
Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em Minas Gerais
Um marco para o Estado

Decreto 47.442/2018





Ciência, Tecnologia e Inovação têm sido um dos principais motores do desenvolvimento econômico-social das nações e, cada 
vez mais, o progresso está relacionado com a transformação dos conhecimentos gerados nas universidades e instituições de 
pesquisa que chegam à sociedade.

Minas Gerais conta com um terreno ativo e ocupa posição de destaque no ecossistema de inovação. O Estado é um dos que 
tem mais universidades federais no país – e muitas delas são bem colocadas em avaliações nacionais e internacionais, como 
a Universidade Federal de Minas Gerais – além de várias outras instituições de ensino, pesquisa e centros tecnológicos de 
excelência. Ainda nesse contexto, em Minas são mais de mil empresas de base tecnológica, distribuídas em quatro parques 
tecnológicos, 21 incubadoras, 13 aceleradoras, 31 comunidades e dezenas de espaços de coworking, segundo dados do Cen-
so Mineiro de Startups e demais Empresas de Base Tecnológica, realizado pelo Hub Minas Digital, da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, divulgado em junho de 2018. 

Esses números consolidam o Estado como celeiro de fomento ao empreendedorismo inovador e denota um grande potencial 
de desenvolvimento econômico na era do conhecimento. 

Para regulamentar medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, à capacitação tecnológica, ao alcan-
ce da autonomia tecnológica de Minas Gerais, foi publicado, em 05 de julho de 2018, o Decreto 47.442/2018 que estabelece, 
no âmbito do Estado, regulamentação semelhante à Federal. O propósito do Decreto é apoiar a inovação e efetivar política 
estadual de desenvolvimento científico e tecnológico, tanto no ambiente produtivo, como no meio acadêmico e nos centros 
de pesquisas mineiros

Regulamentação da CiênCia, teCnologia e inovação em minas geRais

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html%3Ftipo%3DDEC%26num%3D47442%26comp%3D%26ano%3D2018%26texto%3Doriginal


As parcerias da Administração Pública Estadual com o setor privado e a interação com o ambiente internacional com vistas ao 
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas e de geração produto, serviço ou processo inovadores são alguns dos 
destaques do Marco Regulatório de Minas Gerais.

O Decreto informa como agências de fomento, além da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), 
já consolidada há mais de 30 anos, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e o Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais (BDMG), este como agência financeira de fomento.

Outro destaque é a instituição do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais (Secti-MG), que contará com a 
participação tanto de setores públicos, como privados, englobando universidades, Instituições de Pesquisa Científica, Tecno-
lógica e de Inovação (ICTs), empresas, agências de fomento, fortalecendo assim o ecossistema de inovação mineiro. 

O principal objetivo é que todos os envolvidos nesse ambiente apoiem a criação, a implantação e a consolidação de ambien-
tes promotores de inovação, permitindo o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre 
as empresas e as ICTs.



O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação – Lei 13.243/2016 e Decreto 9.283/2018 , eesse último publicado em 08 de 
fevereiro de 2018, apresentam novos estímulos ao ecossistema de inovação do país. As novas regras ressaltam o intuito de 
que sejam mais dinâmicas as parcerias entre os setores públicos e privados para a promoção da pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico no país.
 
Acesse o E-book com os principais pontos do Marco Legal da C,T&I federal para a comunidade acadêmica e científica e empre-
sários inovadores.

Diante das perspectivas de oportunidades que a nova regulamentação apresenta, a Fundação de Desenvolvimento da Pes-
quisa (Fundep) promoveu o encontro Impacto – Marco Legal da C,T&I. No formato de painéis e rodadas de conversa, o evento 
reuniu especialistas para explorar todos os impactos que as novas possibilidades podem gerar para universidades e centros 
de pesquisa, empresas, startups e spinoffs. O evento contou com a parceria da Coordenadoria de Transferência e Inovação 
Tecnológica (CTIT) da UFMG e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes). 

Confira no site da Fundep vídeos e cobertura completa do evento Impacto – Marco Legal da C,T&I.

A seguir, os principais pontos do Regulamento da C,T&I de Minas Gerais.

maRCo legal da CiênCia, teCnologia e inovação – naCional

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm
http://www.fundep.ufmg.br/e-book-marco-legal-cti/
http://www.ctit.ufmg.br/
https://ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/editoria/impacto-fundep/


Conceitos e apresentações

Agência de fomento: órgão ou instituição público ou privado que tenha, entre os seus objetivos, o financiamento de ações 
que visem estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação.

Agência de fomento 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) 
Promove atividades de fomento, apoio e incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado.

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemge)
Promove o desenvolvimento econômico do Estado, do investimento estratégico em atividades, 
setores e empresas que tenham grande potencial de assegurar o aumento da renda e do bem
-estar da população mineira, entre outros fomentos a projetos nas áreas de ciência, tecnologia, 
pesquisa e inovação.

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
Agente financeiro, na forma de agência oficial de fomento, para promover o desenvolvimento 
econômico e social do Estado.

legislação mineiRa – noRma: deCReto 47.442/2018

inCentivos à inovação e à pesquisa CientífiCa e teCnológiCa no âmbito 
de minas geRais



Incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico 
ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento; facilitando a criação e o desenvolvimento de empresas que 
tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação.

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação no Estado de Minas Gerais (ICTMG): órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasilei-
ras, com sede e foro no País, que tenha, em sua missão institucional-objetivo, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científi-
co ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos executados em Minas Gerais. 
ICTMG pública estadual: integrante da administração pública direta ou indireta do Estado, incluídas as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista. 
ICTMG privada - constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTMG, com ou sem personalidade jurídica 
própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições 
previstas na Lei Federal nº 10.973, de 2004.

Fundação de apoio: tem a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento 
institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTMG, devendo ser registrada e cre-
denciada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sedectes.



Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, ser-
viços ou processos ou que agregue, ao que já existe, outras funcionalidades e características, resultando em melhorias e em 
efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova 
cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o 
surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores. 

Criador: pessoa física que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

Pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, detentor de função ou emprego público que realize, 
como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, 
obtentor ou autor de criação.

Parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, 
da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de 
desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTMG, com ou sem vínculo entre si.

Polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias 
empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICTMG, recur-
sos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para 
consolidação, marketing e comercialização de novas tecnologias.

Ambientes promotores da inovação: espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes 
característicos da economia baseada no conhecimento e articulam empresas, órgãos e entidades da administração pública, 
as ICTMG, as agências de fomento e a sociedade, que envolvem duas dimensões:



Ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreen-
dedores e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e 
compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológi-
cos.
Mecanismos de geração de empreendimentos: mecanismos promotores de empreendimentos inovadores e de apoio ao de-
senvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, que envolvem negócios inovadores, baseados em diferenciais 
tecnológicos e buscam a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais, oferecem suporte para transformar ideias em 
empreendimentos de sucesso, e compreendem, entre outros, incubadoras de empresas, aceleradoras de negócios, espaços 
abertos de trabalho cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de produtos e processos.

Extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas 
e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado.

Capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

Risco tecnológico: possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é 
incerto em função do insuficiente conhecimento técnico-científico, à época em que se decide pela realização da ação.

Entidade gestora: entidade de direito público ou privado responsável pela gestão de ambientes promotores de inovação.



Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais (Secti-MG)

O Decreto institui o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais (Secti-MG), com o objetivo de incentivar o de-
senvolvimento econômico e sustentável do Estado por meio da inovação tecnológica e do estímulo a projetos e programas 
especiais, articulados entre o setor público e privado. 

Entre os principais agentes deste sistema estão o Governo do Estado, que é o responsável por aplicar e fomentar essas políti-
cas públicas de ciência e tecnologia; as Universidades e institutos de pesquisa, que realizam pesquisas, geram e disseminam 
os conhecimentos científicos e tecnológicos; e as Empresas, que transformam esse conhecimento em produtos, processos e 
serviços. 

O Secti-MG é integrado por: ICTMG; agências de fomento; parques científicos e tecnológicos, incubadoras de empresas de 
base tecnológica, polos tecnológicos, ambientes promotores de inovação e demais arranjos institucionais, que atraem empre-
endedores e recursos financeiros; empresas brasileiras, instituições econômicas e financeiras, sociais e culturais que impulsio-
nam o desenvolvimento tecnológico do Estado; Sedectes.



estímulo à ConstRução de ambientes espeCializados e
CoopeRativos de inovação



Para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que visem à geração de produtos, processos e serviços inovadores e à 
transferência e difusão de tecnologia, de forma a incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitivida-
de e a interação entre as empresas e as ICTMG; a administração pública direta e indireta e as agências de fomento poderão 
estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTMG e 
entidades privadas sem fins lucrativos.

Parcerias internacionais

Também poderão ser contempladas redes e projetos de cooperação internacional (com parceiros estrangeiros) para pesquisa 
tecnológica, ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação e empresas nascentes, e forma-
ção e capacitação de recursos humanos qualificados. 

O Estado estimulará a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras, promovendo sua intera-
ção com as ICTMG e as empresas, oferecendo-lhes acesso aos instrumentos de fomento. 
No caso de projetos de cooperação internacional que envolvam atividades no exterior, as despesas efetuadas com recursos 
públicos devem ser de natureza complementar, exceto quando o objeto principal da cooperação for a formação e a capaci-
tação de recursos humanos.

A titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria 
deverão ser previstas pelas partes em instrumento jurídico específico.

alianças estRatégiCas e pRojetos de CoopeRação 



Poderão ser firmadas alianças estratégicas com vistas à cooperação com concessionárias de serviços públicos por meio de 
suas obrigações legais de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

As ICTMG públicas estaduais poderão exercer atividades fora do território nacional, sendo permitido, assim, a celebração de 
acordos, convênios ou contratos com entidades estrangeiras, públicas ou privadas, ou com organismos internacionais.

Entre os objetivos dessa atuação no exterior, destacam-se: a geração de conhecimentos e tecnologias inovadoras; a contribui-
ção no alcance das metas estratégicas do Estado; a interação e participação institucional brasileira com organizações e grupos 
de excelência; negociação de ativos de propriedade intelectual com entidades internacionais ou estrangeiras.

As ICTMG públicas estaduais poderão: instituir laboratórios, centros, escritórios em ICT estrangeira ou representações em 
instalações físicas próprias no exterior; e enviar equipamentos e recursos humanos para atuação no exterior; desde que ob-
servadas as normas do art. 5º do Decreto.



Como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e 
as ICTMG, a administração pública direta e indireta, as agências de fomento e as ICTMG públicas estaduais poderão apoiar a 
criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação no Estado.

As incubadoras de empresas, os parques, os polos tecnológicos e os demais ambientes promotores da inovação estabelecerão 
suas regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para seleção de empresas para ingresso 
nesses ambientes.

Para esse apoio à implantação e consolidação de ambientes promotores da inovação, a administração pública direta e indire-
ta, as agências de fomento e as ICTMG públicas estaduais poderão:

I - Ceder o uso de imóveis, sob o regime de cessão de uso de bem público, observada a legislação vinculada à condição jurídica 
do cedente, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira às empresas e às ICTMG interessadas; ou à enti-
dade privada, com ou sem fins lucrativos, que tenha por missão institucional a gestão de ambientes promotores da inovação. 
Observar legislação e condições descritas nos art. 7 e 8 do Decreto.

fomento a ambientes pRomotoRes da inovação



II - Participar da criação e da governança das entidades gestoras de ambientes promotores da inovação, desde que ado-
tem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução e operação. As entidades 
privadas gestoras estabelecerão suas regras para: fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria; sele-
ção (por meio de edital) de empresas e instituições para ingresso nesses ambientes; captação de recursos, participação 
societária, aporte de capital e criação de fundos de investimento; a gestão e o funcionamento dos ambientes promoto-
res da inovação. Observar regras na íntegra nos art. 9 e 10 do Decreto.

III - Conceder financiamento, subvenção econômica e outros tipos de apoio financeiro, reembolsável ou não reembolsá-
vel e incentivos cabíveis, incluindo a transferência de recursos públicos para obras de ampliação de área construída ou 
instalação de novas estruturas físicas em terrenos de propriedade particular, resguardada sua titularidade e mediante 
contrapartida ou prazo suficiente para amortização dos investimentos realizados, em consonância com legislações es-
pecíficas.

IV - Disponibilizar espaço em prédios compartilhados a interessados em ingressar no ambiente promotor de inovação. 
As ICTMG públicas estaduais poderão, mediante contrapartida, financeira ou não, e por prazo determinado, nos termos 
do contrato ou convênio, com a interveniência ou não de fundação de apoio: compartilhar e permitir a utilização de seus 
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações; permitir o uso de seu capital intelectual em 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Observar condições no art. 11 do Decreto.



As ICTMG beneficiadas pelo poder público deverão prestar informações à Sedectes sobre os indicadores de 
desempenho dos ambientes promotores da inovação, quando couber.

O apoio poderá ser realizado isoladamente ou de forma consorciada com empresas, ICTMG ou órgãos de 
diferentes esferas da administração pública e outras entidades privadas.



estímulo à paRtiCipação das iCtmg públiCas estaduais
no pRoCesso de inovação



As ICTMG públicas estaduais poderão celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de 
direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. Os critérios e as con-
dições para a contratação serão estabelecidos de acordo com a política de inovação das ICTMG públicas, podendo inclusive 
ser estabelecidos preços e condições diferentes para a transferência e o licenciamento para empresas diferentes, desde que 
devidamente motivado.

A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de 
relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.
Celebrados esses contratos, os dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços 
deverão repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação. Os contratos também poderão ser celebrados 
com empresas que tenham, em seu quadro societário, a própria ICTMG ou pesquisador público de ICTMG, inclusive quando 
este for o próprio criador, de acordo com a legislação e o disposto em sua política institucional de inovação.

É dispensável a realização de licitação, nos termos do inciso XXV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, em contratação 
realizada por ICTMG pública estadual ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de 
direito de uso ou de exploração de criação protegida.

liCenCiamento e tRansfeRênCia de teCnologia

Contratação sem exclusividade



A contratação para transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 
poderá ser realizada com cláusula de exclusividade, a qual deve ser precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica 
em sítio eletrônico oficial da ICTMG pública estadual, na forma estabelecida em sua política de inovação. A empresa detentora 
do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a cria-
ção dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICTMG pública estadual proceder a novo licenciamento e 
transferência.

A remuneração de ICTMG privada pela transferência de tecnologia e de licenciamento para uso ou exploração de criação por 
ela desenvolvida, bem como oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não representa impeditivo para sua manuten-
ção ou classificação como entidade sem fins lucrativos. 

Serviços Técnicos

A ICTMG pública estadual pode prestar às instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados, visando, entre 
outros objetivos, à maior competitividade das empresas. O servidor, o militar ou o empregado público estadual envolvido 
nessa prestação de serviços poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICTMG pública estadual ou por meio de 
fundação de apoio, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeada exclusivamente com recursos arrecadados 
no âmbito da atividade contratada.



Acordos de Parcerias

É facultado à ICTMG pública estadual celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas, inclusive as agências 
de fomento, para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnolo-
gia, produto, serviço ou processo.

Nos casos de desenvolvimento em parceria com empresas, o licenciamento da tecnologia para a empresa parceira poderá 
ser realizado com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, e deve ser estabelecida a forma de remuneração da 
ICTMG pública estadual.

O servidor, o militar, o empregado da ICTMG pública estadual e o aluno de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação 
envolvidos na execução das atividades poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICTMG pública estadual 
a que estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento.

As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos 
resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurado aos signatários o direito à exploração, ao licencia-
mento e à transferência de tecnologia. 

A ICTMG pública estadual pode ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, mediante 
compensação financeira ou não, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto ao licenciamento da criação à ad-
ministração pública sem o pagamento de royalty ou de outro tipo de remuneração. Observar as regras para a concessão dos 
direitos de criação nos art. 27 a 30 do Decreto.



Exercício da atividade de P,D&I pelo pesquisador público

O pesquisador público estadual em regime de dedicação exclusiva poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desen-
volvimento e inovação em ICTMG ou em empresa e participar da execução de projeto custeado com base no Decreto, desde 
que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa 
nesse órgão, a depender de sua respectiva natureza.

Assim, a administração pública deverá prover meios para que seja facultado ao pesquisador público estadual o afastamento 
para prestar colaboração (com atividades compatíveis à natureza de seu cargo efetivo) a outra ICT, observada a aprovação e 
conveniência da ICTMG pública estadual de origem, nos termos de sua política de inovação, bem como observada a legislação 
estadual vigente.

Durante o período de afastamento, serão assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo, 
o soldo do cargo militar ou o salário do emprego público da instituição de origem, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, bem como progressão funcional e os benefícios do plano de 
seguridade social ao qual estiver vinculado, conforme disposto na legislação específica da carreira. Suas gra-
tificações específicas do pesquisador público em regime de dedicação exclusiva serão garantidas, desde que 
seja de conveniência da ICTMG pública estadual de origem. No caso de pesquisador público em instituição 
militar, seu afastamento estará condicionado à autorização do dirigente máximo à qual se subordine.

A critério da administração pública estadual poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não 
esteja em estágio probatório, licença sem remuneração (de até três anos consecutivos, renovável por igual 
período) para constituir empresa, com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.

Não se aplica ao pesquisador público estadual que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante 
o período de vigência da licença, o disposto no inciso VI do art. 217 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e 
seus regulamentos.



Política de Inovação

A ICTMG pública estadual instituirá sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que 
orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades 
da política estadual de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica. 

A política de inovação deverá dispor, além das diretrizes e dos objetivos previstos na Lei Federal nº 10.973-2004: regras de par-
ticipação, remuneração e afastamento ou licença de servidor ou empregado público (observadas as diretrizes da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a legislação estadual correlata); captação, gestão e aplicação das receitas pró-
prias; qualificação e avaliação da adoção dos resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; apoio ao inventor 
independente.



Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICTMG pública estadual deverá dispor de Núcleos de Inovação Tecnológica 
(NIT) próprio ou em associação com outras ICTMG.

A representação da ICTMG pública estadual, no âmbito de sua política de inovação, poderá ser delegada ao gestor do NIT.

O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos, inclusive sob a 
forma de fundação de apoio.

núCleo de inovação teCnológiCa 



Competências do NIT:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras for-
mas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições 
deste decreto;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção;

IV - opinar sobre a conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;

V - opinar sobre a conveniência da divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição;

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de 
forma a orientar as ações de inovação da ICTMG pública estadual;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICTMG pública estadual;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICTMG pública estadual com empresas, em especial para as atividades pre-
vistas nos art. 6º ao 9º da Lei Federal nº 10.973, de 2004;

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia da ICTMG pública estadual.



A administração pública direta e indireta, as ICTMG públicas estaduais e as agências de fomento, observadas suas competên-
cias legais e estatuárias, promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inova-
dores em empresas e entidades de direito privado sem fins lucrativos, que executarem suas atividades no Estado.

As ações previstas serão realizadas mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a 
serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de PD&I, para atender às prioridades da política 
industrial e tecnológica, que deverão se embasar nas diretrizes:

estímulo à inovação nas empResas

I - Promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvimento econômico e social do estado, 
mediante estímulos que tenham potencial para gerar, de forma perene e ambientalmente sustentável, o aumento da renda e 
do bem-estar social e humano dos mineiros.

II - Ampliação dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação e direcionamento à geração de negócios inovadores.

III - Promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recur-
sos humanos, econômicos e financeiros para tal finalidade.

IV - Aumento da cooperação e da integração entre a iniciativa privada, o meio acadêmico e a administração pública.



V - Aproximação entre as universidades e o mercado e ajuste dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual, 
no sentido de favorecer o ambiente de negócios inovadores.

VI - Promoção da cultura de propriedade intelectual e do acesso aos mecanismos de proteção como estratégia e fonte 
de conhecimento para a inovação.

VII - Adoção de políticas para melhorar a visão estratégica, a qualificação e a capacitação técnica do empreendedor, 
de modo a gerar empresas mais competitivas, com diferencial de mercado, incorporação de tecnologias apropriadas e 
propiciadoras de inovação.

VIII - Estímulo e valorização do empreendedorismo como gerador de inovação em ambientes públicos e privados.



Instrumentos de promoção e incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores*:

I - Subvenção econômica
II - Financiamento
III - Participação societária
IV - Bônus tecnológico
V - Encomenda tecnológica
VI - Incentivo fiscal
VII - Concessão de bolsas
VIII - Uso do poder de compra do Estado
IX - Fundos de investimentos
X - Fundos de participação
XI - Títulos financeiros, incentivados ou não
XII - Previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regu-
lações setoriais

* Observar a regulação nos art. 48 ao art. 61 do Decreto.

A administração pública direta e indireta, as ICTMG públicas estaduais e as agências de fomento poderão utilizar mais de um 
instrumento de estímulo à inovação, a fim de conferir efetividade aos programas de inovação em empresas, inclusive para o 
desenvolvimento do mesmo projeto. As agências de fomento deverão promover, por meio de programas específicos, ações 
de estímulo à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive mediante extensão tecnológica realizada pela ICTMG.



As ICTMG públicas estaduais poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993, bem como do inciso VI do art. 29 da Lei Federal nº 13.303, de 2016, por prazo determinado, com fundações 
instituídas com a finalidade de apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos ins-
titucionais e a gestão da política de inovação, englobando a gestão administrativa e financeira necessárias à execução desses 
projetos. 

Os parques e polos tecnológicos, as incubadoras de empresas, as associações e as empresas criados com a participação de 
ICTMG pública estadual poderão utilizar fundação de apoio a ela vinculada ou com a qual tenham acordo ou contrato

Os recursos e direitos dos projetos poderão ser repassados pelos contratantes diretamente para as Fundações de Apoio.

Para isso, as Fundações de Apoio deverão se credenciar na Sedectes que atuará com o apoio do Grupo de Apoio Técnico em 
Minas Gerais (GATMG).

Os ajustes firmados entre as ICTMG, as fundações de apoio, as agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado 
sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, poderão prever a destinação de percentual de até 15% dos recursos 
para cobertura de despesas operacionais e administrativas necessárias à sua execução.

Relações entRe fundações de apoio, iCtmg e agênCias de fomento



É facultado aos órgãos e entidades da administração pública, ICTMG públicas estaduais e agências de fomento a celebração 
de parcerias, convênios ou outros ajustes – a partir de chamamento público – com instituições públicas e privadas, inclusive 
com a interveniência de Fundação de Apoio, para:

I - Promoção e execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com ou sem repasse de recursos financeiros.
II - Incremento e criação de tecnologia, produto, serviço ou processo.
III - Capacitação científica e tecnológica de recursos humanos das ICTMG públicas estaduais e dos órgãos e entes da adminis-
tração pública estadual.

A Fapemig poderá firmar parcerias com os demais entes da administração pública estadual e com entidades privadas voltadas 
a pesquisa e PD&I, para viabilizar e operacionalizar chamadas.

As instituições públicas e privadas que integram os acordos de parceria poderão permitir a participação de seus recursos 
humanos para as ações conjuntas, inclusive para as atividades de apoio e de suporte, e também ficarão autorizadas a prover 
capital intelectual, serviços, equipamentos, materiais, propriedade intelectual, laboratórios, infraestrutura e outros meios per-
tinentes à execução do plano de trabalho.

Chamamento Público: consultar regras nos art. 74 a 77 do Decreto.

Plano de trabalho: consultar regras nos art. 78 e 79 do Decreto.

paRCeRias paRa pesquisa, CiênCia, teCnologia e inCentivos à inovação

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html%3Ftipo%3DDEC%26num%3D47442%26comp%3D%26ano%3D2018%26texto%3Doriginal
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html%3Ftipo%3DDEC%26num%3D47442%26comp%3D%26ano%3D2018%26texto%3Doriginal


Os instrumentos jurídicos das parcerias são:

- Termo de Outorga (transferência de recursos a pessoas físicas, diretamente ou por meio de ICTMG ou de Fundação de Apoio)

- Acordo de Parceria para PD&I (celebrado por ICTMG com instituição pública ou privada, inclusive agência de fomento – dis-
pensado o chamamento público, sem repasse de recursos públicos, mas com possibilidade de repasse de recursos do parceiro 
privado)

- Convênio para PD&I (concessão de recursos pela administração pública)

- Termo de Outorga para Estímulo à Inovação (concessão de subvenção econômica e de bônus tecnológico para estimular a 
inovação nas empresas)



Na execução de parcerias que envolvam recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio e demais parceiros 
adotarão regulamento específico para aquisições e contratações de bens e serviços, que garanta a observância dos princípios 
da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, observada a legislação aplicável.

Nesse caso, as compras devem ter: cotação prévia de preços com, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos; justi-
ficativa da escolha do fornecedor ou prestador de serviços; contrato firmado com o fornecedor ou prestador de serviços esco-
lhido e seus aditivos; atestado de que os bens ou serviços adquiridos foram recebidos ou realizados em condições satisfatórias 
e em conformidade com o plano de trabalho; documentos relativos ao pagamento e à comprovação de despesas.

Na contratação de bens e serviços, poderão ser utilizadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação aplicáveis à 
concedente, contratante ou financiador.

Regulamento de CompRas



É vedada, na hipótese de utilização de recursos públicos estaduais relativos à parceria:

I - Contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste em Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Admi-
nistração Pública do Estado de Minas (Cadin-MG) e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Adminis-
tração Pública Estadual (Cafimp).

II - Contratação de fornecedor ou prestador de serviço que não apresentar Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas 
Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa.

III - Contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 
grau, de ocupantes de cargos de direção superior da concedente, contratante e financiadora.

IV - A utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento de parceria, ainda que em caráter emergencial.

V - A realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência da parceria; com multas, juros ou correção monetária (salvo se 
decorrentes de atrasos da administração pública do Poder Executivo na liberação de recursos financeiros); com publicidade, salvo 
as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação 
social ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. 
(O parceiro somente poderá pagar despesas em data posterior ao término da execução do convênio quando o fato gerador da 
despesa tiver ocorrido durante sua vigência, mediante justificativa a ser avaliada na prestação de contas.)



Os recursos das parcerias serão depositados e geridos em conta bancária específica da parceria, em instituição financeira ofi-
cial. 

Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos deverão ser aplicados: em caderneta de poupança (se a previsão de 
seu uso for igual ou superior a um mês); em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto 
lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos inferiores a um mês. A utilização dos 
rendimentos deverá ser justificada e comprovada na prestação de contas, estando sujeita às mesmas condições exigidas para 
os recursos transferidos, e, salvo previsão contrária no instrumento, independe de aditamento. Os rendimentos das aplicações 
financeiras não poderão ser computados como contrapartida financeira, quando houver.

Na conclusão, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública.

Poderão ser realizados, mediante justificativa circunstanciada e em caráter excepcional, saques para pagamento em dinheiro 
a pessoas físicas que não possuam conta bancária ou saques para atender a despesas de pequeno vulto, adotando-se, em 
ambas as hipóteses, mecanismos que permitam a identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais paga-
mentos constar em item específico da prestação de contas.

Deverá ser garantido o controle contábil específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto.

Deverá ser permitido o livre acesso do controle interno, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado aos processos, 
aos documentos e às informações relacionadas aos instrumentos, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

Estão autorizados o remanejamento e a transferência de recursos de categoria de programação para outra, conforme diretri-
zes específicas.

movimentações dos ReCuRsos



A execução da parceria será monitorada pelo concedente, financiador ou outorgante, que designará comissão ou um respon-
sável para tanto, com fins de demonstrar o cumprimento do cronograma e das metas estabelecidas no plano de trabalho, por 
meio da análise do relatório de monitoramento de metas apresentado pela outra parte.

Além da comissão de avaliação, a concedente poderá dispor de equipe própria ou, ainda, de apoio técnico de terceiros, além 
de delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades para o monitoramento.

Para possibilitar o monitoramento e a avaliação, a parte convenente ou financiada ou outorgada deverá apresentar ao órgão 
ou entidade estadual, periodicamente, relatório de monitoramento.

O órgão ou entidade deverá, quando possível, realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento e avaliação da 
parceria.

monitoRamento e avaliação das paRCeRias



Os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados com base na Lei Federal nº 10.973, de 2004, e na Lei nº 
22.929, de 2018, seguirão formas simplificadas e uniformizadas, de modo a garantir a governança e a transparência das in-
formações e serão apresentados anualmente, preferencialmente, na forma eletrônica, compatível com as características das 
atividades de ciência, tecnologia e inovação.

Com o objetivo de demonstrar e verificar resultados, a prestação de contas deve conter elementos que permitam avaliar o 
cumprimento da finalidade, a execução do objeto e o alcance das metas, bem como o nexo de causalidade da receita e da 
despesa.

Deverá ser implementado módulo eletrônico de prestação de contas. Enquanto não instituído o módulo digital, a prestação 
de contas deverá ser realizada com a apresentação de cópias simples dos documentos originais, em primeira via ou documen-
to equivalente, devendo as faturas, recibos, notas fiscais, eletrônicas ou não, e quaisquer outros documentos comprobatórios 
serem emitidos em nome do parceiro.

Os auxílios concedidos para participação individual ou coletiva em evento no país ou no exterior, publicação em revista in-
dexada e estágio técnico-científico estarão sujeitos à prestação de contas simplificada, bastando o envio do cumprimento do 
objeto para comprovação de sua execução.

As prestações de contas devem ser enviadas no prazo máximo de sessenta dias após o término da vigência da parceria e pode 
ser estipulado prazo inferior no instrumento jurídico pactuado.
A administração pública convenente ou outorgante deverá estipular faixas de valores mais expressivos em que a prestação de 
contas parcial será exigida, conforme regulamento interno e previsão no instrumento jurídico firmado.

pRestação de Contas



O relatório de informações básicas sobre a aplicação dos recursos da parceria conterá: quadro demonstrativo da execução 
da receita e das despesas; relação de bens permanentes adquiridos ou produzidos; demonstrativo de aplicação financeira; 
extrato da conta corrente e da conta de investimento específicos da parceira; comprovante de devolução ao tesouro estadual 
dos saldos em conta corrente e de aplicação financeira, com o respectivo Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou do-
cumento equivalente, ou quando se tratar de transferência de recursos de convênio de entrada, comprovante de depósito na 
conta específica do referido convênio ou contrato de repasse celebrado pelo órgão.

Verificadas irregularidades ou impropriedades na prestação de contas, o órgão concedente, outorgante ou financiador notifi-
cará o parceiro, fixando o prazo máximo de 30 dias, prorrogável uma vez, por igual período, para apresentação de justificativa 
ou saneamento das irregularidades.

Na hipótese do não envio da prestação de contas parcial, o órgão ou entidade concedente, outorgante ou financiador poderá 
suspender a liberação dos recursos.

O parecer conclusivo do concedente sobre a prestação de contas final deverá opinar, alternativamente, pela: aprovação da 
prestação de contas; aprovação da prestação de contas com ressalvas; rejeição parcial; rejeição da prestação de contas (casos 
de omissão no dever de prestar contas; descumprimento injustificado dos resultados e metas pactuadas; dano ao erário de-
corrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos).

Caberá ao ordenador de despesas, com fundamento no parecer conclusivo, no prazo de dez dias, aprovar a prestação de con-
tas, caso comprovada a execução da parceria.

Quando o atual representante legal do parceiro não for o responsável pela causa da não aprovação da prestação de contas ou 
por sua omissão, aquele poderá ser liberado para receber novas transferências, mediante suspensão da inadimplência por ato 
expresso do ordenador de despesa da concedente ou outorgante, observados requisitos previstos no Decreto.



No caso de denúncia ou rescisão do instrumento jurídico, os partícipes ficam vinculados às responsabilidades, inclusive de 
prestar contas relativas ao prazo em que tenham participado da parceria.

Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção da parceria, caso não tenha ocorrido liberação de recursos, não há obrigação 
de prestar contas.

Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção da parceria, caso tenha ocorrida liberação de recursos, com execução parcial 
dos instrumentos de parceria, deverá ser procedida à devolução dos saldos em conta dos recursos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, observada quanto a estas a proporcionalidade dos 
recursos transferidos e da contrapartida, se houver, exigida a prestação de contas dos recursos recebidos nos termos estabe-
lecidos.

As novas regras de prestação de contas simplificada aplicam-se aos instrumentos que, na data da entrada em vigor do Decre-
to, estejam em fase de execução do objeto ou de análise de prestação de contas.



Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa



Conexão entre pesquisa e a sociedade

Apoiar e desenvolver pesquisas, contribuindo para a transformação do conhecimento em 
avanços na educação, saúde, cultura e diversos outros benefícios para a sociedade. Esse é o 
propósito da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep).

Facilitadora e ponte que conecta a pesquisa à sociedade, a Fundação viabiliza projetos da 
UFMG e outras importantes instituições do Brasil, oferecendo soluções em gestão estratégica 
de recursos para pesquisa, ciência, tecnologia e inovação.

Alinhada às tendências internacionais da economia do conhecimento, a Fundep é vanguarda 
na transformação dos saberes gerados nas universidades em produtos, processos e serviços. 
Foi a primeira Fundação de Apoio a criar uma agência para identificar, investir e desenvolver 
negócios inovadores que tenham com alto potencial de crescimento e geração de produtos 
para a sociedade – a Fundepar, além de implementar, também, a aceleradora de startups em 
estágio inicial Lemonade.

Os processos de gestão de projetos da Fundep são reconhecidos internacionalmente: a Funda-
ção tem a certificação ISO 9001:2015 de seu Sistema de Gestão da Qualidade. 

Com 43 anos de atuação, a Fundep é referência no cenário das Fundações de Apoio pelos avan-
ços em gestão, processos e plataformas e vem conquistando cada vez mais destaque no ecos-
sistema de empreendedorismo e inovação nacional.

fundep





A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFMG, em con-
sonância com o artigo 16 da Lei 10.973/04 (Lei de Inovação Tecnológica). 

A CTIT atua em três eixos principais, a saber: proteção de ativos de propriedade intelectual gerados na Universidade, parcerias 
e licenciamento de tecnologias, e ações de incubação e empreendedorismo. Possui equipe multidisciplinar capacitada para 
lidar com as diversas questões que envolvem a gestão da inovação.

Em seus vinte anos de existência, a CTIT acumulou resultados importantes em seus três eixos de atuação. Por exemplo, no 
eixo da Propriedade Intelectual, em 2016 a UFMG bateu seu próprio recorde histórico em número de depósitos de patentes 
no Brasil, com 70 pedidos solicitados somente naquele ano. Atualmente a Universidade lidera o ranking do Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual – INPI, como a Universidade brasileira com maior número de depósitos, entre os residentes no País. 

Já no esforço para que as tecnologias geradas na Universidade cheguem até a sociedade na forma de novos produtos, proces-
sos e serviços, a CTIT atua para licenciar tecnologias ao mercado, bem como para realizar parceiras para o co-desenvolvimento 
de soluções tecnológicas. 

Ctit

http://ufmg.br


A UFMG já realizou quase 100 contratos de licenciamento nas várias áreas tecnológicas, empenho que se traduziu em recor-
de também no valor de royalties percebidos pela Universidade no último ano. Em relação aos licenciamentos, destaca-se a 
plataforma Somos, utilizada não apenas pela UFMG, mas por inúmeras Universidades, como UNICAMP e UFRJ, como valiosa 
ferramenta de busca de produção acadêmica. Na área biotecnológica, destaca-se a vacina Leishtech, licenciada para o labora-
tório HERTAPE, sendo a única vacina aprovada pelo Ministério da Agricultura (MAPA) para imunizar cães contra Leishmaniose. 
Além disso, merece destaque a Mosquitrap, tecnologia que avalia focos de dengue com o objetivo de auxiliar a estruturação 
de políticas de saúde pública. 

Na criação da cultura empreendedora para transformar os conhecimentos em oportunidades de negócios, a CTIT atua de 
forma ativa em eventos e disciplinas de empreendedorismo acadêmico, inclusive com parceiros internacionais, a exemplo das 
universidades holandesas de Ciências Aplicadas Avans Hogeschool, HZ e Has.

Os resultados mostram o esforço da UFMG na contribuição do fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação (SNI).

www.ctit.ufmg.br

http://www.fundep.ufmg.br/solucoes/sistema-somos/


Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em Minas Gerais
Um marco para o Estado

Decreto 47.442/2018

Material produzido pela Fundep (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa), contou com a revisão de Juliana Crepalde,
coordenadora executiva da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG e de Regina Mattos,

procuradora da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerias (Fapemig).



www.fundep.ufmg.br

https://www.facebook.com/FundepOficial/
https://www.linkedin.com/company/funda-o-de-desenvolvimento-da-pesquisa---fundep

