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FINANCIAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO NAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR



Neste momento...





Onde está nossa pós-
graduação?



 Estamos conseguindo, de fato, inovar?

 Conseguimos resolver nossos problemas?

 Conseguimos identificar quais são os nossos problemas?

 Estamos tendo atenção suficiente para ter foco em
nossas atuações?

 Estamos tendo a capacidade de liderar?

 Conseguimos identificar as oportunidades em meio as
crises?





As universidades também estão passando por

mudanças e sendo pressionadas por causa da

massificação do ensino universitário, o que geralmente

significa menos tempo para os professores realizarem

pesquisa, o aumento dos custos da pesquisa científica

e a diminuição do financiamento de governos
LAZZERONI; PICCALUGA, 2003).

Além das tarefas de ensino e pesquisa, as universidades

também devem interagir com a sociedade, participando

ativamente na disseminação do conhecimento, na

oferta de capital humano, na geração de negócios
(BRAUNERHJELM, 2007). Apud SCHMITZ, Ademar. A Inovação e o 

Empreendedorismo na Universidade:[...] 
EGC/UFSC, 2017.



Em economias baseadas no conhecimento, a Universidade

não é reconhecida apenas como importante organização

de ensino e de pesquisa. Espera-se que ela contribua

também para o desenvolvimento de tecnologias

relevantes para a indústria e para a sociedade.
(GÖKTEPE-HULTÉN, 2010) 

As universidades são frequentemente citadas como um dos

motores da nova economia e como fontes de recursos

humanos altamente qualificados, conhecimento

especializado, avanços científicos e inovação tecnológica
(VORLEY; NELLES, 2009).

Apud SCHMITZ, Ademar. A Inovação e o 
Empreendedorismo na Universidade:[...] 
EGC/UFSC, 2017.



Sistema Catarinense - Pós Graduação

77

39
26 11

Total Privada Federal Estadual

IES de SC

Fonte: Capes – 2015

Número de Programas de Mestrado e Doutorado 
no Brasil

Fonte: http://serieweb.sed.sc.gov.br/cadiesportal.aspx

1128

106 87 49 25 12

ACAFE IFSC UFSC UDESC UFFS IFC

Cursos de 
Pós-Graduação

Total
1407



UF Ano Região Doutorado Mestrado Mestrado Profissional Mestrado/Doutorado Total Linha

AC 2017 NORTE 0 6 1 3 10

AL 2017 NORDESTE 1 21 7 10 39

AM 2017 NORTE 0 27 8 21 56

AP 2017 NORTE 0 5 1 1 7

BA 2017 NORDESTE 5 71 31 72 179

CE 2017 NORDESTE 2 44 25 55 126

DF 2017 CENTRO-OESTE 2 22 17 73 114

ES 2017 SUDESTE 1 28 16 29 74

GO 2017 CENTRO-OESTE 3 47 19 36 105

MA 2017 NORDESTE 1 33 6 8 48

MG 2017 SUDESTE 4 150 73 213 440

MS 2017 CENTRO-OESTE 3 34 9 26 72

MT 2017 CENTRO-OESTE 3 37 3 17 60

PA 2017 NORTE 3 45 24 43 115

PB 2017 NORDESTE 3 54 11 41 109

PE 2017 NORDESTE 2 56 30 76 164

PI 2017 NORDESTE 0 29 4 8 41

PR 2017 SUL 4 144 38 156 342

RJ 2017 SUDESTE 14 72 125 276 487

RN 2017 NORDESTE 1 45 22 40 108

RO 2017 NORTE 0 7 2 3 12

RR 2017 NORTE 0 6 3 2 11

RS 2017 SUL 4 108 73 227 412

SC 2017 SUL 3 55 34 79 171

SE 2017 NORDESTE 0 33 3 18 54

SP 2017 SUDESTE 22 145 148 600 915

TO 2017 NORTE 0 14 6 5 25

TOTAL 81 1338 739 2138 4296 https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/



BOLSAS EM SANTA CATARINA



DEFINIÇÃO EMPRESTADA DA BIOLOGIA

DESENVOLVER

FOMENTAR

CRIAR

... QUE A PÓS-GRADUAÇÃO 
FAÇA PARTE DO 
ECOSSISTEMA 
EMPREENDEDOR E 
INOVADOR

É 
ne

ce
ss

ár
io

...

Ecossistema é o nome 

dado a um conjunto de 
comunidades que vivem em 
um determinado local e 
interagem entre si e com o 
meio ambiente, constituindo 
um sistema estável, 
equilibrado e autossuficiente.



...UMA VISÃO...

PÓS-
GRADUAÇÃO

INTEGRAÇÃO

ARTICULAÇÃO

ENVOLVIMENTO

INTERAÇÃO

SOCIEDADE

GOVERNO

SERTOR PRODUTIVO

ACADEMIA

O que deve ser feito?



Cases de Sucesso que 
nasceram na Universidade

Empresa multinacional com foco em
soluções inovadoras para refrigeração.

A Embraco emprega diretamente 11 mil funcionários em todo o mundo, conta com 11 unidades
de negócios sediadas no Brasil, China, Itália, México, Eslováquia, EUA e Rússia, e está presente
em mais de 80 países.
Uma equipe de cerca de 600 engenheiros e técnicos, entre eles 120 parceiros de universidades,
fazem parte do time de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia.

Com atuação global e capacidade anual de produção de 40 milhões de
compressores herméticos, a companhia detém cerca de 1700 patentes
depositadas vigentes e oferece soluções que se diferenciam pela inovação
e pelo baixo consumo de energia.



Cases de Sucesso que 
nasceram na Universidade



A Nanovetores Tecnologia S. A. é uma empresa multinacional

brasileira inovadora, reconhecida mundialmente pelo

desenvolvimento de sistemas de nano e microencapsulação

de ativos.

Localizados em Florianópolis, nossa principal sede e nos

Estados Unidos.

Compromisso com a sustentabilidade, com produtos

concebidos a partir de um processo limpo e verde, em meio

aquoso e livre de solventes orgânicos, o que confere

segurança para o meio ambiente e para as pessoas.

Cases de Sucesso que nasceram na Universidade



Chaordic Systems

Localizada em Florianópolis, a Chaordic Systems foi comprada por

R$ 55,98 milhões pela empresa de soluções em software de gestão

para varejistas LINX

Conquistou o título de melhor lugar para se trabalhar em Santa

Catarina em 2014.

Cases de Sucesso que nasceram na Universidade



Projetos desenvolvidos através do Fundo:

 Programa de Água: redução do consumo de água e da produção de resíduos

 Programa de Energia: uso de energia eficiente e produzida a partir de fontes alternativas 

 Programa de Mobilidade: bicicletários, ciclovias, jardineiras elétricas, van mobilidade-circulação

Fonte: http://ufscsustentavel.ufsc.br/universidades-sustentaveis/

Ações de Sustentabilidade em Universidades

 Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia para a Cidade Universitária criado na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo decreto estadual nº. 43.903/2012.

O fundo recebe recursos oriundos da isenção do imposto ICMS, cobrado pelo governo do estado do Rio de Janeiro 
sobre a conta de energia elétrica do campus da Cidade Universitária UFRJ. 

Recurso disponível para o 
Fundo Verde da UFRJ é 
de aproximadamente 

R$ 7 milhões/ano. (UFRJ, 2014)



As ações da PUSP-C 

Gestão estratégica e sustentável do campus, e estão norteadas pelos projetos do programa que 
surgiram a partir da Política Ambiental da USP.

 Gestão Territorial das Águas 

 Gestão Eficiente de Energia

 Gestão Integrada de Resíduos

 Gestão de Áreas Verdes, Gestão Funcional Urbana

 Gestão de Saúde Ambiental, Ensino, Pesquisa e 

Sustentabilidade, Cultura de Sustentabilidade 

 Governança do Campus 

Fonte: http://ufscsustentavel.ufsc.br/universidades-sustentaveis/

Ações de Sustentabilidade em Universidades



Plano Ambiental e Estruturante - Universidade Federal de Lavras (UFLA, MG) 

A UFLA foi eleita em 2014 a Universidade mais Sustentável do Brasil e a 26ª do mundo, segundo o ranking da 
UI GreenMetric World University Ranking. 

Fonte: http://ufscsustentavel.ufsc.br/universidades-sustentaveis/

Ações de Sustentabilidade em Universidades

O Plano compreende: 

 Programa de gerenciamento de resíduos químicos focando 
ações preventivas de minimização – redução, reuso e 
reciclagem – e uma adequação do destino final dos resíduos 
oriundos das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Coleta seletiva; 

 Sistema de prevenção e controle de incêndios; proteção de 
nascentes e matas ciliares; 

 Saneamento básico e estação de tratamento de esgoto; 

 Construções ecologicamente corretas e sistema de 
prevenção de endemias.





Art. 136. Para incrementar o desenvolvimento econômico, o Estado tomará, 
entre outras, as seguintes providências: 

• II - estímulo à pesquisa científica e tecnológica 

Art. 176. É dever do Estado a promoção, o incentivo e a sustentação do 
desenvolvimento científico, da pesquisa e da capacitação tecnológica. 

• I - o respeito à vida, à saúde humana e ambiental e aos valores culturais do povo; 

• II - o uso racional e não-predatório dos recursos naturais

• III - a recuperação e a preservação do meio ambiente

• IV - a participação da sociedade civil e das comunidades

•V - o incentivo permanente à formação de recursos humanos. 

Art. 193. O Estado destinará à pesquisa científica e tecnológica pelo menos dois por 
cento de suas receitas correntes, delas excluídas as parcelas pertencentes aos 
Municípios, destinando-se metade à pesquisa agropecuária, liberados em 
duodécimos. 
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A FAPESC constitui-se na agência de fomento 
executora da política estadual de ciência, 

tecnologia e inovação para o avanço de todas 
as áreas do conhecimento, o equilíbrio 

regional, o desenvolvimento econômico 
sustentável e a melhoria da qualidade de vida 

da  população do Estado.



Art. 5º A Fapesc tem por objetivos: 

I – aplicar os recursos destinados à pesquisa científica, tecnológica e de inovação nos termos do 
art. 193 da Constituição do Estado e do art. 26 da Lei nº 14.328, de 15 de janeiro de 2008; 

II – planejar, elaborar, executar e avaliar planos, programas e orçamentos de apoio e fomento à 
ciência, tecnologia e inovação considerando a política, as diretrizes e as prioridades aprovadas 
pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e SDS; 

III – apoiar e promover a realização de estudos, a execução e divulgação de programas e 
projetos de pesquisa científica, individuais ou institucionais e desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores; 

IV – apoiar a formação e a capacitação de pessoal requerido para a pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, de forma regionalizada e desconcentrada, inclusive mediante a 
concessão de bolsas;

V – auxiliar na formação e no aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos, organizando ou 
cooperando na organização de cursos especializados, concedendo bolsas de estudo ou de 
pesquisa e promovendo estágios em instituições técnico-científicas e em estabelecimentos 
industriais no País ou no exterior; 



Art. 5º A Fapesc tem por objetivos: 

VI – promover o intercâmbio e a cooperação técnico-científica regional, nacional e 
internacional; 

XI – gerenciar a Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia (RCT), dotando-a de recursos 
técnicos e financeiros, promovendo a inclusão digital e o acesso à rede mundial de 
computadores por meio das instituições de pesquisa e de ensino superior, públicas ou privadas, 
sem fins econômicos, ... de relevante atuação na comunidade; 

XIII – promover, no espaço catarinense, em todos os níveis, a interação das instituições 
científicas, dos complexos empresariais, do governo e da sociedade; 

XV – promover e estimular a realização de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, por 
iniciativa própria ou em colaboração com outras instituições públicas ou privadas, do País ou 
do exterior;

XVI – apoiar, promover, participar de reuniões e eventos de natureza científica, tecnológica e 
de inovação;



Linhas de 
Fomento

INOVAÇÃO

PESQUISA

PRÊMIOSDIFUSÃO

RECURSOS 
HUMANOS

Como a 

FAPESC  

executa seus 

objetivos?



Fomentar projetos de pesquisa, de 

desenvolvimento tecnológico e de 

inovação, ligados às linhas dos Grupos 

de Pesquisa e às temáticas prioritárias.

Parceria interinstitucionais (1:1) - FAPESC / UFFS

Apoio aos Grupos de Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul

Fomento à Pós-graduação Stricto Sensu da UFFS

Apoiar o Plano de Consolidação da Pós-

graduação por meio do fomento à 

pesquisa e à inovação desenvolvidas no 

âmbito das linhas de pesquisa dos 

Programas de Pós-Graduação.

Pesquisa

Demanda
R$ 602,8 mil 

Aprovado
R$  291,7 mil

28

Projetos



Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada e Infraestrutura para Grupos de Pesquisa 

da Universidade do Estado de Santa Catarina 

Fomentar projetos de pesquisa aplicada 

coordenados e desenvolvidos por 

pesquisadores da UDESC.

Pesquisa
Parceria interinstitucionais (0:1) - FAPESC / UDESC

Contrapartida(Empresa) de 1/3 do valor solicitado da UDESC

Valor Global
R$ 400 mil 

119
Aprovados
R$ 3,4 mi

PesquisaInfraestrutura 

17

131
Demanda
R$ 3,6 mi

Projetos

Projetos

EDITAIS 



Pesquisa
Parceria interinstitucionais (1:1) - FAPESC / ACAFE

Fomento a projetos de grupos de 

pesquisa consolidados e em 

consolidação auxiliando no fortalecimento 

da pesquisa científica e tecnológica em 
Instituições do Sistema ACAFE.

Apoio a Grupos de Pesquisa das Instituições do Sistema ACAFE
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Demanda Aprovado

Demanda
R$  11, 7 mi 

Aprovado
R$ 6,6 mi



OBJETIVOS

Apoio a Infraestrutura de CTI para Jovens Pesquisadores

Parceria interinstitucionais (2:1) – CNPq: FAPESC

Apoiar a instalação, modernização, 

ampliação ou recuperação de 

equipamentos e materiais permanentes, 

visando dar suporte à fixação de jovens 

pesquisadores e nucleação de novos grupos 

em qualquer área do conhecimento vinculados 

às Instituições de Ensino ou pesquisa.

Submetido

R$  39, 1 mi 

Aprovado

R$ 3,0 mi

R
EC

U
R

SO
S Submetido

501

Aprovado
44

IES
10



Programa de Recursos Humanos em CTI 

Bolsas de Mestrado e Doutorado

Recursos Humanos

Fomentar projetos de pesquisa de 

desenvolvimento científico, tecnológico e 

inovação que visem contribuir significativamente 

para a formação de recursos humanos, por 

meio de  cotas de bolsa de mestrados

e doutorados acadêmicos, 

vinculados

às IES de Santa Catarina.

291
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Cooperação internacional
Parceria interinstitucionais (1:1) - FAPESC / CONFAP / FUNDO NEWTON

 Intercâmbio de pesquisadores do Brasil e Reino Unido.

 Suporte para pesquisas de curto prazo

 Networking entre centros de pesquisa

 Mobilidade de pesquisador visitante Britânico ao Brasil

 Mobilidade de estudantes de doutorado entre Brasil e Itália



Cooperação internacional
Parceria interinstitucionais (1:1) - FAPESC / CONFAP / FUNDO NEWTON

 RCUK CONFAP Research Partners Call

 Newton Fund Institutional Links

 ESRC Nexus

 UK Academies Researcher Mobility /

 Mobilidade em Pesquisa para Pesquisadores Britânicos no Brasil

 Mobility CONFAP Italy

Mobilidade

R$ 263.814,00
4 IES 

Pesquisa

R$ 1.179.684,33
4 IES 

Chamadas Públicas

Li
n

h
as



Pesquisa

Perspectivas

 PROGRAMA UNIVERSAL (FAPESC)

Foi um dos primeiros programas a ser instituído na FAPESC, em 2001, e atende todas
as áreas do conhecimento. Já atendeu mais de mil projetos de pesquisa científica.
Podem participar Mestres e Doutores residentes e vinculados a IES do Estado.

 PRONEM (CNPq:FAPESC)
Apoia pesquisadores que tenham destaque na sua área de conhecimento, mas ainda
não atingiram nível de excelência.

 PPSUS (MS/DECIT:CNPq:SES:FAPESC)
Apoiar projetos de pesquisa que promovam a formação e a melhoria da qualidade de
atenção à saúde no Estado de Santa Catarina no contexto do Sistema Único de Saúde
(SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento da CTI
catarinense.



Do ponto de vista da academia, Etzkowitz (1998) já identificava que as

universidades haviam passado por duas grandes revoluções desde a sua criação.

A primeira geração de universidades tinha foco no ensino e sua principal

missão era manter e ensinar o conhecimento existente, ou seja, era centrada

na preservação e na transmissão de conhecimento dos professores para os

alunos.

No final do século 19, a primeira revolução ocorreu na Alemanha, quando as

universidades começaram a realizar atividades de pesquisa em adição às

atividades de ensino (JENCKS; RIESMAN, 1968 apud ETZKOWITZ, 1998).

Com o advento das inovações baseadas na ciência, a segunda revolução

ocorreu e as universidades acrescentaram o desenvolvimento econômico e

social às suas missões de ensino e de pesquisa (ETZKOWITZ, 2004). Esta

nova visão aproximou a Universidade das demandas da sociedade na qual está

inserida, além de posicionar a academia como um importante vetor do

desenvolvimento econômico e social regional (AUDY, 2006). Apud SCHMITZ, Ademar. A Inovação e o 
Empreendedorismo na Universidade:[...] 
EGC/UFSC, 2017.



Para Binkauskas (2012) esta nova missão tem se desenvolvido como resposta

aos processos globais, mudanças constantes nos ambientes, internacionalização

dos estudos e da ciência, incluindo o aumento da concorrência. O mesmo autor

elenca, ainda, três principais fatores externos associados ao surgimento da

terceira missão da Universidade:

 o primeiro é o decréscimo do financiamento público às universidades e o

aumento da concorrência para obter recursos adicionais;

 o segundo é que a indústria não é mais uma instituição separada da

Universidade e que a Universidade transfere conhecimentos e tecnologias

para a indústria;

 o terceiro é uma cooperação local ou regional cada vez mais forte. Apud SCHMITZ, Ademar. A Inovação e o 
Empreendedorismo na Universidade:[...] 
EGC/UFSC, 2017.



Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com
vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia
tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional do País, nos termos dos arts. 23, 24, 167,
200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição Federal. (Redação
pela Lei nº 13.243, de 2016)

https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/upload/201203%20-%20setembro/ed12_imgs/ed12_p49_info.jpg

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Caminhos...

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art218
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art219a
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.973-2004?OpenDocument


I - promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o
desenvolvimento econômico e social; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

II - promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e
de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal
finalidade; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

III - redução das desigualdades regionais; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

IV - descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera de
governo, com desconcentração em cada ente federado; (Incluído pela Lei nº 13.243, de
2016)

V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e
privado e entre empresas; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 
Art. 1º [...] Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão 
observar os seguintes princípios: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.973-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2


VI - estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação
(ICTs) e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a instalação de centros de
pesquisa, desenvolvimento e inovação e de parques e polos tecnológicos no País; (Incluído
pela Lei nº 13.243, de 2016)

VII - promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional;
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

VIII - incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de
transferência de tecnologia; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e
tecnológica; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

X - fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa
das ICTs; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 
Art. 1º [...] Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão 
observar os seguintes princípios: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 
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XI - atratividade dos instrumentos de fomento e de crédito, bem como sua permanente
atualização e aperfeiçoamento; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

XII - simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e
inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação; (Incluído pela Lei nº
13.243, de 2016)

XIII - utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação; (Incluído pela
Lei nº 13.243, de 2016)

XIV - apoio, incentivo e integração dos inventores independentes às atividades das ICTs e
ao sistema produtivo. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 
Art. 1º [...] Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão 
observar os seguintes princípios: (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 
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COMO NOSSAS INSTITUIÇÕES, PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO E
PESQUISADORES ESTÃO AGINDO DENTRO DESTE NOVO MOMENTO E A
PARTIR DOS NOVOS DESAFIOS?



Para Goldstein (2010), vários realinhamentos são necessários ou

requeridos para as universidades, que incluem, mas não se

restringem a:

novos entendimentos e métricas para as missões tradicionais da

Universidade; (ensino, pesquisa e extensão;)

mudanças organizacionais internas que sejam mais adequadas

para colaborações interdisciplinares e com parceiros externos;

novos modos de governança e de gestão;

novas capacidades institucionais (no ensino, na pesquisa, na

extensão e na gestão).
Apud SCHMITZ, Ademar. A Inovação e o 
Empreendedorismo na Universidade:[...] 
EGC/UFSC, 2017.



DESAFIOS:No ensino: 
inovação curricular, inovação pedagógica, educação empreendedora, diversificação de modelos, 
segmentação de público (nichos), etc.

Na pesquisa: 
Proteção de PI (patentes), contratos com empresas, captação de recursos, pesquisa aplicada, 
atuação em rede, parcerias internacionais, abertura dos laboratórios, atuação dentro da empresa 
e governo, solução dos problema da sociedade, etc.

Na extensão: 
prestação de serviços, transferência de tecnologia, etc.

Na gestão: 
Novos produtos, processos ágeis e dinâmicos, métodos de marketing, captação de recursos 
diversificada, novos modelos de parceria, nova visão jurídica, risco calculado, relação ganha-
ganha, etc.

ALGUNS DESAFIOS...

Adaptado de SCHMITZ, Ademar. A 
Inovação e o Empreendedorismo na 
Universidade:[...] EGC/UFSC, 2017.



MAS...

A INOVAÇÃO SURGE 
DE BOAS IDEIAS...



BOAS IDEIAS NASCEM DE 
VOLUME/QUANTIDADE DE IDEIAS.

MAS...

A INOVAÇÃO SURGE 
DE BOAS IDEIAS...

1... 2... 3... 10... 100... 1000... 100.000... 1.000.000...
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