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RESUMO 

 

Título: A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ENQUANTO UNIVERSIDADE 

EMPREENDEDORA: 

Análise das iniciativas empreendedoras na instituição. 

 

Objetivo do trabalho: O presente estudo tem por objetivo identificar as transformações do 

ponto de vista de estrutural e político na Universidade Federal Fluminense (UFF) em direção à 

uma Universidade Empreendedora. Ainda será verificado o grau de evolução/maturidade da 

UFF enquanto tal, esperando-se, então, ser capaz de recomendar ações para acelerar a evolução 

da instituição rumo a esta direção. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Para alcançar os objetivos definidos, 

foi realizada uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, com abordagem qualitativa. Com 

o uso de técnicas de análise bibliométrica foi realizada uma revisão de literatura relevante nas 

discussões sobre universidade empreendedora e interação universidade-empresa, a partir das 

bases de publicações Web of Science, Scopus e Scielo. A geração de dados primário foi feita 

com uma enquete (survey) encaminhada para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, 

formado por coordenadores dos cursos de graduação da UFF, gestores da instituição e de alguns 

de seus departamentos e unidades acadêmicas e, ainda, docentes que tiveram experiências chave 

relacionadas ao tema, recebeu a pesquisa através de e-mail direto. O segundo grupo respondeu 

através de uma plataforma de rede social, em um grupo de docentes da universidade, a fim de 

identificar as transformações do ponto de vista estrutural e política na Universidade. A análise 

das informações coletadas permitiu a aplicação do modelo desenvolvido por Oliveira e Amaral 

(2021) visando compreender o estágio de evolução da UFF enquanto empreendedora. 

 

Resultados: Como resultado pode-se perceber que os docentes da instituição possuem 

conhecimento relativamente baixo com relação ao tema e aos mecanismos de apoio à inovação, 

tanto no nível federal quanto da própria instituição, ao passo que existe boa realização de 

atividades de interação. Aplicando o modelo de avaliação de maturidade Oliveira-Amaral foi 

possível posicionar a instituição no nível 2 em uma escala de 0 a 6, o que significa um baixo 

posicionamento empreendedor. 

 



Limitações: A seleção da amostragem para respostas da enquete nesta pesquisa, foi definida 

por conveniência, sem embasamento estatístico. Tal seleção se deu a fim de viabilizar a 

pesquisa com o envio da enquete a uma amostra da população acessível e dentro dos critérios 

de compatibilidade do público alvo da pesquisa. 

 

Contribuições/Aplicações práticas: A presente pesquisa faz uma fotografia do atual momento 

da Universidade Federal Fluminense, no tocante ao que a levaria a ser entendida como uma 

Universidade Empreendedora. Traz os atuais desfalques da instituição, segundo o Modelo 

Oliveira-Amaral e, a partir da aplicação do mesmo, aliado à enquete respondida por uma 

amostra da instituição, são indicadas ações para resolver os referidos desfalques. Ainda, 

entendendo um déficit no conhecimento no tocante às Leis Federais e Normas da UFF de apoio 

à inovação, são apresentados dois quadros conceituais sobre o assunto. 

 

Palavras-Chave: universidade empreendedora, interação universidade-empresa, modelo de 

maturidade. 



Abstract 

 

Title: A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ENQUANTO UNIVERSIDADE 

EMPREENDEDORA: 

Análise das iniciativas empreendedoras na instituição. 

 

Objective: The present study aims to identify the transformations from the point of view of 

structural and political at the Federal Fluminense University (UFF) towards an Entrepreneurial 

University. The level of evolution / maturity of UFF will still be verified as such, and it is hoped, 

then, to be able to recommend actions to accelerate the evolution of the institution towards this 

direction. 

 

Procedures/ Method for solving the problem: To achieve the defined objectives, an 

exploratory research, of an applied nature, with a qualitative approach was carried out. With 

the use of bibliometric analysis techniques, a relevant literature review was carried out in the 

discussions on entrepreneurial university and university-company interaction, based on the 

bases of Web publications Science, Scopus and Scielo. The generation of primary data was 

done with a survey (survey) sent to two groups of people. The first group formed by 

coordinators of UFF's undergraduate courses, managers of the institution and some of its 

departments and academic units, as well as professors who had key experiences related to the 

topic, received the research through direct e-mail. The second group responded through a social 

network platform, in a group of university professors, in order to identify the transformations 

from the structural and political point of view at the University. The analysis of the collected 

information allowed the application of the model developed by Oliveira and Amaral (2021) in 

order to understand the stage of evolution of UFF as an entrepreneur. 

 

Results: As a result, it can be seen that the institution's professors have relatively low 

knowledge on the subject and on the mechanisms to support innovation both at the federal level 

and at the institution itself, while there is a good performance of interaction activities. Applying 

the Oliveira-Amaral maturity assessment model, it was possible to position the institution at 

level 2 on a scale of 0 to 6, which means a low entrepreneurial position. 

 



Limitations: The selection of the sample for survey responses in this research was defined by 

convenience, without statistical basis. Such selection was made in order to make the research 

viable by sending the survey to a sample of the accessible population and within the criteria of 

compatibility of the target audience of the research. 

 

Contributions/ Practical Applications: The present research takes a photograph of the current 

moment of the Universidade Federal Fluminense about what would lead it to be understood as 

an Entrepreneurial University. It also brings the current embezzlement of the institution, 

according to the Oliveira-Amaral Model and, from its application, combined with the survey 

answered by a sample of the institution, actions are indicated to resolve the referred 

embezzlement. Still, understanding a deficit in knowledge about Federal Laws and UFF 

Standards to support innovation, two conceptual frameworks on the subject are presented. 

 

Keywords: entrepreneurial university, university-company interaction, maturity model.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Desde os anos noventa, o empreendedorismo (entendido essencialmente como a criação 

de novas empresas) tem sido identificado como uma das principais tendências do campo da 

administração de empresas, assim como da economia em geral e um motor da inovação, da 

competitividade e do desenvolvimento econômico (Audretsch, 2003). Shane e Venkataraman 

(2000) ressaltam que a importância econômica do empreendedorismo é incontestável, 

inclusive, muitos governos passaram a desenhar políticas que privilegiam a promoção do 

mesmo como forma de estimular o progresso econômico e aliviar o desemprego (Dias et al., 

2015). Em uma sociedade empreendedora, instituições são criadas e modificadas para facilitar 

tal atividade, que servem como força motriz subjacente ao crescimento econômico e à 

prosperidade (Audretsch, 2003). Pensamento compartilhado por Lorentz (2015), que ressalta 

que um aspecto importante percebido na universidade empreendedora é o fato de o 

planejamento ser construído de forma estratégica e com metas econômicas e sociais, além das 

acadêmicas. 

 Ponto comum de diversos estudos, as universidades são consideradas de importância 

central tanto para a inovação quanto para o empreendedorismo (Fini et al., 2011; Feller, 1990). 

Para Etzkowitz (2009), ao incluir o desenvolvimento econômico e social como um dos papéis 

fundamentais da universidade, a transição empreendedora acadêmica acontece a partir da 

junção do desenvolvimento interno das instituições de ensino superior e influências externas 

nas estruturas estudantis, pressupondo um grau considerável de envolvimento entre 

universidade-governo-indústria como a chave para a inovação e o crescimento em uma 

sociedade cada vez mais regrada pelo conhecimento. Tal questão propicia o desenvolvimento 

de uma universidade que transcende seu papel na criação, gestão e preservação do 

conhecimento, se aproximando de um modelo mais empreendedor, envolvendo ensino, 

pesquisa e desenvolvimento econômico e social (Etzkowitz, 2009). 

Segundo Faria et al. (2013), é imprescindível a implantação de mecanismos capazes de 

unir centros geradores de conhecimento e empresas, no esforço de gerar produtos, serviços e 

processos de elevado conteúdo tecnológico. No atual panorama socioeconômico, as nações que 

não se empenharam na estruturação de uma sólida base científica e tecnológica, a exemplo de 
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diversos países da América Latina, têm enfrentado dificuldades em diversas frentes dos 

processos de desenvolvimento, tais como: redução de participação no comércio internacional, 

fuga de capitais e desinvestimento estrangeiro, impedimentos à industrialização e crises 

recorrentes na economia. Em lado oposto, o mundo tem observado o desenvolvimento 

econômico dos países asiáticos, fundamentado em sólidas bases de educação, aprimoramento 

tecnológico e desenvolvimento industrial. Para Faria et al. (2013), tais aspectos ratificam a 

necessidade de estruturação de sistemas nacionais de inovação. 

No Brasil, marcos importantes para o desenvolvimento da interação universidade-

empresa foram as aprovações: a partir de 2004, da Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei da 

Inovação,  que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo (Brasil, 2004); a chamada Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), que dispõe 

sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica (Brasil, 2005); e, em 2016, Lei no 

13.243/2016, o novo marco legal da C&T&I, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento 

científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação (Brasil, 2016). 

A Universidade Federal Fluminense (UFF), criada como UFERJ, em 8 de dezembro de 

1960, quando aprovada a lei no 3.848, de autoria do Deputado Federal João Batista de 

Vasconcellos Torres, foi imbuída de um projeto de desenvolvimento para a Região Fluminense, 

que traduzia por sua vez o desejo de afirmação do Estado do Rio de Janeiro em relação ao 

antigo Distrito Federal (UFF, 2021). A sua sede está localizada em Niterói e atualmente possui 

unidades fora de sede em oito municípios do estado do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Campos 

dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e 

Volta Redonda) e uma unidade avançada no Estado do Pará, em Oriximiná (UFF, 2020). 

Segundo divulgado pela instituição, ao final de 2020, a UFF deu mais um passo em 

direção a uma universidade empreendedora ao lançar sua Política Institucional de Inovação 

(2020). Tal documento estabelece diretrizes, normas e objetivos acerca da inovação tecnológica 

e social na Universidade, a fim de facilitar a interação da instituição com empresas, demais 

organizações da sociedade e órgãos de financiamento em projetos de inovação, além de definir 

diretrizes sobre diversos tópicos importantes no estabelecimento dessas parcerias. 

Com o objetivo de entender os desafios na transformação de uma universidade pública 

no Brasil baseada no ensino, pesquisa e extensão em uma universidade com perfil 

empreendedor, envolvendo desenvolvimento econômico e social, se faz necessário um 

diagnóstico que possibilite a identificação do posicionamento atual da UFF, alvo desse estudo, 

com relação ao que se espera de uma universidade empreendedora. Para tal, uma das 
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alternativas é lançar mão de modelos de maturidade que permitam mensurar em algum grau a 

evolução organizacional. 

Frente ao exposto, a presente pesquisa visa trazer uma imersão na literatura relevante 

acerca da universidade empreendedora e da interação universidade-empresa, através de uma 

revisão sistemática com o uso de técnica bibliométrica. Na etapa seguinte, por meio de uma 

enquete (survey) enviada aos coordenadores dos cursos de graduação da UFF, gestores da UFF 

e de alguns de seus departamentos e unidades acadêmicas e, ainda, docentes que tiveram 

experiências relevantes relacionadas ao tema (seja em projetos de ensino, pesquisa e/ou 

extensão ou em posições de gestão), identificar as transformações do ponto de vista de estrutural 

e político na UFF em direção a uma universidade empreendedora. Por fim, será verificado o 

grau de evolução da instituição enquanto empreendedora através da aplicação de modelo de 

maturidade desenvolvido na dissertação de Oliveira (2019) e publicado em Oliveira e Amaral 

(2020) nos tornando, então, capazes de recomendar ações para acelerar a evolução da UFF 

enquanto Universidade Empreendedora. 

Como bem ressaltado por Oliveira (2019), “observa-se que com os modelos de 

maturidade é possível a adoção de processos para melhorar os seus níveis”. E ainda, à luz de 

Souza e Gomes (2015), compreendemos que “Embora os modelos estudados foram criados por 

diversos autores, todos têm o mesmo objetivo, que as organizações aperfeiçoem a maturidade 

essencialmente por meio do aprimoramento dos processos” 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral e norteador do estudo é verificar o grau de evolução da UFF enquanto 

Universidade Empreendedora, através da aplicação do modelo de maturidade desenvolvido por 

Oliveira e Amaral (2021). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- OE 1 - Elaborar uma revisão de literatura sobre as temáticas universidade empreendedora 

e interação universidade-empresa, realizada por meio do uso de técnica bibliométrica 

aplicada à publicações coletadas em bases de publicações acadêmicas como Web of 

Science, Scopus e Scielo; 
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- OE 2 - Identificar as transformações do ponto de vista de estrutural e político na UFF, por 

meio de uma enquete (survey) endereçada aos gestores da UFF e de alguns de seus 

departamentos e unidades acadêmicas, além de docentes que tiveram experiências 

relevantes relacionadas ao tema; 

- OE 3 - Aplicar o modelo de maturidade da interação universidade-empresa-governo 

desenvolvido por Oliveira e Amaral (2021). 

- OE 4 - Propor ações para acelerar a evolução da UFF enquanto Universidade 

Empreendedora 

1.3 Justificativa 

A fim de posicionar e entender os desafios na transformação de universidade pública no 

Brasil, baseada no ensino, pesquisa e extensão, em uma universidade empreendedora, 

envolvendo desenvolvimento econômico e social, se faz necessário um diagnóstico que 

possibilite a identificação do posicionamento atual da Universidade Federal Fluminense, alvo 

deste estudo, com relação ao que se espera de uma universidade empreendedora. Para tal, uma 

das alternativas é lançar mão do modelo de maturidade. 

1.4 Delimitação da Pesquisa 

O presente estudo teve como delimitação o ambiente da Universidade Federal 

Fluminense, não transbordando para outras universidades, centros de pesquisa ou instituições 

de ensino, públicas ou privadas ou outros tipos de organização, mesmo quando associadas à 

UFF. 

1.5 Estrutura do Documento 

O presente segue a seguinte estrutura: Capítulo 1, introdução, contando com objetivo 

geral e específicos, a justificativa da pesquisa e a delimitação da pesquisa; Capítulo 2, 

fundamentação teórica que explora as temáticas interação Universidade Empresa e 

Universidade Empreendedora; Capítulo 3, procedimentos metodológicos, versando sobre a 

coleta e a análise dos dados e as limitações do método; Capítulo 4, com a caracterização do 

ambiente da pesquisa; Capítulo 5, apresentação dos resultados, trazendo a descrição dos 

resultados, aplicação do modelo de maturidade e análise dos dados; Capítulo 6, a conclusão; 

Capítulo 7, anexo e, por fim o Capítulo 8, com as Referências. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para a construção do embasamento teórico da pesquisa realizada, foi desenvolvida uma 

revisão de literatura em dois subtópicos que tem por objetivo descrever e abordar as principais 

discussões ligadas ao tema de pesquisa, são eles: Universidade Empreendedora e Interação 

Universidade-Empresa. Em ambas as discussões será trazida a contextualização, conceituação 

e o desenvolver dos temas nos panoramas nacional e internacional.  

2.1 Universidade Empreendedora  

O papel das universidades como empreendedoras é amplamente reconhecido por 

acadêmicos, empresas, governo e terceiro setor. Desde a revisão seminal de Rothaermel, Agung 

e Jiang (2007), a literatura sobre a Universidade Empreendedora experimentou um crescimento 

exponencial, com mais de 1500 artigos ao longo de dez anos.  

Segundo Etzkowitz (2003) a universidade passou por duas revoluções acadêmicas até 

se colocar como a conhecemos atualmente. Por muitas décadas, as universidades foram 

concebidas como "templos" de ensino e pesquisa, focadas principalmente na busca acadêmica 

da verdade e da aprendizagem dos alunos (Habermas; Blazek, 1987).  

Desde a Segunda Guerra Mundial, a universidade evoluiu do modelo de Humboldt, para 

ser uma fonte de conhecimento, essencial para um forte desempenho econômico. Embora isso 

tenha aumentado a importância e o significado da universidade em termos de impacto na 

economia, não alterou muito as funções e atividades da universidade (Audretsch, 2012). Os 

primeiros relatos que trazem uma dinâmica acadêmica empreendedora embrionária surgiram 

nas universidades norte-americanas no final do século XIX, quando a falta de um sistema 

formal de financiamento à pesquisa valorizou as iniciativas individuais e coletivas para obter 

recursos para apoiar a pesquisa (Etzkowitz, 2003). O papel da universidade evoluiu 

consideravelmente ao abraçar um novo mandato para a sociedade: facilitar diretamente a 

atividade empreendedora para promover o crescimento econômico e a prosperidade (Audretsch, 

2014; Schulte, 2004; Etzkowitz 2003). 

Somos apresentados, então, segundo Etzkowitz (2003), à segunda revolução acadêmica, 

que se caracteriza pela inclusão do desenvolvimento econômico e social como uma nova missão 

nas universidades, além do ensino e da pesquisa. A habilidade da universidade de transformar 

conhecimento em atividade econômica é a premissa da universidade empreendedora. Tal 

universidade abrange e amplia a universidade de ensino e pesquisa (Quadro 1) (Etzkowitz, 

2003). 
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Quadro 1 - Evolução da missão da universidade a partir das revoluções acadêmicas 

Expansão da missão da universidade 

Ensino Pesquisa Empreendedora 

Preservação e disseminação 

de conhecimento 

Primeira Revolução 

acadêmica 

Segunda Revolução 

acadêmica 

Novas missões geram 

controvérsias sobre conflitos 

de interesse 

Duas missões: Ensino e 
Pesquisa 

Terceira missão: 

Desenvolvimento 

econômico e social 

(mantendo as missões 

anteriores) 

Fonte: Etzkowitz, 2003 

Clark (1998) analisa em sua pesquisa cinco diferentes universidades que se encontravam 

em processo de mudança e identifica um conjunto de elementos predominantes nas 

organizações analisadas. Tais elementos, segundo Clark, são fundamentais para a distinção 

entre universidades que são empreendedoras. São eles: (i) Núcleo central compromissado; (ii) 

Forte inserção no entorno; (iii) Diversificação das fontes de receita; (iv) Coração acadêmico 

estimulado; e, (v) Cultura empreendedora integrada. A diversificação das fontes de receita foi 

um dos elementos enfatizados por Clark (1998). Com a diversificação das fontes de receita, por 

meio do aumento do portfólio de consultorias, projetos com empresas, governos e doação de 

pessoas físicas e jurídicas, a universidade amplia os recursos necessários aos investimentos na 

área acadêmica e a inovação dos processos administrativos. A implantação das ações 

direcionadas à diversificação das receitas implica na constituição de comitê específico 

destinados a conceber e executar a estratégia de busca dos recursos (Aranha; Garcia, 2013). 

As universidades assumem um papel e identidade empreendedora devido à percepção 

de oportunidade, dever cívico e pressões externas. O primeiro passo em direção a criação de 

uma cultura para a universidade empreendedora é o aumento da sensibilidade ao potencial 

econômico do conhecimento, científico ou humanístico, seguido de uma vontade de realizar 

esse potencial (Etzkowitz, 2016). 

Guerrero e Urbano (2010) sugerem um modelo baseado na integração dos fatores 

teóricos, trazidos por diversos pesquisadores, que ajudam a entender a relevância dos fatores 

ambientais (formais e informais) e a reconhecer os fatores internos (recursos e capacidades) 

envolvidos no processo de transformação da universidade empreendedora (Quadro 2) e, 

baseado nele, apresenta um modelo compatível da universidade empreendedora sugerindo: 

• Fatores formais: organização empresarial e estrutura de governança, medidas de apoio 

ao empreendedorismo, educação para o empreendedorismo. 
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• Fatores informais: atitudes da comunidade universitária para o empreendedorismo, 

metodologias de educação para o empreendedorismo, modelos e sistema de recompensa. 

• Recursos: capital humano, financeiro, físico e comercial. 

• Capacidades: status e prestígio, redes e alianças, localização. 
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Quadro 2 - Modelo Teórico de Universidades Empreendedoras 

Modelo  

 Fatores Ambientais 

 Formal Informal 

Clark (1998) 

● Um núcleo de direção 

reforçado 

● Um coração acadêmico 

estimulado 

● Uma periferia de 

desenvolvimento 

expandida 

 

● Uma base de 

financiamento 

diversificada 

● Uma cultura empresarial integrada 

Sporn (2001) 

● Missão e objetivos  

● Estrutura, gestão, 

governança e liderança 
● Cultura 

● Redes, conglomerados e 

alianças estratégicas 
  

Etzkowitz 

(2004) 

● Interdependência com a 

indústria e governo e 

independência  de outras 

esferas institucionais 

 

● Formas organizacionais 

híbridas 
● Renovação 

● Capitalização do 

conhecimento 
 

Kirby (2005) 

● Incorporação, 

implementação 
● Reconhecimento e recompensa 

● Comunicação, organização ● Endosso 

● Incentivo e apoio ● Promoção 

Rothaermel 

et al. (2007) 
● Políticas e Tecnologia ● Cultura 

   Fatores internos 

    Recursos Competências 

O’Shea et al. 

(2005, 2008) 

  
● Capital 

Humano 

● Status e 

prestígio 

 ● Financeiro 
● Redes e 

alianças 

 ● Físicos ● Localização 

  ● Comerciais  

Rothaermel 

et al. (2007) 

   ● Status 

 ● Agentes ● Redes 

    ● Localização 

Fonte: Guerrero e Urbano (2010) 
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Para Clark, 1998; Chrisman et al., 1995; Perkmann et al., 2013; Patzelt e Shepherd, 

2009; Doutriaux, 1987, o cerne do empreendedorismo acadêmico é o processo de um docente 

engajado no comportamento empreendedor, incluindo atividades de comercialização (como 

patentes), abrir uma empresa ou prestar serviços de consultoria. Alguns estudos destacam o 

papel do contexto social (Aldridge; Audretsch, 2011) ou o impacto de fatores institucionais 

reais ou percebidos (Kalar; Antoncic, 2015) na decisão dos acadêmicos sobre engajamento e 

comercialização. Contribuições valiosas mostram o papel da cultura organizacional, doação de 

recursos, sistema de recompensa universitária e regulamentos políticos para influenciar a 

decisão individual dos docentes de se envolverem no empreendedorismo acadêmico (por 

exemplo, Stuart e Ding, 2006; Zhang, 2009). Da mesma forma, Muscio et al. (2016) 

encontraram três fatores importantes que fomentam a decisão de os acadêmicos se tornarem 

empreendedores: regras e procedimentos gerais, incentivos monetários e regras de riscos 

empresariais.  

Assim, uma universidade empreendedora pode ser definida como uma universidade que 

adota uma estratégia coerente para alavancar a pesquisa e o ensino em sua terceira missão, 

incluindo a consideração e coordenação de seu apoio ao (i) empreendedorismo acadêmico, (ii) 

transferência de tecnologia, (iii) start-ups e spin offs, (iv) educação empreendedora (curricular 

ou co-curricular), (v) colaboração da indústria e (vi) política regional e desenvolvimento 

econômico; onde a terceira missão pode ser definida como "engajamento comercial" (Vorley e 

Nelles, 2009) e "contribuição para a inovação e mudança social" (Gulbrandsen e Slipersaeter 

2007, p. 112), que podem ocorrer dentro ou fora do ambiente acadêmico (cf. Molas-Gallart e 

Castro-Martínez, 2007).  

2.2 Interação Universidade-Empresa 

Uma premissa central para a pesquisa de empreendedorismo e o campo de gestão mais 

amplo é que a criação de valor por meio do empreendedorismo e da inovação são motores 

fundamentais para o crescimento econômico dos países (Wennekers; Thurik, 1999; Acs; Szerb, 

2007). Segundo Rosa et al. (2018), a interação entre universidade e empresa (IUE) tem 

desempenhado papel significativo nas inovações tecnológicas contribuindo, consequentemente, 

para o desenvolvimento econômico do país. As produções científicas têm acompanhado esse 

avanço e apresentado crescente desenvolvimento. Tal ponderação é reforçada no trabalho de 

Lima e Torkomian (2018), ressaltando o papel fundamental das universidades como fonte de 

conhecimento e destacando que, o aumento do relacionamento da universidade com as 

empresas tem sido apontado, na literatura acadêmica e no debate político, como tendo um efeito 
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positivo na transferência de tecnologia, na inovação e no desenvolvimento econômico (Lima; 

Torkomian, 2018). 

Em todo o mundo, governos, universidades e indústria estão constantemente interagindo 

na tentativa de estimular o crescimento econômico e criar valor em sua região. Estruturas 

conceituais que capturam essa busca coletiva para estimular atividades de criação de valor 

incluem clusters (Porter, 2000; Engel, 2015), sistemas de inovação (Cooke, 2001), distritos 

(Albino et al., 1998), Triple Helix (Etzkowitz; Leydesdorff, 2000), e ecossistemas 

empreendedores (Isenberg, 2010; Stam, 2015; Cavallo et al., 2018). 

Faria et al. (2013) destaca que, no esforço constante de gerar produtos, serviços e 

processos de elevado conteúdo tecnológico, as universidades e os centros de pesquisa são 

estruturas essenciais para o funcionamento de um sistema de inovação capaz de promover o 

desenvolvimento econômico de uma nação, uma vez que são capazes de alimentar os processos 

de geração de conhecimento e convertê-los em matéria prima para a inovação das empresas. 

Para os autores, cabe às empresas o papel de materializar a acumulação tecnológica na forma 

de produtos, serviços e processos que, por sua vez, são destinados à sociedade (Faria et al., 

2013). 

Segundo Bonaccorsi e Piccalunga (1994), para estudar a interação universidade-

empresa, é preciso analisá-la a partir da construção do quadro teórico (Figura 1), considerando 

as motivações e os obstáculos de cada ator relacionado neste processo, dadas as diferenças 

culturais e de gestão entre os setores público e privado.  

Figura 1 - Interação universidade-empresa 

 
Fonte: Bonaccorsi e Piccalunga (1994) 
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 A fim de tecer uma perspectiva sobre a interação universidade-empresa, tratada por 

Rosa et al. (2018) como cooperação universidade-empresa, o autor utiliza a literatura sobre: (a) 

Modelo Estatista; (b) Modelo Laissez-Faire; (c) Triple Helix; e (d) Outras perspectivas (Quadro 

3), incluindo ao quadro o modelo da Quadruple Helix, que acrescentou a hélice de público ao 

Triple Helix de Etzkowitz (2013) e a Quintuple Helix, acrescentando a hélice da 

sustentabilidade. 

  



32 

  

Quadro 3 - Perspectivas da Cooperação Universidade Empresa 

Perspectiva Base teórica Referência 

Modelo 

Estatista 

Enfatiza o governo como elemento central na criação de 

ações que fornecessem uma infraestrutura científico-

tecnológica, de maneira a desenvolver o país 

tecnologicamente e, como consequência, a geração de 

outros tipos de progresso (social, cultural, econômico). 

As inter-relações dependeriam exclusivamente da ação 

deliberada do governo, capaz de impulsionar as 

demandas produtivas por meio de políticas científico-

tecnológicas na incorporação de novos sistemas de 

produção. 

Sábato e 

Botana (1968) 

Modelo 

Laissez-

Faire 

Reflete um arranjo em que tanto governo, universidades 

e empresas atuam de maneira separada. Desse modo, o 

governo possui papel limitado de regulação, exercendo 

seu papel apenas em atividades que não possam ser 

fornecidas pelo mercado. Já o papel da universidade é o 

de promover a pesquisa básica na geração de publicações 

científicas e no desenvolvimento de recursos humanos 

para as organizações, cabendo às empresas 

operacionalizar de maneira isolada seu processo de 

desenvolvimento científico e tecnológico por meio dos 

seus departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Etzkowitz 

(2013) 

Modelo Da 

Triple Helix 

Na Triple Helix, as universidades são fonte de novas 

tecnologias, empreendedorismo e investigações críticas, 

ao contrário do modelo estadista que entende o governo 

como central na indução de inovações ou de outras 

perspectivas que enfatizam as empresas como cerne da 

inovação. Nesse sentido, o conhecimento tem se tornado 

um ativo importante na sociedade, além da universidade 

desempenhar um papel-chave na indução de inovações 

por meio do processo de transferência de tecnologia e de 

incubação de empresas. Embora a universidade seja 

central nessa perspectiva, a sua inter-relação entre o 

governo e empresa é relevante para essa abordagem, 

como aponta Etzkowitz. Ao assumir o papel do outro, 

cada instituição mantém seu papel primário e sua 

identidade distinta. 

Etzkowitz 

(2013) 

Quadruple 

Helix  

Adicionaram a dimensão de “público” às hélices já 

existentes no modelo proposto por Etztkowitz (2013). 

Nesse contexto, o modelo combina, então, universidade, 

empresa, governo e sociedade. 

Carayannis e 

Campbell 

(2010) 

Quintuple 

Helix 

Adicionam à dimensão quádrupla, a hélice da 

sustentabilidade. A visão do meio-ambiente e ecologia 
social. 

Carayannis e 

Campbell 
(2010) 
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Outras 

Perspectivas 

Inovação Aberta - Propõe uma mudança no modo 

tradicional das empresas inovarem. Chesbrough (2003) 

apresenta o conceito de inovação aberta, alterando o fluxo 

do relacionamento entre as empresas, as instituições de 

pesquisa e o mercado no processo de inovação, 

descrevendo, assim, um processo de colaboração. 

Chesbrough 

(2003) 

Sistemas Nacionais de Inovação - Conjunto de 

instituições de um país que contribuem para a criação, 

avanço e difusão de inovações tecnológicas. 

Freeman 

(1995) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Rosa et al. (2018) e Carayannis e Campbell (2010) 

Ponto de atenção é trazido por Mota (1999) em seu trabalho, que ressalta que a eficiência 

de um sistema de inovação depende da interação entre vários subsistemas de tal forma que 

venha a colaborar para o objetivo maior de capacitar tecnologicamente o sistema produtivo, 

sendo o Estado o responsável por criar condições para que a interação ocorra, pontua a autora. 

Nessa mesma linha, Negri (2017) cita que um dos elementos fundamentais do sistema de 

inovação são as políticas públicas, voltadas para atividades socialmente relevantes, uma vez 

que, segundo a autora, os retornos sociais são maiores do que os custos privados. Ainda, 

segundo Negri (2017), tais políticas públicas devem, além do fomento às atividades inovadoras, 

dar incentivos econômicos adequados aos agentes econômicos, incluindo os pesquisadores e 

instituições de pesquisa. 

Para Mota (1999) os mecanismos de IUE, podem-se citar as consultorias individuais de 

docentes em empresas, possibilitando que esses profissionais voltem para suas instituições de 

origem com uma bagagem sobre a cultura e sobre as necessidades das empresas que compensa 

o tempo perdido já que, segundo o autor, uma vez que sem este conhecimento as universidades 

e institutos não poderão, com eficiência, planejar suas próprias atividades de formação de 

recursos humanos e de pesquisa. Outro mecanismo de interação universidade-empresa é a 

criação de empresas por pesquisadores e por estudantes. Apontado pela autora como um dos 

mais eficientes mecanismos de transferência de conhecimentos e de geração de interações 

estáveis, o pesquisador com experiência como empresário conhece as duas culturas e vê a 

importância da IUE, tendo mais recursos para sobrepor os desafios para efetivar a interação. Na 

mesma linha, as empresas criadas por alunos dentro da universidade, mais conhecidas como 

“Empresa Júnior", com a orientação de docentes, é entendido como um meio efetivo de 

formação de recursos humanos, além de também trazerem de forma compulsória a necessidade 

de os docentes entenderem os problemas das empresas. Wu et al. (2018) reforçam essa posição 

e ressaltam o papel dos atores na interação universidade-empresa. Segundo os autores, entre as 

atribuições da universidade figuram o fornecimento de recursos humanos, como no caso das 
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consultorias, descobertas científicas, criação de novos negócios através de spin-offs e start-ups.  

Ainda, segundo os autores, cabe às empresas o papel no gerenciamento de bens, impostos, 

investimentos em P&D e ventures capital e sugestões sobre as necessidades industriais, entre 

outros (Wu et al., 2018). 

Ainda sobre mecanismos de interação universidade-empresa, a transferência de 

tecnologia, relação exemplificada no ensino de graduação ou pós-graduação; pesquisa; 

publicações científicas; e serviços à comunidade, pode ocorrer por vias da universidade para a 

indústria, com diferentes graus e formas de envolvimento acadêmico: produto com origem na 

universidade, mas seu desenvolvimento é realizado por uma empresa já existente; produto 

comercial é originado fora da universidade, com conhecimento acadêmico utilizado para 

melhorar o produto; ou a universidade é a fonte do produto comercial e o inventor acadêmico 

torna-se diretamente envolvido na sua comercialização através do estabelecimento de uma nova 

empresa (Mota, 1999). O papel das universidades na transferência de tecnologia não é apenas 

como colaborador na inovação das empresas, mas como uma nova fonte de renda financeira, 

embora com resultados altamente distorcidos (Swamidass; Vulasa, 2009). A transferência de 

tecnologia é fomentada e facilitada pelos Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETT), 

presentes na maioria das universidades. O ETT pode desempenhar um papel importante em 

diversas atividades de transferência de tecnologia, tais como: i) projeto de pesquisa 

colaborativa, incluindo consultoria e pesquisa patrocinada; ii) patentear e licenciar invenções; 

e iii) spin-offs acadêmicos (Lockett et al., 2005; Di Gregorio; Shane, 2003 e Kenney; Patton, 

2009). O impacto do ETT pode variar do efeito simplesmente “mercantilista” da geração de 

renda a um “modelo tecnologicamente pró-ativo” onde as universidades tentam promover a 

transferência de tecnologia para influenciar a trajetória do desenvolvimento econômico local 

(Bramwell; Wolfe, 2008). 

Mota (1999) destaca ainda, que a dinâmica da inovação está fortemente vinculada aos 

processos de integração entre as organizações e agentes que permitem gerar, reproduzir e 

retroalimentar processos de aprendizagem e convertê-los em atividade inovadora. Nesse 

contexto, o papel dos agentes de interação se faz fundamental para minimizar os ruídos e tornar 

o processo eficiente, uma vez que tanto a empresa quanto a universidade tratam do mesmo tema 

com enfoques e nomenclaturas diferentes, ressalta a autora. 

No contexto brasileiro, segundo Oliveira (2019), novas perspectivas e possibilidades 

surgiram para a C&T&I, a partir de 2004, quando o Governo Federal cria a Lei nº 10.973/2004, 

conhecida como Lei da Inovação, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance 
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da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do 

país (Brasil, 2004). Outras duas leis também são marcos relevantes para o desenvolvimento da 

política nacional de inovação no Brasil: a chamada Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005), que 

institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de 

Tecnologia da Informação (REPES), o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 

Empresas Exportadoras (RECAP) e o Programa de Inclusão Digital (Brasil, 2005). O Quadro 

4 apresenta uma síntese dessa legislação. 

A Lei do Bem é um mecanismo pelo qual o governo concede incentivos fiscais às 

pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, 

aproximando, assim, as empresas das instituições de ensino e institutos de pesquisas a fim de 

potencializar os resultados (Oliveira, 2019) e a Lei no 13.243/2016, o novo marco legal da 

C&T&I, que trouxe relevantes alterações na Lei de Inovação, registrando possivelmente o 

início de uma nova fase para pesquisa e inovação no país, através do incentivo à pesquisa 

científica e tecnológica no setor empresarial e a desburocratização do sistema de licitações, 

compras e importação de produtos para pesquisa (Oliveira, 2019).  

Quadro 4 - Legislação de apoio à inovação 

A Lei de Inovação 

(Lei10.973/2004)  

1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com 

vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e 

ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 

218 e 219 da Constituição. Para De Negri (2017), criou regras 

para a participação de pesquisadores de instituições públicas 

em projetos de pesquisa em parceria com empresas e para a 

comercialização da propriedade intelectual derivada dessa 

parceria.  

O Marco de Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

(Lei13.243/2016)  

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

Para Rauen e Turchi (2017), as alterações da Lei de Inovação, 

advindas do novo marco, reforçam a possibilidade de captação 

direta pelas fundações de apoio. 

A Lei do Bem 

(11.196/2005) 

Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - 

REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital 

para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de 

Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a 

inovação tecnológica; De forma macro, segundo Zucoloto et 

al. (2017), a Lei do Bem é um incentivo fiscal que se insere em 

um contexto de tentativa de reformulação institucional para 

acelerar os processos de inovação no Brasil.  
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Lei 13.674/2018 e a 

Lei13.969/2019 

Dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologias 

da informação e comunicação e para o setor de 

semicondutores, As pessoas jurídicas fabricantes de bens de 

tecnologias da informação e comunicação que investirem em 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que 

cumprirem o processo produtivo básico e que estiverem 

habilitadas nos termos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 

1991, farão jus, até 31 de dezembro de 2029, ao crédito 

financeiro referido no art. 4º da referida Lei. 

Lei nº. 13.800 (Lei 

Endowments) 

A Lei nº. 13.800, de 4 de janeiro de 2019, estabeleceu a 

regulamentação para a criação de fundos patrimoniais 

(endowments) no país. Para garantir a perpetuidade, objetivo 

da maioria dos fundos patrimoniais ao redor do mundo, sua 

estrutura deve prever a preservação do valor principal, 

composto pelas doações recebidas. 

Lei 9279/1996 
  Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial (PI). 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O corrente capítulo é destinado à elucidação dos procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa para identificar as transformações do ponto de vista de estrutural e 

político na Universidade Federal Fluminense (UFF) em direção a uma Universidade 

Empreendedora e, ainda, verificar o grau de evolução/maturidade da UFF enquanto 

Universidade Empreendedora esperando-se, então, ser capaz de recomendar ações para acelerar 

a evolução da instituição enquanto tal. 

A seguir, será apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo da 

arte dos temas relacionados à discussão, o desenvolvimento do questionário, aplicação da 

enquete (survey) e análise das respostas recebidas.  

3.1 Procedimentos técnicos de pesquisa 

Com o intuito de satisfazer os objetivos propostos por este estudo, será realizada uma 

pesquisa exploratória e de natureza aplicada. Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Ainda segundo 

o autor, a classificação das pesquisas pelo seu objetivo é muito útil para o estabelecimento de 

seu marco teórico, ou seja, para possibilitar uma aproximação conceitual. Todavia, para analisar 

os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, 

torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa (Gil, 2002). Quanto à 

abordagem, essa pesquisa se trata de uma pesquisa qualitativa, uma vez que se preocupa com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais (Gerhardt; Silveira, 2009). 

3.2 Procedimentos de Revisão de Literatura  

Segundo Gil (2002)  

É a parte dedicada à contextualização teórica do problema e a seu relacionamento com 

o que tem sido investigado a seu respeito. Deve esclarecer, portanto, os pressupostos 

teóricos que dão fundamentação à pesquisa e as contribuições proporcionadas por 

investigações anteriores. Essa revisão não pode ser constituída apenas por referências 

ou sínteses dos estudos feitos, mas por discussão crítica do "estado atual da questão" 

(Gil, 2002, p.162). 

 

 Para a construção da revisão de literatura desse trabalho optou-se pela realização de uma 

pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2002), é desenvolvida com base em material já 
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elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, sendo as fontes 

bibliográficas em grande número e podem ser assim classificadas conforme a figura 2.  

Figura 2 – Fontes bibliográficas  

 
Fonte da figura: Gil (2002) 

Para este trabalho, optou-se por fazer o levantamento bibliográfico a partir de artigos 

científicos, seguindo as etapas do diagrama representado na Figura 3. A primeira etapa foi 

identificar quais as bases seriam utilizadas para o levantamento. Optou-se pelas bases de dados 

Web of Science, Scopus e Scielo, na sequência, a fim de explorar os temas de interação 

universidade empresa e a universidade empreendedora, foram definidas estratégias de busca 

levando em consideração a base de pesquisa e o tema chave. Com relação à interação 

universidade-empresa, nas duas primeiras bases a estratégia utilizada foi pesquisar os termos 

("universit* business collaborat*") ou ("universit* industr* collaborat*") refinado pelo tipo de 

arquivo “Artigo”. Já na base de dados Scielo a estratégia foi mais simples, utilizou-se apenas o 

termo ("interação universidade empresa"), refinado por “Artigo”. A base de dados Web of 

Science retornou 465 resultados, enquanto a base Scopus retornou 579 e a Scielo 21, totalizando 

1065 artigos. 
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Figura 3 - Etapas da Pesquisa bibliométrica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ao tratar o assunto Universidade Empreendedora, nas bases de dados WoS e Scopus, a 

estratégia utilizada foi pesquisar os termos ("entreprene* university"), refinado pelo tipo de 

arquivo “Artigo”. O que retornou, respectivamente, 416 e 618 artigos. Enquanto, na base de 

dados Scielo, a estratégia de pesquisa foi através dos termos "universidade empreendedora", 

também refinado por “Artigo”, retornando 10 artigos, perfazendo um total de 1044 artigos.  

Na sequência, foi realizado o fichamento dos arquivos com o apoio do Microsoft Excel, 

identificando os trabalhos por número de citações, quantidade de artigos por país, revistas onde 

foram publicadas, seus respectivos autores, evolução temporal e resumo. A etapa seguinte foi 

a limpeza dos artigos em duplicata, ou seja, que estavam presentes em mais de uma base de 

dados. Etapa concluída, foi possível fazer uma leitura dos resumos dos artigos restantes, para 

identificar quais tratavam diretamente dos assuntos de interesse. Uma vez identificados 

procedeu-se, então, para a leitura detalhada dos artigos entendidos como mais completos para 

a construção do referencial teórico, finalizando com a construção do referencial teórico presente 

neste trabalho. O Quadro 5 detalha o processo de busca e os resultados obtidos. 

 

 Revisão da Literatura 

 

Artigos selecionados para leitura em profundidade 

 

Leitura dos resumos 

 

Exclusão dos artigos em duplicidade. 

 

Fichamento dos artigos com resumo 

 

Desenvolvimento da Bibliometria. 

 

Definição das estratégias de busca nas respectivas bases de dados 

 

Definição das bases de dados para coleta dos artigos 
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Quadro 5 - Estratégia de busca por plataforma 

  Base Interação Universidade-Empresa 
Universidade 

Empreendedora 

Estratégia 

de Busca 

WoS 

TÓPICO: ("universit* business 

collaborat*") OR TÓPICO: 

("universit* industr* collaborat*") 

TÓPICO: "entreprene* 

university" 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY ( "universit* 

business collaborat*"  OR  

"universit* industr* collaborat*" )  

TITLE-ABS-KEY ( 

"entreprene* university" )  

Scielo 
"interação universidade empresa" 

(Todos os índices) 

"universidade empreendedora" 

(Todos os índices) 

Qnt de 

Arquivos 

WoS 815 634 

Scopus 937 889 

Scielo 21 10 

Artigos X 

Outros 

WoS 465 x 350 416 x 218 

Scopus 579 x 358 618 x 271 

Scielo 21 x 0 10 x 0 

Principais 

Autores 

WoS 

o Igartua Ji (13) o Etzkowitz, H. (18) 

o Fernandes G (11) o Guerrero, M. (16) 

o Ganzarain J (11) o Urbano, D. (15) 

Scopus 

o Fernandes, G. (14) o Etzkowitz, H. (27) 

o Machado, R.J. (11) o Guerrero, M. (25) 

o Pinto, E.B. (10) o Urbano, D. (25) 

Scielo 

o Alves, A (1) o Volles, B (1) 

o Pimenta-Bueno, J (1) o Gomes, G (1) 

o Garcia, R (1) o Parisotto, Iara (1) 

Principais 

Títulos/ 

Periódicos 

WoS 

o Inted Proceedings (54) 
o Journal Of Technology 

Transfer (27) 

o Journal Of Technology 

Transfer (37) 

o Industry And Higher 

Education (17) 

o Edulearn Proceedings (22) 

o Technological 

Forecasting And Social 

Change (16) 

Scopus 

o Journal Of Technology 

Transfer (45) 

o Industry And Higher 

Education (45) 

o Industry And Higher 

Education (32) 

o Journal Of Technology 

Transfer (28) 

o Research Policy (20) 

o Technological 

Forecasting And Social 

Change (19) 

Scielo o Production (3) o Cadernos EBAPE.BR 
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o Cadernos EBAPE.BR (2) 

o REAd. Revista 

Eletrônica de 

Administração 

o Estudos Econômicos (2) o Sociedade e Estado 

Principais 

Países 

WoS 

o Estados Unidos (101) o Estados Unidos (82) 

o Inglaterra (85) o Inglaterra (72) 

o (...) o (...) 

o Brasil (18) o Brasil (24) 

Scopus 

o Estados Unidos (131) o Reino Unido (139) 

o Reino Unido (125) o Estados Unidos (124) 

o (...) o (...) 

o Brasil (16) o Brasil (30) 

Scielo 
o Brasil (20) o Brasil (9) 

  o Uruguai (1) 

Fonte: Elaborado pela autora 

3.3 Procedimentos para Coleta de Dados Primários 

Para Gil (2002), o elemento mais importante para a identificação de um delineamento é 

o procedimento adotado para a coleta de dados. O presente trabalho se valerá de dados coletados 

por meio de uma enquete (Anexo 1) endereçado aos coordenadores dos cursos de graduação da 

UFF, gestores da UFF e de alguns de seus departamentos e unidades acadêmicas e, ainda, 

docentes que tiveram experiências chave relacionadas ao tema cujo. 

A construção do questionário utilizou o modelo de maturidade Oliveira-Amaral, 

construído e validado em um estudo de caso em outra instituição acadêmica, levando em conta 

as questões aplicáveis à UFF. O questionário foi dividido em 6 blocos, a saber: Blocos (a) e (b) 

tratou de identificar o perfil e formação dos professores; Bloco (c) objetivou entender se os 

docentes estão familiarizados com as discussões e modelos acadêmicos sobre Universidade 

Empreendedora, relação universidade-empresa-governo, Quadruple Helix, colaboração 

universidade empresa e Triple Helix; Bloco (d) buscou entender, na percepção dos docentes, 

com qual intensidade o departamento, grupo de pesquisa ou programa de pós- graduação ao 

qual o mesmo está vinculado, interage com órgãos de apoio à inovação internos da UFF; Bloco 

(e) intentou-se aprofundar o conhecimento sobre a participação dos docentes, ou de outros 

colegas de departamento, em atividades de geração, apropriação e difusão de conhecimento 

técnico-científico, com a participação de parceiro externo, foram elencadas algumas atividades, 

onde o docente era convidado a destacar aquelas que ele realiza ou tem conhecimento que seus 

colegas de departamento realizam, em função do respectivo parceiro. 
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Após o desenho do questionário, foi utilizada a ferramenta de envio de formulários 

Google Forms, que nos possibilitou o envio e recebimento de forma organizada na forma e 

conteúdo pretendidos. 

O envio foi realizado em dois momentos: O primeiro através do envio de e-mail direto, 

para o primeiro grupo selecionado. Foi feito contato com doze professores, selecionados por 

conveniência, em função dos cargos ocupados ou em exercício no momento da pesquisa, 

particularmente no que tange a influência sobre a política de inovação da instituição ou pela 

atuação ativa nesse tema. Destes, oito concordaram em participar da pesquisa. O segundo grupo 

respondeu através de uma plataforma de rede social, em um grupo de docentes da Universidade 

Federal Fluminense a fim de identificar as transformações do ponto de vista estrutural e política 

na universidade. Nesta rede social, há um grupo de discussão dos docentes, no qual estão 

inscritos 666 dos 3.543 professores da universidade. Excluindo o orientador e os oito 

respondentes direto ficam 557 membros, cujas 28 respostas representam 5% do total. A 

amostragem foi por conveniência e saturação. Não se considerou necessário desenvolver uma 

amostragem estatística visto que o perfil da população é bastante similar. Foi, ainda, levado em 

consideração o perfil empreendedor do docente. O Quadro 6 apresenta um perfil dos 

respondentes, a forma de coleta das informações e o código utilizado na análise. 
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Quadro 6 – Relação de envios da enquete 

Visão Ator Cargo 

Forma do 

Recebimento do 

survey 

Gestor

es 

E1 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação, e Inovação 

da UFF 
Envio direto 

E2 
Diretor da Agência de Inovação da UFF e professor da 

EEIMVR 
Envio direto 

E3 Ex-Diretor da AGIR Envio direto 

E4 

Professor (Ex-Diretor do ICHS, Ex-Coordenador do 

Mestrado em Administração PPGA/UFF, Ex-

Coordenador da Graduação em Administração do 

ICHS/UFF) 

Envio direto 

E5 

Professor; Chefe de Departamento de Física (Ex-

Diretor do ICEX; Coordenador de Laboratório de 

Ótica) 

Envio direto 

E6 

Coordenador do LATEC (Laboratório de Tecnologia, 

Gestão de Negócios e Meio Ambiente) (Ex-Presidente 

da FEC) 

Envio direto 

E7 

Coordenador da Graduação em Administração do 

ICHS/UFF (Ex-Coordenador do Mestrado em 

Administração PPGA/UFF; Líder de grupo de 

Pesquisa) 

Envio direto 

E8 
Professor do Departamento de Biologia Celular e 

Molecular – GCM; Diretor do Instituto de Biologia  
Envio direto  

Profes

sores 

R1 
Professor do Departamento de Geografia do Instituto 

de Geociências 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R2 Professor do Departamento de Física 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R3 
Professor do Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R4 
Professora do Departamento de Estudos de Mídia do 

Instituto de Arte e Comunicação Social 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R5 

Professor do Departamento de Segurança Pública do 

Instituto de Estudos Comparados em Administração 

de Conflitos  

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R6 
Professora do Departamento de Engenharia Mecânica 

da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 
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R7  
Professora do Departamento de Tecnologia 

Farmacêutica da Faculdade de Farmácia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R8 

Professor do Departamento de Segurança Pública do 

Instituto de Estudos Comparados em Administração 

de Conflitos 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R9 
Professor do Departamento de Físico-Química do 

Instituto de Química 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R10 
Professor do Departamento de Engenharia Química e 

de Petróleo da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R11 
Professor do Departamento de Direito do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R12 
Professor do Departamento de Química do Instituto de 

Ciências Exatas 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R13 
Professor do Departamento de Qímica Analítica do 

Instituto de Química 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R14 
Professor do Departamento de Química Orgânica do 

Instituto de Química 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R15 
Professor do Departamento de Engenharia de 

Telecomunicações da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R16 
Professor do Departamento de Engenharia de Elétrica 

da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R17 
Professor do Departamento de Engenharia de Elétrica 

da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R18 
Professora do Departamento de Psicologia do Instituto 

de Psicologia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R19 
Professora do Departamento de Administração do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R20 Professora do Departamento de Ciências Humanas 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R21 
Professor do Departamento Multidisciplinar do 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R22 
Professor do Departamento de Engenharia de 

Telecomunicações da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 
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R23 
Professor do Departamento de Tecnologia 

Farmacêutica da Faculdade de Farmácia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R24 
Professor do Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R25  
Professora do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R26 

Professor do Departamento de Ciências Econômicas 

do Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R27 

Professora do Departamento de Enfermagem Médico-

Cirúrgico da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 

R28 
Professor do Departamento de Engenharia Elétrica da 

Escola de Engenharia 

Resposta pela 

plataforma de 

rede social 
Fonte: Elaborado pela autora 

A coleta de informações foi realizada entre Maio de 2019 e Julho de 2020, sendo que 

havia a intenção de se fazer entrevistas complementares mas não foi possível em função da 

pandemia da COVID-19. 

3.4 Procedimentos para análise e interpretação dos dados  

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), para analisar, compreender e interpretar um 

material qualitativo, faz-se necessário superar a tendência ingênua a acreditar que a 

interpretação dos dados será mostrada espontaneamente ao pesquisador; é preciso penetrar nos 

significados que os atores sociais compartilham na vivência de sua realidade. Para Gil (2002),  

a análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois nesta última 

seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. A análise 

qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a 

extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 

nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma 

sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses 

dados, sua interpretação e a redação do relatório (Gil, 2002, p.133). 

Após a devida análise dos dados trazidos pela enquete, será possível aplicar o modelo 

de maturidade, que nos trará relevantes informações sobre a evolução da Universidade Federal 

Fluminense enquanto universidade empreendedora. 

Foi realizada uma análise descritiva que, segundo Reis e Reis (2002), é a fase inicial 

deste processo de estudo dos dados coletados. São utilizados métodos de Estatística Descritiva 

para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto de características 
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observadas ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos (Reis e Reis, 2002). 

Para a análise, os resultados foram separados em três grupos, onde: 

● Grupo A – Corresponde ao grupo que recebeu a pesquisa de forma direta (8 

respondentes); 

● Grupo B – Corresponde ao grupo que respondeu a enquete através de plataforma de 

rede social (28 respondentes); 

● Total – Corresponde à análise contemplando tanto os entrevistados do Grupo A quanto 

os respondentes do Grupo B, totalizando 36 participantes. 

3.5 Procedimento para avaliação de maturidade 

Para a avaliação do grau de maturidade da UFF enquanto universidade empreendedora 

se utilizará do Modelo de Oliveira-Amaral de Avaliação de Maturidade (Quadro 8). Os autores 

desenvolveram o modelo a partir do questionamento se o IF Sudeste MG poderia ser 

caracterizado como uma universidade empreendedora a partir do conceito abordado por 

Etzkowitz (2004, 2008, 2016). A Figura 4 representa os passos percorridos pelos autores para 

a construção do modelo de avaliação de maturidade. 
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Figura 4 - Etapas para construção de Modelo de Avaliação de Maturidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Oliveira (2019) 

 

Os autores construíram o modelo com sete escalas, ou níveis, baseado no quadro teórico 

desenvolvido por Bonaccorsi e Piccalunga (1994), e depois revisto por Segatto-Mendes e 

Sbragia (2002), que considera os tipos de interações relacionados com os estágios de 

transferência de conhecimento (Quadro 7), somados com os resultados das entrevistas 

semiestruturadas e as informações de pesquisa documental e bibliográfica realizadas pela 

mesma, combinadas com a observação participante. 

O Quadro 7 apresenta a classificação das interações entre a geração do conhecimento 

(academia) com demais atores da Quadruple Helix: Sociedade, Governo, Empresa e 

Universidade; desenvolvido a partir do trabalho de Bonaccorsi e Piccalunga (1994), Lester 
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(2005) e outras literaturas de referência. Note que para cada tipo e objetivo de interação existe 

um conjunto de atividades, conforme detalhada na literatura de origem deste modelo.  

Quadro 7 - Classificação das interações entre a geração de conhecimento (academia) e atores 

das esferas empresa, governo e sociedade. 

Tipo de interação 
Objetivo da Interação  

(com base nos estágios de conhecimento - K) 

Informal 
Interna 

Geração K 

(atividades) 

Apropriação de K 

(mecanismo) 

Difusão K 

(atividades) 

Externa 

Formal 

Interna 

Externa 

Fonte: Oliveira (2019) 

A partir desta avaliação de prontidão para interação, por meio do conjunto de atividades 

realizadas, é possível classificar a instituição levando em conta a evolução do seu NIT (Quadro 

8). Esse tipo de classificação, em função das atividades realizadas, permite ainda fazer 

recomendações, visando o alcance de patamares mais avançados de atividades e maturidade. 

Para avançar para um nível seguinte, a instituição precisa realizar todas as atividades do nível 

anterior. A classificação dos níveis do Modelo de Maturidade Oliveira-Amaral segue uma 

escala que se inicia em 0 até 6, sendo 0 o nível mais baixo de maturidade, onde não existe a 

figura do NIT ou política de inovação na instituição; e 6 o nível mais alto, onde o NIT já conta 

com personalidade jurídica própria, capaz de operar Propriedade Industrial (Pind) e o capital 

intelectual em interações complexas (UEGS) e de fomentar atividade de pesquisa e extensão. 
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Quadro 8 - Modelo de Avaliação de Maturidade 

Níve

l 

Descrição do Estágio Indicador/Métricas 

0 

NIT não formalizado ou 

ausência de Política de 

Inovação ou capacidade de 

ter relações internas. 

- Falta da decisão do Conselho Superior para a 

criação do NIT 

- Falta do documento de Política de Inovação 

- Não presença no organograma da instituição 

- Não existência de capitalização e utilização 

de recursos 

1 

Formalização do NIT e da 

Política de Inovação e 

capacidade de proteger Pind 

* 

- Decisão do Conselho Superior para a criação 

do NIT  

- Regulamento da Política de Inovação  

- Presença no organograma da instituição 

- Regulamento PIND 

2 

NIT com capacidade de 

mapear e proteger Pind 

(capacidade de ter relações 

internas) 

- Mapeamento de grupos de pesquisadores, 

grupos de pesquisas, laboratórios e 

tecnologias potenciais 

- Catálogo de Pind 

3 

NIT com capacidade de 

mapear, proteger e licenciar 

Pind (capacidade de ter 

relações internas e externas 

e de gerir recursos) 

- Mapeamento de grupos de pesquisas e 

tecnologias potenciais  

- Catálogo de Pind e de Pesquisadores 

- Capitalização e utilização de recursos 

- Nº de contratos e receita de licenciamento  

- Medidas de impacto econômico (diminuição 

no custo de produção geração de empregos, 

geração de impostos, etc) 

- Medidas de impacto social (no de pessoas 

atendidas ou beneficiadas)  

4 

NIT com capacidade de 

operar Pind e o capital 

intelectual em interações 

complexas (UEGS) 

- Mapeamento de grupos de pesquisas e 

tecnologias potenciais  

- Catálogos de Pind e de Pesquisadores 

- No de contratos (ou de acessos no caso de 

tecnologias sociais abertas) e de convênios  

- Receita de licenciamento 

- Medidas de impacto econômico (diminuição 

no custo de produção geração de empregos, 

geração de impostos, etc) 

- Medidas de impacto social (no de pessoas 

atendidas ou beneficiadas) 

- Sistema ou procedimentos estruturados de 

gestão 

5 

NIT com capacidade de 

operar Pind e o capital 
intelectual em interações 

complexas (UEGS) e de 

fomentar atividade de 

pesquisa e extensão 

- Mapeamento de grupos de pesquisas e 

tecnologias potenciais  
- Catálogos de Pind e de Pesquisadores 

- No de contratos (ou de acessos no caso de 

tecnologias sociais abertas) e de convênios  
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- Receita e volume de investimento de 

pesquisa e extensão 

- Medidas de impacto econômico (diminuição 

no custo de produção geração de empregos, 

geração de impostos, etc) 

- Medidas de impacto social (no de pessoas 

atendidas ou beneficiadas) 

- Sistema ou procedimentos estruturados de 

gestão 

6 

NIT com personalidade 

jurídica própria, capaz de 

operar Pind e o capital 

intelectual em interações 

complexas (UEGS) e de 

fomentar atividade de 

pesquisa e extensão 

- Contrato social 

- Mapeamento de grupos de pesquisas e 

tecnologias potenciais 

- Catálogos de Pind de Pesquisadores  

- No de contratos (ou de acessos no caso de 

tecnologias sociais abertas) e de convênios  

- Receita e volume de investimento de 

pesquisa e extensão 

- Medidas de impacto econômico (diminuição 

no custo de produção geração de empregos, 

geração de impostos, etc) 

- Medidas de impacto social (no de pessoas 

atendidas ou beneficiadas) 

- Sistema ou procedimentos estruturados de 

gestão 

Fonte: Oliveira, 2019 
* Pind – propriedade industrial (patentes e modelos de utilidade) 

A fim de aplicar o modelo Oliveira-Amaral, foi construído um quadro (Quadro 9) onde 

foram listados todos os indicadores, de acordo com cada nível, para que fossem avaliados, 

individualmente, se estão presentes na Universidade Federal Fluminense. Os indicadores foram 

classificados como “Sim”, para os que foram facilmente identificados na instituição, “Não”, 

para os que não foram identificados e, “Parcial” para os que não estão completamente em 

funcionamento na UFF. Esta classificação de “parcial” não estava descrita no modelo original 

e é uma contribuição deste trabalho para o seu avanço. 
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Quadro 9 - Indicadores do Modelo de Avaliação de Maturidade Oliveira-Amaral 

Indicador/ Métricas Nível 

Falta da decisão do Conselho Superior para a criação do NIT 

0 
Falta do documento de Política de Inovação 

Não presença no organograma da instituição 

Não existência de capitalização e utilização de recursos financeiros 

Decisão do Conselho Superior para a criação do NIT 

1 
Regulamento da Política de Inovação 

Presença no organograma da instituição e estrutura 

Regulamento PIND 

Disseminar a cultura da inovação 

Mapeamento de grupos de pesquisadores, grupos de pesquisas, laboratórios 

e tecnologias potenciais 2 

Catálogo de Pind 

Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais 

3 

Catálogo de Pind 

Capitalização e utilização de recursos 

Nº de contratos e receita de licenciamento 

Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de produção geração 

de empregos, geração de impostos, etc) 

Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou beneficiadas) 

Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais 

4 

Catálogos de Pind 

Nº de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais abertas) e de 

convênios 

Receita de licenciamento 

Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de produção geração 

de empregos, geração de impostos, etc) 

Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou beneficiadas) 

Sistema ou procedimentos estruturados de gestão 

Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais 

5 

Catálogos de Pind 

No de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais abertas) e de 

convênios 

Receita e volume de investimento de pesquisa e extensão 

Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de produção geração 

de empregos, geração de impostos, etc) 

Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou beneficiadas) 

Sistema ou procedimentos estruturados de gestão 

Contrato social 

6 

Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais 

Catálogos de Pind 

Nº de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais abertas) e de 

convênios 

Receita e volume de investimento de pesquisa e extensão 

Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de produção geração 

de empregos, geração de impostos, etc) 
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Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou beneficiadas) 

Sistema ou procedimentos estruturados de gestão 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Oliveira-Amaral (2021) 

3.6 Mapa Síntese 

 Pode-se verificar de forma sucinta, no Quadro 10, o mapa da pesquisa com as 

informações gerais do estudo corrente. 
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Quadro 10 - Mapa de Síntese 

Objetivo Geral Objetivo Específico 

Procedimentos Metodológicos 

Resultados Esperados Procedimento

s Técnicos 

Coleta de 

Dados 

Análise dos 

Dados 

Verificar o grau de 

evolução/maturidade da UFF 

enquanto Universidade 

Empreendedora. 

Apresentar uma revisão de literatura 

relevante das discussões sobre: 

"Interação Universidade Empresa" e 

“Universidade Empreendedora, 

através de uma análise bibliométrica 

dos assuntos nas bases de pesquisa 

Web of Science, Scopus e Scielo; 

Pesquisa 

bibliográfica 
Bibliometria 

Análise 

descritiva e 

interpretativ

a dos dados 

- Pode-se perceber que 

os docentes da 

instituição possuem 

conhecimento 

relativamente baixo 

quanto aos mecanismos 

de apoio à inovação, 

tanto no nível federal, 

quanto da própria 

instituição, ao passo que 

existe boa realização de 

atividades de interação. 

- Aplicando o modelo de 

avaliação de maturidade 

Oliveira-Amaral foi 

possível posicionar a 

instituição no nível 2 em 

uma escala de 0 a 6, o 

que significa um baixo 

posicionamento 

empreendedor 

Identificar as transformações do ponto 

de vista de estrutural e político na UFF, 

por meio de uma enquete (survey) 

endereçada aos coordenadores dos 

cursos de graduação da UFF, gestores 

da UFF e de alguns de seus 

departamentos e unidades acadêmicas, 

além de docentes que tiveram 

experiências relevantes relacionadas 

ao tema; 

Pesquisa com 

Survey 
Survey 

Aplicar os modelos de maturidade 

desenvolvido pela Oliveira e Amaral 

(2021) 

Aplicação de 

Técnica 

Pesquisa com 

Survey 

Consolidação 

dos Dados 

Coletados 

Propor ações para acelerar a evolução 

da UFF enquanto Universidade 

Empreendedora 

- 
- 

Fonte: Elaborado pela autora.
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3.7 Limitações do Método 

Para Reis e Reis (2002), 

Ao se condensar os dados, perde-se informação, pois não se têm as observações 

originais. Entretanto, esta perda de informação é pequena se comparada ao ganho que 

se tem com a clareza da interpretação proporcionada (Reis; Reis, 2002, p.05). 

Outro ponto que pode ser entendido como limitante foi a seleção da amostragem para 

respostas da enquete que, nessa pesquisa, foi definida por conveniência, sem embasamento 

estatístico. Tal seleção se deu a fim de viabilizar a pesquisa com o envio da enquete a uma 

amostra da população acessível e dentro dos critérios de compatibilidade do público alvo da 

pesquisa. 

Por fim, é possível que um conjunto de entrevistas esclarecesse alguns pontos das 

informações coletadas, mas pelo fato das atividades presenciais na universidade terem sido 

paralisadas em março de 2020 e depois, com o retorno das atividades, houve um acúmulo de 

atividades, foi feita a opção por não se prosseguir com a coleta de informações. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

Nesta seção será apresentado um breve histórico da Universidade Federal Fluminense, 

objeto desse estudo, onde será aplicado o modelo de avaliação de maturidade. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF), anteriormente denominada UFERJ, foi 

fundada em 18 de dezembro de 1960, quando aprovada a lei no 3.848, de autoria do Deputado 

Federal João Batista de Vasconcellos Torres, imbuída de um projeto de desenvolvimento para 

a região fluminense, que traduzia por sua vez o desejo de afirmação do Estado do Rio de Janeiro 

em relação ao antigo Distrito Federal (UFF, 2014). Identificada como uma entidade federal 

autárquica, de regime especial, com autonomia didática-científica, administrativa, disciplinar, 

econômica e financeira, a UFF tem sede na cidade de Niterói e âmbito em todo o estado do Rio 

de Janeiro (UFF, 2020). 

Atualmente, a instituição possui unidades acadêmicas fora de sede em municípios do 

Estado do Rio de Janeiro e Pará. Na figura 5 é possível ver a distribuição das unidades no Estado 

do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Volta Redonda, Petrópolis, Niterói, Cachoeiras de Macacu, 

Nova Friburgo, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes e Santo 

Antônio de Pádua), que totalizam, juntamente com as unidades de Niterói, 125 departamentos 

de ensino, 125 cursos de graduação presenciais e 7 cursos de graduação a distância oferecidos 

em 28 polos da Universidade Aberta do Brasil, no âmbito do Consórcio – CEDERJ-RJ, além 

de 133 cursos de pós-graduação stricto sensu distribuídos em 87 programas, sendo: 51 cursos 

de doutorado, 64 de mestrado acadêmico e 18 mestrado profissional; e 213 cursos de pós-

graduação lato sensu, sendo: 156 cursos de especialização/MBA e 57 programas de residência 

médica (UFF, 2020). 
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Figura 5 – Mapa da distribuição das unidades da UFF no estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Relatório de Gestão Integrado - UFF (2020) 

 O Relatório de Gestão Integrado da Universidade Federal Fluminense, de 2020, traz 

que, atualmente, a UFF conta com 3.543 docentes e 56.618 discentes, entre cursos presenciais 

e cursos EAD (figura 6). 

Figura 6 – Divisão de cursos, docentes e discentes da UFF 

 

Fonte: Relatório de Gestão Integrado - UFF (2020) 
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O Relatório ainda traz a visão da UFF frente aos pilares que sustentam a atuação da 

Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão, que estão apresentados na figura 7 e acresce o 

conhecimento do papel da instituição como parte responsável pelo desenvolvimento regional 

nos municípios onde atua, imprimindo esforços no sentido de promover uma melhoria nas 

condições sociais da comunidade acadêmica e da população em geral (UFF, 2020).  
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Figura 7 – Pilares de atuação da UFF 

ENSINO PESQUISA EXTENSÃO 

◦ Busca por manter-se 

atualizada de acordo com os 

avanços do conhecimento 

global; 

◦ Respeito pela diversidade 

dos discentes, suas 

habilidades, áreas e 

competências; 

◦ Especial atenção para 

novas tecnologias, 

modalidades de ensino e 

incorporação de saberes; 

◦ Ênfase em processos 

educativos que busquem o 

sucesso acadêmico; 

◦ Organização centrada no 

estudante; 

◦ Busca da excelência 

acadêmica. 

◦ Abrange essencialmente 

todas as áreas do 

conhecimento; 

◦ Consolidação dos 

programas de pós-

graduação, com aumento na 

sua qualidade conforme os 

parâmetros de avaliação da 

CAPES; 

◦ Busca por oportunidades 

para manutenção 

permanente e expansão 

contínua de infraestrutura 

dedicada à pesquisa, 

especialmente ao uso 

compartilhado de 

infraestrutura física e de 

recursos humanos; 

◦ Possui a excelência como 

parâmetro indicador para 

tomada de decisões, 

respeita a diversidade e os 

qualificadores específicos 

das 

diferentes áreas; 

◦ Desenvolvimento de 

projetos, produtos e 

processos que contribuam 

para o bem-estar social, a 

melhoria da qualidade de 

vida da população e o 

avanço da ciência básica 

que possa dar suporte ao 

desenvolvimento científico 

e tecnológico em longo 

prazo; 

◦ Integração entre a 

formação profissional de 

alto nível, científica, 

tecnológica e humanitária e 

a capacitação para inovação 

e intervenção construtiva; 
◦ Busca da excelência 

acadêmica. 

◦ Baseada no Plano 

Nacional de Extensão, a 

Universidade leva à 

sociedade os 

conhecimentos, 

tecnologias e processos 

que domina e absorve 

informações, dados e 

saberes que realimentam e 

inspiram o processo 

contínuo de construção do 

conhecimento; 

◦ Processo 

multidisciplinar que 

envolve ações educativas, 

culturais, científicas e 

políticas, promovendo 

interação transformadora 

entre a Universidade e a 

sociedade em seu entorno; 

◦ Monitoramento 

permanente dos 

programas e projetos de 

extensão, com 

procedimentos de 

avaliação que incorporam 

indicadores próprios de 

qualificação das 

atividades de extensão. 

Fonte: Relatório de Gestão Integrado - UFF (2020) 
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Nesse cenário, a Universidade Federal Fluminense (UFF) se identifica como tendo uma 

política de inovação baseada na promoção da interação e aprendizado entre entes das esferas 

institucionais acadêmica, empresarial e governamental (UFF, 2021). Segundo trazido no 

Boletim de Serviço nº 189/2020 da Universidade Federal Fluminense ao final de 2020, a 

instituição deu mais um passo em direção a uma universidade mais empreendedora ao lançar a 

sua Política Institucional de Inovação (PII). 

O PII estabelece diretrizes, normas e objetivos acerca da inovação tecnológica e social 

na Universidade, a fim de facilitar a interação da instituição com empresas, demais 

organizações da sociedade e órgãos de financiamento em projetos de inovação, além de definir 

diretrizes sobre diversos tópicos importantes no estabelecimento dessas parcerias a fim de 

facilitar a interação da UFF com empresas, demais organizações da sociedade e órgãos de 

financiamento, em projetos de inovação (UFF, 2020).  

Figuram nos objetivos do Plano: I - Induzir e ampliar o compartilhamento de saberes e 

experiências com a sociedade por meio de parcerias tecnológicas, licenciamentos e 

transferência de tecnologia, compartilhamento de infraestrutura, serviços tecnológicos e demais 

arranjos institucionais previstos na legislação vigente; II - Disseminar a cultura da propriedade 

intelectual; III - Promover e apoiar transferência de tecnologia; IV - Promover as ações de 

empreendedorismo inovador; V - Fomentar e promover o desenvolvimento, a difusão e a 

divulgação de tecnologias sociais; VI - Garantir à população o acesso aos benefícios 

econômicos e sociais gerados pelas criações produzidas na instituição.  

O documento ainda traz Agência de Inovação (AGIR) sendo o Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) da UFF e outros pontos diretamente relacionados com medidas de incentivo 

à inovação e com a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando a 

capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional (UFF, 2020). 

 Segundo Almeida e Amaral (2019) o início das atividades empreendedoras nas UFF 

data de 1997, com a criação de uma fundação privada para gerir os recursos não provenientes 

de órgãos públicos, uma incubadora e o Escritório de Transferência de Conhecimento (ETCO), 

formalizado em 2000. Os autores trazem, ainda, que o ciclo seguinte da experiência da UFF 

com atividades empreendedoras se iniciou em 2009, com a criação de diversos grupos de 

pesquisa e a reestruturação dos esforços da reitoria com a criação da AGIR, Agência de 

Inovação da UFF, que tem como principal missão, segundo Ferreira, Amaral e Teodoro (2011), 

disseminar a cultura de inovação, e possui em sua estrutura uma incubadora de empresas e um 

escritório de transferência de tecnologia. A Resolução N.º 189/2020, registrada no Boletim de 
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Serviço divulgado em 27 de outubro de 2020 traz que a AGIR é o Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) da UFF, estruturado nos moldes preconizados pela Lei de Inovação, e, 

assim, é a unidade responsável para gerir a política de inovação adotada pela UFF, sendo 

vinculada administrativamente à Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação e, tem 

como principal missão, segundo Ferreira, Amaral e Teodoro (2011), disseminar  a  cultura  de  

inovação. 

Segundo resolução, compete à Agência de Inovação: 

I - Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

II - Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição; 

III - Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição; 

IV - Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva, 

de forma a orientar as ações de inovação da instituição; 

V - Desenvolver estudos e estratégias para a transferência da inovação gerada pela 

instituição; 

VI - Negociar os contratos de transferência de tecnologia de licenciamento para 

outorga de direito de uso ou de exploração de criação oriunda da instituição; 

VII - Desenvolver na instituição as condições necessárias à geração de ações que 

favoreçam uma maior integração da academia com organizações governamentais e não 

governamentais em atividades de inovação, estimulando a convergência entre as 

competências tecnológicas da UFF e as demandas da sociedade; 

VIII - Promover e acompanhar o relacionamento da UFF com instituições públicas e 

privadas, para as atividades previstas nos arts. 6º ao 9º da Lei nº 10.973/2004 (Lei de 

Inovação); 

IX - Negociar e auxiliar na gestão dos acordos de parceria e convênios entre a UFF 

e instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, constituídos no âmbito da 

Universidade para o desenvolvimento de projetos de inovação; 

X - Fomentar e coordenar as ações de empreendedorismo e incubação de projetos ou 

empresas, no âmbito da UFF; 

XI - Incentivar as empresas juniores da UFF a desenvolverem atividades de inovação 

e acompanhá-las em conjunto com as Pró-Reitorias envolvidas com essas empresas. 
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XII - Trabalhar em conjunto com a Fundação Euclides da Cunha de Apoio à UFF em 

atividades de inovação com interação com empresas, tais como parcerias tecnológicas, 

contratos de licenciamento, projetos de inovação, dentre outras análogas. 

Somado à criação do Grupo de Pesquisa Triple Helix - THERG-Brasil, em 2008, do 

curso em Empreendedorismo e Inovação em 2009 e a criação do Departamento de 

Empreendedorismo e Gestão, em 2013, diversos outros esforços, como: disseminação da 

cultura empreendedora; discussão sobre a criação de um parque tecnológico e; formalização da 

política de inovação da instituição, foram realizados nas últimas décadas, a fim de alinhar a 

UFF a uma cultura mais empreendedora (Almeida; Amaral, 2019). O Quadro 11 apresenta 

cronologicamente alguns dos principais marcos da regulamentação das atividades de inovação 

na UFF. 
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Quadro 11 - Políticas de Inovação da UFF 

Norma de Serviço 

UFF no 518/2001 

Dispõe sobre as regras acerca da transferência de tecnologia e 

regulamentação da propriedade industrial e de programas de 

computador no âmbito da UFF 

Norma de Serviço 

UFF no 529/2003 
Cria o Escritório de Transferência de Conhecimento – ETCO. 

Norma de Serviço 

UFF no 603/2009 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na relação 

entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e suas 

Fundações de Apoio, na execução de contratos de apoio a 

programas e projetos, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão 

e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

Norma de Serviço 

UFF no 604/2009 

Norma que criou a AGIR - Agência de Inovação da UFF, que  

tem como  principal  missão, segundo Ferreira, Amaral e 
Teodoro (2011),  disseminar  a  cultura  de  inovação, e possui 

em  sua  estrutura uma incubadora de empresas e um escritório 

de transferência de tecnologia. 

Atribuições legais da 

AGIR 

Envolve a concessão de bolsas e auxílios para atividades de 

inovação, o estímulo à criação de empreendimentos 

inovadores através da incubadora de empresas e o estímulo à 

política institucional de propriedade intelectual e ao 

licenciamento de ativos do conhecimento através do Escritório 

de Transferência de Conhecimento – ETCO. 

Política de Inovação 

da UFF (2020) 

O documento estabelece um arcabouço institucional 

estratégico de diretrizes, normas e objetivos acerca da 

inovação tecnológica e social na Universidade. Os artigos 

seguem as prioridades da Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e da Política Industrial e Tecnológica 

Nacional. A proposta é de facilitar a interação da UFF com 

empresas, demais organizações da sociedade e órgãos de 

financiamento em projetos de inovação e definir diretrizes 

sobre diversos tópicos importantes no estabelecimento dessas 

parcerias. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 Descrição dos Resultados 

Os dois primeiros blocos da enquete visaram identificar o perfil e formação do professor 

respondente, identificando a área e a atuação dos docentes na Universidade Federal Fluminense. 

A totalidade dos 36 participantes possuem doutorado. Com relação ao tempo de casa, 21 

professores possuem 10 ou mais anos, 8 professores possuem entre 5 e 10 anos e 7 menos de 5 

anos, sendo que o que possui maior tempo de ingresso na instituição, o fez em 1984 e o mais 

recente, em 2020. A divisão do tempo de casa pelos grupos pode ser verificada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Tempo de Instituição dos docentes na UFF 

Tempo de instituição 
Grupo 

A 
Grupo B Total 

10 anos ou mais 8 12 20 

Entre 5 e 9 anos - 7 7 

Menos de 5 anos - 9 9 

Fonte: Elaborado pela autora 

Dos cargos ocupados na instituição, na análise do Grupo Total, temos que 53% são 

professores adjuntos, 36% são professores associados e 11% são professores titulares. Já ao 

analisarmos os dois grupos separadamente, podemos perceber que no Grupo A os professores 

se dividem entre titulares ou associados. Já no Grupo B, a relação de professores titulares é 

baixa frente aos professores associados ou adjuntos (figura 8). 

Figura 8 - Cargo atual/ nível do docente na UFF 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

68%

53%
63%

29%

36%

38%

4%
11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grupo A Grupo B Misto

Professor Adjunto Professor Associado Professor titular



64  

 

Da totalidade, 56% ocupam ou já ocuparam cargos de gestão na UFF. Se for incluído o 

cargo de coordenador de grupo de pesquisa e de laboratório, a fim de entender a totalidade de 

professores com experiência em pesquisa e gestão de projetos, o percentual passa para 83%, já 

tendo sido exercido por 30 dos 36 respondentes (figura 9). 

Figura 9 - Cargo já ocupado na UFF pelo Grupo Total 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

* É importante comentar que os cargos de coordenador de laboratório e coordenador de 

grupo de pesquisa não fazem parte da estrutura formal da universidade. No caso de coordenador 

de laboratório depende se o laboratório foi formalmente criado na estrutura da unidade 

acadêmica e se essa nomeação é publicada em Boletim de Serviço. No caso de coordenador de 

grupo de pesquisa, o processo envolve aprovação departamental, credenciamento na PROPPI, 

mas o processo é feito diretamente no Diretório de Grupos de Pesquisa da CAPES. Todos os 

demais cargos correspondem a função gratificada na estrutura de cargos e salários da 

instituição. Optou-se neste trabalho por incluir os dois cargos comentados por se entender que 

representam a base da atividade de pesquisa e inovação. 

Ao analisar os números dos dois grupos de forma isolada é possível perceber que   100% 

dos professores do Grupo A (figura 10) ocupam ou já ocuparam cargos de gestão na UFF. 
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Excluindo a posição de Coordenador de grupo de pesquisa, o cargo de gestão na UFF com 

maior presença nas respostas do Grupo A é o de Coordenador de área em Pró-Reitoria ou 

Superintendência. Em contrapartida, o cargo que figurou como mais frequente entre os 

respondentes do Grupo B foi o de Coordenador de laboratório. 

Figura 10 - Cargo já ocupado na UFF pelo Grupo A 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 11 - Cargo já ocupado na UFF pelo Grupo B 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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conhecimento dos entrevistados se mostrou moderado. A discussão sobre a colaboração 

universidade-empresa foi a que se mostrou mais presente nas respostas dos docentes. 

Figura 12 - Conhecimento prévio sobre interação U-E Grupo Total  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fazendo a relação entre conhecimento nos temas elencados de acordo com o grupo ao 

qual o respondente se encontra, no Grupo de entrevistados (A), todos os temas obtiveram 

resultado acima de 60%, chegando o conhecimento sobre Colaboração Universidade-Empresa 

a 100% de respostas positivas. 
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Figura 13 - Conhecimento prévio no tema Grupo A 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 14 - Conhecimento prévio do tema Grupo B 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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empreendedor, mas são dinâmicas específicas que não atingem toda a instituição, seguido pelos 

respondentes que acreditam que, o tema é relevante, mas não é prioritário, visto que existem 

outros temas emergentes (no contexto de crise dos últimos anos). Houve apenas um 

respondente, do Grupo B, que apontou o tema como pouco relevante ou sem relevância para a 

UFF. 

Figura 15 - Percepção dos professores sobre o posicionamento da UFF em relação a discussão 

de Universidade Empreendedora (Grupo Total) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 16 - Percepção dos professores sobre o posicionamento da UFF em relação a discussão 

de Universidade Empreendedora (Grupo A e Grupo B) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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com a AGIR e, a menor intensidade de interação empatou tecnicamente com relação aos 3 
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Figura 17 - Intensidade da interação entre a origem do respondente e os órgãos de apoio à 

inovação internos da UFF (Grupo Total) 

Fonte: 

Elaborado pela autora. 
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Figura 18 - Intensidade da interação entre a origem do respondente e os órgãos de apoio à 

inovação internos da UFF (Grupo A) 

Fonte: 

Elaborado pela autora. 
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Figura 19 - Intensidade da interação entre a origem do respondente e os órgãos de apoio à 

inovação internos da UFF (Grupo B) 

Fonte: 

Elaborado pela autora. 
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tenha registrado o desenvolvimento dos alunos e o recebimento de bolsas de iniciação 

tecnológica como resultados alcançados. No mesmo contexto, na questão seguinte, ao discutir 

os benefícios dessa relação, obteve-se 24 respostas, dentre as quais 8 desconheciam benefícios 

advindos da interação. Aumentar a visibilidade da UFF como um centro de competências em 

várias áreas de conhecimento e produção tecnológica e ofertas para o mercado foram apontados 

como benefícios decorrentes da interação. 

Outro fator importante ao se discutir a relação entre os docentes pesquisadores da 

instituição e os órgãos responsáveis pelas atividades de inovação dentro da UFF, é identificar 

as limitações que fazem com que essa relação aconteça sem atritos e, uma vez identificados, 

quais ações concretas podem ser tomadas para que melhoremos ou ampliemos tal relação. 

Dando foco primeiramente nos limitantes da interação, das 21 respostas válidas, 6 alegaram 

não haver ou não saber responder sobre. Entre os motivos apontados, a burocracia, falta de 

recursos (financeiros e de estrutura), falta de divulgação/esclarecimento sobre as implicações 

legais da interface Universidade-Empresa-Governo (e de políticas públicas de transferência de 

conhecimento). Outro ponto ressaltado foi o baixo número de professores se interessando em 

estabelecer projetos com empresas e desenvolver tecnologias patenteáveis. Em contraponto, 

uma vez entendidos quais as limitações, passou-se então a discutir quais seriam as ações para 

melhorar e/ou ampliar a interação. Ao serem indagados, das 23 respostas válidas, 6 

respondentes alegaram não saber ou não haver ação para tal. Profissionalismo, agilidade, 

melhor comunicação, estratégias de comunicação, avanço na criação de massa crítica, cursos e 

ampliação de recursos (físicos e financeiros, podendo esse último através de parcerias com 

empresas), foram algumas das respostas apontadas como necessidades ou ações para uma 

melhor interação. Ainda figurou entre as respostas sugestões como: melhor divulgação dos 

órgãos, desenvolvimento de uma agenda institucional orientada à inovação, clarificar e educar 

a comunidade acadêmica acerca dos aspectos regulatórios inerentes, como a Lei do Bem e o 

Marco Legal da Inovação; e a criação de dinâmicas de assistência legal e institucional para que 

retire parte da carga gerencial do professor, devido ao número de atividades que são requeridas. 

Dando sequência, o quinto bloco visou avaliar o grau de conhecimento dos professores 

sobre as Políticas de Inovação da UFF e da legislação de apoio à inovação. Ficou evidenciado, 

a partir dos resultados, o baixo percentual de conhecimento e/ou aplicações das leis, normas ou 

iniciativas da UFF de apoio à inovação. Apenas 12,2% no percentual do Grupo Total conhecem 

e já aplicaram de alguma forma, sendo que, em alguns temas o índice de desconhecimento total 

das normas internas chega a 80,3%. 
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 Figura 20 - Conhecimento dos professores sobre as Políticas de Inovação da UFF e da 

legislação de apoio à inovação (Grupo Total) 

Fonte: 

Elaborado pela autora. 
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Figura 21 - Conhecimento dos professores sobre as Políticas de Inovação da UFF e da legislação 

de apoio à inovação (Grupo A) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 22 - Conhecimento dos professores sobre as Políticas de Inovação da UFF e da legislação 

de apoio à inovação (Grupo B) 

Fonte: 

Elaborado pela autora 

No bloco 5, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a participação dos 

docentes, ou de outros colegas de departamento, em atividades de geração, apropriação e 

difusão de conhecimento técnico-científico, envolvendo a participação de parceiro externo, 

foram elencadas algumas atividades, onde o docente era convidado a destacar aquelas que ele 

realiza ou tem conhecimento que seus colegas de departamento realizam em função do 

respectivo parceiro. No Quadro 12, observa-se a relação entre as atividades realizadas e o total 

de respondentes da pesquisa, explicitado de acordo com seus grupos. 

De acordo com os dados apresentados no quadro, pode-se destacar que, entre outras 

percepções, apesar do Grupo A ter menor número absoluto (8) de respondentes, ele possui 

docentes, ou colegas do mesmo departamento, atuando em 122, das 135 combinações possíveis. 
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em 123 das combinações. Nota-se que se entende por combinação, o cruzamento da coluna de 

atividades realizadas versus a linha de parceiro na realização da referida atividade. 

Outro ponto válido de se salientar é que as atividades realizadas em parcerias com ONGs 

(terceiro setor) são as que menos figuraram entre as realizadas pelos docentes respondentes, ou 

seus colegas de departamento. Adicionalmente, cabe trazer que, o cruzamento mais discrepante 

entre os grupos é o da atividade de Convênios guarda-chuva para pesquisa, realizado com 

parceria de órgãos do governo, sendo o Grupo A (75%) e o Grupo B (7%). Já nas atividades 

consultoria individual (paga ou gratuita), ministrar palestras, e participar de eventos, 

seminários, visitas técnicas e similares e projeto de pesquisa e extensão sem contrato/convênio 

de fomento, o Grupo B se destaca em detrimento do Grupo A, quando realizado com a parceria 

de outras organizações.
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Quadro 12.1 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 

Atividades que o 

docente realiza ou 

tem conhecimento 

que colegas de 

departamento 

realizam em 

função do 

respectivo parceiro 

Outra Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais (incluindo 

SENAI, SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de Governo 
ONGs (terceiro 

setor) 

Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Consultoria 

Individual (Paga 

ou Gratuita) 

63% 39% 44% 63% 43% 47% 88% 39% 58% 25% 14% 19% 13% 39% 33% 3% 25% 22% 

Ministrar 

palestras, e 

participar de 

eventos, 

seminários vistas 

técnicas e 

similares 

88% 82% 83% 88% 89% 61% 88% 46% 56% 25% 25% 25% 13% 39% 33% 0% 11% 8% 

Elaboração de 

publicações 

acadêmicas para 

congressos e 

periódicos 

88% 89% 83% 63% 39% 44% 88% 36% 50% 25% 14% 17% 13% 36% 36% 0% 11% 8% 

Projeto de 

pesquisa e 

extensão sem 

contrato/convênio 

de fomento 

63% 54% 56% 63% 36% 42% 75% 29% 39% 25% 14% 19% 13% 39% 33% 0% 25% 19% 
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Quadro 12.2 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 

Atividades que o 

docente realiza ou tem 

conhecimento que 

colegas de 

departamento 

realizam em função 

do respectivo parceiro 

Outra 

Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais 

(incluindo SENAI, 

SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de 

Governo 

ONGs (terceiro 

setor) 

Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Treinamento de 

empregados de 

empresas 

50% 32% 36% 50% 39% 42% 63% 29% 36% 25% 14% 17% 0% 25% 19% 8% 46% 44% 

Cursos em turmas 

fechadas/contratadas 

(MBAs, mestrados 

profissionais, 

formação 

continuada de 

docentes, etc) 

50% 43% 44% 75% 29% 39% 75% 29% 39% 25% 7% 11% 13% 14% 14% 3% 43% 36% 

Cursos sanduíches e 

pós-doutorado 

(requer convênio) 

63% 57% 58% 13% 0% 3% 25% 14% 19% 0% 0% 0% 25% 4% 8% 3% 43% 36% 
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Quadro 12.3 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 
Atividades que o 

docente realiza ou 

tem conhecimento 

que colegas de 

departamento 

realizam em função 

do respectivo 

parceiro 

Outra Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais (incluindo 

SENAI, SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de Governo 
ONGs (terceiro 

setor) 

Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Intercâmbio de 

pessoal 

acadêmico 

75% 64% 67% 13% 4% 6% 25% 11% 14% 0% 4% 3% 13% 11% 11% 3% 32% 28% 

Consultas aos 

núcleos de apoio 

ou feita via 

intermediários 

25% 14% 17% 25% 4% 8% 25% 7% 11% 25% 4% 8% 0% 11% 8% 17% 79% 78% 

Serviços 

laboratoriais (na 

U) 

25% 39% 36% 50% 25% 31% 38% 18% 22% 0% 4% 3% 25% 14% 17% 6% 54% 47% 

Ações 

extensionistas 

(cultura,artes, 

técnicas 

agrícolas, etc) 

13% 43% 36% 38% 29% 31% 50% 54% 39% 25% 36% 33% 38% 29% 31% 3% 46% 39% 
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Quadro 12.4 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 
Atividades que o 

docente realiza ou 

tem conhecimento 

que colegas de 

departamento 

realizam em 

função do 

respectivo parceiro 

Outra 

Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais (incluindo 

SENAI, SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de Governo ONGs (terceiro setor) 
Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Licenciamento 

de tecnologias 

sociais abertas 

13% 18% 17% 13% 11% 11% 13% 18% 17% 13% 7% 8% 13% 11% 11% 17% 71% 72% 

Divulgação de 

tecnologias via 

site e catálogos 

de Propriedade 

Intelectual 

(liasion office) 

13% 14% 14% 25% 7% 11% 25% 18% 19% 13% 7% 8% 13% 4% 6% 11% 79% 72% 

Licenciamento 

de PI (Patenteou 

Modelo Utilidade, 

Desenho Industrial 

+ Marca), 

Software e/ou 

Cultivares COM 

retribuição 

pecuniária 

13% 11% 11% 25% 11% 14% 25% 7% 11% 0% 0% 0% 13% 4% 6% 14% 79% 75% 
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Quadro 12.5 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 

Atividades que o 

docente realiza ou tem 

conhecimento que 

colegas de departamento 

realizam em função do 

respectivo parceiro 

Outra Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais (incluindo 

SENAI, SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de 

Governo 

ONGs (terceiro 

setor) 

Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Licenciamento de PI 

(Patenteou Modelo 

Utilidade, Desenho 

Industrial + Marca), 

Software e/ou 

Cultivares SEM 

retribuição(tecnologia

s sociais) 

13% 11% 11% 13% 7% 8% 25% 7% 11% 0% 0% 0% 0% 4% 3% 17% 86% 83% 

Serviços tecnológicos 

e consultoria (no 

cliente) 

13% 14% 14% 50% 25% 31% 25% 18% 19% 25% 4% 8% 13% 18% 17% 8% 61% 56% 

Criação e participação 

em empresas 

acadêmicas spin-offs 

13% 0% 3% 13% 11% 11% 13% 4% 6% 13% 4% 6% 13% 7% 8% 17% 82% 81% 

Participação em 

atividades/projetos de 

apoio setores, projetos 

de desenvolvimento 

regional(DER)/APLs 

ou plataformas 

setoriais 

13% 14% 14% 13% 11% 11% 25% 18% 19% 13% 7% 8% 13% 7% 8% 14% 75% 72% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 12.6 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 

Atividades que o 

docente realiza ou tem 

conhecimento que 

colegas de 

departamento realizam 

em função do 

respectivo parceiro 

Outra Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais (incluindo 

SENAI, SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de 

Governo 

ONGs (terceiro 

setor) 

Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Editais de pesquisa e 

extensão com 

recursos do PDI para 

fazer parcerias 

externas 

13% 39% 33% 13% 29% 28% 25% 21% 22% 13% 11% 11% 13% 11% 19% 11% 50% 50% 

Bolsas de estudo e 

convênios de apoio à 

pós-graduação 

38% 46% 44% 50% 25% 31% 75% 43% 50% 13% 4% 6% 25% 11% 14% 3% 39% 33% 

Projeto de P&D 

contratado amplo ou 

com foco específico 

incluindo uso de 

laboratórios 

25% 29% 28% 25% 29% 28% 50% 14% 22% 25% 0% 6% 13% 14% 14% 8% 54% 50% 

Projeto de P&D 

colaborativo 
38% 43% 42% 38% 18% 22% 38% 7% 14% 13% 0% 3% 0% 14% 11% 11% 50% 50% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 12.7 - Atividades que o docente realiza ou tem conhecimento que colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro 

Atividades que o 

docente realiza ou tem 

conhecimento que 

colegas de 

departamento realizam 

em função do 

respectivo parceiro 

Outra 

Universidade 

Empresas e/ou 

entidades 

empresariais/ 

setoriais (incluindo 

SENAI, SEBRAE e 

similares) 

Órgãos de 

Governo 

ONGs (terceiro 

setor) 

Outros tipos de 

organizações 
Não respondeu 

A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL 

Formação de 

unidades ou 

institutos de pesquisa 

aplicada 

13% 32% 28% 25% 7% 11% 25% 7% 11% 25% 4% 8% 0% 4% 3% 14% 68% 67% 

Convênios guarda-

chuva para pesquisa 
25% 50% 44% 38% 18% 22% 75% 7% 22% 0% 0% 0% 13% 7% 8% 6% 46% 42% 

Doações (pesquisa 

feita com o 

recebimento de 

doação) 

13% 21% 19% 13% 18% 17% 38% 18% 14% 25% 4% 8% 0% 11% 8% 14% 61% 61% 

Processos de 

incubação de 

empresas e apoio à 

startups (B) 

13% 11% 11% 25% 11% 17% 25% 0% 6% 13% 0% 3% 0% 0% 3% 17% 75% 75% 

Proteção de 

Propriedade 

industrial (Patente ou 

Modelo Utilidade, 

Desenho Industrial 

+Marca), Software 

e/ou Cultivares 

25% 18% 19% 25% 7% 11% 25% 7% 11% 13% 0% 3% 13% 7% 8% 11% 79% 72% 

Fonte: Elaborado pela autora.
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 Analisando os dados identificou-se que ministrar palestras, e participar de eventos, 

seminários, visitas técnicas e similares e elaboração de publicações acadêmicas para congressos 

e periódicos, em parceria com outras universidades foram os mais comuns, tendo sido apontado 

como já realizado por 83% na relação com o total de respondentes, na análise do Grupo Total. 

Com relação a consultoria individual (Paga ou Gratuita), 44% dos respondentes realizou ou 

possui colega de departamento que tenha prestado com parceria de outra universidade, 47% em 

parceria de empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares), 58% com órgãos do governo, 19% com ONGs, e 33% com outros tipos de 

organizações (Figuras 23 e 24). 

 Sobre o Licenciamento de PI, Software e/ou Cultivares sem retribuição (tecnologias 

sociais), 83% dos entrevistados não responderam conhecer sobre a participação dos docentes, 

ou de outros colegas de departamento na atividade.  
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Figura 23 - Atividades que o respondente/ entrevistado realiza ou tem conhecimento que 

colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro (Parte 1) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 24 - Atividades que o respondente/ entrevistado realiza ou tem conhecimento que 

colegas de departamento realizam em função do respectivo parceiro (Parte 2) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5.2 Aplicação do Modelo de Maturidade 

A partir das respostas recebidas, juntamente com os documentos disponíveis sobre a 

Universidade Federal Fluminense, foi realizada uma análise de todos os indicadores presentes 

no Modelo de Avaliação de Maturidade Oliveira-Amaral. O quadro 13 apresenta ponto a ponto 

os indicadores de acordo com sua identificação na estrutura da Universidade Federal 

Fluminense, sendo: “Sim”, para os que foram facilmente identificados na instituição, “Não”, 

para os que não foram identificados e, “Parcial” para os que não estão completamente em 

funcionamento na UFF, com a exceção do Nível 0, que deve ser identificado como “Não”.  

Nota-se, ao analisar o quadro, que alguns dos indicadores dos níveis 3, 4 e 5 foram 

identificados como sendo realizadas na instituição como, por exemplo: Mapeamento de grupos 

de pesquisas e tecnologias potenciais, de forma parcial; Nº de contratos e receita de 

licenciamento, também de forma parcial e; Catálogo de Pind. Porém, para que a universidade 

atinja esses níveis, todas as atividades do respectivo patamar da escala precisam ser atingidas. 

No atual retrato da instituição, é possível constatar que a UFF se encontra no Nível 2, em estágio 

de migração para o Nível 3 que, para que seja alcançado, a universidade precisa atuar na 

capitalização e utilização de recursos; medidas de impacto econômico e social. 
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Quadro 12 - Aplicação do Modelo Oliveira-Amaral na UFF 

Indicador/ Métricas Identificado Nível 

● Falta da decisão do Conselho Superior para a criação do NIT Não 

0 

● Falta do documento de Política de Inovação Não 

● Não presença no organograma da instituição Não 

● Não existência de capitalização e utilização de recursos 

financeiros 
Sim 

● Decisão do Conselho Superior para a criação do NIT Sim 

1 

● Regulamento da Política de Inovação Sim 

● Presença no organograma da instituição e estrutura Sim 

● Regulamento PIND Sim 

● Disseminar a cultura da inovação Sim 

● Mapeamento de grupos de pesquisadores, grupos de 

pesquisas, laboratórios e tecnologias potenciais 
Parcial 

2 

● Catálogo de Pind Sim 

● Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais Parcial 

3 

● Catálogo de Pind Sim 

● Capitalização e utilização de recursos Não 

● Nº de contratos e receita de licenciamento Parcial 

● Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de 

produção geração de empregos, geração de impostos, etc) 
Não 

● Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou 

beneficiadas) 
Não 

● Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais Não 

4 

● Catálogos de Pind Sim 

● Nº de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais 

abertas) e de convênios 
Sim 

● Receita de licenciamento Não 

● Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de 

produção geração de empregos, geração de impostos, etc) 
Não 

● Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou 

beneficiadas) 
Não 

● Sistema ou procedimentos estruturados de gestão Não 

● Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais Parcial 

5 

● Catálogos de Pind Sim 

● No de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais 

abertas) e de convênios 
Sim 

● Receita e volume de investimento de pesquisa e extensão Não 

● Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de 

produção geração de empregos, geração de impostos, etc) 
Não 

● Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou 

beneficiadas) 
Não 

● Sistema ou procedimentos estruturados de gestão Não 

● Contrato social Não 

6 ● Mapeamento de grupos de pesquisas e tecnologias potenciais Parcial 

● Catálogos de Pind Sim 
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● Nº de contratos (ou de acessos no caso de tecnologias sociais 

abertas) e de convênios 
Sim 

● Receita e volume de investimento de pesquisa e extensão Não 

● Medidas de impacto econômico (diminuição no custo de 

produção geração de empregos, geração de impostos, etc) 
Não 

● Medidas de impacto social (no de pessoas atendidas ou 

beneficiadas) 
Não 

● Sistema ou procedimentos estruturados de gestão Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na aplicação do modelo, notou-se a necessidade de um melhor detalhamento ou 

exemplificação de algumas atividades. A forma como os indicadores do nível zero estão 

descritos poderia ser invertida para manter o mesmo padrão dos demais níveis.  

Segundo o Relatório de Gestão Integrado da UFF (2020), em 2020 a Universidade 

Federal Fluminense aprovou sua Política Institucional de Inovação. O documento estabelece 

um arcabouço institucional estratégico de diretrizes, normas e objetivos para a inovação 

tecnológica e social na Universidade. A proposta é facilitar a interação da UFF com empresas, 

demais organizações da sociedade e órgãos de financiamento, em projetos de inovação, e definir 

diretrizes para diversos tópicos importantes no estabelecimento dessas parcerias. 

Na estrutura da AGIR encontra-se o Escritório de Transferência de Tecnologia, criado 

em 2003, com a finalidade de dar apoio à transferência, reunião, divulgação e proteção dos 

ativos intelectuais da UFF; A negociação, gestão e transferência de seus respectivos resultados; 

Assessorar todos os pesquisadores, estudantes e associados da Universidade acerca de 

quaisquer dúvidas ou questionamentos relativos à propriedade intelectual (UFF, 2020). No 

sistema do ETCO encontra-se o acervo virtual de propriedade intelectual da UFF, com registro 

no INPI, nome da invenção, natureza e nome dos inventores. 
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Figura 25 - Processo de Patenteamento dentro da AGIR 

 
Fonte: Apresentação da AGIR (2020) 

Em 2020, segundo relatório, houve depósito de 9 patentes, 9 programas de computador 

e 2 marcas, totalizando 20 depósitos. A UFF possui atualmente mais de 110 patentes 

depositadas e 22 concedidas (Figura 26). 

Figura 26 - Balanço da Propriedade Intelectual da UFF 

 
 Fonte: Apresentação da AGIR (2020) 

 

5.3 Análise dos Resultados 

A fim de analisar os resultados advindos da enquete e da aplicação do modelo de 

maturidade Oliveira-Amaral, lançou-se mão da pesquisa de Clark (1998) que, através da análise 
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de cinco diferentes universidades que se encontravam em processo de mudança, identificou um 

conjunto de elementos predominantes nas organizações analisadas. Segundo Clark, são 

fundamentais para a distinção entre universidades que são empreendedoras. (i) Núcleo Central 

compromissado; (ii) Forte inserção no entorno; (iii) Diversificação das fontes de receita; (iv) 

Coração acadêmico estimulado; (v) Cultura empreendedora integrada. 

Ao se iniciar a discussão pelo (i) Núcleo central compromissado, que conversa 

diretamente com o ponto (iv) Coração acadêmico estimulado, foi possível identificar que, 

apesar de já existirem mecanismos e normas internas de apoio ao desenvolvimento de uma 

universidade mais empreendedora, o corpo docente não as conhece, seja por falta de interesse 

em buscar por tais informações, pela falha da instituição em comunicar tais iniciativas ou até 

mesmo por não se sentirem participantes de tal. Note que diversos respondentes posicionaram 

que a UFF tem algumas áreas e grupos com perfil empreendedor mas são dinâmicas específicas 

que não atingem toda a instituição. O desconhecimento, ou distanciamento dos temas também 

ficou refletido na identificação dos mesmos por parte dos docentes sobre os conceitos que estão 

intimamente ligados à universidade empreendedora, como: Relação Universidade-Governo, 

triple ou quadruple helix. 

Em contraponto ao desconhecimento, ou distanciamento da discussão sobre 

universidade empreendedora, verifica-se uma (ii) forte inserção no entorno, através da 

realização de atividades como: consultoria individual; palestras, elaboração de pesquisas 

acadêmicas, com a participação dos docentes, ou de outros colegas de departamento, em 

atividades de geração, apropriação e difusão de conhecimento técnico-científico, com a 

participação de parceiro externo, destacando nesse sentido as parcerias com outras 

universidades, empresas e/ou entidades empresariais/setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) e órgãos de governo, em detrimento à ONGs, e outros tipos de organizações. Não há 

dados organizados, mas a percepção é que são interações de pequeno valor agregado e mais 

relacionadas com a disseminação das atividades de ensino ou atividades de extensão de cunho 

assistencialista. De qualquer forma, são atividades importantes na relação da universidade com 

a sociedade. 

Já com relação à (iii) diversificação das fontes de receita, um dos elementos enfatizado 

por Clark (1998) pois, segundo o autor, por meio do aumento do portfólio de consultorias, 

projetos com empresas, governos e doação de pessoas físicas e jurídicas, a universidade amplia 

os recursos necessários aos investimentos na área acadêmica e a inovação dos processos 

administrativos. Avanços ainda devem ser encampados, pois, ainda não se verifica receita e 

volume de investimento de pesquisa e extensão, volume de nº de contratos e receita de 
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licenciamento, capitalização e utilização de recursos, entre outras medidas. Do acervo de 

propriedade industrial não houve licenciamento remunerado de nenhum ativo. As receitas da 

fundação de apoio à UFF, essencialmente oriundas de cursos de pós-graduação lato sensu e 

projetos, montam cerca de 1% do total da receita bruta da universidade.  

Em um âmbito geral, importantes avanços estão sendo e foram desenhados a partir da 

publicação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 e da Política Institucional de 

Inovação, porém ainda não disseminados na cultura da organização de forma a elevar a 

Universidade à níveis mais altos na busca de se identificar como uma universidade 

empreendedora. 

A partir dos resultados e análises, construiu-se um quadro de ações relacionado com 

cada um dos indicadores para evolução na escalada dos níveis do modelo de maturidade 

Oliveira-Amaral, à disposição da Universidade Federal Fluminense, (Quadro 13). Importante 

ressaltar que as ações e/ou diretrizes foram relacionadas a partir do quadro de classificação das 

interações entre a geradores de conhecimento (academia) e demais atores da 4H elaborado por 

Oliveira (2020). Essas sugestões não detalham como a implantação deve ser feita. Entendeu-se 

que tal função deveria ser realizada internamente pela comunidade e em casos específicos pela 

AGIR, como NIT da UFF. 
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Quadro 14 - Métricas / Sugestão de ações/diretrizes 

Indicador/ Métricas Ações/Diretrizes 

◦ Disseminar a cultura da inovação 

◦ Capacitação/qualificação de pessoal interno 

docente, técnicos e alunos para inovação, 

empreendedorismo e relação universidade-

empresa-governo; 

 

◦ Divulgação do NIT, dos serviços e das 

tecnologias; 

 

◦ Produção de conteúdo, como Working papers 

(nota técnicas, ensaios) e relatórios de projetos; 

 

◦ Ampliar os eventos e canais de  divulgação dos 

trabalhos dos conhecimentos gerados  (Semana 

de divulgação científica e tecnológica, semana de 

extensão, etc); 

 

◦ Criação de um portal de inovação com o acervo 

e capacitação sobre inovação, 

empreendedorismo e relação universidade-

empresa-governo; 

 

◦ Mapeamento de grupos de 

pesquisadores, grupos de 

pesquisas, laboratórios e 

tecnologias potenciais 

◦ Realizar o mapeamento dos grupos de pesquisa 

(e tecnologias potenciais); 

◦ Capitalização e utilização de 

recursos 

 

◦ Contrato social 

◦ NIT atuando com jurídico e financeiro da 

universidade para facilitar os processos de 

incubação e licenciamento; 

 

◦ NIT com personalidade jurídica própria (ou 

utilizando a da Fundação) para facilitar a 

operação de recursos próprios; 

◦ Nº de contratos e receita de 

licenciamento 

 

◦ Receita e volume de investimento 

de pesquisa e extensão 

 

◦ Medidas de impacto econômico 

(diminuição no custo de produção 

geração de empregos, geração de 

impostos, etc) 

◦ Manter/ampliar os Editais de pesquisa e 

extensão com recursos PDI; 

 

◦ Ofertar Bolsas de estudo e convênios de apoio 

à pós-graduação, principalmente bolsas 

custeadas por empresas para a pesquisa e solução 

de problemas pontuais; 

 

◦ Ampliar o conjunto de Projetos de P&D 

contratado amplo ou com foco específico 

incluindo uso de laboratórios; 
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◦ Ampliar a realização de projeto de P&D 

colaborativo (entre eles com o credenciamento 

na EMBRAPII e similares); 

 

◦ Formação de unidades ou institutos de pesquisa 

aplicada (repensando a estrutura departamental 

por área de conhecimento e cursos); 

 

◦ A busca de convênios guarda-chuva para 

atividades de pesquisa com empresas e órgãos 

governamentais; 

 

◦ Medidas de impacto social (no de 

pessoas atendidas ou beneficiadas) 

◦ Apoiar/ampliar Processos de incubação de 

empresas e apoio à startups (seja por meio da 

ampliação de espaços físicos, apoio com 

consultoria interna, pesquisas de mercado e até 

apoiando a criação de comunidade de 

investidores anjo); 

 

◦ Criar mecanismo para recebimento de Doações 

seguindo a Lei de Endowment; 

◦ Sistema ou procedimentos 

estruturados de gestão  

◦ Ampliar a integração entre a Política de 

Inovação e o planejamento institucional, 

principalmente o PDI; 

 

◦ Criar/Rever/Ajustar Procedimentos, normas e 

Manuais principalmente no que tange a facilitar 

a interação universidade-empresa como modelos 

padronizados e pré-aprovados de contratos, entre 

outros; 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Oliveira (2019) 
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6 CONCLUSÃO 

No atual cenário socioeconômico já foi possível verificar que a evolução de uma 

sociedade está diretamente ligada à capacidade de estruturar, de forma sólida, investimentos 

em ciência e tecnologia. É nesse contexto que a Universidade, tendo sido vista apenas como 

templo da educação, assume papel central, agregando à sua vocação de ensino, pesquisa e 

extensão, o papel de desenvolvimento econômico, através da aliança entre Universidade, 

governo e empresas. 

Tal posicionamento atribui às universidades o desafio de se alinhar a essa nova realidade 

no desenvolvimento de um perfil empreendedor. Para tal, se faz necessário um entendimento 

do momento no qual a instituição se encontra atualmente para, a partir daí, assumir um plano 

de desenvolvimento.  

Entendendo essa necessidade, a presente pesquisa teve como objetivo geral e norteador, 

verificar o grau de evolução da UFF enquanto Universidade Empreendedora, através da 

aplicação do modelo de maturidade desenvolvido por Oliveira e Amaral (2021). A fim de 

alcançá-lo, foi realizada uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa. 

O estudo tratou de trazer um entendimento da literatura relevante acerca da universidade 

empreendedora e da interação universidade-empresa, através de uma revisão sistemática com o 

uso de técnica bibliométrica, ao longo do Capítulo 2 atendendo assim o primeiro objetivo 

específico, a recordar: OE 1 - Elaborar uma revisão de literatura sobre as temáticas universidade 

empreendedora e interação universidade-empresa, realizada por meio do uso de técnica 

bibliométrica aplicada à publicações coletadas em bases de publicações acadêmicas como Web 

of Science, Scopus e Scielo; 

Isto feito, a fim de atender o OE 2, por meio de uma enquete (survey) enviada aos 

coordenadores dos cursos de graduação da UFF, gestores da UFF e de alguns de seus 

departamentos e unidades acadêmicas e, ainda, docentes que tiveram experiências relevantes 

relacionadas ao tema, foi possível identificar as transformações do ponto de vista de estrutural 

e político na UFF em direção a uma universidade empreendedora, discutido ao longo do item 

5.1. Há de se ressaltar que, através das respostas, foi possível constatar acentuado 

desconhecimento do corpo docente sobre o tema e sobre as normas internas, ao mesmo tempo 

um bom volume de realização de atividades de interação. 

Na sequência, ao longo do item 5.2, atendendo ao terceiro objetivo específico, através 

da aplicação do modelo de maturidade da interação universidade-empresa-governo, 
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desenvolvido por Oliveira e Amaral (2021), foi possível verificar que a Universidade Federal 

Fluminense se posiciona no Nível 2 da referida escala. 

Por fim, com a aplicação do modelo e a consequente compreensão das brechas que 

existem na instituição no tocante ao posicionamento empreendedor, pôde-se, então, no item 5.3, 

recomendar ações para acelerar a evolução da UFF enquanto Universidade Empreendedora.  

(Quadro 14), dando por atendido o quarto e último objetivo específico. 

Importante registrar que o método de seleção da amostra que respondeu à pesquisa traz 

uma limitação ao estudo, combinado ao fato de que é possível que um conjunto de entrevistas, 

esclarecesse alguns pontos das informações coletadas, mas pelo fato das atividades presenciais 

na universidade terem sido paralisadas em março de 2020 e depois, com o retorno das 

atividades, houve um acúmulo de atividades, foi feita a opção por interromper a coleta de 

informações. Outro ponto a destacar no tocante ao número limitado de respondentes é que, ao 

mesmo passo que tal número se apresenta como uma limitação, também é uma amostra de como 

o tema é pouco relevante na UFF, sendo do interesse de apenas parte do corpo docente. Por fim, 

quanto às limitações, é importante salientar que o modelo Oliveira-Amaral foi proposto 

recentemente, e apesar do seu embasamento teórico ainda carece de maiores aplicações. Notou-

se a necessidade de rever ou detalhar alguns dos seus pontos. Uma das sugestões de alteração 

é, como foi realizado neste estudo, abrir o quadro para a identificação ou não de cada um dos 

indicadores de cada nível, tornando mais fácil a visualização dos passos já realizados, à realizar 

ou, ainda, realizados parcialmente. 

Para novos estudos sugere-se alguns caminhos. Um seria retomar a UFF e aumentar o 

número da amostra dos docentes da instituição. Adicionalmente, estender a aplicação do 

modelo de maturidade a outras instituições, que permitirá testar e trazer mais robustez ao 

modelo Oliveira-Amaral, validando o mesmo, e trazendo comparativos entre os resultados 

encontrados. Por término, sugere-se a reaplicação do modelo na Universidade Federal 

Fluminense em um horizonte de dez anos, a fim de constatar os avanços reais que foram 

desenvolvidos a partir da aplicação do modelo. 
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7 ANEXO 
Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Thalyta Sá de Carvalho, aluna do Programa de Pós-Graduação em Administração, sob 

a orientação do Prof. Dr. Marcelo Amaral, estamos convidando-o(a) a participar do estudo 

para finalização do Mestrado, com foco em identificar as transformações do ponto de vista 

estrutural e político na Universidade Federal Fluminense em direção a uma Universidade 

Empreendedora esperando-se, então, ser capaz de recomendar ações para acelerar a 

evolução da UFF enquanto tal. Isso significa que sua participação nesta pesquisa se dará 

por meio de um questionário preenchido de forma digital. 

Os riscos em participar desta pesquisa são mínimos, podendo haver eventual desconforto 

ou constrangimento diante de alguma pergunta. Para diminuir essa possibilidade de risco 

de desconforto ou constrangimento, orientamos que você responda apenas as questões que 

se sinta confortável, podendo, inclusive, deixar de responder a uma pergunta ou desistir de 

sua participação, sem qualquer prejuízo ou consequência. Os benefícios desta pesquisa 

consistem em beneficiar a comunidade acadêmica e a sociedade, contribuindo para 

pesquisas e novas informações válidas para futuros estudos no campo de Administração e 

Inovação. 

Lembramos que é um direito seu desistir da participação na pesquisa em qualquer 

momento e por qualquer razão, sem qualquer prejuízo. Esclarecemos e garantimos que a 

sua identificação será mantida em sigilo e os resultados obtidos por meio da pesquisa serão 

utilizados apenas para alcançar os objetivos científicos expostos acima, incluída sua 

publicação na literatura especializada. 

Em caso de dúvida ou para entender melhor a pesquisa, você poderá entrar em contato, em 

qualquer momento que julgar necessário, com os pesquisadores. Os contatos são os 

seguintes: thalytacarvalho@id.uff.br e mgamaral@gmail.com 

 

*Ao clicar em "De acordo”, você atesta sua anuência com esta pesquisa, declarando que 

compreendeu seus objetivos, a forma como ela será realizada e os benefícios envolvidos, 

conforme descrição aqui efetuada 

Email address * 

Nome completo: * 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Anuência 

( ) De acordo. 

( ) Não concordo.   

Survey Universidade Empreendedora – Coordenadores/ Gestores da UFF (e de alguns de 

seus departamentos e unidades acadêmicas)/ Docentes  

Pesquisa a fim de identificar as transformações empreendedoras do ponto de vista de 

estruturas e políticas na Universidade Federal Fluminense 

Bloco A – Perfil (Sessão para breve apresentação) 

Departamento acadêmico de lotação: 

Unidade: 
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Cargo Atual/ Nível: 

( ) Professor Adjunto/ Nível 1 

( ) Professor Adjunto/ Nível 2 

( ) Professor Adjunto/ Nível 3 

( ) Professor Adjunto/ Nível 4 

( ) Professor Associado/ Nível 1 

( ) Professor Associado/ Nível 2 

( ) Professor Associado/ Nível 3 

( ) Professor Associado/ Nível 4 

( ) Professor Titular/ Nível 1 

Ano de entrada na instituição: 

Bloco B – Formação  

Favor inserir curso de formação em cada um dos níveis caso se aplique 

Graduação: 

Mestrado: 

Doutorado: 

Quais Cargos já ocupou dentro da UFF? (marque quantas opções forem necessárias) 

Chefe de departamento? * 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Coordenador de grupo de pesquisa? 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Coordenador de laboratório?  

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Coordenador de curso de graduação 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Coordenador de curso de pós-graduação? 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 
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Diretor de unidade acadêmica? * 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Diretor de área administrativa? * 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Coordenador de área em Pró-Reitoria ou Superintendência? * 

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Pró-Reitor?  

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Reitor ou Vice-Reitor?  

( ) Sim, mas não é meu cargo atual 

( ) Sim, e é meu cargo atual 

( ) Não 

Se sim, qual a duração? (em meses) 

Bloco C - Está familiarizado com as discussões e modelos acadêmicos a seguir sobre 

Universidade Empreendedora? 

Universidade Empreendedora 

( ) Sim 

( ) Não 

Relações Universidade-Empresa-Governo 

( ) Sim 

( ) Não 

Quadruple Helix 

( ) Sim 

( ) Não 

Colaboração Universidade-Empresa  

( ) Sim 

( ) Não 

Triple Helix 

( ) Sim 

( ) Não 
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Marque a opção que melhor representa como você percebe o posicionamento da UFF em 

relação à discussão de Universidade Empreendedora (UE)? 

( ) O tema é pouco relevante ou sem relevância para a UFF 

( ) O tema é relevante mas não é prioritário visto que existem outros temas emergentes (no 

contexto de crise dos últimos anos) 

( ) A UFF tem algumas áreas e grupos com perfil empreendedor as são dinâmicas 

específicas que não atingem toda a instituição 

( ) A UFF percebe a importância do tema e vem buscando ncorporar o tema no seu 

planejamento, ação 

( ) A UFF está caminhando ou já pode ser considerada como uma UE 

Bloco D - Com qual intensidade o departamento, grupo de pesquisa ou programa de 

pós- graduação ao qual você está vinculado interage com órgãos de apoio à inovação 

internos da UFF? 

AGIR - Agência de Inovação  

( ) Nenhuma 

( ) Pequena ou Pontual 

( ) Com alguma Frequência 

( ) Frequentemente, por iniciativa de um ou poucos docentes 

( ) Frequentemente, de forma sistemática (Há uma pessoa ou processo que cuida dessa 

interface) 

Escritório de Transferência e Comercialização - ETCO * 

( ) Nenhuma 

( ) Pequena ou Pontual 

( ) Com alguma Frequência 

( ) Frequentemente, por iniciativa de um ou poucos docentes 

( ) Frequentemente, de forma sistemática (Há uma pessoa ou processo que cuida dessa 

interface) 

Incubadora de empresas 

( ) Nenhuma 

( ) Pequena ou Pontual 

( ) Com alguma Frequência 

( ) Frequentemente, por iniciativa de um ou poucos docentes 

( ) Frequentemente, de forma sistemática (Há uma pessoa ou processo que cuida dessa 

interface) 

Coordenação de Tecnologias Sociais  

( ) Nenhuma 

( ) Pequena ou Pontual 

( ) Com alguma Frequência 

( ) Frequentemente, por iniciativa de um ou poucos docentes 

( ) Frequentemente, de forma sistemática (Há uma pessoa ou processo que cuida dessa 

interface) 

Quais resultados já foram alcançados nessas interações com órgãos de inovação da UFF 

(ex: depósito de patentes, marcas e softwares, etc)? 

Quais os BENEFÍCIOS destas relações? 

Quais as LIMITAÇÕES destas relações? 

Como ampliar/ melhorar esta interação? 

Bloco E - Faça uma breve avaliação sobre as Políticas de Inovação da UFF e da 

legislação de apoio à inovação. Você conhece? 
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A Lei de Inovação (Lei10.973/2004) 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

O Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei13.243/2016) 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

A Lei do Bem(11.196/2005) 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Lei 13.674/2018 e a Lei13.969/2019 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Lei 9279/1996 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Política de Inovação da UFF 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Atribuições legais da AGIR 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 
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Norma de Serviço UFF518/2001 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Norma de Serviço UFF529/2003 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Norma de Serviço UFF604/2009 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Norma de Serviço UFF603/2009 

( ) Não conhece 

( ) Já ouviu falar 

( ) Conhece mas nunca leu 

( ) Conhece mas nunca aplicou 

( ) Conhece e já utilizou 

Bloco F - Esta questão visa aprofundar o conhecimento sobre a participação dos 

docentes do seu departamento de origem em atividades de geração, apropriação e 

difusão de conhecimento técnico-científico, com a participação de parceiro externo. 

Nesse sentido, marque com X aquelas atividades que você realiza ou tem 

conhecimento que seus colegas de departamento realizam em função do respectivo 

parceiro. 

Ministrar de palestras, e participar de eventos, seminários visitas técnicas e similares 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Consultoria Individual (Paga ou Gratuita) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 
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Elaboração de publicações acadêmicas para congressos e periódicos 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Projeto de pesquisa e extensão sem contrato/convênio de fomento 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Treinamento de empregados de empresas 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Cursos em turmas fechadas/contratadas (MBAs, mestrados profissionais, formação 

continuada de docentes, etc) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Cursos sanduíches e pós-doutorado (requer convênio) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Intercâmbio de pessoal acadêmico 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 
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Consultas aos núcleos de apoio ou feita via intermediários 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Serviços laboratoriais (na U) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Ações extensionistas (cultura,artes, técnicas agrícolas, etc) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Licenciamento de tecnologias sociais abertas 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Divulgação de tecnologias via site e catálogos de Propriedade Intelectual (liasion office) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Licenciamento de PI (Patenteou Modelo Utilidade, Desenho Industrial + Marca), Software 

e/ou Cultivares COM retribuição pecuniária 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 
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Licenciamento de PI (Patenteou Modelo Utilidade, Desenho Industrial + Marca), Software 

e/ou Cultivares SEM retribuição(tecnologias sociais) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Serviços tecnológicos e consultoria (no cliente) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Criação e participação em empresas acadêmicas spin-offs 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Editais de pesquisa e extensão com recursos do PDI para fazer parcerias externas 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Participação em atividades/projetos de apoio setores, projetos de desenvolvimento 

regional(DER)/APLs ou plataformas setoriais 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Bolsas de estudo e convênios de apoio à pós-graduação 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 
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Projeto de P&D contratado amplo ou com foco específico incluindo uso de laboratórios 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Projeto de P&D colaborativo 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Formação de unidades ou institutos de pesquisa aplicada 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Convênios guarda-chuva para pesquisa 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Processos de incubação de empresas e apoio à startups (B) 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 

Proteção de Propriedade industrial (Patente ou Modelo Utilidade, Desenho Industrial 

+Marca), Software e/ou Cultivares 

Marque todas que se aplicam 

( ) Outra Universidade 

( ) Empresas e/ou entidades empresariais/ setoriais (incluindo SENAI, SEBRAE e 

similares) 

( ) Órgãos de Governo 

( ) ONGs (terceiro setor) 

( ) Outros tipos de organizações 
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