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COMPREENDENDO O PERÍODO DE NOV/2016 A
NOV/2020.

 

1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE(i)

    A Agência de Inovação (AIN) ( http://inovacao.ufscar.br/) é um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) formalizado atendendo
a previsão da Lei de Inovação 10.973/04, e considerada um “NIT Qualificado” pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP). Suas principais atuações são na área de Proteção à Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia para o setor
produtivo, articulação de parcerias e novos negócios para a UFSCar, estímulo ao Empreendedorismo, além das atividades de
Comunicação, Apoio Jurídico e Gestão Administrativa. Ademais, a Agência de Inovação da UFSCar possui ações de disseminação da
cultura de inovação e capacitação da comunidade, através da oferta de palestras e minicursos de Busca de Anterioridade, Introdução à
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, Noções de Patentes e Prospecção de Tecnologias, dentre outras. 
  De forma histórica, as discussões acerca da Propriedade Intelectual na UFSCar iniciaram no final da década de 1990, sendo hoje
formalizada por meio de diversos documentos (portarias e resoluções), cada um regulamentando diferentes aspectos da política de PI
da UFSCar. Ressaltamos que esta política está em vigência e é efetivamente utilizada, já que a UFSCar recebeu, nos últimos anos,
mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)/ano, à título de royalties pelo uso de propriedades intelectuais desenvolvidas na
UFSCar e licenciadas pelo  setor produtivo. Os documentos são:

1. Portaria GR n. 627/03: Instituiu o programa de proteção à propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da
UFSCar;

2. Portaria GR n. 637/03: Instituiu a Comissão Especial de Propriedade Industrial e Difusão Tecnológica (COEPI);
3. Portaria GR n. 823/08: Dispôs sobre a política de inovação tecnológica e instituiu a Agência de Inovação como Núcleo de

Inovação Tecnológica (NIT) da UFSCar;
4. Resolução 01/2014: Regulamentou os procedimentos para proteção de marcas de natureza institucional;
5. Resolução 02/2014: Regulamentou a proteção de marcas vinculadas a outros ativos de propriedade intelectual;
6. Resolução 03/2016: Regulamentou a avaliação da conveniência das ações destinadas à manutenção de patentes da UFSCar

(abandono de patentes com pouco potencial de mercado);
7. Resolução 04/2016: Regulamentou o apoio aos inventores independentes;
8. Resolução 07/2017: Estabeleceu a periodicidade e critérios para o processamento das receitas de royalties;
9. Resolução CONSUNI 881: Regulamentou a propositura e tramitação de Projetos de Inovação no âmbito da UFSCar;

10. Resolução 05/2017: Definiu valores para bolsas de inovação;
11. Resolução 06/2017: Estabeleceu a definição do percentual devido a título de ressarcimento no âmbito de projetos de inovação

na UFSCar;
12. Resolução 08/2019: Criou o programa de aproveitamento de estruturas visando oferecer de maneira pública espaços ociosos

da universidade às empresas para o desenvolvimento de atividades que promovem a inovação;
13. Resolução 09/2019: Regulamentou os procedimentos para a realização de cessão integral ou parcial de direitos sobre

Propriedade Intelectual para empresas ou terceiros.

As portarias e resoluções mencionadas, disponíveis, integralmente no link e anexadas neste processo: http://ain.ufscar.br/politica.pdf. 
 
  Uma das atribuições da AIN é processar os Royalties de tecnologias UFSCar, e emitir as ordens para a FAI distribuir os Royalties
para os inventores e departamentos da UFSCar. A Figura abaixo mostra a evolução do recebimento de royalties pela UFSCar até
Jun/2020.
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Atribuições principais

1. Gestão e Proteção de propriedade intelectual e sua manutenção: redação de patentes, cumprimento de exigências do INPI, e
depósito / registro / manutenção de ativos de propriedade intelectual: patentes, marcas, desenho industrial e programa de
computador. Assessoria na proteção e manutenção de cultivares perante ao MAPA, já que o registro é feito diretamente pelos
melhoristas;
 

2.  Transferência de tecnologia, incluindo prospecção de mercado, agendamento de reuniões e negociação de tecnologia e gestão de
contratos;
 

3. Capacitação em temas relacionados com Inovação, Empreendedorismo, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia;
 

4. Articulação de negócios, parcerias e projetos públicos e privados, nacionais e internacionais;
 

5. Deliberações e manifestações sobre propriedade intelectual, transferência de tecnologia, confidencialidade e publicações em
projetos e parcerias que a UFSCar participa; 

 
6. Elaboração e negociação de clausulas contratuais, como Acordo de Propriedade Intelectual (API), Termo de Compromisso,

Contrato de Licenciamento e exploração de Tecnologia, Acordo de Titularidade, Acordo de Envio de Material, Convênio de
Cooperação, bem como apoio na realização/ participação em eventos de difusão da cultura de inovação e empreendedorismo
dentro do ecossistema brasileiro de inovação;
 

7. Assessoria na tramitação de minutas no mestrado profissional e nos projetos de pesquisa vinculados à FAPESP (PIPE, editais
nacionais, internacionais e CEPID);
 

8. Produção de matérias jornalísticas para site e imprensa em geral;
 

9. Atuação permanente na difusão interna e externa da cultura da inovação e do empreendedorismo, através da produção de materiais
jornalísticos para os veículos da Agência e imprensa geral (regional e nacional);
 

10. Gerenciamento administrativo e realização do processamento das receitas de royalties.

 
Estrutura organizacional

Setor de Propriedade Intelectual
Setor de Transferência de Tecnologia
Setor de Comunicação
Setor Financeiro / Secretaria
Setor de Parcerias e Projetos
Diretoria

  A Agência também conta com o apoio da Comissão Especial de Propriedade Intelectual - COEPI, órgão que assessora a AIn nas
decisões sobre proteções de propriedade intelectual da UFSCar. Além disso, o órgão colegiado superior à Agência é o Conselho de
Inovação Tecnológica da UFSCar, presidido pelo(a) Reitor(a) com competência para deliberar sobre a política de Inovação da
UFSCar, tendo a Agência como unidade executiva de tal política. 
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Pessoal
  A AIN possui uma equipe híbrida composta por servidores UFSCar, colaboradores com vínculo via FAI e estagiárias. Atualmente a
composição é a seguinte:
 
Servidores públicos UFSCar:
- Rafael V. Aroca (DC) - Professor DE - (Diretor da AIN);
- André C. Félix Cardoso (DAdm) - Professor DE - (Vice-diretor da AIN);
- Patricia V. Martins (Tecnóloga / responsável pelo setor de Transferência de Tecnologia);
- Hamilton V. D. de Sousa (Assistente em administração / responsável pelo setor de Parcerias e projetos).
 
Colaboradores FAI.UFSCar, contratados em regime CLT:
- Nayara de C. Gaban - Analista responsável pelo setor de propriedade intelectual;
- Natalia C. dos Santos - Assistente responsável pela secretaria e setor financeiro;
- Tatiane F. Liberato - Analista responsável pelo setor de comunicação;
- Heloisa T. Bretas - Assessora Jurídica da FAI, que presta assessoria também à Agência.
 
Estagiárias:
- Marli S. A. Gagliardi - Estagiária na área de gestão de projetos / jurídico;
- Mariana A. Franzoni - Estagiária na área de comunicação.
 
  Atualmente a Agência tem atraso em algumas atividades, por falta de mais pessoas na equipe. Como observado acima, vários setores
são compostos por uma única pessoa, que participa de reuniões, treinamentos, executa todas as atividades operacionais e realiza
atendimentos, gerando sobrecarga e eventuais alongamento de prazos, já que uma única pessoa está fazendo todas atividades de cada
setor listado acima, e a AIN tem alta demanda por atendimentos à comunidade interna e externa.
 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS E ATIVIDADES DA UNIDADE(i)

  A Agência possui vários processos atividades. Os principais são:

1. Assessoria e orientação para o pesquisador executar a busca de anterioridade, para confirmação de que alguma invenção é inédita;
 

2. Redação, depósito e acompanhamento de tecnologias UFSCar (proteção);
 

3. Manutenção de ativos de PI: gerenciamento de pagamentos em parceria com a ProAd e FAI.UFSCar e respostas / cumprimentos de
exigências do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) dentro de prazos rígidos. A perda de prazo ou não resposta de
exigências do INPI implica na perda de ativos de propriedade intelectual da Universidade, que são considerados bens da
Universidade. Hoje a Agência gerencia aproximadamente 360 ativos de propriedade intelectual;
 

4. Implementação da política de manutenção de ativos, análise do portfólio de patentes e tramitação;
 

5. Prospecção de mercado e estudo de viabilidade comercial;
 

6. Negociação e transferência de de tecnologias para o setor produtivo;
 

7. Articulação de novos negócios e parcerias;
 

8. Gerenciamento financeiro dos royalties UFSCar e gerenciamento do repasses, via FAI, para inventores e departamentos;
 

9. Suporte à tramitação de projetos PIPE-FAPESP, editais nacionais, internacionais;
 

10. Manifestação e tramitação de acordos de propriedade intelectual (APIs);
 

11. Resposta constante e frequente à solicitações de informações e relatórios via SPDI, eSIC, FalaBR, dentre outros;
 

12. Apoio jurídico à comunidade, em questões de inovação, através da assessoria jurídica da FAI-UFSCar;
 

13. Representação da UFSCar em eventos de negócios, feiras e outros eventos para geração de negócios e captação de negócios;
 

14. Divulgação e comunicação de tecnologias UFSCar.

 

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO PERÍODO NOV/2016 A NOV/2020(i)
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  O período de Nov/2016 até Nov/2020 conta com diversas realizações, das quais destacam-se:

1. Implementação da política de manutenção de patentes, interrompendo manutenção (e pagamento) de patentes com baixo, ou
nenhum, potencial de mercado, gerando economia financeira para a Universidade. Isso também deixa a tecnologia em domínio
público, e aberta para a sociedade. Algumas tecnologias com manutenção interrompida podem ser consultadas em
http://ain.ufscar.br/search.php?pesquisa=dominio+publico;
 

2. Capacitação da equipe através de diversos treinamentos;
 

3. Aprovação do projeto de apoio à propriedade intelectual (PAPI) da FAPESP, viabilizando o financiamento de pagamento de custos
de propriedade intelectual via FAPESP - apenas para projetos com financiamento FAPESP;
 

4. Implementação do Acordo de Cooperação Institucional (ACI), gerando sustentabilidade da AIN através do financiamento das
ações da AIN usando 1/3 dos Royalties recebidos pela UFSCar;
 

5. Aprovação de projeto Doutorado Acadêmico para Inovação (DAI) - CNPq, em parceria com a ProPG, com 10 bolsas de doutorado
em parceria com empresas;
 

6. Elaboração e aprovação de novas resoluções que passam a compor a política de Inovação da UFSCar
 

1. Cessão parcial ou integral de propriedade intelectual;
 

2. Compartilhamento de estruturas, espaços e equipamentos para inovação (Programa de Aproveitamento de Estruturas
Universitárias para Inovação);
 

3. Projetos de Inovação.
 

7. Formalização de uma nota rota para tramitação de projetos de Inovação da UFSCar;
 

8. Formalização de parcerias, através da FAI.UFSCar, para reforçar a captação de projetos com empresas, com:

1. ONOVOLAB (https://onovolab.com/);
 

2. União Nacional de Bioenergia / UDOP (https://www.udop.com.br/);
 

3. Instituto Inova (http://institutoinova.org.br/).
 

9. Fomento à cultura empreendedora e de inovação;
 

1. Realização de desafios de inovação;
 

2. Cadastramento de empresas filhas UFSCar;
 

3. Mapeamento da cultura empreendedora da UFSCar.
 

10. Aprovação e implantação da Unidade EMBRAPII - CCET - Materiais - UFSCar, em parceria com o CCET, Prof. Ernesto Pereira
com forte apoio da reitoria. Site: https://www.embrapii.ufscar.br/;
 

11. Obtenção de 2 vagas, que trouxeram 2 servidores públicos UFSCar para a AIN - antes a equipe era toda contratada e mantida via
FAI.UFSCar;
 

12. Repasse de Royalties
 

1. Migração de tramitações e serviços para o SEI;
 

2. Migração do processo de repasse de royalties para o SEI, com interação com a FAI.
 

13. Tecnologia
 

1. Migração de emails institucionais para a plataforma Google;
 

2. Migração de arquivos e dados dos servidores da FAI.UFSCar para o serviço de armazenamento em nuvem oficial da
UFSCar fornecido pelo Google;
 

3. Desenvolvimento e lançamento do portal de busca de tecnologias, laboratórios e pesquisadores http://ain.ufscar.br;
 

1. O servidor encontra-se na nuvem da SIN e hoje é administrado pelo próprio diretor da AIN;
 

4. Novo website, desenvolvido em parceria com a SIN e migrado dos servidores da FAI para os servidores da SIN-UFSCar (a
conclusão da migração está prevista para ocorrer até 05/10/2020;
 

5. Inicio do desenvolvimento (em andamento) do SAGINWeb - Sistema Aberto para Gestão da Inovação, com o objetivo de
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substituir o software legado SAGIN, de uso crítico para toda operação da da AIN-UFSCar, que funciona somente em versão
desktop / instalação local;
 

6. Desenvolvimento da plataforma "Facilidades AUGM" - uma versão do SAGINWeb para a AUGM - já em uso para cadastro
de laboratórios e outros itens entre universidades membros da AUGM disponível em http://ain.ufscar.br/augm/.

 

4. NOVAS AÇÕES OU ATIVIDADES EM ANDAMENTO(i)

1. Programa Doutorado Acadêmico para Inovação - DAI - aprovado e em andamento, com a necessidade de acompanhamento das
bolsas, projetos e realização de workshops anuais;
 

2. Comissão de revisão da ACI - em andamento;
 

3. Programa de extensão da Agência de Inovação - aprovado e em andamento - em nome da diretoria da AIN;
 

4. STARTECA (https://www.facebook.com/starteca/) - em parceria com o SIBI / BCo - em andamento;
 

5. Formalização da Liga de Empreendedorismo de São Carlos - LESC (https://www.facebook.com/ligadeempreendedorismosc/)
- formalizada como programa de extensão, aprovado e em andamento, sob orientação da diretoria da da AIN;
 

6. Delegação de poderes da reitoria para a Diretoria Executiva da AIN, para agilizar processos - em andamento;
 

7. Regulamentação do novo marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação na UFSCar (trabalho deve ser iniciado e concluído o
quanto antes).

 
Representações

1. AUGM - Diretor da AIN representa UFSCar na comissão de Ciência, Tecnolovia e Inovação da Asociación de Universidades
Grupo Montevideo (AUGM) (http://grupomontevideo.org/cp/cpcienciatecnologiaeinnovacion/);

2. ParqTec - Diretor da AIN é suplente no conselho da fundação ParqTec;

 

Participação em associações / redes

1. FORTEC (http://fortec.org.br/) e FORTEC Sudeste - Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia -
UFSCar participa do FORTEC, inclusive pagando as anuidades;

2. Rede Inova São Paulo (http://inovasaopaulo.org.br/);
3. ANPEI (http://anpei.org.br/) - Hoje não somos associados, mas desejável no futuro.

 

5. PONTOS PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL(i)

 
Ações em andamento que requerem atenção

1. Acordo de Cooperação Institucional (ACI) entre UFSCar e FAI
 

1. Relatório e prestação de contas pendentes e atrasados;
 

2. Aguardando definições de comissão de análise da ACI;
 

3. Comissão de análise da ACI criada pela reitora e com trabalhos em andamento;
 

4. Eventual necessidade de ajustes na execução da ACI.

2. Projetos de Inovação

1. Necessidade de ajustes e tramitação de contratos referentes a projetos de inovação em andamento;

2. Elaboração de política para utilização de recursos oriundos de Ressarcimento de Projetos de Inovação concluídos;

3. Reestruturação da tramitação dos Projetos de Inovação de maneira que fique clara a necessidade (ou não) de envolvimento
da ProAd em cada contrato e a maneira com que isto deverá ser tramitado.

3. Auditoria interna
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1. Auditoria realizada e relatório emitido - RAI 03/2019;
 

2. Plano Permanente de Providências - PPP - Elaborado e entregue à Auditoria Interna da UFSCar (AUDIN);
 

3. Ajustes solicitados em andamento - já com atrasos, devido a falta de pessoal para execução dos ajustes.
 

4. Licenciamentos
 

1. Estabelecimento de política de licenciamento compatível com o novo marco de legal e CTI;
 

2. Ofertas e licenciamentos de tecnologias prontas para o mercado;
 

3. Regularização de contratos / gestão de contratos.
 

5. Repasse de 1/3 dos Royalties recebidos para departamentos
 

1. Execução de repasse de 1/3 dos Royalties de direito dos departamentos para os departamentos - necessidade de verificação
de prazos, procedimentos e execução dos repasses.
 

2. Observação: alguns repasses foram feitos, e outros estão pendentes.
 

6. Elaboração de política para utilização de recursos oriundos de Ressarcimento de Projetos de Extensão concluídos, com a
participação da AIN;
 

Projetos com financiamento externo em andamento ou em avaliação
(Todos em nome do Prof. Rafael Aroca)

1. PAPI - FAPESP - Programa de Apoio à Propriedade Intelectual
1. FAPESP - Processo 2019/50004-9;
2. Valor: R$ 80.000,00;
3. Inicio: 01/08/2019;
4. Final: 31/07/2021;
5. Importante: Recursos do PAPI só podem ser usados para projetos com financiamento FAPESP;
6. Importante: Necessidade de entrega de relatórios periódicos à FAPESP.

 
2. Doutorado Acadêmico para Inovação (DAI) na Universidade Federal de São Carlos

1. CNPq - Processo 443831/2018-1 (CHA DAI 2018);
2. Valor R$1,245,120.00;
3. Inicio: 01/03/2019;
4. Duração: 60 meses;
5. Importante: por exigência do CNPq, devem ser feitos workshops anuais.

 
3. Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação na Universidade Federal de São Carlos - 2020

1. CNPq - Processo 403603/2020-0 (CH MAI/DAI 2020);
2. Projeto teve mérito, mas não obteve financiamento;
3. Projeto teve nota 9,2 - Recurso impetrado ao resultado emitido pelo CNPq - Aguardando resultado do recurso.

6. PREPARATIVOS FINAIS(i)

Essa é a parte final do relatório, indicando quais são os próximos passos para concluir a transição.<br />Ex: Instruções para cadastro de
acesso dos novos gestores ao sistema SIAFI, SIMEC, etc, atualização em perfis de acesso ao SEI, necessidade de certificado digital,
forma de comunicação adotada pela unidade para comunicação rápida durante o trabalho remoto, etc...

1. Sistemas
 

1. O SEI é monitorado pela secretaria da AIN, que poderá auxiliar no ajuste de perfis da nova diretoria.
 

2. A diretoria da AIN tem acesso de coordenador em vários projetos da FAI, que deverão ser ajustados para acesso à nova
diretoria

1. Site: https://sistemas.fai.ufscar.br/Coordenadores/Projeto/Listar
2. Projeto 10401 - 1/3 Royalties AIN
3. Projeto 10402 - 1/3 Royalties Departamento
4. Projeto 10403 - 1/3 Royalties Inventor
5. Royalties de cultivares CCA: 11551, 11550, 11549, 11548

 
2. Comunicação e interações da equipe

 
1. A equipe da AIN se comunica constantemente por WhatsApp;

 
2. São feitas reuniões periódicas (semanais) presenciais ou via Google Meet;
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3. Existe uma lista de emails inovacao@listas.ufscar.br que distribui emails para todos membros da AIN;
 

4. O email inovacao@ufscar.br é o email oficial de contato externo com a AIN, monitorado pela secretaria e outros membros
da equipe.
 

3. Finalização

             A AIN-UFSCar possui uma equipe experiente, competente e muito dedicada, trabalhando em sinergia e buscando atender as
demandas da UFSCar da melhor forma possível. Infelizmente, sofremos bastante com excesso de burocracia e falta de pessoal para
atender as demandas na forma e prazo que gostaríamos. Representando a AIN, e como atual diretor, deixo o agradecimento da equipe da
AIN para os membros do Conselho de Inovação Tecnológica da UFSCar, para os membros da COEPI, para a ProAd, que faz dezenas de
pagamentos em curto prazo para a AIN, à reitoria, sempre agindo rapidamente, à FAI e a todos que acreditam e apoiam os trabalhos da
AIN-UFSCar.

             Agradecemos imensamente à equipe maravilhosa da AIN e desejamos sucesso e prosperidade nas ações da nova gestão da
UFSCar, e que ela tenha muita Inovação!

 

Inovação: alguma coisa diferente que tenha impacto
-- Scott D. Anthony

Rafael Vidal Aroca
aroca@ufscar.br
Diretor Executivo
Agência de Inovação da UFSCar
 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Vidal Aroca, Diretor(a), em 27/09/2020, às 10:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0247118 e o código CRC 5641D3A3.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.017277/2020-61 SEI nº 0247118 

Modelo de Documento:  Adm: Relatório de Transição, versão de 09/Setembro/2020  
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   UFSCar – Universidade Federal de São Carlos
Agência de Inovação

 Rod. Washington Luis, km 235
http://www.inovacao.ufscar.br

RESUMO DOS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS À SEGUIR

# Documento Descrição

1 Portaria GR n. 627/03 Instituiu  o  programa de  proteção  à

propriedade intelectual e transferência de

tecnologia no âmbito da UFSCar

2 Portaria GR n. 637/03 Instituiu  a  Comissão  Especial  de

Propriedade  Industrial  e  Difusão

Tecnológica (COEPI)

3 Portaria GR n. 823/08 Dispôs  sobre  a  política  de  inovação

tecnológica e instituiu a Agência de Inovação

como  Núcleo  de  Inovação  Tecnológica  da

UFSCar

4 Resolução 01/2014 Regulamentou  procedimentos  para

proteção  de  marcas  de  natureza

institucional

5 Resolução 02/2014 Regulamentou  a  proteção  de  marcas

vinculadas a outros ativos de propriedade

intelectual

6 Resolução 003/2016 Regulamentou  a  avaliação  da

conveniência  das  ações  destinadas  à

manutenção  de  patentes  da  UFSCar

(abandono  de  patentes  com  pouco

potencial de mercado)

7 Resolução 004/2016 Regulamentou o apoio aos inventores 
independentes

8 Resolução 07/2017 Estabeleceu periodicidade e critérios para

o  processamento  das  receitas  de

royalties. 

9 Resolução 09/2019 Regulamentou  os  procedimentos  para  a

realização de cessão integral ou parcial de

direitos sobre Propriedade Intelectual para

empresas ou terceiros.
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publicado, e um processo de cessão de um espaço da Universidade para uso do espaço

da UFSCar para uma empresa de fomento à inovação através de incubação e aceleração

de empresas está em tramitação neste momento.

RESUMO DOS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS À SEGUIR

# Documento Descrição

1 Resolução CONSUNI 881 Regulamentou  a  propositura  e

tramitação de Projetos de Inovação no

âmbito da UFSCar.

2 Resolução 05/2017 Definiu  valores  para bolsas  de

inovação.

3 Resolução 06/2017 Estabeleceu  a  definição  do  percentual

devido a título de ressarcimento no âmbito

de projetos de inovação na UFSCar.

4 Resolução 08/2019 Criou  o  programa de  aproveitamento

de  estruturas  visando  oferecer  de

maneira  pública  espaços  ociosos  da

universidade  às  empresas  para  o

desenvolvimento  de  atividades  que

promovem a inovação.
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Ofício nº 139/2020/AIn/R
São Carlos, 27 de setembro de 2020.

Para:
Gabinete da Reitoria
Reitoria
CC:
 
Assunto: Encaminhamento de Relatório de atividades para transição de gestão UFSCar - Agência de Inovação
  
Prezados(as) Senhores(as),
 
Encaminhamos neste processo o Relatório de Atividades da Agência de Inovação da UFSCar para transição da Gestão da UFSCar.
  
Atenciosamente,
Rafael Vidal Aroca
Diretor Executivo

Documento assinado eletronicamente por Rafael Vidal Aroca, Diretor(a), em 27/09/2020, às 10:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0249387 e o código CRC 433A55B7.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.017277/2020-61 SEI nº 0249387 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  

Ofício 139 (0249387)         SEI 23112.017277/2020-61 / pg. 116

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0249387&crc=433A55B7

	Adm: Relatório de Transição 1 (0247118)
	Resolução  (0247910)
	Acordo  (0247911)
	Ofício 139 (0249387)

