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POLÍTICA DE INOVAÇÃO 

1. Apresentação 

A Lei de Inovação estabelece que as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) devem instituir 
sua Política de Inovação, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, 
tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional. 

Este documento apresenta as diretrizes gerais da Política de Inovação da ICT CTEC SOFTSUL 
referentes a sua atuação como agente para a promoção da inovação.  

Tais diretrizes consideram:  

• a missão institucional da Associação SOFTSUL e sua qualificação como Instituição 
Científica e Tecnológica (ICT), nos termos definidos na legislação nacional;  

• as diretrizes institucionais e estratégicas do Plano Estratégico da SOFTSUL 2019-2025; 

O CTEC SOFTSUL trata a inovação de modo sistêmico fomentando a geração de ideias, 
produtos, serviços e processos e estimulando a capacitação de recursos humanos e a captação 
de recursos financeiros e materiais necessários às atividades de PD&I. 

 

2. Diretrizes Gerais para fomento à Inovação 

 
2.1. Atuação no ambiente produtivo local, regional ou nacional 

Identificar continuamente junto às empresas, demandas tecnológicas que possam ser 
atendidas por competências tecnológicas e resultados tecnológicos, decorrentes de 
PD&I no CTEC SOFTSUL; 

Identificar junto aos órgãos e empresas da administração pública, demandas que 
possam ser caracterizadas como “encomendas tecnológicas” e contratadas para efeito 
de PD&I junto ao CTEC SOFTSUL. 

 
2.2. Formação de Parcerias e alianças 

Articular parcerias e estabelecer alianças com empresas, universidades e demais 
Institutos de Ciência e Tecnologia sempre que seja necessária a complementariedade de 
capacidades e conhecimentos, praticando a inovação aberta e a PD&I colaborativa. 

 
2.3. Captação de Recursos Financeiros 

Buscar continuamente a captação de recursos junto à agências de fomento públicas ou 
privadas, nacionais, ou internacionais (FAPERGS, FINEP, CNPq, BNDES, BID, CE, etc.) 
para viabilizar a execução da PD&I. 
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Prospectar e monitorar chamadas públicas de agências de fomento no âmbito federal e 
estadual, de recursos financeiros não reembolsáveis e de subvenção econômica, para 
projetos de inovação tecnológica. 

Disponibilizar a Central de Projetos da SOFTSUL, que é responsável pela elaboração de 
projetos próprios ou em conjunto com parceiros (empresas e ou centros de pesquisa) 
para a preparação e submissão dos projetos às diversas agências de fomento e às 
eventuais chamadas públicas não reembolsáveis ou de subvenção econômica. 

Orientar as empresas sobre a existência e a correta utilização de incentivos fiscais para 
projetos de inovação tecnológica, tais com a Lei de Informática e a Lei do Bem, dando 
ampla visibilidade as competências do CTEC SOFTSUL, como parceiro natural para a 
execução de tais projetos. 

Apoiar a captação de capital empreendedor (Angels, VC, PE), junto a investidores anjos, 
empresas de participação, fundos, bancos e agências de desenvolvimento, para as 
empresas vinculadas ao CTEC SOFTSUL. 

 
2.4. Capacitação de Pessoas 

Identificar continuamente junto às empresas, demandas de capacitação de Recursos 
Humanos que possam ser atendidas por competências instaladas no CTEC SOFTSUL. 

Firmar convênios com universidades para a oferta de cursos de especialização e pós 
graduação lato sensu. 

Preparar e capacitar adequadamente as equipes de PD&I provendo os necessários 
conhecimentos para o correto exercício de suas atividades. 

Capacitar pessoas em empreendedorismo, tecnologias e gestão da inovação. 

 
2.5. Propriedade intelectual, transferência de tecnologia e transferência de 

conhecimento 

Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de PD&I do CTEC 
SOFTSUL e, em caso de criações, promover as suas proteções (patente, registro de 
software, desenho industrial, etc.) quanto à propriedade intelectual junto aos organismos 
de proteção. 

Celebrar e apoiar a celebração de contratos de transferência de tecnologia e de 
licenciamento para outorga/usufruto de direito de uso ou de exploração de criação 
(patente, software, marca, etc.) decorrentes de atividades e projetos de PD&I do CTEC 
SOFTSUL, desde que não conflitam com os interesses do CTEC SOFTSUL e sem 
prejuízo de sua atividade final, gerenciando e controlando os direitos e obrigações deles 
decorrentes. 

Apoiar a concessão de participação do(s) respectivo(s) criador(es) nos ganhos 
econômicos, auferidos a partir de projetos de PD&I do CTEC SOFTSUL, resultantes de 
contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de 
uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha(m) sido o(s) inventor(es), 
obtentor(es) ou autor(es). 
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2.6. Compartilhamento de infra-estrutura e laboratório. 

Incentivar, mediante requisição e agendamento prévio, a utilização dos laboratórios do 
CTEC SOFTSUL, assim como, equipamentos, instrumentos e materiais existentes em 
suas dependências por outras ICTs, empresas ou pessoas físicas para a execução de 
atividades de PD&I, desde que tal uso não interfira diretamente em sua atividade-fim 
nem com ela conflite. 

Disponibilizar o uso dos espaços destinados à PD&I, assim como sua área de coworking 
à pessoas, empresas e outras entidades do ambiente produtivo, para o desenvolvimento 
de atividades de PD&I. 

 

 

Alfredo Bandeira Bohn      José Antônio Antonioni 
Presidente do Conselho de Administração   Diretor Presidente 

 

 


