregador. ressalvada expressa disposição contratual em contrário.
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Quanto aos bolsistas, estagiários e voluntários, sugiro uma previsão específica.
com atendimento ao artigo 5° do Decreto n. 0 2.553/983, com o estabelecimento de
que nos instrumentos contratuais estará estipulada a titularidade das criações
intelectuais. Recomendo excluir "assemelhados".
Ainda, com relação aos discentes, entendo não ser possível enquadrá-los na
mesma situação dos empregados e servidores, citando como fundamento legal os
artigos do item 2.5.1. Por outro lado, considerando a ausência de norma específica,
recomendo que a previsão de titularidade para a UNICAMP de invenções e
modelos de utilidade desenvolvidas pelos discentes tenha como fundamento o
artigo 93 da Lei n.0 9.279/96 ele artigo 11 da Lei Complementar Estadual n.
1.049/08, além de uma disciplina mais detalhada a respeito das circunstâncias em
que a titularidade será da instituição.
Assim, para que o texto fique mais claro, recomendo que o subitem 2.5.1 seja
subdividido em quatro partes, prevendo, em resumo, a situação dos docentes.
servidores da Carreira Pq e demais servidores que tenham como atribuição a
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os
quais foi admitido; dos servidores técnico-administrativos; bolsistas, estagiários e
voluntários; discentes. Recomendo, ainda, a expressa menção ao número da Lei de
Propriedade Industrial (Lei n.0 9.279/96), da Lei do Programa de Computador (Lei
n.0 9.609/98) e da Lei de Proteção de Cultivares (Lei n.0 9.456/974 );
c)

2.5.2.1 - sugiro a inclusão da palavra "previamente", nos seguintes termos: "A
criação realizada no curso de uma pesquisa financiada por terceiros terá sua
propriedade atribuída segundo o estabelecido no instrumento jurídico previamente
firmado (. ..)";

d) 2.5.3 - sugiro: "A INOVA poderá expedir Instrução Normativa com normas
complementares sobre a matéria ."

3

Art 5° Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art . 92 da Le1 nn 9.279. de 1996, serão
estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.
4
Aparentemente. é o artigo 38 da Lei n.0 9.456/97 que prevê a titularidade dos direitos das novas
cultivares e não o artigo 19.
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- 2.6 Da Gestão da Propriedade Intelectual

a)

2.6.1 - Sugiro excluir a previsão de "definição de estratégia", pois esta compete à
própria Política Institucional de Inovação e a menção à "assemelhados". Na parte
final excluir "nesta atividade que não lhe compete", eis que desnecessária;

b)

2.6.2 - Alterar: "A INOVA, por meio de servidor(es) da UNICAMP lotado(s) na
Diretoria de Propriedade Intelectual, designado(s) por portaria do Reitor e
mediante outorga de procuração, representarão legalmente a UNICAMP perante
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e Q Ministério do Meio
Ambiente (MAP) no que tange-ª proteção das cultivares. "

c)

2.6.2.1 - incluir: "(.. .) mediante prévia análise da INOVA e emissão de procuração
específica(. .. )";

d)

2.6.2.4- esclarecer quem é o "melhorista";

e)

2.6.3 - sugiro: "A INOVA poderá expedir Instrução Normativa com normas
complementares sobre a matéria."

- 2.7 Dos Licenciamentos, Transferências de Tecnologia e Comercialização

a)

2.7.1- considerando que o artigo 50 do Decreto Estadual n. 0 62.817/17 e os artigos
11 e 13 do Decreto Federal n. 0 9.283/18 preveem o contrato de transferência de
tecnologia, o contrato de licenciamento e a cessão, recomendo a exclusão da
previsão de que a comercialização da propriedade intelectual poderá ser feita sob
qualquer forma legal;

b)

2.7.3 - trocar "artigo" por "item";

c)

2.7.4.4 . inciso I -incluir: "(. .. ) descrição resumida do Know-how ou da criação a

ser ofertada.";
d)

0

2.7.4.6 - tendo em vista o previsto no§ 6° do artigo 5° da Resolução GR n. 42/18,
que já estabeleceu um procedimento para esses contratos, sugiro acrescentar ao
inciso IV o seguinte: "Elaborar a minuta do contrato e providenciar a sua tramitação,

nos termos da Deliberação Deliberação CONSU-A-012/2018, sendo necessária
16
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a prática do ato de dispensa ou inexigibilidade de licitação, sua ratificação e
publicação na imprensa oficial previamente à sua assinatura.";
e)

2.7.5 - tendo em vista o previsto no artigo 4° da Resolução GR n. 0 42/18, sugiro:
"No caso de não concessão de exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao
licenciado, a Unicamp poderá celebrar diretamente contrato de licenciamento e de
transferência de tecnologia para outorga de direito de uso, exploração de criação
protegida ou de Know-how de sua titularidade, observando o disposto na
Deliberação Deliberação CONSU-A-01212018, sendo necessária a prática do
ato de dispensa ou inexigibilidade de licitação, sua ratificação e publicação na
imprensa oficial previamente à assinatura. ";

f)

2. 7 .5.1 - trocar "empresa" por "terceiro" e incluir o contrato de transferência de
tecnologia. Além disso, nos termos do artigo 6° da Resolução GR n.0 42/18.
recomendo incluir que a contratação deve ser acompanhada de justificativa
formalizada do Diretor de Propriedade Intelectual da INOVA, com a indicação de da
existência de desenvolvimento conjunto;

g)

2.7.5.3 - o item prevê que a Unicamp poderá celebrar contratos de licenciamento
(não fala em contratos de transferência de tecnologia) de criação de sua titularidade
com sociedades empresariais de base tecnológica (spin-off) que tenham em seu
quadro societário servidores da Unicamp, o que está de acordo com o previsto no §

1° do artigo 11 do Decreto n. 0 9.283/18. No entanto, tendo em vista o artigo 164,
incisos XVI a XIX5 do ESUNICAMP, entendo que a Política deve prever alguns
procedimentos para esse caso. Primeiro. essa participação do servidor no quadro
societário deve estar explícita no processo; segundo, as atribuições do mesmo,
tanto perante a sociedade, quanto nas atividades a serem desenvolvidas no
contrato devem estar detalhadas, podendo, inclusive, indicar a necessidade de
5

Artigo 164. Ao servidor é proibido:
XVI.firmar contratos de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos com
o Estado, mesmo como representante de outrem; XVII.participar de gerência ou administração de
qualquer tipo de empresa ou sociedade comercial que mantenha relações administrativas ou de comércio
com o Estado; XVIII.comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no
inciso anterior, podendo no entanto, em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comandatãrio;
XIX.exercer, mesmo fora das horas de trabalho. emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou
instituições que tenham relação com o Estado, em matéria que se relacione com a finalidade da Unidade
ou serviço em que esteja lotado;
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eventual licença (como constou tb do item 2.7.5.3.2); terceiro, no caso de docente
em RDIDP, a disciplina deve ser especifica, frente à Deliberação CONSU-A-02/01 ;
h)

2.7.6, incisos li e 111- No que tange à cessão para o criador (inciso li), considerando
o caput do artigo 13 do Decreto Federal n. 0 9.283/18, recomendo a previsão de que
a mesma se dará à título não oneroso, podendo, no entanto, haver restituição à
UNICAMP dos valores despendidos na proteção e gestão da Propriedade
Intelectual, tal como proposto. No inciso 111, que trata da cessão para terceiros, em
observância ao § 3° do artigo 13 do citado Decreto, necessário prever que a cessão
será precedida de ampla publicidade no site eletrônico da Unicamp, devendo ser
definida sua forma na presente proposta;

i)

2.7.7 e 2.7.7.1 -recomendo a exclusão dos dois itens, uma vez que a Universidade
não pode indicar o órgão competente do Governo Federal que irá manifestar-se
sobre a conveniência de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia, nem
fixar prazo para tanto. De acordo com o § 3° do artigo 7da Lei n.0 9.27996, "a
exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional
estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada
indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular.".

Tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto n. 0 2.553/98, que não estipulou o
Ministério da Defesa como órgão competente para essa análise e nem lhe impôs
um prazo de 45 dias para essa manifestação. Também não há no citado Decreto
previsão de que as tecnologias serão identificadas por meio de ato normativo
conjunto dos Ministérios de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e da Defesa. Ainda que haja alguma norma federal prevendo tal
procedimento. não é recomendado que a Universidade preveja o mesmo em sua
Política Institucional de Inovação, por se tratar de assunto que foge se sua esfera
de competência;
j)

2.7.8 - recomendo: "Normas complementares sobre a matéria poderão ser
expedidas por Resolução GR."

(cJ
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2.8 - Da Gestão da Transferência de Tecnologia

a)

Recomendo a exclusão de todo esse item. A redação do item 2.8.1 pode ser
incorporada no item 2.6.1. O item 2.8.2 já está implícito no item 2.7.8. Os itens 2.8.4
e 2.8.4.1 já estão sendo tratados no item 2.7.5.3 da proposta. E os itens 2.8.3 e
2.8.5 podem ser incluídos como subitens do item 2. 7.

2.9 - Da Destinação dos Ganhos Econômicos

a)

Em todos os itens, necessário esclarecer que "entidade privada sem fins
econômicos" a norma se refere. Os ganhos econômicos da Universidade
decorrentes dos licenciamentos e contratos de transferência tecnológica serão
depositados nessa entidade?

b)

Recomendo a inclusão de item que, para fins de esclarecimento da comunidade
universitária, reproduza o previsto no § 3° do artigo 56 do Decreto n. 0 62.817/17,
que prevê o que se entende por ganho econômico e o que deve ser deduzido desse
cálculo;

c)

2.9.1 e 2.9.2- esclarecer quem é o melhorista;

d)

2.9.1 - Prever que o instrumento de partilha dos ganhos econômicos deve ser
celebrado previamente à assinatura do contrato de transferência tecnológica ou
licenciamento;

e)

2.9.2 e 2.9.3- considerando que as Unidades, Centros e Núcleos e a INOVA são
órgãos da Unicamp, não possuindo personalidade jurídica própria, recomendo a
seguinte redação: "Dos ganhos econômicos provenientes da exploração
comercial de propriedade intelectual licenciada ou cedida, 113 será destinado
às

unidades e/ou centros e núcleos da Unicamp, aos quais os autores de

programa de computador, inventores e melhoristas sejam vinculados, nos
termos do instrumento que defina a partilha, firmado previamente à assinatura

do contrato de licença ou transferência tecnológica." e "Dos ganhos
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econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual
licenciada ou cedida, 113 será destinado à INOVA Unicamp."
Observo, ainda, que a transformação da INOVA em Núcleo de Inovação Tecnológica
demandará a alteração da Deliberação CAD-A-02/2004.
f)

Recomendo que o item 2.9 da proposta trate também dos seguintes aspectos
previstos nos§§ 4° e 5° do artigo 56 do Decreto n. 0 62.817/176, isto é, do prazo
para que o valor seja compartilhado e a participação do aluno criador.

2.1 O - Da Formalização das Parceria

a)

2.1 0.1 a 2.10.5- observo que o Decreto Estadual n. 0 62.817/17 prevê em seu artigo
31 que os ajustes poderão ser efetivados por meio de contrato, convênio, parceria
ou instrumento congênere, conforme a modelagem do projeto, observada a
legislação aplicável a cada modalidade. O Decreto Federal n. 0 9.283/18, por sua
vez, diferenciou o "acordo de parceria" do "convênio" (artigos 35 e 38), distinção
que deve constar também do Plano de Inovação da UNICAMP;

b)

2.1 0.3 - recomendo a correção da redação. Tal como proposto, parece que
somente acordos e parcerias com empresas que tenham como objetivo o
estabelecimento de acordo para formalização de projetos de pesquisa

e

desenvolvimento serão negociados exclusivamente pela INOVA. Recomendo
também excluir "assemelhados";
c)

2.1 0.3.1 - para fins de padronização, mencionar as mesmas pessoas indicadas no
item 2.10.3;

d) 2.10.4- considerando o§ 2° do artigo 39 do Decreto Estadual n. 0 62.817/17, incluir:

"Serão definidos nos acordos de parcerias para pesquisa, desenvolvimento e
inovação, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados
6

Art. 56 (... )

§ 4° • A participação referida no "caput" deste artigo deverá ocorrer em praz~ não superi?r a 1 (um) _a_no
após a realização da receita que lhe servir de base, conforme regulamentaçao estabelectda pela pohttca
de inovação da ICTESP.
_
§ 5° - Aplica-se o disposto neste artigo ao aluno criador devidamente inscrito nos programas de formaçao
de recursos humanos da ICTESP.
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da exploração e uso das criações resultantes da parceira, na proporção
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no
início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados,
de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à
transferência de tecnologia (. ..). ";

e)

2.1 0.5 - o item prevê a possibilidade de celebração de convênio para pesquisa,
desenvolvimento e inovação com o objetivo de execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, citando o artigo 9° da Lei n. 0 10.973/04. No entanto,

,.....

referido dispositivo trata de acordos de parceria para realização de atividades

!

conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia,
produto ou serviço ou processo, o que já está previsto no item 2.10.1 da proposta. A
questão da execução está disciplinada no artigo 9°-A da citada lei (regulamentado
pelo artigo 38 do Decreto Federal n.0 9.283/18) e no artigo 41 do Decreto Estadual
n.0 62.817/17, sendo que ambos preveem a possiblidade de órgãos e entidades da
União, Estados e Municípios repassarem recursos às ICTs para a execução dos
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Neste sentido, recomendo que
a redação do item seja adequada à esses dispositivos legais;
f)

2.1 0.6 - observo, primeiramente, que o § 1° do artigo 34 do Decreto Federal n.0
9.283/18 estabelece que cada órgão estabelecerá em ato normativo as condições,

..-

valores . prazos e responsabilidades dos termos de outorga. Neste sentido. ainda
que haja normatização específica da Universidade com o detalhamento para cada
tipo de concessão, recomendo que a Política de Inovação já dê as linhas gerais dos
tipos de bolsas, auxílios e subvenção que irá conceder. Quanto à "subvenção
econômica", destaco que a mesma está prevista na Lei n.0 10.973/04 (§ 4° do artigo
19), tendo sido regulamentada pelo Decreto Federal n.0 9.283/18 (artigo 6°, inciso 111
e artigos 20 a 23), com expressa previsão da possibilidade das ICTs concederem
subvenção econômica. Neste sentido, além de indicar o instrumento jurídico, é
necessário que o Plano de Inovação preveja expressamente se a UNICAMP, como
ICT, poderá conceder subvenção econômica e em que condições. Igualmente, tal
como estabelecido no § 3° do artigo 34 do Decreto Federal n.0 9.283, a Política de
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Inovação deve especificar quais tipos de auxílio a Unicamp poderá conceder para
pessoas físicas e para quais finalidades;
g) 2.1 O. 7 - a proposta prevê que a Unicamp poderá celebrar Contratos de Parceria
Público-Privada de Desenvolvimento de Projetos de Inovação Tecnológica e
Projetos em regime de parceria com diversos segmentos do setor produtivo. Ocorre
que o instrumento Parceria Público-Privada é tratado em normativa específica (Lei
n. 0 11.079/04), não estando previsto expressamente no arcabouço jurídico vigente
que trata da inovação. Assim, embora haja correlação da lógica da Parcerias
Público-Privada com as intenções da lei de inovação, não é recomendada a adoção
desse tipo de contrato pela Universidade sem prévia previsão legal;
h) 2.1 0.9 e 2.1 0.9.2- está proposto que a Universidade poderá celebrar acordo com o
objetivo de pesquisa e desenvolvimento com sociedades empresariais de base
tecnológica que tenham em seu quadro societário servidores da Unicamp, sendo
que essa participação do servidor deverá observar as limitações do ESUNICAMP,
bem como as normas e resoluções internas cabíveis. Primeiramente não está claro
se se trata de empresa constituída por servidor nos moldes do artigo 59 do Decreto
Estadual n.0 62.817/17 ou de situação em que apenas o servidor é sócio da
empresa.
Segundo, a previsão deste item está bem mais ampla do que a hipótese do contrato
de licenciamento indicado no item 2.7.5.3, que tratou apenas do contrato de
licenciamento de criação com sociedade empresarial de base tecnológica (spin-off)
que tenha em seu quadro societário servidor da Unicamp, o que está fundamentado
no§ 1° do artigo 11 do Decreto Federal n.0 9.283/18
Cabe relembrar que o ESUNICAMP veda expressamente ao servidor firmar
contratos de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins
lucrativos com o Estado, mesmo como representante de outrem, participar de
gerência ou administração de qualquer tipo de empresa ou sociedade comercial
que mantenha relações administrativas ou de comércio com o Estado, comerciar ou
ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas anteriormente,
podendo no entanto, em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comandatário;
22
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exercer. mesmo fora das horas de trabalho. emprego ou função em empresas.
estabelecimentos ou instituições que tenham relação com o Estado, em matéria que
se relacione com a finalidade da Unidade ou serviço em que esteja lotado. De
qualquer modo, embora a hipótese proposta não esteja prevista nas normas que
tratam da inovação, o citado Decreto Estadual proibiu no artigo 14. inciso 11 que as
Fundações de Apoio contratem pessoas jurídicas que tenham como proprietário,
sócio ou cotista servidor da ICTESPs. Neste sentido, há um impedimento legal para

-

a Universidade prever a possibilidade desse tipo de contratação;
i)

2.1 0.1 O - embora haja previsão no subitem 2.1 0.10.1 de que a Universidade
expedirá regras complementares, recomendo que a Política de Inovação aponte
minimamente o que é extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos
especializados, o primeiro com conceito definido no artigo 2°, inciso XII , da Lei n.0
10.973/04 e este último previsto no artigo 48 do Decreto n.0 62 .817/177 , tratando,
inclusive, da remuneração do pesquisador público;

j)

Outro ponto que merece ser abordado diz respeito à possibilidade de a Unicamp
firmar acordos de parceria ou convênios com empresas incubadas no Parque
Tecnológico da Universidade, considerando o previsto no § 3° do artigo 12 do
Decreto Federal n. 0 9.283/18 c/c artigo 6°, § 1°-A;

7

Artigo 48 - É facultado à ICTESP prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos
especializados compatíveis com os objetivos deste decreto. nas atividades voltadas à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e social, visando. entre outros objetivos, à maior
competitividade das empresas.
§ 1°- A contratação prevista no "caput" deste artigo deve prever adequada contrapartida para a ICTESP.
§ 2° - Consideram-se serviços técnicos especializados os serviços que envolvam a produção de criações
e novas tecnologias, bem como os serviços complementares ou instrumentais à tecnologia desenvolvida,
tais como medição tecnológica, testes, certificações. pesquisas. estudos e projetos destinados à
execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo.
§ 3° - O pesquisador público poderá ser remunerado para atuar na prestação de serviços técnicos
especializados a instituições privadas de que trata o "caput" deste artigo, em razão de vinculo jurídico
direto e especifico mantido com a Fundação de Apoio.
§ 4° -A remuneração prevista no § 3° deste artigo será custeada com recursos arrecadados no âmbito da
atividade privada contratada, vedados o repasse de verbas por parte da ICTESP e o recebimento de
remuneração pela prestação de serviço inerente a atuação regular do pesquisador público junto à
JCTESP.
§ 5° -A prestação de serviços de que trata o § 3° deste artigo deve ser previamente comunicada à
ICTESP à qual o pesquisador público estiver vinculado. que avaliará a compatibilidade do desempenho
da atividade com seu regime legal de trabalho, com os estatutos. os regulamentos e a política de
inovação da instituição.
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k)

Por fim , recomendo que a Política de Inovação da Unicamp também preveja a
participação ou não das fundações de apoio como interveniente;

2.11

- Do Empreendedorismo

a) 2.11 .1.1 -

recomendo verificar a definição de empresa nascente de base

tecnológica dada pela FINEP8 , que também faz definição específica para as
empresas nascentes de base tecnológica (start up):

"Empresa nascente de base tecnológica: As empresas nascentes de base

tecnológica surgem dentro do grupo de empresas de base tecnológica, e são
geradas a partir de instituições de P&D, que têm como característica fundamental,
além de serem novas, serem em geral pequenas. Guedes Pereira, citando
Bollinger, aponta alguns fatores que distinguem esse tipo de empresa que seriam
os seguintes: pode-se identificar um grupo de até quatro ou cinco pessoas que
seriam os fundadores da empresa; a empresa é totalmente independente, isto é,
não é coligada ou subsidiária de nenhuma outra empresa ou grupo; a principal
motivação para fundar a empresa é a exploração de uma ideia tecnicamente
inovadora. ''
Empresas nascentes de base tecnológica ("start up ") - Empresa cuja estratégia

empresarial e de negócios é sustentada pela inovação e cuja base técnica de
produção está sujeita a mudanças frequentes, advindas da concorrência centrada
em esforços continuados de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Principais
características das empresas nascentes de base tecnológica: em estruturação
empresarial ("quase-empresa'); sem posição definida no mercado; inseridas ou não
em incubadoras; que buscam oportunidades em nichos de mercado com
produtos/serviços inovadores e de alto valor agregado.

2.1 4 - Do atendimento ao Inventor Independente

8

http://www.finep.qov.br/bibliotecalglossario
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a) 2.14.1 -corrigir o artigo citado para artigo 2°;
b) 2.14.2 - trocar ''poderá atender à solicitação" por "analisará a solicitação de adoção

de criação de inventor independente, devendo o interessado: a) comprovar(. ..); b)
apresentar(. .. );"
c)

2.14.3 - considerando

o

parágrafo único do artigo 61 do Decreto Estadual n.0

62.817/17, alterar e incluir ao final: "(. .. ) e decidirá quanto à conveniência e

oportunidade de deferir o pedido de adoção requerida pelo inventor independente,
inclusive com relação à sua viabilidade técnica e econômica do obieto de sua
invenção. ";
d) 2.14.4 - trocar "após recebimento do formulário, referidos no item ii, devidamente

preenchido" por "após recebimento dos documentos referidos no item 2.14.2,
alíneas i e ii, sobre (. .. )"
e) 2.14.5- recomendo trocar interrupção do prazo por suspensão do prazo. eis que na
hipótese da interrupção o prazo é reiniciado integralmente;

2.15- Resolução de Conflitos

a) 2.15.1 .1 e 2.15.1.2 - entendo que há um aparente conflito na previsão, eis que em
um item a previsão é de que o assunto em disputa é decido pela Congregação,
mediante apoio da Inova e PG, enquanto no outro item os conflitos e casos omissos
relativos à política serão resolvidos pela Inova, gestora desta política, cabendo
recurso ao CONSU.
Considerando que se trata da Política de Inovação da UNICAMP , entendo que os
conflitos e casos omissos deverão ser decididos diretamente pelo Conselho
Universitário, mediante manifestação da INOVA, caso os instrumentos jurídicos a
serem celebrados ou as normas específicas a serem editadas não resolvam a
questão.

3 - Governança
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a) 3.1.1 e 3.1.2 -a proposta prevê que o NIT da Unicamp poderá ser constituído com
personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos.
Estabelece também que a INOVA é o NIT da Universidade. De fato, o artigo 16, §
3° da Lei n. 0 10.973/04 o NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica
própria, como entidade privada sem fins lucrativos. Ocorre que o NIT da UNICAMP,
no caso, a INOVA, já está constituído como órgão integrante da universidade desde
2004 (Deliberação CAD-A-02/04), estando em pleno funcionamento, não havendo
justificativa legal, nem interesse público, para a constituição de uma outra pessoa
jurídica. ainda que de direito privado, para a consecução dos mesmos fins e
objetivos da INOVA.
b) 3.2, VIl- excluir "expedidas pela INOVA UNICAMP";

4 -Ações Estruturantes:

a) Considerando os apontamentos neste parecer, recomendo revisar ao final as
medidas de implantação da Política, com sugestão de constar nesse item
expressamente os tópicos que merecerão uma normativa específica ou estudos
adicionais.
Por fim, sugiro que a Política Institucional de Inovação seja
aprovada como Anexo de uma Deliberação CONSU-A.
Feitos esses apontamentos a respeito da proposta de Política de
Inovação da UNICAMP, passo a analisar as três minutas específicas:
- Resolução GR- Regulamenta o pagamento de bolsas de estímulo à inovação no
âmbito do artigo 9°, parágrafo 1° da Lei n.0 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei
0

de Inovação) e pelo artigo 57 e parágrafos do Decreto Estadual n. 62.817, de 04
de setembro de 2017 (fls. 23/24).

ft)
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Inicialmente reitero a anterior recomendação de que a Política de
Inovação estabeleça as diretrizes básicas sobre a concessão da bolsa, prevendo,
principalmente, as hipóteses em que poderá ser concedida e as atividades a serem
desenvolvidas.

Observo também que, como a bolsa será instituída pelo Conselho
Universitário, com a aprovação da Política Institu cional de Inovação, o que atende a
Deliberação CONSU-A-20/17, sua regulamentação pode ocorrer por Resolução GR.

Quanto ao texto da proposta, observo o seguinte:

a) Ementa - alterar para: "Regulamenta a concessão de bolsas de estímulo à
inovação pela UNICAMP.";

b) Incluir considerandos prevendo que a bolsa de estímulo à inovação está prevista no
artigo 9°, § 1°, da Lei n.0 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (lei de Inovação),
pelo artigo 57 e parágrafos do Decreto Estadual n.0 62.817, de 04 de setembro de
2017, e pelo artigo 35 e parágrafos do Decreto Federal n.0 9.283, de 07 de fevereiro
de 2018, bem como na Política Institucional de Inovação aprovada pelo Conselho
Universitário;
c) Artigo 1° - considerando o previsto no § 4° do artigo 35 do Decreto Federal n.0
9.283/18 e o previsto no artigo 57, ele artigo 4°, do Decreto Estadual n.0 62.817/17,
prever inicialmente para qual finalidade a bolsa será co nced ida: "No âmbito de
acordos d e parceria e projetos de cooperação, voltados para as atividades de
pesquisa e desenvolvimento, a UNICAMP poderá conceder bolsas de estímulo

à inovação para realização de atividades de pesquisa científica e tecnológica
e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo inovadores
e a transferência e a difusão de tecnologia.
Parágrafo único. As bolsas de estimulo à invocação caracterizam-se como
doação, não configurando vínculo empregatício, nem contraprestação de
serviço ou vantagem para o doador, não integrando a base de cálculo da

\\l
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contribuição previdenciária, sendo isento do imposto de renda, nos termos do
§

4° do artigo 9° da Lei n.0 10.973/04 ele artigo 26 da Lei n.o 9.250195."

Artigo 2° - alterar a redação para prever quem poderá receber a bolsa. Sugiro: "As
bolsas de estímulo à inovação previstas no artigo 1° poderão ser concedidas
para:" Tal como apontado anteriormente, entendo não ser possível que a
UNICAMP conceda bolsa aos professores e pesquisadores colaboradores, uma vez
que participam de um programa de voluntários da Universidade, fundamentado na
Lei n.0 9.608/98, caracterizada pela atividade não remunerada. Também entendo
não ser possível a concessão de bolsas pela UNICMAP à alunos que não
pertençam à Universidade, uma vez que, nos termos da norma, devem estar
diretamente vinculados à ICT.
d) Artigo 3° - recomendo que a norma preveja os valores ou os parâmetros mínimos e
máximos para as bolsas, conforme as atividades a serem desenvolvidas, que
podem ser diferentes para alunos e servidores;
e) Artigo 4°- incluir a redação dos incisos 111 e IV do artigo 3°;
f)

Artigo 5° (atual 4°) - o dispositivo prevê que os projetos de pesquisa que incluam
pedidos de bolsa de estímulo à inovação deverão ser aprovados no órgão
colegiado da Unidade ao qual ao servidor está vinculado, e, após, ser submetido à
INOVA, que deverá analisar os aspectos inovativos das atividades e emitir parecer,
que será encaminhado à CAACC para análise e autorização. Considerando, no
entanto, que as bolsas serão concedidas no âmbito de convênios e contratos, cuja
tramitação está atualmente regulamentada pela Deliberação CONSU-A-12/2018,
recomendo uma avaliação da compatibilidade dessas tramitações, em especial pelo
fato de que a norma prevê que a INOVA, por meio da Diretoria de Parcerias, deverá
participar da formatação e negociação dos convênios, contratos ou outro
instrumento jurídico que envolvam atividades de pesquisa. Ademais, para uma
maior segurança institucional , haja vista os beneficios fiscais das bolsas de
estimulo à inovação, recomendo que a minuta preveja que um órgão da
Universidade, que poderá ser a INOVA, efetivamente ateste que a bolsa será
concedida para atividade de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento

f!/
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de tecnologia, produto, serviço ou processo inovadores e a transferência e a difusão
de tecnologia;
g) Artigo 6° (atual artigo 4° que trata dos recursos) - sugiro: "As bolsas de estimulo à
inovação previstas nesta Resolução serão concedidas exclusivamente com
recursos oriundos de convênios e contratos celebrados com a Universidade.";
h) Artigo 5° (atual)- excluir, uma vez que a redação foi incluída no parágrafo único do
artigo 1°;
i)

r--

Artigo 7° (atual artigo 6°)- recomendo: "Os pagamentos das bolsas de estimulo

à inovação seguirão os procedimentos previstos na Resolução GR n. o
2312008, no que couber.";

- Resolução GR - Dispõe sobre o compartilhamento e permissão de uso da
infraestrutura, equipamentos e demais instalações existentes nas dependências
da Unicamp (fls. 25/27).

Primeiramente, sugiro que a minuta seja submetida à aprovação do
Conselho Universitàrio, como Deliberação CONSU, considerando a exigência do artigo
40, § 2° do Decreto Estadual n. 0 62.817/179 . Além disso, em seus "considerandos",
necessário citar a Política de Inovação, que já terá sido aprovada.

Compete apontar também que o inciso I do artigo 1° trata do
compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações com ICTS ou empresas para consecução de atividades de incubação da
incubadora . o que está também tratado na Deliberação CAD-A-01/16, que cuida não só
das empresas incubadas, mas de toda a estrutura do Parque Tecnológico da
UNICAMP. Neste sentido, sugiro que essa normativa seja incorporada na presente

" § 2° - O compartilhamento e a permissão de que tratam o "caput" deste artigo obedecerão às
prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICTESP.
observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e
organ izações interessadas.
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proposta, que será fundamentada na Política de Inovação, e que será mais abrangente,
prevendo também a permissão de uso das demais estruturas da Universidade.

Também recomendo que o d. Pró-Reitor de Pesquisa se manifeste
sobre a minuta, uma vez que há noticia da existência de um grupo de trabalho
constituído no âmbito daquela Pró-Reitoria que está estudando a questão dos
laboratórios multiusuários.

Com relação à proposta, observo:

a)

artigo 1° - excluir o inciso 111 , eis que "permitir a implantação ou readequação de

infraestrutura física em imóvel ou terreno" não encontra previsão na Lei n.0
10.973/04, nem nos decretos, tendo características de doação, o que deve ser
tratado em outro momento da Política, e não no subitem que trata de
compartilhamento e permissão de uso, salvo se se tratar da contrapartida não
financeira , hipótese em que a previsão já estaria abarcada pelos incisos I e li;
b)

artigo 1°, §§ 1° e 2° -unificar: "Todos os laboratórios, equipamentos, instrumentos,

materiais e demais instalações

disponibilizados para compartilhamento ou

permissão de uso nos termos desta Deliberação serão divulgados em site oficial da
UNICAMP, que assegurará igualdade de oportunidades aos interessados."
c)

Incluir artigo regulamentando o compartilhamento previsto no artigo 1°;

d) artigo 2° - alterar para: "Compete à Congregação das Unidades de Ensino e

Pesquisa ou ao Colegiado Superior dos Centros e Núcleos aprovar normas internas

a respeito da permissão de uso prevista no artigo 1°, inciso 11, desta Deliberação,
que deverão observar e estabelecer, no mínimo, o seguinte:
I - compatibilização do plano de permissão de uso com o projeto pedagógico das
Unidades e/ou dos cursos diretamente relacionados aos espaços, devidamente
aprovados pelas instâncias internas da Unidade, Centro ou Núcleo;
11 - definição dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
instalações disponibilizados para permissão de uso, bem como dos respectivos
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horários, dias e valores que serão cobrados ou quais contrapartidas não financeiras
serão aceitas;
111 - que a permissão de uso não poderá interferir nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão realizadas regularmente nos espaços disponibilizados;
IV - definição dos critérios de seleção de propostas ou projetos e prioridades de
atendimento para os pedidos de permissão de uso;
V- divulgação das normas de uso dos laboratórios pelos respectivos responsáveis ;
VI- o credenciamento da ICT, empresa ou pessoa física permissionária, bem como
de seus funcionários, autorizados ao uso pleiteado;
VIl - que os permissionários serão responsáveis pelas obrigações trabalhistas de
seus funcionários credenciados, além das securitárias relativas à eventuais
acidentes nas dependências da UNICAMP;
VIII - confidencialidade ou sigilo do permissionário em relação às eventuais
informações confidenciais a que os parceiros vierem a ter acesso;
VIII - destinação e possíveis usos dos recursos auferidos com as contrapartidas
financeiras decorrentes das permissões de uso.";

Sugiro a inclusão de artigo que preveja que o pedido de permissão de uso deverá
conter o previsto nos incisos V, VI e VIl. Especificamente quanto ao inciso V, que
prevê que na proposta deverão ser especificados todos os servidores e bem
envolvidos, observo que os interessados na permissão de uso não poderão indicar
em suas propostas servidores da UNICAMP, até porque essa é uma atribuição da
Unidade. Ademais, entendo que a Universidade deverá regulamentar como se dará
a atuação de seus servidores, uma vez que, possivelmente, algumas permissões de
uso ocorrerão fora do horário de expediente ou até mesmo nos finais de semana ,
muitas vezes implicando na efetiva participação do servidor no manejo do
equipamento;
e) Artigo 3° - sugiro que a norma já preveja as hipóteses em que será usado o
convênio e o contrato. Além disso, necessário que a Deliberação preveja como se
dará o pagamento de contrapartida financeira, bem como quais usos possíveis para
esses recursos e se será possível a interveniência da FUNCAMP;

~j
'
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f)

Artigo 3°, parágrafo único - considerando que não se trata de um projeto da
Universidade, mas sim da permissão de uso de seus laboratórios e equipamentos,
questiono a necessidade da previsão dos "recursos de custeio e capital necessário
para a execução do projeto, bem como sua fonte.";

g)

Artigo 5° - sugiro que os contratos, convênios ou outro instrumento a ser definido
na Deliberação já disponha previamente sobre eventual invenção;

h) Artigo 5°, parágrafo único- sugiro transformar a "recomendação" em obrigação;
i)

Artigo 6° - sugiro que a destinação dos recursos auferidos sejam taxativamente
delimitados pela norma, ainda que de forma abrangente, já que a redação proposta
dá a entender que outros fins poderão ser dados aos recursos, que não os
definidos ali, ao prever que "deverão ser garantidas parcelas que contribuam para
os custos necessários à manutenção{ ... )";

j)

Recomendo também que a norma preveja se as regras previstas serão aplicadas
quando Unidades ou servidores da própria Unicamp pretenderem fazer uso de
laboratórios ou equipamentos de outras Unidades e como se dará tal atuação;

k) Artigo 7° - recomendo a revogação total ou parcial da Deliberação CAD-A-01/16,
conforme o caso.
-Deliberação CONSU- Dispõe sobre o regulamento para o afastamento e licença
para constituir ou colaborar com empresa de base tecnológica do pessoal
docente da Universidade Estadual de Campinas (fi. 28).
Quanto a esta proposto, recomendo, inicialmente, que a tratativa
seja desmembrada em duas deliberações CONSU ou que, pelo menos, seja disciplinas
em capítulos distintos na mesma norma, já que tratam de situações diferentes afastamento e licença. De fato, conforme apontado anteriormente, o Decreto Estadual
fala em AFASTAMENTO do servidor que realiza pesquisa para prestar serviço ou
colaborar com outra ICTESP. Já o artigo 15 do Decreto Federal fala em LICENÇA sem
remuneração ao pesquisador público que não esteja em estágio probatório para
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constituir. individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver
atividade empresarial relativa à inovação.

Observo também que os decretos falam em pesquisadores públicos
e não apenas em docentes, de modo que é possível estender tais afastamentos e
licenças para outras carreiras da Universidade, o que precisa ser avaliado.

--

Em ambas as situações, entendo que deve haver uma previsão
mais detalhada da tramitação do pedido, inclusive de informações a respeito das
atividades que serão desenvolvidas. análise e manifestação dos colegiados das
Unidades de Ensino e Pesquisa ou dos Centros e Núcleos, principalmente quanto ao
mérito, para posterior manifestação da INOVA e decisão do Reitor.

Sugiro excluir a previsão do artigo 3°, que estabelece que as
hipóteses ali previstas não afastam a possibilidade de outras modalidades de
afastamento ou licenças , uma vez que a redação repete o artigo 60 do Decreto
Estadual n.0 62.817/17, devendo a Universidade, se assim entender, expressamente
regulamentar outras modalidades de afastamento e licença.
Também recomendo que, ao invés da redação do artigo 4°, as
minutas prevejam que a Diretoria Geral de Recursos Humanos poderá expedir
Instruções Normativas para estabelecer orientações e procedimentos para a concessão
da licença/afastamento.

Outros pontos que precisam ser abordados nas minutas se referem

à

remuneração dos servidores no período,

_ __... _

f3 .':'.~-~~ ::t=::=:::=:::::::==:::::=-:::

bem como sobre a contribuição

previdenciária, apresentação de relatórios , possibilidade de admissão de substitutos,
etc.
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Feitos esses ajustes, entendo necessário que a proposta retorne a
esta Procuradoria para nova análise jurídica.

Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o envio
dos autos ao Magnífico Reitor para ciência e determinação, com recomendação de
retorno ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GR n. 0 86/17.

É o parecer, sub censura.
Procuradoria Geral, 05 de junho de 2019.

fl&Zl;z&;!JB~
Fernanda Lavras Costallat Silvado
Procuradora de Universidade Subchefe
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De acordo.
Reitor

para

ciência

e

determinação,

com

recomendação de retorno ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria
GR n. 0 86/17. Após, solicito retorno para nova análise jurídica.
Procuradoria, 06 de junho de 2019.
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Parecer PG n.0

2225/2019

Processo n.0

01-P-17672-2017

Interessado:

Gabinete do Reitor

Assunto :

Grupo

de

62.017/2017.

Trabalho. Aplicação
Nova

Lei

de

do

Decreto

Inovação.

Estadual

Minuta.

n.0

Política

Institucional de Inovação da UNICAMP. Análise jurídica.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

1-

Retornam os autos a esta Procuradoria para análise da nova

proposta de Política Institucional de Inovação da UN ICAMP, considerandos os
apontamentos feitos no Parecer PG n.0 07/2019 (fi. 164).

Analisada a nova proposta de fls . 71/163, observo o seguinte:

2-

- 2.1 Da atuação Estratégica da UNICAMP no ambiente produtivo local, regional e
nacional
a)

Item 2.1.4 -embora não destacado anteriormente, recomendo: "A Unicamp deverá

participar de fóruns, colaborar com associações e outras entidades que
contribuam com a promoção das atividades científicas e tecnológicas no ambiente
produtivo. "
b)

Item 2 .1.5- considerando que a Unicamp possui regulamentação própria para os
casos de remuneração de servidores que atuam no âmbito de convênios, que
podem ter como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados,
compatíveis com os objetivos da Lei n. 10.973/04, recomendo que na parte final

.,

/ '
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conste: "(.. .) com possibilidade de remuneração do servidor, mediante o
pagamento de complementação, nos termos do art. 8° da citada lei e conforme
as normas específicas editadas pela UNICAMP.";
Cabe apenas observar que a Resolução GR n. 0 23/08 já regulamenta os
pagamentos de complementações no âmbito de convênios e contratos, sendo
necessária uma tratativa específica, nesta ou em outra norma, dos pagamentos
feitos no âmbito das áreas de prestação de serviço;
- 2.2 Do compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, equipamentos,
instrumentos e demais instalações
c)

Item 2.2.2 - considerando que o item 2.2 trata apenas do compartilhamento e
permissão de uso de labotatórios, recomendo: "Para atendimento do item 2.2.1 a
Unicamp poderá, mediante contrapartida obrigatória financeira ou econômica,
interveniência da FUNCAMP e por prazo determinado:
I - desenvolver projeto de pesquisa colaborativa ou prestar serviço;
( ) "·
•• •

t

d) Item 2.2.2, incisos I e 11 e itens 2.2.2.1 e 2.2.2.2 - não está clara a diferenciação
entre esses dois itens, tratados também nos itens 2.2.2.1 e 2.2.2.2;
e) Item 2.2.2, inciso 111 - sugiro que conste de um item próprio, com a seguinte
redação: "Na permissão de uso e compartilhamento previsto no item 2.2, a Unicamp
poderá permitir a participação de seus servidores ou discentes, o que deverá estar
expressamente previsto no contrato ou convênio a ser celebrado."
f)

Item 2.2.2 - incluir parágrafo único, com a seguinte redação: "A permissão de uso
prevista neste item não poderá prejudicar as a.tivídades fins da Unidade.";

g) 2.2 .2.3 - reitero a recomendação de que os critérios e requisitos gerais sejam
aprovados pelo CONSU, nos termos da alínea "m", inciso I e alínea "g" do inciso 11,
ambos do art. 48 dos Estatutos, podendo as Unidades, Centros e Núcleos, dentro
destas diretrizes, regulamentar o assunto internamente, o que impedirá tratativas
muito distintas sobre o tema na instituição;

fíj
I '
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- 2.7 Dos Licenciamentos, Transferências de Tecnologia e Comercialização
s)

Item 2.7.5.3.1 - incluir parágrafo único prevendo que a celebração do contrato
dependerá de prévia manifestação da Unidade ou Órgão ao qual o servidor está
vinculado e da INOVA a respeito de sua participação na sociedade, seguindo a
tramitação prevista na Resolução GR n. 0 42/2018;

- 2.8 - Da Destinação dos Ganhos Econômicos
t)

Item 2.8.1 - colocar "por meio de sua Fundação de Apoio";

u) Item 2.8.1.2 - alterar para "Aplica-se o disposto neste artigo ao aluno regular
criador devidamente matriculado nos cursos da Unicamp. "

- 2.9- Da Formalização de Parcerias
v)

Itens 2.9.8.1 e 2.9.8.3 - trocar "caput deste artigo" por "item 2.9.8" ;

w) Item 2.9.8.3- embora conste do§ 3°1 do artigo 48 do Decreto n. 0 62.817/17, sugiro

a exclusão da parte final do item: "(... ) em razão do vínculo jurídico direto e
específico mantido com a Fundação de Apoio.". Por se tratar de servidor da
UNICAMP, pesquisador público, ele não mantêm vínculo direto e específico com a
Fundação de Apoio, de maneira que tal previsão, na sistemática da Unicamp, não
tem sentido;
x)

Item 2.9.8.4- excluir "deste artigo";

y)

Item 2.9.8.5 - trocar "artigo" por "item 2.9.8.3";

z)

Item 2.9.9- incluir "de sua Fundação de Apoio.";

-2.11- Do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp
aa) Item 2.11.1 -distribuir os objetivos em incisos;
bb) Item 2.11.1.1 -colocar "apoiará _g estimulará";

• § 3o • o pesquisador público poderá ser remunerado para atuar na prestação _de ser~iços t~c~ i~os
especializados a instituições privadas de que trata o "caput" deste arttgo, em razao de vmculo Jundtco
direto e específico mantido com a Fundação de Apoio.
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- 2.3 Da participação minoritária no capital social de empresas
h) Item 2.3.1 -excluir "seiViços'', eis que não consta do art. 4° do Decreto Federal n.
9.283/18;
i)

Item 2.3.1.2 - transformar em parágrafo único do item 2.3.1.1 e trocar a palavra
"artigo" por "item";

j)

Item 2.3.1.3.1 -transformar em parágrafo único do item 2.3.1.3;

k)

Item 2.3.1.4 -corrigir a menção do item 2.3.1 para 2.3.1.3;

I)

Item 2.3.2.1 -trocar "caput" por "item 2.3.2";

m) Item 2.3.2.2 - excluir, eis que essa previsão é desnecessária para a Política de
Inovação da UNICAMP;
n) Item 2.3.2.4 -

sugiro: "O Conselho Universitário da Unicamp aprovará

regulamentação especifica sobre a participação minoritária no capital social
de empresas";

- 2.4 Dos Mecanismos de Incentivo aos Docentes - da concessão da Bolsa
Estímulo à Inovação, do Afastamento e Licença do Docente - alterar para
"Docentes, Servidores e Discentes" e excluir "do docente" da parte final;

o)

Item 2.4.1 -considerando que o item 2.4.1.1 indica os beneficiários da bolsa, sugiro
excluir do item o termo "a servidores";

p)

Item 2.4.1.2 - incluir "Considera-se bolsa de estímulo à inovação , o aporte de
recursos financeiros, em benefício de pessoa física, caracterizado como doação,
que não importe contraprestação de se!Viço (. ..)";

Além disso, não está claro em que consiste as "atividades de extensão tecnológica

I

de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia'', não
previstas no caput do art. 9° da Lei n. 10.973/04 e sujeitas à retribuição mediante
concessão de bolsa de estímulo à inovação, conforme previsão da minuta;

q) Item 2.4.3 - alterar para "Ao docente ou pesquisador que não esteja em estágio
probatório é permitido licenciar-se, com prejuízo de vencimentos, para (. .. )";

r)

Item 2.4.4- excluir "ao docente";

IJ
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-2.12- Da Incubadora de Base Tecnológica da Unicamp -INCAMP
cc) 2.12.3- recomendo a exclusão deste item. Necessário apontar que o inciso 11 do §
2° do art. 3-B da Lei n. 0 10.973/04, com redação dada pela Lei n.0 13.243/16 prevê
a possibilidade das ICTs públicas participarem da criação e da governança das
entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, mas
desde que "adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de

financiamento e de execução.". Neste sentido, considerando que o Parque e a
INCAMP são geridos pela INOVA, a previsão de que os recursos advindos dessas

r·

atividades serão utilizados para a manutenção da Agência de Inovação contraria
esse dispositivo legal, na medida em que execução e financiamento estão
misturados;

-2.14- Resolução de Conflitos
dd) Item 2.14.1 -excluir, eis que desnecessário;

- 3 - Governança
ee) 3.1.1.1 - a proposta prevê que o NIT da Unicamp poderá ser constituído com
personalidade jurídica própria, caso haja interesse da Universidade. Reitero a
manifestação feita no Parecer PG n. 0 07/19, com a recomendação de exclusão
,.--

.

desse item. De fato , o artigo 16, § 3° da Lei n. 0 10.973/04 prevê que o NIT poderá
ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins
lucrativos. Ocorre que o NIT da UNICAMP, no caso, a INOVA, já está constituído
como órgão integrante da universidade desde 2004 (Deliberação CAD-A-02/04) ,
estando em pleno funcionamento , não havendo justificativa legal , nem interesse
público, para a constituição de uma outra pessoa jurídica, ainda que de direito
privado, para a consecução dos mesmos fins e objetivos da INOVA. Ademais, a
simples previsão dessa possibilidade no plano de inovação, desde que haja
interesse da Universidade, é desnecessária , uma vez que já consta da própria lei. O
Plano de Inovação da UNICAMP deve ser um passo adiante definindo todos os
pontos que a lei colocou como opção ou possibilidade para as ICTs;

5
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ff)

Item 5 - considerando que o Anexo I da Deliberação CONSU-A-16/1 O, que trata da
Política Institucional de Propriedade Intelectual da UNICAMP , é bem detalhada, o
que não foi replicado na presente política, recomendo que não seja prevista sua
revogação.

Feitas essas adequações, entendo que a Política Institucional de
Inovação, que deverá constar como Anexo de uma Deliberação CONSU-A, cuja minuta
ainda precisa ser elaborada, poderá ser submetida à apreciação do Conselho
Universitário.

Quanto às outras três minutas analisadas no Parecer PG n. 0
07/2019 (pagamento de bolsas de estímulo de inovação; compartilhamento e permissão
de uso de infraestrutura, equipamentos e demais instalações: afastamento e licença
para constituição ou colaborar com empresa de base tecnológica), observo que as
mesmas não foram modificadas, razão pela qual deixo de me manifestar sobre esses
pontos nesta oportunidade.

Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o envio
dos autos com urgência à d. Diretoria da INOVA para ciência e providências.

É o parecer, sub censura.

Procuradoria Geral, 10 de agosto de 2019 .

.10>J -J

!vU'j~ ~vc~J

1

Fernanda Lavras Costallat Silvado
Procuradora de Universidade Subchefe
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De acordo.

À d. Diretoria da INOVA, com urgência, para ciência e
providências.
Procuradoria, 12 de setembro de 2019.

~# w
OCT.A:cl luonAACHAD
Procurador de Universidade Chefe
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Parecer PG n.0
0

2330/2019

Processo n.

01-P-17672-2017

Interessado:

Gabinete do Reitor

Assunto:

Grupo

de Trabalho.

62.017/2017.

Nova

Aplicação
Lei

de

do Decreto

Inovação.

Estadual

Minuta.

n.0

Política

Institucional de Inovação da UNICAMP. Análise jurídica.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

1-

Retornam os autos a esta Procuradoria para análise da nova

proposta de Política Institucional de Inovação da UNICAMP, considerando os
apontamentos feitos no Parecer PG n.0 2225/2019 (fl. 141 ).

2-

----

Analisada a nova proposta de fls. 109/140, observo o seguinte:

a) Item 2.2.2, inciso 11 - considerando que o caput do item prevê a ínterveniência da
FUNCAMP, mas considerando que o inciso 11 possibilita que a permissão de utilização
de laboratórios se dê sem essa interveniência, recomendo:
"Para atendimento do item 2. 2. 1 a Unicamp poderá, mediante contrapartida
obrigatória financeira ou econômica, com ou sem a interveniência da FUNCAMP_e
por prazo determinado:
I - desenvolver projeto de pesquisa colaborativa ou prestar serviço;
11- permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais
e demais instalações existentes em suas próprias dependências por Instituições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) empresas ou pessoas físicas
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voltadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com igual
oportunidade aos interessados.,

oom a inter;eniênoia ou não da FUNCAMP."

b) Item 2.2.3- considerando a exclusão do compartilhamento do item 2.2, recomendo:

"Na permissão de uso prevista no item 2.2 (. .. )";
c) Item 5 - primeiramente observo que instruções normativas da Inova não poderão
revogar a Deliberação CONSU-A-16/2010, o que somente poderá ocorrer com nova
deliberação CONSU . Quanto à redação, recomendo a exclusão deste item, uma vez
que a Política será aprovada como Anexo, de modo que este item poderá ser incluído
como artigo 2° de Deliberação CONSU que ainda precisa ser elaborada (a própria
Deliberação CONSU-A-16/10 pode ser usada como modelo), prevendo:

~~Esta

Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário."

3-

Feitos esses pequenos ajustes, que não precisarão ser novamente

submetidos à análise desta Procuradoria Geral, entendo que o Plano de Inovação da
UNICAMP estará em condições de ser submetido ao C. Conselho Universitário.

Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o envio
dos autos com urgência à d. Diretoria da INOVA para ciência e providências.

É o parecer, sub censura.

Procuradoria Geral, 17 de setembro de 2019.

Fernanda Lavras Costallat Silvado
Procuradora de Universidade Subchefe
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--------------------DESPACHO PG N° 5154/2019.
PARECER PG N° 2330/2019.
REF. : PROCESSO N° 17672/2017 - 1 - 1.
De acordo.

A d. INOVA, com urgência, para ciência e providências.
Procuradoria, 17 de t f t e19.
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Procurador de Universidade Chefe
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Coordenadoria Técnica IG <atuig@unicamp.br>

Projeto de criação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS)
1 mensagem
Diretoria Executiva de Planejamento Integrado <depi@reitoria.unicamp.br>
Para: "diretor@ige.unicamp.br" <diretor@ige.unicamp.br>, "atu@ige.unicamp.br" <atu@ige.unicamp.br>
Cc: Marco Aurélio Pinheiro Lima <marco.lima@reitoria.unicamp.br>

27 de setembro de 2019 16:37

Prof. Dr. Sérgio Luiz M. Salles Filho
Diretor do IG

Na Congregação do dia 24/04/2019 apresentamos o projeto de criação do Hub Internacional para o
Desenvolvimento Sustentável (HIDS - www.hids.depi.unicamp.br). Mais do que contar sobre o projeto, o objetivo
dessa visita era fazer um convite à participação de toda a comunidade para contribuir com o projeto com
sugestões e possibilidades de atuação da universidade no hub.

HIDS | HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável
A proposta de um Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável é construir uma estrutura que
combina e articula ações, através de parcerias e cooperações entre instituições que possuem
competências e interesses voltados a prover contribuições concretas para o desenvolvimento
sustentável de forma ampla, incluindo as ações que tenham impactos nos eixos social, econômico e ...
www.hids.depi.unicamp.br

Agora, estamos em um momento chave das articulações para a criação do HIDS. No dia 08 de outubro teremos a
primeira reunião do Conselho Consultivo Fundador do HIDS, com a participação de representantes da Unicamp,
PUC-Campinas, CNPEM, CPqD, Santander, Prefeitura Municipal de Campinas, Governo do Estado de São Paulo
e do BID. O objetivo é oficializar a criação desse Conselho e começar as discussões sobre o conteúdo e o modelo
de governança para o distrito HIDS (11,3 milhões de m2, contendo a região do polo estratégico CIATEC II, PUCCampinas e Unicamp).
O apoio do BID foi aprovado e os recursos foram liberados. Com isso, será iniciada a elaboração do master plan
do HIDS com equipes formadas por pesquisadores da Unicamp, PUC-Campinas e da Prefeitura Municipal de
Campinas.
Para que esse master plan seja um reflexo legítimo dos anseios de toda a comunidade da Unicamp, gostaríamos
de receber da sua unidade uma reflexão (uma ou duas páginas) com algumas considerações sobre o conteúdo do
HIDS. O que esse distrito deve ter? Como sua unidade poderia contribuir para a construção do conteúdo do
HIDS? Sua unidade gostaria de participar do laboratório vivo definido pelo distrito planejado para ser sustentável e
inteligente? Em que área de atuação? Essas são algumas perguntas que podem servir de guia para elaboração
dessa reflexão.
A participação de toda a comunidade é fundamental para o sucesso dessa importante iniciativa de longo prazo.

Atenciosamente
Prof. Dr. Marco Aurelio Pinheiro Lima
Diretor Executivo
Depi - Diretoria Executiva de Planejamento Integrado (www.depi.unicamp.br)
Telefone Fixo: (19) 3521-8101
Celular: +55 19 99796-1544
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PROC. Nº 01-P-436/1970
ASSUNTO:
REGIMENTO GERAL DOS CURSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO

1

Deliberação
11/08/2015
Reitor:
Secretária
Fernandes

CONSU-A-010/2015,

de Deliberação CONSlJ-A-

/2019, de

_/_/2019

José
Geral:

Tadeu
Lêda Santos

Jorge Reitor: Marcelo Knobel
Ramos Secretária Geral: Ângela de Noronha

Dispõe sobre 0 Regimento Geral dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu e dos Cursos
Lato
Sensu.

Bignami

Altera
o Regimento Geral
dos
Programas de Pós-Graduação "Stricto
Sensu" e "Lato Sensu" da Unicamp.
O Reitor da Universidade Estadual de
Campinas, na qualidade de Presidente do
Conselho Universitário, tendo em vista o
decidido na sua __ • Sessão, realizada em
__ / __ 12019, baixa a seguinte deliberação:

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas.
na qualidade de Presidente do Conselho
Universitário, tendo em vista o decidido pelo
Conselho na 143a Sessão Ordinária de 04.08. I 5 e
Artigo 1 o Ficam alterados os artigos 2°, 3°,6°,
11.08.15, baixa a seguinte deliberação:

14, 16, 17, 23, 27, 28, 50, 51, 53, 56A, 59, 60,
66, 80, 81, 82, 84 e 87, 108, 109, 110 e 111
da
~-Ç9J'§1!_-_~:Q1.Qj_~Q1~,
que
passam a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2° - A Pós-Graduação Stricto Sensu tem Artigo 2°- A Pós-Graduação Stricto .
como modalidades os Cursos de Mestrado, tem como modalidades os Cursos
inclusive o Mestrado Profissional, e os Cursos de
Doutorado.

\?Jjl\iier

§ 1°- O Mestrado visa enriquecer a competência
científica e profissional, podendo ser considerado
como nível terminal de formação acadêmica ou
como eventual etapa do Doutorado.

§ 1o - O Mestrado visa
a
competência
científica.
e
considerado como
profissional, podendo
nível tem1inal de formação acadêmica ou
como eventual etapa do Doutorado.

§ 3° - O Doutorado visa proporcionar formação
científica, tecnológica e cultural ampla e
aprofundada, desenvolvendo a capacidade de
pesquisa independente e original.

§ 3" - O Doutorado visa profJIQWNar
tormação científica. tecnológica.
e
cultural
ampla
e
aprofundada.
desenvolvendo a capacidade de pesquisa
.
I.

Artigo 3° - A Pós-Graduação Lato Sensu oferece
os Cursos de Aperfeiçoamento, Aprimoramento.
Especialização, Residênc.ia Médica, Residência
Multiprofissional e Residência em Área
Profissional da Saúde.

ser
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Residência Multiprofissional e Residência
em Área Profissional da Saúde.
Parágrafo único - Os Cursos Lato Sensu visam Parágrafo único - Os Cursos Lato Sensu
preparar especialistas em setores específicos das
especialistas em setores
atividades acadêmicas e profissionais, e atualizar
das atividades acadêmicas e
e aprofundar conhecimentos e práticas
seus
protissionais.
conhecimentos e práticas.

Artigo 6"- Os Cursos e Programas de Pós- Artigo 6° - Os Cursos e Programas de PósGraduação disciplinados por este Regimento Graduação
disciplinados por
Geral são gratuitos.
este Regimento Geral são gratuitos.

(inico: Sobre os Cursos c
Programas de Pós-Graduaç~o I ,ato Sensu
disciplinados por este Re~imento Geral
odcrú incidir a!.!.amcnto.
Parúgrafo

Artigo 14 - Cada Unidade de Ensino e Pesquisa
estabelecerá, no Regulamento de cada Programa,
a duração máxima dos seus Programas, sendo
que essa detine o prazo de integralização do
Programa, o qual, caso excedido, acarretará o
cancelamento automático da matrícula do aluno.

Artigo 14- Cada Unidade de Ensino e
Pesquisa estabelecerá. no Regulamento de
a duração máxima !1111
cada Pro
define seu prazo de
integralização, o qual, caso excedido,
acarretará cancelamento automático da
matrícula do aluno.

Capítulo 111 - Da Inscrição e Matrícula

Capítulo 111 - Da Inscrição e Matrícula

Artigo 16 - O ingresso nos Programas de PósGraduação da UNICAMP se dará por processo
seletivo, de acordo com Edital específico, sob a
responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação
--CPG.

Artigo 16 - O i

Artigo 17- Existem duas categorias de alunos de
: Pós-Graduação na UNICAMP: alunos regulares
e alunos especiais.

Capítulo IV- Da Estrutura Curricular

nos Programas de
da UNICAMP
se dará por processo seletivo, de acordo
com
Edital
específico,
sob
a
responsabilidade da Comissão de PósGraduação CPG.
Pós-Graduação~

Artigo 17duas categorias de
alunos de Pós-Graduação na UNICAMP:
alunos regulares e alunos especiais.

Capítulo IV - Da Estrutura Curricular

Artigo 23 - Para obter o grau de Mestre ou de Artigo 23 - Para obter o grau de Mestre ou
Doutor. o aluno deverá realizar, no mínimo, dois de Doutor o aluno deverá:
de atividades: ser
o em
de
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Qualificação e elaborar uma Dissertação ou Tese,
respectivamente e deve cursar as disciplinas que
seu Programa exigir.

Artigo 27 - Disciplinas especiais, com conteúdo
específico, de caráter eventual. com duração
menor do que 15 semanas terão registro
específico na Diretoria Acadêmica. mediante as
seguintes informações:
I - nome e carga horária da disciplina. com seus
créditos apurados mediante a seguinte formula:

Número de créditos=

número de horas aula
15 semanas fetivas

11- nome do professor responsável, que deverá
ser externo à UNICAMP. com qualificações que
agreguem valor ao Programa;

III - credenciamento do professor para este fim,
em conformidade com Artigo 53;

111 - credenciamento
professor para este fim. em conformidade
com Artigo 53 ou 56 A. res ectÍ\ amentc

IV - aprovação da CPG e Congregação da
Unidade, ouvidos os Conselhos Superiores dos
outros Órgãos envolvidos no Programa, se
houver;
V- encaminhamento à DAC para análise, após à
CCPG para aprovação.

Seção li - Da Duração das Disciplinas

Seção H - Da Duração das Disciplinas

Artigo 28- Os períodos letivos regulares das
disciplinas dos Programas de Pós-Graduação
serão semestrais, sendo que, nestes períodos, as
disciplinas deverão ser oferecidas com duração
de 15 ou 7,5 semanas, excluída a semana de
exames. Essas durações dos períodos letivos não
se aplicam às disciplinas eventuais e às
disciplinas dos Programas de Pós-Graduação
Interinstitucionais e de Mestrado Profissional as
quais serão estabelecidas nas suas respectivas
propostas de oferecimento.

Artigo 28- Os períodos letivos regulares
das disciplinas dos Programas de PósGraduação
serão semestrais.
sendo que, nestes períodos, as disciplinas
deverão ser oferecidas com duração de 15
ou 7.5 semanas. excluída a semana de
exames. Essas durações dos períodos
letivos não se aplicam às disciplinas
eventuais e às disciplinas dos Programas de
Pós-Graduação lnterinstitucionais e de
Mestrado Protissional as quais serão
estabelecidas nas suas respectivas propostas
de oferecimento.

Capítulo X - Do Corpo de Professores

Capítulo X - Do Corpo de Professores
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Artigo 50 - Serão considerados Professores de
Programa de Pós-Graduação da UNlCAMP
profissionais com no mínimo o título de Doutor,
pertencentes ou não aos quadros da UNlCAMP,
desde que credenciados pelo Programa_

Artigo 50 - Serão considerados Professores
de
-..,
profissionais com no
mínimo o título de Doutor, pertencentes ou
não aos quadros da UNICAMP, desde que
credenciados pelo Programa_

----·--------~=----=---=-------+--=--------------------1

Seção
I
Do
Descredenciamento

Credenciamento

e Seção I
Do Credenciamento
Descredenciamento

e

Artigo 51 - O credenciamento de Professor de
Pós-Graduação se dará nas denominações de
Permanente, Visitante e Colaborador assim
se dará nas denominações de
dctinidas:
Permanente, Visitante e Colaborador assim
definidas:
<~·~---------------------~------------------~

Artigo 53 - Poderão ser credenciados como
professores apenas profissionais portadores do
título de doutor, ou aqueles não detentores deste
título que sejam qualificados pelo Conselho
Universitário por sua ampla experiência como
professor e atividade de pesquisa de alto nível,
por proposta da Comissão Central de PósGraduação- CCPG_

(

apenas
profissionais portadores do título de doutor,
ou aqueles não detentores deste título que
sejam
qualificados
pelo
Conselho
Universitário por sua ampla experiência
como professor e atividade de pesquisa de
alto nível, por proposta da Comissão
Central de Pós-Graduação- CCPG.

...)

Seção 111- Do Cadastramento
Artigo 56A - Serão cadastrados como Professor
Participante Temporário da Pós-Graduação,
independentemente do vínculo com a Unicamp
ou com outras instituições, protissionais, com o
mínimo título de doutor, que participem. de
fonmt eventuaL sem regularidade, em atividades
de ensino ou coorientação, por um semestre ou
pelo período de duração da atividade específica,
com limite máximo de 2 (dois) anos, permitindose renovações_

(.d___ _ _- - -

Seção 111 -Do Cadastramento

como Professor
Participante
Temporário,
independentemente do vínculo com a
Unicamp ou com outras instituições,
profissionais, com o mínimo título de
doutor, que participem, de forma eventual,
sem regularidade, em atividades de ensino
ou coorientação, por um semestre ou pelo
período de duração da atividade específica,
com limite máximo de 2 (dois) anos,
permitindo-se renovações.
E'l

Artigo 59- Cada dissertação ou tese em Artigo 59- Cada dissertação ou tese em
coorientação se desenvolverá no âmbito de um coorientação se desenvolverá no âmbito de
convemo específico. que associe as duas um convênio específico, que associe as duas
institui 'Ões interessadas e ue im li ue rincí io institui ões interessadas e ue im li ue
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de reciprocidade. (Alterado pela Deliberação
CONSU-A-022/2018)

principio de reciprocidade. (Alterado
pela Deliberação CONSU-A-022/2018

Parágrafo único- O convênio reconhecerá a Parágrafo único- O convênio reconhecerá
validade da tese defendida no âmbito da a validade da
defendida no
coorientação, estabelecendo os termos de âmbito da coorientação. estabelecendo os
reciprocidade.
termos de reciprocidade.

Artigo 60- A tese terá uma defesa única,
reconhecida pelas duas instituições envolvidas,
disposição esta que deverá ser objeto de uma
cláusula do convênio assinado entre as mesmas.

Artigo 60- A
terá uma
defesa umca. reconhecida pelas duas
instituições envolvidas. disposição esta que
deverá ser objeto de uma cláusula do
convênio assinado entre as mesmas.

Capítulo XIII
Da Implantação
Programas de Pós-Graduação

Capítulo XIII - Da Implantação dos
@§~jÍjamas de Pós-Graduação r:tfjt§m

dos

Artigo 66 - Cabe às Unidades de Ensino e Artigo 66- Cabe às Unidades de Ensino e
Pesquisa, através de suas Congregações. propor a Pesquisa, através de suas Congregações.
implantação de Programas de Pós-Graduação na propor a implantação de Programas de PósUNICAMP, conforme o Título 11.
Graduação na UNICAMP. conforme o
Título 11.

O IV
LATO SENSU

DA

GRADUAÇ

Capítulo I - Dos Objetivos, Estrutura dos
Cursos e Títulos

Capítulo I - Dos Objetivos, Estrutura
dos Cursos e Títulos

Artigo 80 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato Artigo 80 - Os Cursos de Pós-Graduação
Sensu conduzem à obtenção dos Certificados de Lato Sensu conduzem à obtenção dos
Conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, Certificados de Conclusão de Curso de
Aprimoramento, Especialização, Residência
Médica,
Residência
Multiprofissional
e
Residência em Área Profissional de Saúde.
Residência
Médica. Residência Multiprotissional e
Residência em Área Profissional de Saúde.
Artigo 81 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu:
I - são oferecidos gratuitamente:

dência Médica são

Artigo 81 - Os Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu:
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regidos por legislação federal e definidos pela
UNICAMP em regulamentação específica.
e
definidos
pela
UNICAMP
regulamentação específica.

em

Artigo 82 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu podem ser presenciais ou semipresenciais.

Cursos de Pós-Graduação
presenciai si

Artigo 84 - As propostas de criação desses
Cursos terão origem nas Unidades de Ensino e
Pesquisa e Órgãos responsáveis, sendo que a
Unidade as encaminhará à Pró-Reitoria de PósGraduação - PRPG em processo específico
instruído, no mínimo, por:

~ 84 - As propostas de criação
IJIII:Iterão origem nas Unidades de Ensino
e Pesquisa e Órgãos responsáveis, sendo
que a Unidade as encaminhará à PróReitoria de Pós-Graduação
PRPG em
processo específico instruído, no mínimo,
por:

I- justificativa de oferta e definição dos I - justificativa de oferta e definição dos
objetivos do Curso;
do Curso:
11 Corpo de Professores a ser credenciado
11 Corpo de Professores a ser credenciado;
ou cadastrado;
111 -grade curricular contendo:
Ill- grade curricular contendo:
a) carga horária total;
a) carga horária total;
b) sugestão, por período. de oferecimento das b) sugestão, por período, de oferecimento
das disciplinas;
disciplinas:
c) programa das disciplinas contendo a carga c) programa das disciplinas contendo a
horária. bibliografia e indicação para cada uma carga horária, bibliografia e indicação para
delas de professor responsável, com sua cada uma delas de professor responsável,
com sua respectiva titulação;
respectiva titulação:
d) critérios de avaliação;
d) critérios de avaliação;
e) prazo máximo para integralização.
e) prazo máximo para integralização.

o~jetivos

IV - calendário previsto para o Curso;
V - critérios para admissão de alunos e número
de vagas oferecidas;
VI - demonstração de disponibilidade de espaço
físico e. conforme o caso, de materiais e
equipamentos.

IV- calendário previsto para o Curso;
V - critérios para admissão de alunos e
número de vagas oferecidas;
VI - demonstração de disponibilidade de
espaço tlsico e, conforme o caso, de
materiais e equipamentos.

§ 1o- Essas propostas seguirão a seguinte § 1o Essas propostas seguirão a seguinte
tramitação:
tramitação:
I - aprovação pela Comissão de PósI - aprovação pela Comissão de Pós-Graduação
CP(i. pela Comissão de
CPG e pela Congregação da Unidade e Conselho Cmtduaçào
rior do Ó
, em todos, se mais de um Lxtensào. Consdho Superior de Centros e
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órgão estiver envolvido na proposta:

11 - parecer da Diretoria Acadêmica, análise pela
PRPG,
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
aprovação pela Comissão Central de PósGraduação - CCPG, aprovação pela Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e
aprovação pelo Conselho Universitário
CONSU.

§ 2°- A inscrição dos alunos será feita sob a
responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação
- CPG da Unidade de Ensino e Pesquisa. que se
encarregará da seleção. A matrícula será
realizada na Diretoria Acadêmica, sendo exigida
a mesma documentação requerida em Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu.
§ 3" - O gerenciamento dos cursos de
especialização e aperfeiçoamento cobrados
será realizado pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura- PROEC

Capítulo 11 - Dos Professores e da Admissão
de Alunos

Capítulo 11 - Dos
Admissão de Alunos

Professores c da

Artigo 87 - Os professores que atuarão no Curso
deverão possuir, no mínimo, o título de doutor. e
serão credenciados no Curso de acordo com
normas
específicas
estabelecidas
no
Regulamento de cada curso, devendo obedecer
aos Artigos 51 a 54 da presente Deliberação.

§ r Para os cursos de Residência Médica,
Residência
Multiprotissional
e
de
Residência em Área Profissional de Saúde e
primoramento a porcentagem mínima de
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TlJLO V- DAS DISPO

GERAIS

Art. 108 - C usos omissos serão decididos pela
Comissão Central de Pós-Graduação - CCPG

A

8
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DELIBERAÇÃO PRPG/CCPG n° 84/2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Fone: (019)3521-4149
(019)3521-5160

UNICAMP
PROC. N° 01P-436/1970 {4.1)
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
ASSUNTO

:PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CONSU-A-010/2015,
REGIMENTO GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU E DOS CURSOS LA TO SENSU

DELIBERAÇÃO CCPG-N° 84/2019

A COMISSÃO CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS, em sessão realizada em 12/06/2019, tomou ciência, e aprovou, por
unanimidade, as alterações no Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto
Sensu e Lato Sensu da UNICAMP.

Encaminhe-se à Procuradoria Geral para demais providências.
CCPG, 09 de junho de 2019.

Profa. Ora. Nancy Lopes Garcia
Presidente
Comissão Central de Pós-Graduação
jcb/

Documento pssinado eletronicamente por Nancy Lopes Garcia, PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE PÓSGRADUAÇAO, em 13/06/2019, às 11 :35 horas, conforme Art. 1o § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1o da Resolução GR
54/2017.

•
(!] .

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://servicos.sigad.unicamp.br/sigad-webapp-public/verificar_documento/, informando o
código verificador:
DA3006FB DC1E4B52 9E7A2EC3 4CADD6B3
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J{clatório do (;T 1,,\TO SENSU.

CONSI DERAN DOS.

1- Considerando a necessidade de adequação ao cumprimento das normas que
regulamentam os Cursos de Especialização da UNICAMP. como cursos de pósgraduação lato sensu, de acordo com estabelecido pelas normas da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo e em conformidade com as normas do Ministério da
Educação- MEC.

2- Considerando a necessidade de se compatibilizar a terminologia. bem como o
reconhecimento dos Cursos Especialização da UNICAMP na condição de cursos de
pós-graduação lato Sensu. em consonância com órgãos e Conselhos de Classe. que vem
apresentando questionamentos relativos às Especializações- '' Modalidade Extensão"" ela
UNICAMP.

3- Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 26 de abril de 2017.
que decidiu. que as universidades públicas poderão cobrar mensalidade em cursos de
pós-graduação lato sensu. Considerando que esta decisão abrange a possibilidade de
cobrança por cursos de especialização bem como cursos MBAs e não se aplica a
mestrados e doutorados ofertados em instituições públicas, que continuam gratuitos por
força constitucional (Vide Anexo a decisão do STF).

4- Considerando ainda, o entendimento deste GT sobre a importância de facultar às
Unidades de Ensino e Pesquisa da UNICAMP da decisão pela oferta de cursos pagos na
pós-graduação lato sensu.
Em reunião realizada em 08/08/2018, o Presidente da CCPG. Pro f. Dr. André Tosi
Furtado. informou ao plenário a necessidade da criação de um grupo de trabalho para
discutir a Pós-Graduação Lato Sensu na Unicamp. pois, durante a sua gestão. tinha

1
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UNICAMP
recebido diversas colocações e queixas em relação àquela temática. principalmente no
que dizia respeito à questão da legislação da universidade e do corpo docente dos
cursos. Explicou que a discussão era mais ampla sobre a posição da pós-graduação lato
sensu na universidade e seu oferecimento nos programas de pós-graduação e de
extensão. Esclareceu que a criação do Grupo de Trabalho era uma iniciativa conjunta da
PRPG e da PROEC para discutir e refletir a pós-graduação Lato Sensu a partir das
demandas dos docentes e dos alunos.
Nesse sentido, a CCPG decidiu pela criação do GT que, após consulta à PROEC. ficou
constituído pelos seguintes membros:
Membros do GT:
Profa. Dra. Nancy Lopes Garcia - Pró-Reitora da PRPG
Prof. Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto- Pró-Reitor da PROEC
Profa. Dra. Cláudia Vianna Maurer Morelli- Coordenadora da CPG/ FCM
Profa. Dra. Melissa Guegel Adeodato Vieira - Coordenadora da CPG/ FEQ
Prof. Dr. Célio Hiratuka- Coordenador da CPG/IE
Profa. Dra. Murici de Oliveira Gavira- Representante da PROEC
Prof. Dr. Wagner Fávaro- Representante da PROEC
Prof. Dr. Gustavo Salati - Representante da PROEC

A Escola de Extensão - Extecamp/UNICAMP vinha recebendo demandas. provenientes
de várias Faculdades e Institutos da Universidade, especialmente das Faculdades de
Ciências Médicas (FCM) e Enfermagem (FENF). referente questionamento por
Conselhos de Classe sobre cursos de Especialização da UNICAMP. modalidade
Extensão, em relação ao enquadramento como cursos ''lato sensu"". Destacam-se como
exemplos os seguintes cursos:

2
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a) Curso de Especialização - "Fisioterapia Aplicada a Neurologia Infantil" Faculdade

de

Ciências

Médicas

(FCM)

da

UNICAMP -

FCM-0800 .

(Modalidade Extensão): a Extecamp recebeu a solicitação de ex-alunos do curso
supracitado. referindo a impossibilidade de registro do certificado de conclusão
do Curso de Especialização- UNICAMP. modalidade Extensão Universitária:
"Fisioterapia Aplicada a Neurologia Infantil" junto ao Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO. Basicamente. o Parecer do
COFFITO aponta. entre outros. não cumprimento da Resolução CN E/CES No.
O1/2007 que rege os cursos de pós-graduação "lato sensu··. em nível de

especialização:

b) Curso de Especialização de Enfermagem em Estomoterapia - f-aculdade de
Enfermagem da UNICAMP - ENF-0247 .

(Modalidade Extensão) : situação

semelhante encontra-se o Curso de Especialização de Enfermagem em
Estomoterapia oferecido pela Faculdade de Enfermagem (FENF). que embora
tenha obtido credenciamentos internacionais e recebido manifestação não
impeditiva do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP
em

2015,

não tem

recebido

Enfermagem - COFEN .

reconhecimento do Conselho

Federal

de

A recente Resolução COFEN 581 /2018 tornou

obrigatório o registro de todos os cursos de Especialização em Enfermagem ,
observando a condição de curso ''lato sensu''. O oferecimento deste curso de
especialização pela FENF -

UNICAMP foi

suspenso, não obstante o

reconhecimento e importância deste no âmbito nacional e internacional.

A preocupação das áreas envolvidas, em especial da FCM , FENF, EXTECAMP e
Diretoria de Extensão - ProEC, está relacionada a condição dos alunos egressos dos
referidos cursos de especialização, que poderão ter negado o registro de seus
certificados como especialista perante os referidos conselhos. Neste sentido. o
entendimento é o de haver a possibilidade de risco institucional quanto a eventuais
questionamentos administrativos ou jurídicos pelos profissionais certificados pela
UNICAMP. ou por terceiros, referentes a estas especializações.

3
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Atualmente. a Pós-Graduação Lato Sensu da UNICAMP oferece. gratuitamente. os
Cursos de Aperfeiçoamento, Aprimoramento, Especialização, Residência Médica.
Residência Multiprofissional e Residência em Área Profissional da Saüde. que estão
normatizados no Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação - Del. CONSU A10/2015.
Nos dias 06 e 20/02. 07 e 21/03 de 2019, na Sala de Reunião da PRPG. o Grupo de
Trabalho instituído pela Deliberação CCPG n° 071/2018, reuniu-se para discussão e
elaboração de uma proposta sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da
UNICAMP.
Finalizados os trabalhos, o GT submete à CCPG uma proposta de alteração dos artigos
do Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UNICAMP (Del. CONSU AI 0/20 15) que normatizam os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu.

~~~·
" ., , '.;"
Profa. Ufd,_ , "~~·
', ' ~

~cú
araa

~ro-llaitora de Pos-Graduaçlo
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PROCURADORIA GERAL • UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874- Campinas- S.P
Fone (19) 3521-4771/4772/ Fax: (19) 3521-4944
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UNICAMP

Parecer PG n. 0

1527/2019

Processo n.0

01-P-436-1970

Interessado:

UNICAMP

Assunto:

Regimento Geral dos Cursos da Pós-Graduação. Proposta de
alteração. Minuta. Deliberação CONSU. Análise jurídica.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

A d. Pró-Reitora de Pós-Graduação encaminha os autos a esta

1-

Procuradoria para análise da proposta de alteração do Regimento Geral dos Cursos de
Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu da Universidade, aprovado pela Deliberação
CONSU-A-10/2015.

2-

Foi encaminhado para juntada aos autos um relatório (não

assinado, o que precisa ser providenciado) de um GT Lato Sensu, criado em conjunto
pela PRPG e PROEC, para discutir e refletir a pós-graduação lato sensu (fls. 231/235).

3-

Finalizados os trabalhos, o GT apresentou proposta à CCPG de

alteração de vários artigos do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação,
aprovada na última reunião do dia 12 de junho (fi. 230).

4-

Analisada a proposta de fls. 225/229, observo:

a) Art. 81, inciso I -o dispositivo passa a prever que os cursos de pós-graduação
Lato Sensu poderão ser gratuitos ou não, mediante indicação da Unidade

.A.~/

//
v
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PROCURADORIA GERAL - UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874- Campinas- S.P.
Fone: (19) 3521-4771 /4772 I Fax: (19) 3521-4944
UNICAMP

proponente e decisão das instâncias superiores. Necessário nesse ponto que já
se especifique a instância competente para essa decisão (Congregação?
CCPG? CEPE? CONSU?);
b) Art. 84, § 3° - esse novo parágrafo dispõe que o gerenciamento dos cursos de
especialização e aperfeiçoamento cobrados será realizado pela Pró-Reitoria ·de
Extensão e Cultura - PROEC. Indago se .isso será feito via EXTEÇAMP. Caso
positivo, recomendo essa expressa menção no parágrafo. Além disso, embora tal
assunto não precise constar do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação,
é recomendado que, posteriormente, sejam definidas regras a respeito da
utilização dos recursos auferidos com os cursos;
c) Art. 87- a proposta prevê que, pelo menos, 50% d;>s professores de cada Curso
Lato Sensu devem ter, no mínimo, o título de Doutor e que, pelo menos, 2/3 da
•

1

carga didática total do curso deverá ser ministrada por acadêmicos e
profissionais com vínculo institucional com a UNICAMP. Sugiro que haja a
previsão de uma carga didática mínima que deve ser ministrada por docentes da
.....

Universidade, uma vez que, tal como proposto, será possível a realização de
cursos ministrados apenas por alunos, servidores (não docentes) e pessoas
externas à Universidade;
d) Art. 87, § 3° - a proposta disp~e que todos os professores e preceptores dos
cursos Lato Sensu deverão ser credenciados ou cadastrados de acordo com
normas específicas estabelecidas no Regulamento d~ cada curso. Indago se se
trata do Regulamento de cada curso . Lato Sensu/ ou do Regulamento do
Programa de Pós-Graduação da Unidade. No primeiro caso,_ seria importante já
.
.
.
estabelecer o que o Regulamento desses cursos deveria preve~, bem como a
instância competente para aprovação da norma; •.
e) Art. 108 e 109- os dois artigos tratam de questões ligadas ao RDIDP. O primeiro
artigo e seu parágrafo único estabelecem que os docentes em RDIDP não
poderão ser credenciados em programas de Pós-Graduação externos à
UNICAMP para realizarem atividades equivalentes às previstas no Regimento
para o Professor Permanente, sendo que casos excepcionais serão analisados
2

J
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CEP 13083-874- Campinas- SP.
Fone (19) 3521-4771/4772/ Fax: (19) 3521-4944
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pela CCPG. O segundo artigo determina que a regência concomitante de
funções docentes deverá ser previamente aprovada pela CPDI.
Considerando o teor dos dispositivos, recomendo, primeiramente, que os artigos
esclareçam que o credenciamento dos docentes em RDIDP em programas de
pós-graduação em outras categorias, que não a de permanente, configura a
regência concomitante de funções docentes, que deve ser aprovada pela CPDI,
lembrando do prazo máximo de 02 anos, prorrogável por mais dois anos,
previsto no artigo 12, § 1° da Deliberação CONSU-A-02/01.
Em segundo lugar, é necessário que essas previsões constem também
expressamente da Deliberação CONSU-A-02/01, que dispõe sobre o RDI DP.

5-

Feitas essas adequações, entendo que a proposta de alteração do

Regimento Geral da Pós-Graduação estará em condições de ser submetida à
apreciação do C. Conselho Universitário.
Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o envio
dos autos à d. Pró-Reitoria de Pós-Graduação para ciência e adoção das providências
cabíveis.
É o parecer, sub censura.

Procuradoria Geral, 04 de julho de 2019.

Fernanda Lavras Costallat Silvado

Procuradora de Universidade Subchefe

~/_i
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PROCURADORIA GERAL • UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz'' - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874 Campinas- S.P.
Fone: (19) 3521-4771- 14772/ Fax: (19) 3521-4944

DESPACHO PG N° 3753/2019.
PARECER PG N° 1527/2019.
REF.: PROCESSO N° 436/1970 - 4 - 1.

De acordo.
À d. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para ciência e adoção das
providências cabíveis.

Procuradoria, 05 de julho de 2019.

occ;J~~Ro

Procurador de Universidade Chefe
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UNIVERSIDADE ESTADUAtô:E"ê:AMP AS, ..
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Fone: (019)3521-4954/3521-4963

YNICAMP
lnf. PRPG n° 005 /2019

Processo n.0 :
Interessado:
Assunto:

01-P-436/1970
UNICAMP
Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação. Proposta de
alteração. Minuta. Deliberação CONSU

ÀPG:
Em atenção ao Parecer PG n° 1527/2019, de 04/07/2019 (fls. 236 a 237-4° vol.), informamos:
1) Com relação ao disposto no item "a", foi adicionado ao texto do Art. 81 , inciso I a
informação de que a decisão final sobre a gratuidade ou não dos cursos de pósgraduação lato sensu caberá à CEPE quando da análise da proposta de criação do
curso;

tt

2) Quanto ao item "b", será mantida a redação proposta para o Art. 84, § 3°, pois ficará a I
critério da PROEC a decisão sobre a forma de gerenciamento dos cursos de
especialização e aperfeiçoamento cobrados. Entretanto, foi adicionado ao texto do
Artigo 6, parágrafo único a informação de que as regras de utilização dos recursos
auferidos pelos cursos Lato Sensu cobrados serão objeto de Instruções Normativas
da Unidade proponente, em consonância com as regras vigentes na UNICAMP;
3) Visto que os cursos de especialização Lato Sensu são subordinados à Comissão de /
Pós-Graduação da Unidade, compete à ela a decisão sobre a definição da distribuição
da carga didática mínima para os seus docentes. Nesse sentido, foi decidida a
manutenção da redação do Art. 87.;
4) Quanto ao item "d", foi especificado, ano final do § 3° do Art. 87, que se trata do ,
Regulamento de cada curso Lato Sensu, o qual deverá ser incluído no processo da
proposta de criação do curso, conforme disposto no Art. 53, § ~. inciso I, do Regimento
Geral da Unicamp. Nesse sentido, também foi adicionado ao Art. 84 da proposta de
alteração do Regimento Geral da Pós-Graduação o Inciso VIII, que estabelece a
necessidade da inserção do Regulamento ao processo de criação do curso;
5) Em atendimento ao sugerido no item "e", foi adicionada à redação proposta para o Art. "
109 o seguinte texto: "O credenciamento dos docentes em RDIDP em programas de
pós-graduação em outras categorias, que não a de permanente, configura a regência
concomitante de funções docentes, que deve ser aprovada pela CPDI".
Assim sendo, encaminhamos uma nova minuta que contempla as alterações sugeridas nos
itens "a", "b", "d" e "e", a qual submetemos à apreciação desta Douta Procuradoria.
PRPG, 12/07/2019.

~·~~~~~'~
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Deliberação
11/08/2015
Reitor:
Secretária
Fernandes

CONSU-A-010/2015,

de

Deliberação CONSlJ-A-

/2019, de

_/_/2019

José
Geral:

Tadeu
Lêda Santos

.Jorge
Ramos

Di.\pôe sobre o Regimento Geral dos Programas
de Pós-Graduação Stricfo Sensu e dos C'ursos
Lato
Sensu.

Reitor: Marcelo Knobel
Secretária Geral: Ângela de Noronha
Bignami

Altera
o
Regimento
Geral
dos
Programas de Pós-Graduação "Stricto
Sensu" e "Lato Sensu" da Unicamp.
O Reitor da Universidade Estadual de
Campinas, na qualidade de Presidente do
Conselho Universitário, tendo em vista o
decidido na sua __ a Sessão, realizada em
__ I _I 2019, baixa a seguinte deliberação:

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas,
na qualidade de Presidente do Conselho
Universitário, tendo em vista o decidido pelo
Conselho na 143 3 Sessão Ordinária de 04.08.15 e
Artigo 1
11.08.15, baixa a seguinte deliberação:

o- Ficam alterados os artigos 2°,
3°,
6°, 14, 16, 17, 23, 27, 28, 50, 51, 53, 56A, 59,
60, 66, 80, 81, 82, 84 e 87, 108, 109, 11 O e 111
da Pc7Ji\2~ti:IÇ;ªCJ ..... COt~SLJA:QJ(l0(ll~l,
que
passam a vigorar com a seguinte redação:

!-------------------------+-----------------------------------------------------

Artigo 2° - A Pós-Graduação Stricto Sensu tem
como modalidades os Cursos de Mestrado.
inclusive o Mestrado Profissional, e os Cursos de
Doutorado.

Artigo 2" - A Pós-Graduação Stricto ,
tem como modalidades os Cursos

§ 1o - O Mestrado visa enriquecer a competência § 1" - O Mestrado visa ennquecer a
científica e profissionaL podendo ser considerado competência
cientítica.
e
como nível terminal de formação acadêmica ou profissionaL podendo ser considerado como
como eventual etapa do Doutorado.
nível terminal de formação acadêmica ou
como eventual etapa do Doutorado.

MSMiii§

§ 3" - O Doutorado visa proporcionar formação
científica. tecnológica e cultural ampla e
aprofundada. desenvolvendo a capacidade de
pesquisa independente e original.

Artigo 3"- A Pós-Graduação Lato Sensu oferece
os Cursos de Aperfeiçoamento. Aprimoramento,
Especialização. Residência Médica, Residência
Multiprotissional e Residência em Área
Profissional da Saúde.

§ 3" - O Doutorado visa
ar
formação científica. tecnológica.
e
cultural
ampla
c
aprofundada.
desenvolvendo a capacidaclc de pesquisa
inde
nte e ori inal.
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Residência Multiprotissional e Residência
em Área Profissional da Saúde.
----- -------- - - - ------ ------

--------~--;-----;::;--------;-----+-=---:-------=--:--:----------------j

Parágrafo único - Os Cursos Lato Sensu visam Parágrafo único - Os Cursos Lato Sensu
ar especialistas em setores
preparar especialistas em setores específicos das
atividades acadêmicas c profissionais. e atualizar
das atividades acadêmicas e
c
aprofundar
conhecimentos
e
práticas protissio
seus
profissionais.
conhecimentos e práticas.

Artigo 6"- Os Cursos e Programas de PósGraduação disciplinados por este Regimento
Cieral são gratuitos.

Artigo 6° - Os Cursos e Programas de PósGraduação
disciplinados por
este Regimento Geral são gratuitos.
Parágrafo Unico: Sobre os Cursos c
Programas de Pós-Graduação Lato Scnsu
disciplinados por este Regimento Geral
poderá incidir pagamento As regras de
uti Iização dos recursos auferidos por esses
cursos
serão
objeto
de
lnstruçiks
Normati\as da Unidade proponente. em
consonüncia com as regras vigentes m
UNICAMP.

----------- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
( ... )

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Artigo 1-'- Cada Unidade de Ensino e Pesquisa
estabelecerá. no Regulamento de cada Programa.
a duração múxima dos seus Programas. sendo
que essa delinc o prazo de integralização do
Programa. o qual. caso excedido, acarretará o
cancelamento automático da matrícula do aluno.

Artigo 14- Cada Unidade de Ensino e
Pesquisa estabelecerá. no Regulamento de
cada Programa, a duração máxima
mesmos. o que define seu prazo de
integralização, o qual, caso excedido,
acarretará cancelamento automático da
matrícula do aluno.
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( ... )
- - --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - : - Capítulo 111 - Da Inscrição e Matrícula
Capítulo 111- Da Inscrição e Matrícula

Artigo 16- O ingresso nos Programas de Pós- Artigo 16- O ingresso nos Programas de
da UNICAMP
(jraduaçãu da LINICAMP se dará por processo Pós-Graduação
selt~ti\ o. de acordo com Edital específico. sob a se dará por processo seletivo, de acordo
Edital
específico,
sob
a
responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação com
responsabilidade da Comissão de Pós-- CPU.
Graduação- CPG.
-- --- -- -------- --- -- --- ----------------------- -------------------------+------------------------1
( ••• ) -

---

-

-

-----------------------------------+----------

Artigo 17- Lxistem duas categorias de alunos de
Pús-(iraduw,:ão na LINICAMP: alunos regulares
e alunos l'speciais.

Artigo 17duas categorias de
alunos de Pós-Graduação na UNICAMP:
alunos regulares e alunos especiais .

. - -----------------·----------------------~-t-~~--~~~~~-~~~~-----j
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Capítulo IV- Da Estrutura Curricular

Capítulo IV- Da Estrutura Curricular

Artigo 23 - Para obter o grau de Mestre ou de
Doutor, o aluno deverá realizar. no mínimo, dois
tipos de atividades: ser aprovado em Exame(s) de
Qualificação e elaborar uma Disse11ação ou Tese,
respectivamente e deve cursar as disciplinas que
seu Programa exigir.

Artigo 23 - Para obter o grau de Mestre ou
de Doutor o aluno deverá: ser aprm ado em
1·: :\amc(s) de ()ualitícaçào c elaborar um·
Di ssertaçüo ou I' esc. rcspect i\ amL·nte. e
cursar as disciplinas que seu Program
ex1g1r

Artigo 27 - Disciplinas especiais, com conteúdo
específico, de caráter eventuaL com duração
menor do que 15 semanas terão registro
específico na Diretoria Acadêmica, mediante as
seguintes infom1ações:
I- nome e carga horária da disciplina, com seus
créditos apurados mediante a seguinte formula:

Número de créditos

=

número de haras aula
15 semanas letivas

11- nome do professor responsável, que deverá
ser externo à UNICAMP, com qualificações que
agreguem valor ao Programa:

Ill - credenciamento do professor para este fim,
em conformidade com Artigo 53;

11 I - credenciamento
professor para este fim . em conformidade
com Artigo 53 ou 56 A. respecti \ amente

IV- aprovação da CPG e Congregação da
Unidade, ouvidos os Conselhos Superiores dos
outros Órgãos envolvidos no Programa. se
houver;
V- encaminhamento à DAC para análise, após à
CCPG para aprovação.
Seção 11 - Da Duração das Disciplinas

Seção 11 - Da Uuração das Disciplinas

Artigo 28 - Os períodos letivos regulares das
disciplinas dos Programas de Pós-Graduação
serão semestrais, sendo que, nestes períodos. as
disciplinas deverão ser oferecidas com duração
de 15 ou 7,5 semanas, excluída a semana de
exames. Essas durações dos períodos letivos não
se aplicam às disciplinas eventuais e às
disciplinas dos Programas de Pós-Graduação
lnterinstitucionais e de Mestrado Profissional as
qua1s serão estabelecidas nas suas respectivas
de oferecimento.

Artigo 28 - Os períodos letivos regulares
das disciplinas dos Programas de PósGraduação
serão semestrais.
sendo que. nestes períodos, as disciplinas
deverão ser oferecidas com duração de 15
ou 7.5 semanas. excluída a semana de
exames. Essas durações dos períodos
letivos não se aplicam às disciplinas
eventuais c às disciplinas dos Programas de
Pós-Graduação lnterinstitucionais e de
Mestrado Protissional as
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estabelecidas nas suas respectivas propostas
de oferecimento.

Capítulo X - Do Corpo de Professores

Capítulo X - Do Corpo de Professores

Artigo 50- Serão considerados Professores de Artigo 50- Serão considerados Professores
Programa de Pós-Graduação da UNlCAMP de
-....
protissionais com no mínimo o título de Doutor,
profissionais com no
pertencentes ou não aos quadros da UNJCAMP, mínimo o título de Doutor, pertencentes ou
não aos quadros da UNICAMP, desde que
desde que credenciados pelo Programa.
credenciados pelo Programa.
Seção
Do
Dcscrcdenciamento

Credenciamento

e Seção I
Do Credenciamento
Descredenciamento

Artigo 51 - O credenciamento de Professor de
Pós-Graduação se dará nas denominações de
Permanente. Visitante e Colaborador assim
delinidas:

e

se dará nas denominações de
Permanente, Visitante e Colaborador assim
definidas:

-----~·~---------------+---------------------1

l_.j_~-------·-~----,~~~~~t--~~~~~~~~,----~~~---j
Artigo 53 - Poderão ser credenciados como
professores apenas profissionais portadores do
apenas
título de doutor. ou aqueles não detentores deste
título que sejam qualificados pelo Conselho profissionais portadores do título de doutor,
Universitário por sua ampla experiência como ou aqueles não detentores deste título que
qualificados
pelo
Conselho
professor e atividade de pesquisa de alto nível, sejam
por proposta da Comissão Central de Pós- Universitário por sua ampla experiência
como professor e atividade de pesquisa de
Graduação- CCPG.
alto nível, por proposta da Comissão
Central de Pós-Graduação- CCPG.
-·---~-·-~-----------------------+-------------------1

. _(~·:1 __

---~--~-- -·--~-~-------··~~~~~--1--~~~~~~~~~~~~-

Scção 111- Do Cadastramento

Seção 111 - Do Cadastramento

Artigo 56A- Serão cadastrados como Professor
Participante Temporário da Pós-Graduação.
independentemente do vínculo com a Unicamp
ou com outras instituições, profissionais, com o
mínimo título de doutor, que participem, de
t(mna eventual. sem regularidade, em atividades
de ensino ou cooricntação, por um semestre ou
pelo período de duração da atividade específica,
com limite máximo de 2 (dois) anos. permitindose renovações.

Artigo 56A- Serão cadastrados
nos cursos Stricto Scnsu como Professor
Participante
Temporário,
independentemente do vínculo com a
U nicamp ou com outras instituições,
profissionais. com o mínimo título de
doutor, que participem, de forma eventual,
sem regularidade, em atividades de ensino
ou coorientação. por um semestre ou pelo
período de duração da atividade específica,
com limite máximo de 2 (dois) anos,
permitindo-se renovações.

--····--·-----·-·~--~-~ ···----·~--~-----·---~~---~-·_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____J
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Artigo 59 - Cada dissertação ou tese em
coorientação se desenvolverá no âmbito de um
convemo específico, que associe as duas
instituições interessadas e que implique princípio
de reciprocidade. (Alterado pela Deliberação
CONSU-A-022/2018)

Artigo 59 - Cada dissertação ou tese em
coorientação se desenvolverá no âmbito de
um convênio específico, que associe as duas
instituições interessadas e que implique
principiO de reciprocidade. (Alterado
pela Deliberação CONSU-A-022/2018

Parágrafo único - O convênio reconhecerá a Parágrafo único - O convênio reconhecerá
validade da tese defendida no âmbito da a validade da
se defendida no
coorientação, estabelecendo os termos de âmbito da coorientação. estabelecendo os
termos de reciprocidade.
reciprocidade.

Artigo 60- A tese terá uma defesa única,
reconhecida pelas duas instituições envolvidas,
disposição esta que deverá ser objeto de uma
cláusula do convênio assinado entre as mesmas.

Capítulo XIII
Da Implantação
Programas de Pós-Graduação

dos

se terá uma
Artigo 60- A
defesa umca. reconhecida pelas duas
instituições envolvidas, disposição esta que
deverá ser objeto de uma cláusula do
convênio assinado entre as mesmas.

Capítulo XIII - Da lmpl
@§~iÍ!amas de Pós-Graduação

Artigo 66- Cabe às Unidades de Ensino e
Pesquisa, através de suas Congregações, propor a
implantação de Programas de Pós-Graduação na
UNICAMP, conforme o Título li.

Artigo 66 - Cabe às Unidades de Ensino e
Pesquisa, através de suas Congregações,
propor a implantação de Programas de PósGraduação na UNICAMP. conforme o
Título li.

IV
LATO SENSU

ULO IV- DA
LATO SENSU

DA

GRADUAÇ

Capítulo I - Dos Objetivos, Estrutura dos
Cursos e Títulos

RADUAÇ O

Capítulo I - Dos Ob.ietivos, Estrutura
dos Cursos e Títulos

Artigo 80 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato Artigo 80 - Os Cursos de Pós-Graduação
Sensu conduzem à obtenção dos Certificados de Lato Sensu conduzem à obtenção dos
Conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, Certificados de Conclusão de Curso de
Aprimoramento,
Especialização,
Residência
Médica,
Residência
Multiprofissional
e
Residência em Área Profissional de Saúde.
Residência
Médica, Residência MultiproJissional e
Residência em Área Profissional de Saúde.
Artigo 81 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu:

Artigo 81 - Os Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu:
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são oferecidos gratuitamente:

6

oderào ser gratuitos ou não. mediante
indicação da l 'nidade proponenh:. cuj~
decisão fínal caherú ú ( T PL quando d:.

anúlisc da proposta de criação do curso:
4° - Os Cursos de Residência Médica são
regidos por legislação federal e definidos pela
UNICAMP em regulamentação específica.

e
definidos
pela
UNICAMP
regulamentação específica.

82 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato
Scnsu podem ser presenciais ou semipresenciais.

em

Cursos de Pós-Graduação
presenciai

si

84 - As propostas de criação
84 - As propostas de criação desses
origem nas Unidades de Ensino
terão origem nas Unidades de Ensino e
Pesquisa
e
Órgãos responsáveis, sendo
e
e Órgãos responsáveis, sendo que a
as encaminhará à Pró-Reitoria de Pós- que a Unidade as encaminhará à PróOraduação - PRPG em processo específico Reitoria de Pós-Graduação - PRPG em
processo específico instruído, no mínimo.
instruído. no mínimo, por:
por:

programa das disciplinas contendo a carga
horária. bibliografia e indicação para cada uma
delas de professor responsável, com sua
respectiva titulação:
d) critérios de avaliação:
e) prazo máximo para integralização.

I - justificativa de oferta e definição dos
objetivos do Curso;
11 Corpo de Professores a ser credenciado
ou cadastrado~
111 - grade curricular contendo:
a) carga horária total;
b) sugestão, por período, de oferecimento
das disciplinas;
c) programa das disciplinas contendo a
carga horária, bibliografia e indicação para
cada uma delas de professor responsável,
com sua respectiva titulação;
d) critérios de avaliação:
e) prazo máximo para integralização.

IV - calendário previsto para o Curso:
V- critérios para admissão de alunos e número
de vagas oferecidas:
VI - demonstração de disponibilidade de espaço
físico e. conforme o caso. de materiais e
equipamentos.

IV - calendário previsto para o Curso;
V - critérios para admissão de alunos e
número de vagas oferecidas;
VI - demonstração de disponibilidade de
espaço físico e, conforme o caso. de
materiais e equipamentos;

I - justificativa de oferta e definição dos
objetivos do Curso:
li Corpo de Protessorcs a ser credenciado:
111 -grade curricular contendo:
a) carga horária total:

b) sugestão. por período. de oferecimento das
disciplinas:
c)

11

custo do curso para o aluno. caso o
curso nàn seja gratuito
VIII - Regulamento do curso contendo, no

256
mínimo. o disposto no Art.
~ 3". Inciso I
do Regimento (ieral da l ínicamp c os
critérios
de
credenciamento
e
cadastramento
de
professores
e/oL

§ JO- Essas propostas seguirão a seguinte

seguirão a

tramitação:
I - aprovação pela Comissão de Pós-Graduação CPG e pela Congregação da Unidade e Conselho
Superior do Órgão, em todos, se mais de um
órgão estiver envolvido na proposta:

11 - parecer da Diretoria Acadêmica, análise pela
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
PRPG,
aprovação pela Comissão Central de PósGraduação CCPG, aprovação pela Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão
CEPE e
aprovação pelo Conselho Universitário
CONSU.

§ 2° - A inscrição dos alunos será feita sob a
responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação
CPG da Unidade de Ensino e Pesquisa, que se
encarregará da seleção. A matrícula será
realizada na Diretoria Acadêmica, sendo exigida
a mesma documentação requerida em Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu.

§ 3" - O gerenciamento dos cursos de
specializaçào c aperfeiçoamento cobrados
será reali7ado pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura PROEC

Capítulo 11 - Dos Professores e da Admissão Capítulo li - nos Professores e
de Alunos
Admissão de Alunos
Artigo 87 - Os professores que atuarão no Curso Artigo 87
Pelo menos. 50°ft) dos
deverão possuir, no mínimo, o título de doutor. e prokssorcs de cada Curso I >ato Sens
serão credenciados no Curso de acordo com devem ter. no mínimo. o título de doutor c.
normas
específicas
estabelecidas
no
elo menos.
da carga didática total do
de cada curso. devendo obedecer curso deverá ser ministrada por acadêmicos
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aos Artigos 51 a 54 da presente Deliberação.

T TULO V- DAS DISPOSIÇ ES GERAIS
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Comissão Central de Pós-Graduação - CCPG

Art. 109 - Este Regimento entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em
contrário.
em
especial
às
Deliberações: !)clihcr~\fJE.'......... _. __ . U,EL:::i\..~

as
às

!J23/2(llil.~~~=~~-----·--··-------·-~-~~--,~~~008/200~.l2clib~raçi!Q_ _________ ü)!\_Sl ::i\.
04 312 00 X. !..::.~:.!!..'c:...~~-!C:..:..................__________~---~-~e:....:::.::..'.:
!!f!} 1:2 ttQ~?. ·-:.:~:L'.:.. :..".~--':-'.~-~~.::..................................................~... ' ..' ..'..~;·.'.:..
Q.DJ /2 () I () • .o.:..::::"·'-'--"-'-'-'-L'::-'.:..........._,,______,_~-·---_::0 _:._.é..:_~...:C:.:.... ..::...'...
033/2QJj_ e ~-~~~~,~-----------~~~
~l03/20 1~ (Proc. no O1-P-00436/70).
rt. 2° - Esta Deliberação entrará em vigo

na data de sua publicação, ficando
revo adas as dis osi ões em contrário.
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PROCURADORIA GERAL - UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874 Campinas- S.P.
Fone: (19) 3521-4771/4772 I Fax: (19) 3521-4944
UNICAMP

Parecer PG n.0 1654/2019
Processo n.0 :

01-P-436-1970

Interessado:

UNICAMP
Regimento

Assunto:

Geral

dos

Cursos

de Pós-Graduação.

Proposta de alteração. Minuta. Deliberação CONSU.
Nova análise jurídica.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

1-

Retornam os autos a esta Procuradoria para nova análise

da proposta de alteração do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação

Stricto e Lato Sensu da Universidade, aprovado pela Deliberação CONSU-A10/2015, considerando os apontamentos feitos no Parecer PG n. 0 1527/2019
(fls. 236/237).

2-

Analisada a proposta, observo que praticamente todas as

recomendações desta Procuradoria Geral foram atendidas, com exceção de
duas, conforme esclarecimentos feitos pela d. Pró-Reitoria de Pós-Graduação
na Informação PRPG n° 005/2019, itens 2 e 3 (fls. 239).

3-

No que tange à observação feita no item 2 da Informação

PRPG n° 005/2019, sugiro que, diante da proposta de alteração do parágrafo
único do artigo 6° da norma, este parágrafo seja dividido em dois, da seguinte
forma:

"Artigo 6° - Os Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu disciplinados por este Regimento Geral são gratuitos.
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PROCURADORIA GERAL - UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874- Campinas- S.P.
Fone: (19) 3521-4771/4772/ Fax: (19) 3521-4944
UNICAMP

§ 1o

-

Sobre os Cursos e Programas de Pós-Graduação Lato

Sensu disciplinados por este Regimento Geral poderá incidir
pagamento.
§ 2° - As regras de utilização dos recursos auferidos por esses
cursos serão objeto de Instruções Normativas da Unidade
proponente, em consonância com

as regras vigentes na

UNICAMP."

4-

Já no que diz respeito à observação feita no item 3, sugiro,

diante do ali considerado, o seguinte acréscimo ao artigo 87:
"Artigo 87 - Pelo menos, 50% dos professores de cada Curso
Lato Sensu devem ter, no mínimo, o título de doutor e, pelo
menos, 2/3 da carga didática total do curso deverá ser
ministrada

por

acadêmicos

e

profissionais

com

vínculo

institucional com a UNICAMP, devendo a Comissão de PósGraduação de cada Unidade definir uma carga didática mínima a
ser ministrada por docentes da Universidade."

5-

Ainda, considerando o acréscimo do inciso VIII ao artigo 84

da norma, sugiro a correção da menção feita em referido dispositivo ao artigo
53, § 3°, inciso I do Regimento Geral da UNICAMP para artigo 53,

~.

inciso I

do Regimento Geral da UNICAMP.

6-

Por fim, sugiro o seguinte acréscimo ao artigo 109 da

norma:

"O credenciamento dos docentes em RDIDP em programas de
pós-graduação em outras categorias, que não a de permanente,
configura a regência concomitante de funções docentes, que
deverá ser previamente aprovada pela CPDI, observado o prazo
máximo previsto no artigo 12, § 1° da Deliberação CONSU-A02/01".

2

J

~
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PROCURADORIA GERAL • UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874- Campinas- S.P.
Fone: (19) 3521-4771 /4772/ Fax: (19) 3521-4944
UNICAMP

7-

Reitero a necessidade de que as previsões contidas nos

artigos 108 e 109 sejam, posteriormente, expressamente inseridas na
Deliberação CONSU-A-02/01, que dispõe sobre o RDIDP.
8-

Feitos estes pequenos ajustes finais, entendo que a

proposta de alteração do Regimento Geral da Pós-Graduação estará em
condições de ser submetida à apreciação do C. Conselho Universitário.
Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o
envio dos autos à d. Pró-Reitoria de Pós-Graduação para ciência e
providências, com remessa direta à d. Secretaria Geral, sem necessidade de
novo retorno a esta Procuradoria Geral.
É o parecer, sub censura.

Procuradoria Geral, 22 de julho de 2019.

Q\Ae;_ '2.7.~

Vvia Ribeiro de Pádua Duarte

Procuradora de Universidade Assistente

3

...,.
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PROCURADORIA GERAL - UNICAMP
Cidade Universitária "Zeferino Vaz'' - Distrito de Barão Geraldo
CEP 13083-874- Campinas- S.P.
Fone: (19) 3521-4771- 14772 I Fax: (19) 3521-4944

UNI C AMP

DESPACHO PG N° 3949/2019.
PARECER PG N° 165412019.
REF.: PROCESSO N° 436/1970-4 -1.

De acordo.
À d. Pró-Reitoria de Pós-Graduação para ciência e providências,
com remessa direta à d. Secretaria Geral, sem necessidade de novo
retorno a esta Procuradoria Geral.
Procuradoria, 22 de julho de 2019.

t:A

OCTA ILIO MACHADO RIBEIRO
Procurador de Universidade Chefe

OMR!dccm
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UNICAMP

Rclatúrio do GT LA'rO SEi'lSl i.

CONSIDERANDOS.

1- Considerando a necessidade de adequação ao cumprimento das normas que

regulamentam os Cursos de Especialização da UNlCAMP. como cursos de pósgraduação lato sensu. de acordo com estabelecido pelas normas da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo e em conformidade com as normas do Ministério da
Educação - MEC.

2- Considerando a necessidade de se compatibilizar a terminologia. bem como o
reconhecimento dos Cursos Especialização da UNICAMP na condição de cursos de
pós-graduação lato Sensu. em consonância com órgãos c Conselhos de Classe. que vem
apresentando questionamentos relativos às Especializações -- .. Modalidade Extensão·· da
UNICAMP.

3- Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 26 de abril de 2017.
que decidiu, que as universidades públicas poderão cobrar mensalidade em cursos de
pós-graduação lato sensu. Considerando que esta decisão abrange a possibilidade de
cobrança por cursos de especialização bem como cursos MBAs c não se aplica a
mestrados e doutorados ofertados em instituições públicas. que continuam gratuitos por
força constitucional (Vide Anexo a decisão do STF).

4- Considerando ainda. o entendimento deste GT sobre a importância de

t~H.:ultar

às

Unidades de Ensino e Pesquisa da UNICAMP da deci são pela oferta de cursos pagos na
pós-graduação lato sensu.
Em reunião realizada em 08/08/2018. o Presidente da CCPG. Prof. Dr. André Tosi
Furtado, informou ao plenário a necessidade da criação de um grupo de trabalho para
discutir a Pós-Graduação Lato Sensu na Unicamp. pois. durante a sua gestão. tinha

1
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UNICAMP
recebido diversas colocações e queixas em relação àquela temática. principalmente no
que dizia respeito à questão da legislação da universidade e do corpo docente dns
cursos. Explicou que a discussão era mais ampla sobre a posição da pós-graduação lato
sensu na universidade e seu oferecimento nos programas de pós-graduação c de
extensão. Esclareceu que a criação do Grupo de Trabalho era uma iniciativa conjunta da
PRPG e da PROEC para discutir e refletir a pós-graduação Lato Sensu a partir das
demandas dos docentes e dos alunos.
Nesse sentido, a CCPG decidiu pela criação do GT que. após consulta à PROEC. ticou
'-

constituído pelos seguintes membros:
Membros do GT:
Profa. Ora. Nancy Lopes Garcia- Pró-Reitora da PRPG ·
Prof. Or. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto - Pró-Reitor da PROEC
Profa. Ora. Cláudia Vianna Maurer Morelli- Coordenadora da CPG/FCM
Profa. Ora. Melissa Guegel Adeodato Vieira- Coordenadora da CPG/FEQ
Prof. Or. Célio Hiratuka - Coordenador da CPG/IE
Profa. Ora. Muriel de Oliveira Gavira - Representante da PROEC
Prof. Or. Wagner Fávaro- Representante da PROEC
Prof. Dr. Gustavo Salati - Representante da PROEC

A Escola de Extensão - Extecamp/UNICAMP vinha recebendo demandas. provenientes
de várias Faculdades e Institutos da Universidade. especialmente das Faculdades de
Ciências Médicas (FCM) e Enfermagem (FENF). referente questionamento por
Conselhos de Classe sobre cursos de Especialização da UNICAMP. modalidade
Extensão, em relação ao enquadramento como cursos .. lato sensu ... Destacam-se como
exemplos os seguintes cursos:

2
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a) Curso de Especialização - "Fisioterapia Aplicada a Neurologia Infantil" Faculdade de

Ciências Médicas (FCM)

da

UNIC AMP

-

FCM-0800.

(Modalidade Extensão): a Extecamp recebeu a solicitação de ex-alunos do curso
supracitado, referindo a impossibilidade de registro do certificado de conclusão
do Curso de Especialização - UNICAMP. modalidade Extensão Universitária:
"Fisioterapia Aplicada a Neurologia Infantil" junto ao Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO. Basicamente. o Parecer do
COFFITO aponta, entre outros, não cumprimento da Resolução CNE/CES No.
01/2007 que rege os cursos de pós-graduação "lato sensu··. em nível de
especialização:

b) Curso de Especialização de Enfermagem em Estomoterapia - Faculdade de
Enfermagem da UNICAMP - ENF-0247.

(Modalidade Extensão): situação

semelhante encontra-se o Curso de Especialização de Enfermagem em
Estomoterapia oferecido pela Faculdade de Enfermagem (FENF). que embora
tenha obtido credenciamentos internacionais e recebido manifestação não
impeditiva do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP
em 2015, não tem recebido reconhecimento do Conselho
Enfermagem - COFEN.

Federal de

A recente Resolução COFEN 581/2018 tornou

obrigatório o registro de todos os cursos de Especialização em Enfermagem,
observando a condição de curso •'Jato sensu". O oferecimento deste curso de
especialização pela FENF -

UNICAMP foi suspenso, não obstante o

reconhecimento e importância deste no âmbito nacional e internacional.

A preocupação das áreas envolvidas. em especial da FCM, FENF. EXTECAMP e
Diretoria de Extensão - ProEC, está relacionada a condição dos alunos egressos dos
referidos cursos de especialização. que poderão ter negado o registro de seus
certificados como especialista perante os referidos conselhos. Neste sentido, o
entendimento é o de haver a possibilidade de risco institucional quanto a eventuais
questionamentos administrativos ou jurídicos pelos profissionais certificados pela
UNICAMP, ou por terceiros, referentes a estas especializações.

3
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Atualmente, a Pós-Graduação Lato Sensu da UNIC/\Tv1P oferece. gratuitamente. os
Cursos de Aperfeiçoamento. Aprimoramento. Especialização. Residência Médica.
Residência Multiprotissional e Residência em Área Protissional da Saúde. que cst[io
normatizados no Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação- Del. CONSU i\-

10/2015.
Nos dias 06 e 20/02. 07 e 21 /03 de 2019. na Sala de Reunião da PRPG. o Cirupo de
Trabalho instituído pela Deliberação CCPG n° 071/2018. reuniu-se para discussão c
elaboração de uma proposta sobre os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu da
UNICAMP.
Finalizados os trabalhos, o GT submete à CCPG uma proposta de alteração dos artigos
do Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UNICAMP (Del. CONSU /\10/2015) que normatizam os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu.

Profa. ora. Nancy Lopes Garcia
Pró-Reitora de Pós-Graduaçlo
UNICAMP

4

-·ro.:

267

A
...., .

UNIVERSIIlADE ESTADUAL

~ .. ,., .~'2~ I ~~:=\o

~;~AMPIN~~---

Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Fone: (019)3521-4954/3521-4963

•

UNICAMP

lnf. PRPG n° 006 /2019
Processo n.0 :
Interessado:
Assunto:

01-P-436/1970
UNICAMP
Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação. Proposta de
alteração. Minuta. Deliberação CONSU

ÀPG:

Em atenção ao Parecer PG n° 1654, de 22/07/2019 (fls. 245 a 247-4° vol.), informamos que,
com exceção ao ítem 6, todas as recomendações foram acatadas.
Esclarecemos que,
atualmente, revista
alterados, julgamos
proposta no referido

considerando que a Deliberação CONSU A-02/2001 está sendo,
pela Universidade e que, futuramente, poderá ter seus dispositivos
prudente não adicionar ao texto do Art. 109 a sugestão da redação
item.

Assim sendo, encaminhamos uma nova minuta que contempla as alterações sugeridas nos
itens 3 a 5, a qual submetemos à apreciação desta Douta Procuradoria.
PRPG, 24/07/2019.

. ancy Lopes Garc1a
r de Pós-Graduação
P.

fa. Dr .s draMariaCarmelloGuerreim
ssessora da PRPG
UNICAMP

Matricula: 27.US.J

.. f
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Deliberação
11/08/2015
Reitor:
Secretária
Fernandes

CONSU-A-010/2015,

de

Deliberação CONSV-A-

:~-~
/2019, de

_/_/2019

José
Geral:

Tadeu
Lêda Santos

Jorge Reitor: Marcelo Knobel
Ramos Secretária Geral: Ângela de Noronha
Bignami

Altera o Regimento
Geral
dos
Disptie sobre o Regimento Geral dos Programas Programas de Pós-Graduação "Strkto
de Pós-Graduação Stricto Sensu e dos Cursos Sensu" e "Lato Sensu" da Unicamp.
Lato
Sensu.

O Reitor da Universidade Estadual de
Campinas, na qualidade de Presidente do
Conselho Universitário, tendo em vista o
decidido na sua ___ a Sessão, realizada em
_/_12019, baixa a seguinte deliberação:

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas.
na qualidade de Presidente do Conselho
Universitário, tendo em vista o decidido pelo
Conselho na 143 3 Sessão Ordinária de 04.08.15 e
Artigo 1 "- Ficam alterados os artigos
11.08.15, baixa a seguinte deliberação:

zo, 3°,
6°, 14, 16, 17, 23, 17, 28, 50, 51, 53, 56A, 59,
60, 66, 80, 81, 82,84 e 87, 108, 109, 110 e 111
da Q~U!?grªçªº--- í_ONSIJ..:_~::.91PLf9J:i,
que
passam a vigorar com a seguinte redação:

Artigo r- A Pós-Graduação Stricto Sensu tem Artigo 2°- A Pós-Graduação Stricto Sensu
como modalidades os Cursos de Mestrado, tem como modalidades os Cursos
inclusive o Mestrado Profissional, e os Cursos de
Doutorado.

§ 1°- O Mestrado visa enriquecer a competência
científica e profissional, podendo ser considerado
como nível terminal de formação acadêmica ou
como eventual etapa do Doutorado.

§ 1°- O Mestrado visa ltiller a
competência
científica.
e
profissional, podendo ser considerado como
nível terminal de formação acadêmica ou
como eventual etapa do Doutorado.

§ 3° - O Doutorado visa proporcionar formação
científica, tecnológica e cultural ampla e
aprofundada, desenvolvendo a capacidade de
pesquisa independente e original.

§ 3° - O Doutorado visa
formação científica. tecnológica,
e
cultural
ampla
e
aprofundada,
desenvolvendo a capacidade de pesquisa
inal.

Artigo 3° - A Pós-Graduação Lato Sensu oferece
os Cursos de Aperfeiçoamento, Aprimoramento,
Especialização, Residência Médica, Residência
Multiprofissional e Residência em Área
Profissional da Saúde.
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Residência Multiprotissional e Residência
em Área Profissional da Saúde.
Parágrafo único - Os Cursos Lato Sensu visam Parágrafo único - Os Cursos Lato Sensu

preparar especialistas em setores específicos das
especialistas em setores
atividades acadêmicas e profissionais. e atualizar
das atividades acadêmicas e
e aprofundar conhecimentos e práticas
seus
profissionais.
conhecimentos e práticas.
Artigo 6° - Os Cursos e Programas de Pós-

Artigo 6° - Os Cursos e Programas de PósGraduação disciplinados por este Regimento Graduação
disciplinados por
Geral são gratuitos.
este Regimento Geral são gratuitos.

Artigo 14- Cada Unidade de Ensino e Pesquisa
estabelecerá. no Regulamento de cada Programa,
a duração máxima dos seus Programas, sendo
que essa define o prazo de integralização do
Programa, o qual, caso excedido, acarretará o
cancelamento automático da matrícula do aluno.

Artigo 14- Cada Unidade de Ensino e

Pesquisa estabelecerá, no Regulamento de
cada
a duração máxima 11
define seu prazo de
integralização, o qual, caso excedido,
acarretará cancelamento automático da
matrícula do aluno.

Capítulo 111 - Da Inscrição e Matrícula

Capítulo 111- Da Inscrição e Matrícula

O ingresso nos Programas de PósGraduação da UNICAMP se dará por processo
seletivo. de acordo com Edital específico, sob a
responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação
-CPG.

Artigo 16 - O ·

Artigo 16

nos Programas de
Pós-Graduação h:~
da UNICAMP
se dará por processo seletivo, de acordo
específico,
sob
a
com
Edital
responsabilidade da Comissão de PósGraduação- CPG.

duas categorias de
Pós-Graduação na UNICAMP: alunos regulares alunos de Pós-Graduação na UNICAMP:
alunos regulares e alunos especiais.
e alunos especiais.

Artigo 17 - Existem duas categorias de alunos de

Artigo 17 -

270
'

Capítulo IV- Da Estrutura Curricular

..

·~

Capítulo IV- Da Estrutura

Artigo 23- Para obter o grau de Mestre ou de Artigo 23- Para obter o grau de
Doutor, o aluno deverá realizar, no mínimo, dois de Doutor o aluno deverá:
tipos de atividades: ser aprovado em Exame(s) de
Qualificação e elaborar uma Dissertação ou Tese,
respectivamente e deve cursar as disciplinas que
seu Programa exigir.
Artigo 27 - Disciplinas especiais, com conteúdo
específico, de caráter eventuaL com duração
menor do que 15 semanas terão registro
específico na Diretoria Acadêmica, mediante as
seguintes informações:
I nome e carga horária da disciplina, com seus
créditos apurados mediante a seguinte fórmula:

Número de créditos =

número de horas aula
15 semanas letivas

11 nome do professor responsável, que deverá
ser externo à UNICAMP, com qualificações que
agreguem valor ao Programa;

Ill - credenciamento do professor para este fim.
em conformidade com Artigo 53;

111 - credenciamento
professor para este fim, em conformidade
com Artigo 53 u 56 A. respectÍ\ amente

IV
aprovação da CPG e Congregação da
Unidade, ouvidos os Conselhos Superiores dos
outros Órgãos envolvidos no Programa, se
houver;
V- encaminhamento à DAC para análise, após à
CCPG para aprovação.
Seção 11- Da Duração das Disciplinas

Seção 11 - Da Duração das Disciplinas

Artigo 28 - Os períodos letivos regulares das
disciplinas dos Programas de Pós-Graduação
serão semestrais, sendo que. nestes períodos, as
disciplinas deverão ser oferecidas com duração
de 15 ou 7,5 semanas, excluída a semana de
exames. Essas durações dos períodos letivos não
se aplicam às disciplinas eventuais e às
disciplinas dos Programas de Pós-Graduação
Interinstitucionais e de Mestrado Profissional as
s serão estabelecidas nas suas

Artigo 28 - Os períodos letivos regulares
das disciplinas dos Programas de PósGraduação
serão semestrais.
sendo que. nestes períodos, as disciplinas
deverão ser oferecidas com duração de 15
ou 7.5 semanas. excluída a semana de
exames. Essas durações dos períodos
letivos não se aplicam às disciplinas
eventuais e às disciplinas dos Programas de
Interinstitucionais e de
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propostas de oferecimento.

Mestrado Profissional as quais serão
estabelecidas nas suas respectivas propostas
de oferecimento.

( ... )

Capítulo X - Do Corpo de Professores

Capítulo X - Do Corpo de Professores

Artigo 50 - Serão considerados Professores de
Programa de Pós-Graduação da UNICAMP
profissionais com no mínimo o título de Doutor,
pertencentes ou não aos quadros da UNICAMP,
desde que credenciados pelo Programa.

Artigo 50 - Serão considerados Professores
de Pro
profissionais com no
mínimo o título de Doutor, pertencentes ou
não aos quadros da UNICAMP, desde que
credenciados pelo Programa.

Do
Seção
I
Descredenciamento

Credenciamento

e Seção I
Do Credenciamento
Descredenciamen to

e

Artigo 51 - O credenciamento de Professor de
Pós-Graduação se dará nas denominações de
Permanente, Visitante e Colaborador assim
se dará nas denominações de
definidas:
Permanente, Visitante e Colaborador assim
definidas:
(... )

-

------

Artigo 53 - Poderão ser credenciados como Artigo 53 - Poderão ser credenciados como
professores apenas profissionais portadores do
título de doutor, ou aqueles não detentores deste
apenas
título que sejam qualificados pelo Conselho profissionais portadores do título de doutor,
Universitário por sua ampla experiência como ou aqueles não detentores deste título que
professor e atividade de pesquisa de alto nível, sejam
qualificados
pelo
Conselho
por proposta da Comissão Central de Pós- Universitário por sua ampla experiência
Graduação- CCPG.
como professor e atividade de pesquisa de
alto nível, por proposta da Comissão
Central de Pós-Graduação- CCPG.
( ... )

Seção 111 - Do Cadastramento

Seção III -Do Cadastramento

Artigo 56A - Serão cadastrados como Professor
Participante Temporário da Pós-Graduação,
independentemente do vínculo com a Unicamp
ou com outras instituições, profissionais, com o
mínimo título de doutor, que participem, de
forma eventual, sem regularidade, em atividades
de ensino ou coorientação, por um semestre ou
pelo período de duração da atividade específica,
com limite máximo de 2 (dois) anos, permitindose renovações.

Artigo 56A- Serão cadastrados
nos cursos Stricto Scnsu como Professor
Participante
Temporário,
independentemente do vínculo com a
Unicamp ou com outras instituições,
profissionais, com o mínimo título de
doutor, que participem, de forma eventual,
sem regularidade, em atividades de ensino
ou coorientação, por um semestre ou pelo
período de duração da atividade específica,
com limite máximo de 2 (dois) anos,
permitindo-se renovações.

-
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Artigo 59 - Cada dissertação ou tese em Artigo 59- Cada dissertação ou tese em
coorientação se desenvolverá no âmbito de um coorientação se desenvolverá no âmbito de
convemo específico, que associe as duas um convênio específico, que associe as duas
instituições interessadas e que implique princípio instituições interessadas e que implique
de reciprocidade. (Alterado pela Deliberação principio de reciprocidade. (Alterado
pela Deliberação CONSU-A-022/2018
CONSU-A-022/2018)
Parágrafo único - O convemo reconhecerá a
validade da tese defendida no âmbito da
coorientação, estabelecendo os termos de
reciprocidade.

Parágrafo único - O convênio reconhecerá
a validade da
defendida no
âmbito da coorientação. estabelecendo os
termos de reciprocidade.

Artigo 60 - A tese terá uma defesa única,
reconhecida pelas duas instituições envolvidas,
disposição esta que deverá ser objeto de uma
cláusula do convênio assinado entre as mesmas.

terá uma
Artigo 60 - A
defesa umca. reconhecida pelas duas
instituições envolvidas, disposição esta que
deverá ser objeto de uma cláusula do
convênio assinado entre as mesmas.

Capítulo XIII
Da Implantação
Programas de Pós-Graduação

Capítulo XIII

dos

§§jjí;amas de

Artigo 66 - Cabe às Unidades de Ensino e Artigo 66- Cabe às Unidades de Ensino e
Pesquisa, através de suas Congregações, propor a Pesquisa, através de suas Congregações.
implantação de Programas de Pós-Graduação na propor a implantação de Programas de PósUNICAMP, conforme o Título 11.
Graduação na UNICAMP. conforme o
Título 11.

O IV
LATOSENSU

DA

Capítulo I - Dos Objetivos, Estrutura dos
Cursos e Títulos

ULO IV- DA
LATO SENSU

RADUAÇ

Capítulo I - Dos Objetivos, Estrutura
dos Cursos e Títulos

Artigo 80 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato Artigo 80 - Os Cursos de Pós-Graduação
Sensu conduzem à obtenção dos Certificados de Lato Sensu conduzem à obtenção dos
Conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, Certificados de Conclusão de Curso de
Aprimoramento, Especialização, Residência
Médica,
Residência
Multiprofissional
e
Residência em Área Profissional de Saúde.
Residência
Médica. Residência Multiprofissional e
Residência em Área Profissional de Saúde.
Artigo 81- Os Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu:

Artigo 81- Os Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu:
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I- são oferecidos gratuitamente;

6

poderão ser gratuitos ou nüo. mediante
indieaçüo da l :nidade proponente. euja
deeisào linal eaberü a CI·PI quando d<
anúlise da proposta de criação do curso:

§ 4° - Os Cursos de Residência Médica são
regidos por legislação tederal e detinidos pela
UNICAMP em regulamentação específica.
e
definidos
pela
UNICAMP
regulamentação específica.

Cursos de Pós-Graduação
presenciais!

Artigo 82 - Os Cursos de Pós-Graduação Lato

Sensu podem ser presenciais ou semipreseneiais.

Artigo 84 - As propostas de criação desses

Cursos terão origem nas Unidades de Ensino e
Pesquisa e Órgãos responsáveis, sendo que a
Unidade as encaminhará à Pró-Reitoria de PósGraduação - PRPG em processo especifico
instruído. no mínimo, por:

em

iílJt

84 - As propostas de criação
erão origem nas Unidades de Ensino
e Pesquisa e Órgãos responsáveis, sendo
que a Unidade as encaminhará à PróReitoria de Pós-Graduação - PRPG em
processo específico instruído, no mínimo,
por:

I - justificativa de oferta c definição dos I- justificativa de oferta e definição dos
objetivos do Curso;
objetivos do Curso;
11 - Corpo de Professores a ser credenciado
11 - Corpo de Professores a ser credenciado;
ou cadastrado;
IH - grade curricular contendo:
111- grade curricular contendo:
a) carga horária total;
a) carga horária total;
b) sugestão, por período, de oferecimento das b) sugestão, por período, de oferecimento
das disciplinas;
disciplinas:
c) programa das disciplinas contendo a carga c) programa das disciplinas contendo a
horária. bibliografia e indicação para cada uma carga horária, bibliografia e indicação para
delas de protessor responsável, com sua cada uma delas de protessor responsável,
com sua respectiva titulação;
respectiva titulação;
d) critérios de avaliação;
d) critérios de avaliação;
e)
prazo máximo para integralização.
e) prazo máximo para integralização.

IV - calendário previsto para o Curso;
V - critérios para admissão de alunos e número
de vagas oferecidas:
VI - demonstração de disponibilidade de espaço
tlsico e, conforme o caso, de materiais e
equipamentos.

IV - calendário previsto para o Curso;
V- critérios para admissão de alunos e
número de vagas oferecidas;
VI - demonstração de disponibilidade de
espaço tlsico e, conforme o caso, de
materiais e equipamentos;
VII
custo do curso para o aluno. easo o
curso nào seja gratuito
VIII -- Regulam...:nto do curso contendo. no
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§ 1°- Essas propostas seguirão a seguinte § 1" Essas propostas seguirão a seguinte
tramitação:

tramitação:

I - aprovação pela Comissão de Pós-Graduação CPG e pela Congregação da Unidade e Conselho
Superior do Órgão, em todos, se mais de um
órgão estiver envolvido na proposta:

li - parecer da Diretoria Acadêmica. análise pela
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
PRPG.
aprovação pela Comissão C entrai de PósGraduação - CCPG, aprovação pela Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e
aprovação pelo Conselho Universitário
CONSU.

§ 2° - A inscrição dos alunos será feita sob a
responsabilidade da Comissão de Pós-Graduação
- CPG da Unidade de Ensino e Pesquisa, que se
encarregará da seleção. A matrícula será :
realizada na Diretoria Acadêmica, sendo exigida 1
a mesma documentação requerida em Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu.
§ 3"

O gerenciamento dos cursos de
especial izaçào e aperfeiçoamento cobrados
será realizado pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura PROEC

Capítulo 11 - Dos Professores e da Admissão Capítulo 11 - Dos Professort-s e da
de Alunos
Admissão de Alunos
Artigo 87 - Os professores que atuarão no Curso Artigo 87
Pelo menos. 50% dos
deverão possuir. no mínimo. o título de doutor. e professores de cada Curso Lato Sens
evcm ter. no mínimo. o título de doutor e.
serão credenciados no Curso de acordo com
normas
específicas
estabelecidas
no
elo menos. 2/3 da carga didática total d
de cada curso. devendo obedecer 'urso deverá ser ministrada por acadêmicos
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aos Artigos 51 a 54 da presente Deliberação.

ES GERAIS

8
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decididos

Art. 108 - Casos omissos serão decididos pela
Comissão Central de Pós-Graduação- CCPG

Art. 109 - Este Regimento entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em
contrário,
em
especial
às
Deliberações: I?..~Li.b~!:!;!Ç_ ;1g_____ ____ --~JJ)I·.-,\023/200 1, Deliberação
CONSU-A008/200X, lklibcraçào
CONSl -.\043/20(lX, De li bcra_çlí.n________________ _i_'i~.Di-~_l· c)_~
003/200(>. [)~Ji.b_çt:;!Çl}q____
-·------~:~J~Sl·-•\!l04/2Q_LQ, lklih_craç_ill_~--------------Li?_~-~-l___:.\=
03.3/2011 e Dclibcraçüo
C< >'JSl_::_:\003/2Q_j]_ (Proc. n° 01-P-00436/70).

..... -·

9 ~3b

Este Regimento entra em vigor
na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário. em especial às
...... SJ.EJ =,),_~
Deliberações: l)~·lll:'~l;tç~'\_(1

[ll,ljYII..,.U -

0.:'_~~~-llilL

Jklibcr:Küu

___L_U_::;sl

-.\-

oox 200X, I kl ihcra~:ü_o__________U.]_~'iL-:i\U::L~- ~~-~()_~_. {)!,JÜ•çr~tç:}(~ ... _____________(_ (_) ~:':i\ __::.c_\_=

(J.QJ . . ~_()Q~2. J)ç__l_i_ll-:.1<1~;\()__________________________________ l ~2\~L~,)-~
Q04__;iW.l. ll.eJ.lbc r0~J~------- _____U_)~ S l~~
033 2011 e .lli.:lil:h.:r;Jc;1n______ _l~O'.JSl -_;\(_}_\E.~ill~ (Proc. n° 01-P-00436/70).

rt. 2" - Esta Deliberação entrará em Yigo
na data de sua publicação. licando
e\ ogadas as disposições em contrário .
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Parecer PG n. 0 169712019
01-P-436-1970 4.1
Processo n.0 :
Interessado:
Assunto:

UNICAMP
Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação.
Proposta de alteração. Minuta. Deliberação CONSU.
Nova análise jurídica.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

1-

Retornam os autos a esta Procuradoria para nova análise

da proposta de alteração do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação
Stricto e Lato Sensu da Universidade, aprovado pela Deliberação CONSU-A-

10/2015, considerando os apontamentos feitos nos Pareceres PG n.

0

1527/2019 (fls. 236/237) e n° 1654/2019 (fls. 245/247).
2-

Observo que as recomendações desta Procuradoria Geral

foram atendidas, com exceção da inclusão ao artigo 109 da menção ao artigo
12, § 1°, da Deliberação CONSU-A-02/01, considerando que referida norma
está sendo objeto de revisão e pode ter seus dispositivos alterados, o que
demandaria nova retificação da Deliberação CONSU-A-10/2015 (fls. 253).

3-

Analisada a proposta, verifico que, sob o aspecto jurídico,

não há mais apontamentos a serem feitos, estando a minuta em condições de
ser submetida ao C. Conselho Universitário.
Sendo essas as considerações a serem feitas, proponho o
envio dos autos à d. Secretaria Geral para ciência e providências.
É o parecer, sub censura.
P

/a.doria-4~1, 25 de julho de 2019.

11\.~ /-(~
a Ribeiro de Pádua Duarte

Procuradora de Universidade Assistente

....,

~~.
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DESPACHO PG N° 4021/2019.
PARECER PG N° 1697/2019.
REF.: PROCESSO N° 436/1970 - 4 - 1.

De acordo.
À d. Secretaria Geral para ciência e providências.
Procuradoria, 25 de julho de 2019.

'

2 5 AUL 2019

"?JV <A._
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Secretaria Geral
UNICAMP

Fls. n° - - - - Proc. n° 01-P-436/70
Rubrica _ _ _ __

PROC. N° 01-P-436/1970
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ASSUNTO

Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação

am

PARECER CLN-CONSU 32/2019

A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO em sua 299a Reunião, realizada em 06.08.2019, tomou ciência do

Parecer PG-1697/2019 e manifestou-se favoravelmente à proposta de alteração dos
seguintes artigos do Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da Unicamp:
artigo 20 - alteração do caput e dos incisos dos §§ 1 o e 30; artigo 3° - alteração do

caput e do Parágrafo Único; artigo 6°- alteração do caput e inclusão dos§§ 1° e 20;
artigo 14 - alteração do caput; artigo 16 - alteração do caput; artigo 17 - alteração
do caput; artigo 23 - alteração do caput; artigo 27 - alteração do inciso III; artigo
28-- alteração do caput; artigo 50 - alteração do caput; artigo 51 - alteração do
caput; artigo 53 - alteração do caput; artigo 56A - alteração do caput; artigo 59 alteração do Parágrafo Único; artigo 60- alteração do caput; capítulo XIII- alteração
do título; artigo 80 - alteração do caput; artigo 81 - alteração do inciso I e § 40;
artigo 82 - alteração do caput; artigo 84 - alteração do caput e dos incisos I e II do
§ 1 o e inclusão dos incisos VII e VIII e do § 30; artigo 87 - alteração do caput e
inclusão dos §§ 10, 20, 3o, 40 e 5o; Título V - inclusão de novo artigo 108 e seu
Parágrafo Único e de artigo 109, com renumeração dos seguintes.

À Cepe para providências.
niversitária "Zeferino Vaz"
de agosto de 2019

- .:!oêiõ

~4'c.o C.. A,

Prof. Dr. FERNANDO A. DE A. HASHIMOTO
Presidente
Secretaria Geral da Unicamp
Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas/SP
Cep 13083-970, Telefone 19 3521-4950, Fax 19 3521-5267
www.sg.unicamp.br

~e:/ .(lA.
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PROCESSO NO:

01-P-436/1970

INTERESSADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ASSUNTO:

Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação

Fls.n°

~

Proc. no 01-~/19~0
Rubrica

't;:)J/'-_/

PARECER CEPE no 17/2019

A CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO em sua 343a Sessão, realizada em
13.08.19, tomou ciência dos Pareceres exarados pela Comissão Central de Pós-Graduação,
Procuradoria Geral e Comissão de Legislação e Normas, discutiu o assunto e manifestou-se,
por unanimidade, pela sua retirada de pauta, aguardando a próxima reunião para maiores
esclarecimentos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
13 de agosto de 2019

(Yn It-mo..-m,

ÂNGELA D~ NOIÚDNHA BIGNAMI
Secretária Geral

..
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