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Programa de Incentivo à  
Inovação gera patentes e prêmios

J
á se passou o tempo em que as universidades eram só 

centros de formação de capital humano. Com o desen-

volvimento da sociedade, a academia teve de adaptar-se 

e desenvolver-se, criando novos eixos de atuação insti-

tucionais de forma a atuar como instrumento importante para 

transformar a pesquisa aplicada em inovações tecnológicas. Para 

ajudar pesquisadores da UFJF, a Secretaria de Desenvolvimento 

Tecnológico da UFJF (Sedetec), por meio do Centro Regional de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) lançaram, com a 

Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 

Minas Gerais (Sectes) e o Sebrae-Minas, o Programa de Incentivo 

à Inovação (PII), que já teve edições em 2007-2009 e 2009-2011. 

O PII tem por essência investigar e qualiicar tecnologias inovado-

ras geradas nos laboratórios da UFJF, com ênfase nas aplicações 

para a sociedade e o mercado. O programa divide-se em três 

fases: (i) Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial 

e de Impactos Ambientais e Sociais (Evtecias); (ii) Planos de Ne-

gócio Estendidos (Pnes) e (iii) Prototipagem. Com isso, a UFJF 

estimula geração de renda e empregos através da aplicação de 

pesquisas inovadoras na sociedade, além de promover o ensino 

da graduação, da pós-graduação, pesquisa e extensão. 

No primeiro PII, a UFJF apresentou grandes resultados: dos 70 

projetos inscritos, 20 foram selecionados para elaboração do 

Evtecias e 13 para confecção de Pnes, recebendo investimento 

de R$ 30 mil por projeto para desenvolvimento de Protótipos. 

Desses, alguns receberam prêmios nacionais e internacionais; três 

transferências foram feitas; duas empresas nascentes de base 

tecnológica foram implantadas – sendo que uma está instalada na 

Incubadora de Base Tecnológica do Critt; 13 patentes nacionais, 

sete internacionais e um desenho industrial foram gerados; e al-

gumas das tecnologias criadas estão em processo de negociação 

com empresas para transferência.

No segundo PII, foram 71 projetos inscritos, dos quais, 20 foram 

selecionados para construção de Evtecias e destes, 15 para elabo-

ração dos Pnes e para a Prototipagem – com investimento de R$ 

40 mil por projeto. Desses, seis foram selecionados para premia-

ção internacional de produtos inovadores (dos 12 selecionados no 

Brasil, oito foram da UFJF) e dois ganharam segundo e terceiro 

lugares na Categoria América Latina; sete estão em negociação 

com empresas para licenciamento; dois inseridos em pesquisas 

compartilhadas e 13 patentes nacionais foram depositadas.

Esses resultados destacam a importância do PII para a dissemi-

nação da cultura empreendedora na UFJF e evidenciam o poten-

cial da instituição no desenvolvimento cientíico e tecnológico, 

apontando a viabilidade de implantação do Parque Cientíico e 

Tecnológico em Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira. Porém, o 

maior legado é trazer aos docentes e aos alunos a percepção de 

que a pesquisa acadêmica pode beneiciar a sociedade gerando 

desenvolvimento socioeconômico. Especialmente para os alunos, 

estimula busca por desaios, mostrando que a vida empresarial 

pode ser também opção proissional. Dessa forma, o PII é visto 

como instrumento de interatividade entre o conhecimento gera-

do na Universidade e o setor produtivo, através da possibilidade 

de fazer com que pesquisas inovadoras possam virar produtos 

– já com estudos de mercado – para posterior transferência a so-

ciedade, convertendo, assim, a pesquisa acadêmica em melhoria 

contínua da qualidade de vida.
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