
PLANEJAMENTO DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - 2018 
  
 METAS PRIORITÁRIAS  
Missão 
 
Proteger as 
inovações 
desenvolvidas 
no IFMT e 
apoiar sua 
transferência. 

01 
Estruturar o NIT, melhorar 

infraestrutura e capacidade 
de atendimento 

 
 
 

(*) Criar newsletter (para divulgar cursos, 
eventos, editais abertos, etc), criar sistema para 

submissão de propostas de registros e patentes; 
disponibilizar todos os documentos agrupados 
por modalidade com instruções ou fluxograma 

de procedimentos, criar FAQ (perguntas e 
respostas sobre o que é e como fazer para 

proteger inovação)  

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Autoavaliação da situação do NIT: levantamento dos produtos, 
das pesquisas e da vocação do IFMT em inovação             
Comissão para reformular Regulamentos (Nova Lei de inovação)             
Estabelecer os fluxos/procedimentos internos de tramitação 
(dimensão administrativa)             
Atualização e modernização do NIT virtual (dimensão TI) (*)             
Elaboração e aprovação jurídica interna de minutas e contratos 
que regulem ações de parcerias externas de proteção de 
inovações, registros e patentes, transferência de tecnologia, 
prestação de serviços e compartilhamento de laboratórios 
institucionais (dimensão jurídica) 

            

Regulamentar e simplificar os trâmites financeiros associados a 
gestão do NIT (dimensão financeira)             
Compra de equipamentos (dimensão física)             
Contratar consultoria             

 

Visão 
 
Tornar o IFMT 
no maior polo 
de pesquisa e 
inovação do 
centro-oeste. 

02 
Posicionar o NIT dentro do 

IFMT 

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Receber pedidos de proteção, avaliar, redatar patentes e 
depositar e acompanhar processos no INPI (fluxo contínuo)             
Criar e registrar no INPI a logomarca do NIT             
Levantamento de previsão de demandas (quantitativo de 
criações a serem protegidas nos próximos anos, áreas de 
interesse dos profissionais e da gestão, dúvidas frequentes 
sobre NIT, inovação e TT no IFMT)  

            

Estudos de prospecção de tecnologia para identificar linhas de 
inovação a incentivar no IFMT             
Capacitação de servidores e gestores para melhoria dos 
processos entre NIT e PROAD, PROEX, PRODIN, Procuradoria              
Visita aos campi, grupos de pesquisa e pós-graduações do IFMT             
Elaboração de Manual do NIT e do Livro de FAQ para 
esclarecimento de dúvidas frequentes do público-alvo             
Lançamento e acompanhamento de Edital de Inovação 
Tecnológica             
Participação e apoio a evento(s) de empreendedorismo 
(Maratona Células, etc)             

 

Valores 
 
Ética, 
eficiência e 
apoio à 
pesquisa. 

03 
Posicionar o NIT fora do 

IFMT 

Metas/Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Buscar e estabelecer parcerias com empresas, setor produtivo, 
agência de fomento e outros NIT             
Lançamento de um programa IFMT-Empresas com chamadas 
para solução de desafios em produtos e processos             
Criar vitrine tecnológica para divulgar/transferir tecnologia do 
IFMT             
Participação em eventos sobre inovação             
Apoiar ações do ProfNIT             

 

	

2 3

1. Módulo Como fazer pedido de patente e registro no IFMT; 2 - Projeto de Evento p/ FAPEMAT (ed. cancelado); 3 - Criação da Política de Incentivo à Inovação e Empreendedorismo (Parc. PROEX); 4 - Visita técnica UnB, infos à Túlio-Proad; 
5. CBA, PDL, Jenpex-CNP; 6. Documentação modelos, formulários, requerimentos, etc.; 7. Edital 34 (inovação geral) e 38 (melhoria no IFMT); 8. TEDx-CBA; 9. ProfNIT UnB; 10. Vínculo oficil FORTEC, 11. Grupo RFEPCT, 12. Projeto com Grace 
(avaliação tecno) e Rede NIT.CO, 13. Contato Klabin, BBP, Cooperativa Conexão Verde; 14. Parecer da marca A.Incub.
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Última atualização: 
27.Abr
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Atualizado em 21 Mai.
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