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 A Agência de Inovação iniciou com a criação do Núcleo

de Inovação Tecnológica (NIT/UEA) pela Resolução

27/2008 em cumprimento às Leis federal e estadual de

Inovação

 Foi instituída como Agência pela Lei estadual 3.595/2011

 Órgão Suplementar vinculado à Reitoria gestor da

Política de Inovação e de propriedade intelectual na UEA
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 PERSPECTIVAS

 Intensificar a conscientização da comunidade acadêmica da UEA a 

respeito do tema

 Inserir a Inovação na Política de Desenvolvimento Institucional

 Promover a proteção por patentes e os contratos de licenciamentos e 

transferências de tecnologias

 Ampliar o contato com o setor produtivo

 Incrementar a divulgação do tema com eventos, workshops e feiras

 Ampliar o escopo das políticas internas



PRINCIPAIS ATIVIDADES EM ANDAMENTO

• Implementação da Política de Inovação e de Propriedade Intelectual 

• Pedido de patenteamento de produto resultante de pesquisa do MBT/ESA

• Elaboração de orientações e procedimentos  para as autorizações do CGEN

• Levantamento dos projetos com tecnologias passíveis de proteção por patentes

• Proposta de contratação de serviço de diagnóstico de competências tecnológicas

• Elaboração de documentos  para a Incubadora de Empresas da UEA

• Elaboração de formulários e documentos estabelecidos pelo Regimento Interno

• Avaliação de solicitação de apoio de inventores independentes – discentes/UEA

• Proposta de contratação de serviço de assessoria em propriedade intelectual
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