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REGIMENTO INTERNO DO 
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLOGIA E ACADÊMICA 

 

 

CAPÍTULO I 
 

DA NATUREZA, FINALIDADE E OBJETIVOS 
 
Art. 1. O Núcleo de Inovação Tecnologia e Acadêmica- NITA é um Órgão 

Executivo, instituído pela Resolução nº 01/2018 CONSUP, vinculado à 

Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (CoPPEx) e tem por 

finalidade promover a adequada proteção das invenções geradas no âmbito da 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí do Instituto de 

Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) e a sua 

transferência ao setor produtivo, visando a integração com a comunidade e 

contribuir para o desenvolvimento científico, cultural, acadêmico, tecnológico e 

social do país. 

 
Art. 2. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): é um órgão previsto na Lei de 

Inovação (Lei nº 10.973, de 02.12.2004 e regulamentada pelo Decreto n. 5.563, 

de 11.10.2005).  

 

Art. 3. São objetivos e competências do NITA: 

I – gerir a política de Inovação da FAHESP/IESVAP, no que diz respeito à 

Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica, estabelecidas pelo Conselho 

de Inovação (CONI) do NITA; 

II. Difundir a cultura de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica e 

Acadêmica; 

III. Fomentar e fortalecer parcerias da FAHESP/IESVAP com órgãos 

governamentais, empresas e sociedade em níveis local e regional, para a 

difusão de novas tecnologias; 

IV. Zelar pela adequada proteção das inovações geradas pela comunidade 

interna e externa   (patentes,   marcas,   direitos   autorais,   transferência   de  

tecnologia   e  ações inerentes); 

V. Estimular a criação de empresas, por meio de pré-incubadoras e 

incubadoras;  
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VI. Desenvolver uma rede de informações entre pesquisadores, empresários e 

Instituições de Ciência e Tecnologia. 

 

CAPÌTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO NITA 
 

Art.4. O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica se caracterizam 

por grupos de servidores (docentes e/ou técnicos-administrativos) responsáveis 

pela implantação, execução, acompanhamento e avaliação das ações de 

inovação realizadas em conjunto com discentes dos cursos de graduação e 

pós graduação da FAHESP/IESVAP. 

 

Art.5. O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica reger-se-á por 

normas internas próprias, em consonância com as diretrizes gerais 

estabelecidas pela Diretoria Acadêmica da FAHESP/IESVAP. 

 

Art.6. Todas as ações relacionadas ao Núcleo de Inovação Tecnológica 

e Acadêmica serão supervisionadas e gerenciadas pela coordenador do NITA, 

que reportará às Diretorias Acadêmica e Administrativa da FAHESP/IESVAP 

sobre quaisquer necessidades relacionadas ao pleno desenvolvimento das 

atividades de inovação. 

 

Art.7. O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica deverá 

apresentar em sua constituição, no mínimo, os seguintes componentes, 

nomeados através de portaria: 

I. um coordenador, com perfil docente; 

II. um Conselho de Inovação (CONI) composto pelo Coordenador do 

NITA, Diretor Acadêmico, Diretor administrativo e mais dois membros da 

comunidade acadêmica (professor/colaborador) da FAHESP/IESVAP 

nomeados por eles.  

III. uma equipe de apoio com representação docente/técnico-

administrativo e discente de todas as áreas do conhecimento humano 

relacionadas aos cursos de graduação e pós-graduação em andamento na 

unidade de ensino, composta de: 



5 
  

 

i. Secretária Estratégica (2 a 3 membros docente/técnico-administrativo 

e 2 a 3 membros discentes); 

ii. Subcoordenação Acadêmica (2 a 3 membros docente/técnico-

administrativo e 2 a 3 membros discentes); 

iii. Subcoordenação Tecnológica (2 a 3 membros docente/técnico-

administrativo e 2 a 3 membros discentes); 

iv. Subcoordenação Científica (2 a 3 membros docente/técnico-

administrativo e 2 a 3 membros discentes) 

v. Subcoordenação de Artes e Humanidades (2 a 3 membros 

docente/técnico-administrativo e 2 a 3 membros discentes). 

vi. Subcoordenação de Empreendedorismo (2 a 3 membros 

docente/técnico-administrativo e 2 a 3 membros discentes). 

 

IV. O NITA conta com os seguintes segmentos de apoio: Assessoria 
Jurídica e Financeira. 

 

Art. 8.  O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica deve elaborar e 

manter sob sua guarda: 

I. um livro de atas de reuniões ordinárias mensais e reuniões 

extraordinárias de acordo com as necessidades locais; 

II. um portfólio de atividades desenvolvidas pelo setor; 

III. um arquivo de projetos desenvolvidos no setor, contendo: descrição 

das atividades, formas de encaminhamento e aprovação, cronograma de 

trabalho, relatórios parciais e finais, avaliação de resultados; 

IV. outros documentos necessários ao setor, de acordo com as 

características locais. 

 

Art. 9.  A seleção de projetos e atividades a serem desenvolvidas no 

setor deverá acontecer anualmente, através da publicação de editais 

específicos para tal, obedecendo a um cronograma previamente estabelecido 

pela equipe do núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica, com ampla 

divulgação dos critérios de seleção e comprovação desta em portfólio. 
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Art. 10. O Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica deverá 

conceder prêmios anuais para os projetos e atividades que tiverem maior 

destaque em termos acadêmicos, especialmente sob o critério de resultar 

ações de maior impacto para a comunidade externa à instituição de ensino, 

com ênfase para os aspectos de: 

I. acessibilidade atitudinal – dimensão da conscientização e da 

convivência com a diversidade humana; 

II. acessibilidade comunicacional – utilização de recursos para 

diminuição das barreiras humanas na comunicação interpessoal; 

III. acessibilidade digital – apresentação de informação em formatos 

tecnológicos alternativos; 

IV. acessibilidade instrumental – emprego de tecnologia assistiva 

incorporada a recursos tradicionais; 

V. acessibilidade metodológica – inovação de métodos, teorias e 

técnicas de ensino/aprendizagem. 

 

 

CAPÍTULO III 

 
COMPETÊNCIA DA COORDENAÇÃO, DO CONSELHO DE INOVAÇÃO, DA 

SECRETARIA ESTRATÉGICA E DAS SUBCORDENAÇÕES 
 

Art. 11. À Coordenação do NITA:  

I. Convocar e presidir, por intermédio de seu (a) Coordenador (a), as 

reuniões do NITA;  

II. Coordenar e gerenciar, por meio de seu (a) Coordenador (a), todas as 

atividades executivas, de planejamento e administrativas, em conjunto com os 

demais subcordenadores (docente) das Subcoordenações e Secretária 

Estrátégicas; 

III. Revisar e atualizar, conjuntamente com Subcordenadores (docente) e 

membros do CONI, a política de propriedade intelectual da FAHESP/IESVAP, 

bem como as metas e programas de trabalho dos projetos de inovação 

tecnológica da Universidade;  

IV. Desempenhar outras atribuições inerentes à natureza do setor. 
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Art.12. Compete ao Conselho de Inovação (CONI) do NITA, em 

consonância com a política de Inovação da FAHESP/IESVAP: 

 I. Estabelecer políticas e objetivos, traçar as estratégias de trabalho e 

aprovar os programas de ação do NITA;  

II. Elaborar, aprovar e modificar o Regimento Interno do NITA, definindo 

seus objetivos e estratégias; 

 III. Avaliar o desempenho do Núcleo de Inovação Tecnológica da 

FAHESP/IESVAP;  

IV. Acompanhar as ações do NITA, zelando pela compatibilização 

destas com as orientações superiores e propor novas ações quando 

pertinentes;  

V. Auxiliar na análise de parcerias público-privadas nas áreas de 

Inovação e Propriedade Intelectual;  

VI. Estabelecer sistemática de acompanhamento e fiscalização dos 

recursos orçamentários executados pelo NITA, zelando pelo fiel cumprimento 

dos objetos ali fixados;  

VII. Propor ao Conselho Superior (CONSUP) mecanismos que viabilizem 

a captação de recursos para projetos de interesse da FAHESP/IESVAP. 

VIII. O Conselho de Inovação (CONI) se reunirá pelo menos 1 vez por 

ano, e sempre que seja necessário para discutir e deliberar sobre a política de 

inovação, as atividades e orçamento do NITA.  

 

Art.13. A Secretária Estratégica será responsável em dá suporte as 

atividades da coordenação. Compete à Secretaria Estratégica do NITA: 

I. Acessorar e secretariar o NITA, incluindo convocação, 

acompanhamento e registro de reuniões;  

II. Receber e acompanhar processos de registro de propriedade 

intelectual;  

III. Intermediar a publicação de informações do NITA no site da 

FAHESP/IESVAP;  

IV. Manter e zelar pela documentação do NITA;  

V. Apoiar a realização de diagnóstico institucional periódico do potencial 

de inovação tecnológica e da viabilidade de transferência de tecnologia 
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referentes a projetos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa da 

FAHESP/IESVAP;  

VI. Receber e encaminhar propostas;  

VII. Encaminhar documentação para os setores competentes da 

FAHESP/IESVAP;  

VIII. Acompanhar os cronogramas de atividades relacionadas a Ciência, 

Tecnologia & Inovação nas quais o NITA possa estar envolvido;  

IX. Representar o NITA sempre que delegado pelo Coordenador; 

X. Elaboração e/ou execultar projetos inovadores na área de inovação; 

XI. Produzir conteúdo com critérios científicos, para realização de pelo 

menos duas  postagens semanais no instagram da secretária; 

XII. Elaboração de pelo menos um artigo na área de inovação, durante o 

período de atividade em vigência. 

XIII. Exercer atividades outras inerentes à natureza do setor. 

 

Art. 14. À Subcoordenação Acadêmicas  compete:  

I. Elaboração e/ou execultar projetos inovadores na área acadêmica; 

II. Desenvolver ações de apoio à elaboração de projetos inovadores de 

ensino e extensão; 

III. Desenvolver projetos inovadores na área de metodologia ativa de 

aprendizagem; 

IV. Desenvolver inovações na área de games educativos e elaborar 

cartilhas, manuais, história em quadrinhos, gamificação, PodCast, etc 

(modalidade fisica/eletrônica);  

V. Participar do planejamento e execução de eventos acadêmico: 

congressos, simpósios, jornadas, roda de conversa, mesas 

redondas,webmeetings. 

VI. Realizar minicurso e oficinas de capacitação, que potencializem o 

aprendizado dos acadêmicos; 

VII. Auxliar no processo de editoração e proteção das inovações 

acadêmicas produzidas na FAHESP/IESVAP, para isso: 

i. Realizar revisão e ajustes da formatação, em conformidade com a 

ABNT; 

ii. Encaminha o material para revisão ortográfica e gramatical; 
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iii. Providenciar com a editora IESVAP (Biblioteca) a emissão de DOI, 

ISBN, ISSN; 

iii. Encaminhar para o setor de comunicação para realização de ajustes 

na diagramação. 

VIII. Produzir conteúdo com critérios científicos, para realização de pelo 

menos duas  postagens semanais no instagram da subcoordenação; 

IX. Elaboração de pelo menos um artigo na área acadêmica, durante o 

período de atividade em vigência; 

X. No inicio de cada período providenciar junto ao setor de comunicação 

e marketig a elaboração do QRCode do Manual do aluno atualizado; 

XI. Exercer outras atividades ligadas a natureza do setor. 

 

Art. 15. À Subcoordenação Tecnológica compete:  

I. Elaborar e/ou implementar projetos inovadores na área tecnológica; 

II. Desenvolver inovações na área de games, aplicativos, cartilhas, 

manuais, Hq etc (Versão eletrônica);  

III. Realizar minicursos e oficinas de capacitação na área tecnológica, 

para a comunidade acadêmica.  

IV. Produzir conteúdo sobre inovação tecnologia, com base científica, 

para realização de pelo menos duas postagens semanais na rede social 

instagram da subcoordenação. 

V. Elaborar pelo menos um artigo na área de tecnologia, durante o 

período de atividade em vigência. 

VI. Auxliar no desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos, 

bem como da proteção intelectual das inovações produzidas na 

FAESP/IESVAP, para isso: 

i. Realizar busca de anterioridade nas bases de dados do: (1) Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - INPI, (2) Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI / “WIPO”) ou PATENTSCOPE, (3) Escritório 

Americano de Patentes e Marcas - USPTO e (4) Escritório Europeu de 

Patentes - ESPACENET / (EPO); 

ii. Elaborar documento de descrição (textos/desenhos da invenção) de 

patente de produtos\processos, bem como de marcas e software; 

iii. Encaminhar o material para revisão ortográfica e gramatical; 
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iv. Providenciar junto aos órgãos competentes o depósito de patente, 

registro de marca e registro de software. 

VII. exercer outras atividades ligadas a natureza do setor. 

 

 Art. 16. À Subcoordenação Científica compete:  

I. Elaborar e/ou implementar projetos inovadores na área pesquisa 

científica; 

II. Realizar minicurso e oficinas de capacitação na área científica 

(elaboração de artigos científicos, projetos de pesquisas, webmeetings, etc.. 

III. Produzir conteúdo da área cientifica, para realização de pelo menos 

duas postagens semanais no insta da subcoordenação; 

IV. Elaboração de pelo menos um artigo científico durante o período de 

atividade em vigência; 

V. Participar em conjunto com a Comissão Científica de eventos 

acadêmicos: congressos, simpósios, jornadas, roda de conversa, mesas 

redondas, webmeeting. 

VI. Auxiliar os acadêmicos na elaboração de projetos de pesquisa e de 

artigos científicos. 

VII. Exercer outras atividades ligadas a natureza do setor. 

 

Art. 17. À Subcoordenação Artes e Humanidades compete:  

I.  Elaborar e/ou implementar projetos inovadores na área de artes e 

humanidades; 

II. Realizar minicurso e oficinas de capacitação na área de artes e 

humanidades;  

III. Elaboração de pelo menos um artigo científico na área de artes e 

humanidades durante o período de vigência de atividade; 

IV. Participar do planejamento e execução das atividades artísticas e 

culturais de eventos acadêmicos, tecnológicos e científicos: congressos, 

simpósios, jornadas, roda de conversa, mesas redondas,webmeeting. 

V. Auxiliar os acadêmicos na elaboração de projetos inovadores na área 

de artes e humanidades; 

VI. Produzir conteúdo da área de artes e humanidades, para realização 

de pelo menos duas postagens semanais no instagram da subcoordenação; 
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VII. Elaboração de pelo menos um artigo na área de artes e 

humanidades, durante o período de atividade em vigência; 

VIII. Exercer outras atividades ligadas a natureza do setor. 

 

Art. 18. À Subcoordenação de Empreendedorismo:  

I. Elaborar e/ou implementar projetos inovadores na área de 

emprrendedorismo; 

II. Realizar minicurso e oficinas de capacitação na área de 

empreendedorismo (elaboração de artigos científico, projetos de pesquisas, 

webmeetings, etc.; 

III. Produzir conteúdo da área empreendedorismo, para realização de 

pelo menos duas postagens semanais no instagram da subcoordenação; 

IV. Elaboração de pelo menos um artigo científico durante o período de 

atividade em vigência; 

V. Apoiar a realização de diagnóstico institucional periódico do potencial 

emprrendedor de projetos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa da 

FAHESP/IESVAP;  

VI. Exercer outras atividades ligadas a natureza do setor. 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 19. Os integrantes do NITA reunir-se-ão, ordinariamente, uma vez 

por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário.  

 

I. A presença nas reuniões tem caráter obrigatório, perdendo o mandato 

o membro do NITA que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) 

alternadas sem justificativa prévia.  

 
Art. 20. É responsabilidade do docente (coordenador) de cada 

subcordenação orientar, estimular e acompanhar as atividades ligadas aos 

integrantes de cada subcordenação e apresentar relatórios das ações 

desenvolvidas no decorrer da vigência dos projetos. 
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Art. 21. Os membros de cada subcoordenação juntamente com o seu 

coordenador deverão apresentar um produto ou processo de inovação, no final 

da execução de cada projeto. 

 

Art. 22. Em caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos 

membros, esse deverá ser substituído imediatamente por indicação do(as) 

Cordenador (as) do NITA e do(a) Cordenador(a) Acadêmico(a) da 

FAHESP/IESVAP. 

 

Art. 23. As deliberações dos membros do NITA serão tomadas por 

maioria simples. 

 

Art 24. Os membros do NITA devem informar a Secretaria Estratégica o 

seu horário de atividade no NITA. 

I. Descrever a atividade realizada e o tempo da mesma no Livro Ata de 

sua subcoordenação. 

II. As horas de atividades realizadas constantes nas atas serão usadas 

para emissão dos certificados. 

III. As horas de atividades no REAR serão contabilizadas, levando em 

consideração os critérios descritos  abaixo: 

i. Presença nas pautas dos grupos das subcoordenações; 

ii. Participação ativa no planejamento e discussão das atividades;  

iii. Colaboração no desenvolvimento/implementação das atividades, 

projetos, arte, produto e processo. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 25. Será vedado ao dirigente, ao criador ou qualquer colaborador 

docente, técnico-administrativo, empregado em projeto, prestador de serviços, 

aluno, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, residente 

pós-doutoral e residente da área de saúde/multidiciplinar, divulgar, noticiar ou 

publicar qualquer aspecto de criações ou inovações de cujo desenvolvimento 
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tenha participado diretamente ou tenha tomado conhecimento, sem obter 

expressa autorização do NITA/ FAHESP/IESVAP. 

 

Art. 26. A presente política poderá ser atualizada ou modificada a 

qualquer momento para adaptação legislativa, comercial ou utilização de novas 

tecnologias e/ou processos de inovação tecnológica. 

 

Art. 27. A Política foi elaborada com base na legislação correlata, que 

deverá ser consultada para especificações e detalhamentos não tratados neste 

documento. 

 

Art. 2.8 O disposto nesta Resolução aplica-se, a partir de sua 

publicação e no que couber, às criações já protegidas e ainda não negociadas, 

ressalvado o estabelecido nos instrumentos jurídicos já firmados.  

 

Art. 29. Os casos omissos nesta Resolução serão apreciados, em 

primeira instância e dentro de sua esfera de competência, pela coordenação do 

NITA e submetido a  deliberação do CONI e da COPPEXI da 

FAHESP/IESVAP. 

 

Art. 30. A presente Política entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

Parnaíba, abril de 2020. 

Conselho de Inovação (CONI)/Conselho Superior (CONSUP) 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

             

 

  

 
 
 

Joilson Ramos-Jesus 

Coordenador  

NITA 

 

Maria Goreth Pearce 

Subcoordenadora  

NITA 

 

José Francisco Pereira de Castro 

Diretor administrativo 

FAHESP/IESVAP 

 


