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Resumo: O presente estudo proporciona uma análise do potencial de inovação da UTFPR/Campus
Pato Branco através de trabalhos de ensino/pesquisa oficialmente publicados nos sistemas ROCA
(Repositório de Outras Coleções Abertas) e RIUT (Repositório Institucional da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná) nos anos de 2011 a 2014. Para tanto, foi apresentado as concepções
teóricas sobre inovação e adotado a classificação dos tipos de inovação através do Manual de Oslo
(OCDE, 2005). A pesquisa foi quantitativa e documental, a partir da obtenção dos dados entre
agosto/2015 a dezembro/2015, nos sistemas RIUT e ROCA, para os anos de 2011 a 2014. Foram
analisados 776 trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação. Os resultados obtidos pela
pesquisa demonstram que 22,29% de todos os trabalhos analisadas tinham como base o
desenvolvimento de alguma inovação tecnológica. Em uma visão analítica, os principais cursos com
trabalhos inovativos foram: Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, graduação e
licenciatura em Química e Tecnologia em Manutenção Industrial. Em relação ao tipo de inovação
foram encontradas inovações em Produtos, Processos e Organizacional, porém não foi encontrada
nenhuma inovação em Marketing. Após a análise dos resultados apresentados no presente trabalho
pode-se perceber que a capacidade inovativa da UTFPR/Campus Pato Branco é incipiente, porém boas
iniciativas já podem ser observadas.
Palavras chave: Inovação, Trabalhos acadêmicos, Propriedade Intelectual e UTFPR.

INNOVATION POTENTIAL ANALYSIS UTFPR/CAMPUS PATO
BRANCO (PR) THROUGH THE ACADEMIC PAPERS
Abstract: This study provides an analysis of the innovation potential of UTFPR / Campus Pato
Branco through teaching/research officially published in the ROCA systems (Repository Other Open
Collections) and RiuT (Institutional Repository of the Federal Technological University of Paraná) in
the years 2011-2014. Thus, was presented the theoretical concepts of innovation and adopted the

classification of types of innovation through the Oslo Manual (OECD, 2005). The research was
quantitative and documentary, obtaining from August / 2015 to December / 2015, ROCA RiuT and
systems for the years 2011-2014. Were analyzed 776 academic papers undergraduate and graduate.
The results obtained evidence that 22.29% ofstudies were based on the development some
technological innovation. The major courses with innovative works were: Technical Analysis and
Systems Development, graduate and undergraduate degree in Chemistry and Technology in Industrial
Maintenance. The type of innovation found was: innovations in products, processes and
organizational, but were not found innovation in Marketing. The results presented in this study,
demonstraredethat the innovative capacity of UTFPR / Campus Pato Branco was incipient, but goods
initiatives can be observed.
Key-words: Innovation, Academic Papers, Intellectual Property and UTFPR.

1. INTRODUÇÃO
Com as constantes mudanças advindas do processo de internacionalização dos
mercados, a necessidade de gerar inovação deixa de ser um desafio exclusivo das empresas
para se tornar requisito de extrema importância para os países, que buscam nas Universidades
o alicerce no capital intelectual necessário. Neste sentido, Audy e Morosini (2007)
ressaltaram que as universidades são convidadas a exercerem um papel ativo no processo
nacional de inovação tecnológica e responder de forma mais efetiva aos investimentos
governamentais nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em protótipos e
ensaios.
Há uma forte inserção no mercado das Universidades por constituírem-se como
agentes que possuem entre suas funcionalidades, a garantia do ensino gratuito e de qualidade,
repercutindo em estruturas robustas de oferta de ensino, ações de pesquisa e extensão, cujo
modelo está vinculado ao desenvolvimento de potencialidades locais ou então, ao fomento de
áreas consideradas estratégicas, com destaque para a inovação tecnológica. Assim, são as
Instituições de Ensino Superior que são construtoras de conhecimentos e formuladora de
modelos de tecnologia, e a “inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações,
detectar oportunidades e tirar proveito delas” (TIDD, BESSANT e PAVIT, 2008, p.4).
Neste cenário se insere a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – a
primeira e única especializada do Brasil -, é uma instituição sui generis que abrange em sua
nomenclatura a tecnologia. Na indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, os planos
de desenvolvimento institucional da UTFPR, estão amparados em valores estratégicos, que
estabelecem vínculos consistentes entre a Universidade e sociedade, mediados pela educação,
conhecimento, interação e inovação.
Neste sentido, na dimensão do ensino, destaca-se o foco principal de atuação
prioritária na área tecnológica, especificamente pela oferta de curso de graduação nas
modalidades de Superiores de Tecnologias, Licenciaturas e Bacharelados (prioritariamente
nas Engenharias), nas pós-graduações lato e stricto sensu. Já o espaço da pesquisa, verifica-se
um forte estímulo às atividades criativas e inovadoras, que envolvam resultados para a
comunidade por meio do desenvolvimento tecnológico, social, econômico, cultural, político e
ambiental. No desenvolvimento de atividades extensão, vinculam-se todas as ações e
programas que utilizem como princípio e finalidade a educação tecnológica, em articulação
com o setor produtivo e os segmentos sociais.
Considerando a tentativa de criar um espírito inovador institucional, os produtos
com caráter de inovação gerados pela UTPFR, advém das atividades de pesquisa e extensão,

que são desenvolvidas pelos servidores da Instituição (Docentes e Técnicos Administrativos),
bem como, pelos acadêmicos previamente inseridos em projetos ou programas dos servidores,
ou ainda, em trabalhos finais de Cursos de graduação e pós-graduação.
Dessa forma, o intuito deste trabalho é diagnosticar o potencial de inovação da
UTFPR/Campus Pato Branco através de trabalhos de ensino/pesquisa oficialmente publicados
nos sistemas ROCA (Repositório de Outras Coleções Abertas) e RIUT (Repositório
Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná) nos anos de 2011 a 2014.
Para tanto, utilizou-se uma análise documental de cunho quantitativo, baseado na
coleta de informação sobre a inovação em Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação,
monografias de pós-graduação, dissertações e teses oficialmente registradas nos repositórios
da Biblioteca da UTFPR.
2. O CONCEITO DE INOVAÇÃO
As atividades de inovação tecnológica consiste em um conjunto de etapas
“científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os investimentos
em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à implementação de produtos e de
processos novos ou melhorados” (MANUAL DE FRASCATI, 2007, p. 27).
Os quatro tipos de inovações previstos no Manual de Oslo (OCDE, 2005, p.58-5960) são:
a. Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos
previstos
b. Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou
distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares.
c. Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com
mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no
posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços.
d. Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional
nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em
suas relações externas.

A inovação é a "introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo
ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços" (art. 2o. inc. IV). Uma
inovação em produtos e processos é conhecida como inovações tecnológicas (TIDD,
BESSANT e PAVIT, 2008).
Neste sentido, o grau de novidade e a difusão de uma inovação perpassa por três
conceitos que classificam a inovação em: nova para a empresa, nova para o mercado e nova
para o mundo. Para OCDE (2005, p. 69): “os conceitos de nova para o mercado e nova para o
mundo dizem respeito ao fato de determinada inovação ter sido ou não implementada por
outras empresas, ou de a empresa ter sido a primeira no mercado ou na indústria ou no mundo
a implementar tal inovação”.
Assim, a capacidade de inovação é derivada da confluência de fatores sociais,
políticos, institucionais e culturais específicos aos ambientes em que se inserem os agentes
econômicos (LASTRES e CASSIOLATO, 2004). Corrobora com tal perspectiva, a

elaboração de Choo e Alvarenga Neto (2010, p.08), ao definirem como condições favoráveis
à composição do ambiente inovativo:
1. social/ comportamental: relações sociais e interações baseadas em normas e
valores como confiança, cuidado, empatia, investigação atenta e tolerância.
2. cognitivo/ epistêmico: a necessidade de ambas: diversidade epistêmica e
conhecimento comum ou práticas epistêmicas partilhadas e compromissos.
3. sistemas de informação/ gestão: a utilização de sistemas de informação e gestão
de processos de informação para apoiar as atividades de conhecimento.
4. estratégia / estrutura: a necessidade de organização e sua gestão para fornecer
orientação e estrutura.

De acordo com Schumpeter (1984) as inovações podem ser: radical (sendo totalmente
diferente de qualquer que já exista) ou incremental (que é uma melhoria em cima de algo que
já existe). Para o OCDE (2005, p.32) “inovações radicais provocam grandes mudanças no
mundo, enquanto inovações ‘incrementais’ preenchem continuamente o processo de
mudança”.
Destaca-se que são os indivíduos, e não os processos, que fazem as coisas
acontecerem. Por trás de uma inovação bem sucedida, está a “energia da inovação”, ou seja, a
confluência de três forças que se inter-relacionam: atitude de um indivíduo, a dinâmica
comportamental de um grupo e o apoio que uma organização fornece (TIDD, BESSANT e
PAVIT, 2008). E neste cenário que se insere a UTFPR, que gera um ambiente propício para
que a inovação aconteça.

2.1 A INOVACÃO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL PÚBLICA: UTFPR
O século XXI consolida as Universidades Federais Públicas como atores com forte
participação no cenário do desenvolvimento econômico regional, e como propulsoras do
processo de geração de inovação e tecnologia. Assim, algumas ações criadas pelo Governo
gerou esta participação, tais como: a criação de cursos de graduação em muitas cidades do
interior, a criação de parques e incubadoras tecnológica, a implantação do escritório de
transferência de tecnologia, a criação de empresas juniores e o desenvolvimento de um
programa de empreendedorismo e inovação (AMARAL E SILVA, 2008).
Seguindo esta máxima, a UTFPR possui entre seus valores históricos estabelecidos
“a participação nas iniciativas locais de incubadoras, parques tecnológicos e dos núcleos de
inovação, como estímulo ao desenvolvimento regional” (PDI-UTFPR, 2013, p. 34).
Assim, a Universidade se fortaleceu como geradora de conhecimentos científicos e
tecnológicos que podem ser transformados em inovação. Além das funções de conservação do
conhecimento (educação), criação do conhecimento (pesquisa), a nova Universidade
denominada empreendedora está focada na aplicação prática dos conhecimentos
(empreendedorismo e inovação) (MELLO e ETZKOWITZ, 2006).
A abrangência do raio de atuação das Universidades se expandiu após a
implementação da Lei da Inovação Tecnológica (Lei Federal n. 10.973) aprovada em 2004.
Esta retrata três situações importantes que normatizam a ligação Universidade/empresa. A
primeira é a permissão de compartilhar o uso de laboratórios de pesquisas financiados- por
recursos públicos com as empresas privadas; a instalação de empresa privadas dentro do
Campus da Universidade e a permissão, via licenciamento, de pesquisadores públicos

desenvolvendo pesquisas em empresas privadas. A segunda posição da Lei é a implantação do
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para cuidar da propriedade intelectual acadêmica. E
por fim, a terceira posição é a permissão de financiamentos públicos, não reembolsáveis, para
empresas privadas que tenham como principal finalidade o desenvolvimento de pesquisas.
Aproveitando deste cenário, a UTFPR/Pato Branco (PR) criou um aparato
institucional para o desenvolvimento, difusão e implementação da inovação, com a criação de
Departamento de Apoio e Projetos Tecnológicos (DEPET que é o NIT), que congrega o
Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM), o Hotel Tecnológico (pré-incubação
de empresas) e a Incubadora tecnológica. O foco é transformar os acadêmicos em gestores e
empreendedores tecnológicos e inovadores, pois as Universidades possuem um ambiente
propício para o surgimento de ideias inovadoras e tecnológicas, parece coerente que haja um
incentivo para a criação de produtos e/ou negócios baseados em tecnologia.
Entretanto, “a inovação envolve um alvo em constante movimento – além da
competição existente entre os participantes do jogo, o contexto geral em que o jogo acontece
está em constante transformação” (TIDD, BESSANT e PAVIT, 2008, p. 17). As empresas e
as Universidades Federais estão imersas em um ambiente que exige tecnologia, mas esse
processo de prospecção e desenvolvimento da inovação tecnológica é uma construção
social/científica que demanda tempo e habilidades e perpassa por uma instabilidade externa,
no sentido que as necessidades do mercado mudam com muita velocidade, e algo inovador
hoje pode não ser amanhã.
3. METODOLOGIA
O Manual de Oslo da OCDE (2005) foi utilizado como norteador do conceito de
inovação, que determinará a classificação de trabalhos que serão avaliados neste estudo. Foi
utilizada uma pesquisa documental de cunho qualitativa. Os documentos analisados serão
Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação, monografias de pós-graduação, dissertações
e teses oficialmente registradas nos repositórios da Biblioteca da UTFPR.
A análise dos documentos esta alicerçada na hipótese de produzir ou reelaborar
conhecimentos pré-existentes e buscar novas formas de compreender os fenômenos. Pois, os
documentos não existem isoladamente, mas precisam ser situados em uma estrutura teórica
para que o seu conteúdo seja entendido (MAY, 2004).
Assim, a coleta e dados “é o momento de reunir todas as partes – elementos da
problemática ou do quadro teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do
texto, conceitos-chave” (CELLARD, 2008, p. 303). Ou seja, classificar em cada trabalho
acadêmico se houve o desenvolvimento de inovação.
A compilação das informações se restringiu a UTFPR/Campus Pato Branco (PR) e foi
realizada no período de agosto/2015 a dezembro/2015, nas atividades/resultados formalmente
registrados e protocolados pela Biblioteca nos repositórios do ROCA (Repositório de Outras
Coleções Abertas) e RIUT (Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná), selecionando os anos de 2011 a 2014. Ao total foram analisados 776 trabalhos
finalizados e formalmente registrados.
Após o levantamento de todas as informações foi realizado uma comparação e/ou
cruzamento por categorias construídas com fundamento na análise de conteúdo, com os
conceitos pré-delimitados pelo conceito de inovação.

4 ANÁLISE DO POTENCIAL DE INOVAÇÃO NA UTFPR/PATO BRANCO
A UTFPR/Campus Pato Branco ainda não possui uma política de inovação
formalizada, o que há são algumas práticas que estão se consolidando à medida que os
processos são criados ou as ações acontecem. O que se percebe é que as práticas que estão
fortalecidas foram implementadas principalmente pelo Governo, induzido por mecanismos
internacionais de hotel tecnológico, incubadora de empresas, parque tecnológico e o próprio
sistema de inovação brasileiro. Este aparato que foi empurrado para as Universidades, surgem
como elementos motivadores e estimuladores do processo de desenvolvimento do
conhecimento, mas a maioria das Instituições não tem uma forte ligação com o setor
produtivo e estão trabalhando muito focadas na pesquisa básica.
Poucas Universidades conseguem enfrentar os desafios impostos pelo mercado e
desenvolver conhecimento e produzir a partir deste a inovação, e mais ainda, criar
mecanismos para estabelecer parcerias com as empresas e/ou indústrias. Neste contexto, está
a UTFPR, em que a construção do caminho para a inovação perpassa pela pesquisa científica
e tecnológica desenvolvida a partir do ensino da graduação e pós-graduação.
A UTFPR/Pato Branco é constituída por doze cursos de graduação (Agrimensura,
Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil,
Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Letras, Manutenção
Industrial, Química e Matemática) e oito Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Sistemas, Engenharia Elétrica,
Desenvolvimento Regional, Tecnologia de Processo Químicos e Bioquímicos, Letras e
Profissional em Matemática em Rede Nacional). Possui um quadro funcional de professores
(sendo no final de 2014, 317 docentes) com alto nível de competência e qualificação. Estes
elementos geram um ambiente propício para que a pesquisa científica ampare a criação de
inovações nas mais variadas áreas e formatos.
Dessa forma, tentando entender como está o panorama do desenvolvimento de
inovação na UTFPR, nos trabalhos acadêmicos realizados na graduação e na pós-graduação,
foi realizado um levantamento no repositório da Biblioteca nos sistemas RIUT e ROCA.
Foram identificados 776 trabalhos nos anos de 2011 a 2014. Com base nestes dados,
observou-se que um percentual de 22,29% de todos os trabalhos tinha desenvolvido uma
inovação tecnológica. Se for considerado os cursos que congregam o portfólio de
conhecimento da UTFPR, a infraestrutura e o capital intelectual que vem crescendo ano após
ano, é um percentual que poderia estar num nível mais elevado.
Na tabela 1 pode ser observada uma comparação entre o total de trabalhos em relação
aos trabalhos de inovação desenvolvidos.
Ano

Número Total de
Trabalhos

Número Total de
Trabalhos de Inovação

% trabalhos
de Inovação

2011

120

37

31%

2012

128

31

24,22%

2013

212

52

25%

2014

316

53

17%

Total

776

173

22,29%

Fonte: Dados da Pesquisa (2011-2014)
Tabela 1 - Relação entre o total de trabalhos com o total de trabalhos de inovação na UTFPRCampus Pato Branco

Na Tabela 1, é possível observar que 2014 é o ano que em termos absolutos mais
foram desenvolvidos trabalhos de inovação. Todavia, o crescente número de trabalhos
acadêmicos desenvolvidos, o percentual de trabalhos de inovação (17%) é o mais baixo dos
quatro anos. Um contexto contraditório, pois com o aumento no número de trabalhos e os
estímulos governamentais, deveria ter estimulado a elevação dos trabalhos que desenvolveram
alguma inovação, já que a UTFPR/Pato Branco tem um forte vínculo com a tecnológica, e
estabelece em seu Plano Desenvolvimento Institucional (PDI 2013-2017) o valor da inovação.
Assim, a inovação deveria ser transversal na instituição, deveria haver uma cultura
organizacional inovativa, que é repassada aos acadêmicos através de disciplinas nas áreas de
empreendedorismo, inovação, gestão de projetos, e em Trabalhos de Conclusão de curso
(TCC), Monografias, Dissertações e Teses.
O Gráfico 1, demonstra a evolução dos trabalhos acadêmicos de inovação ao longo
dos anos analisados. Ao todo foram identificados 173 que tinham foco em uma inovação,
dentre estes 138 trabalhos foram voltados ao desenvolvimento ou melhora de algum produto,
26 trabalhos voltados a inovação de processos e 9 em inovação organizacional, não foram
identificado inovações em marketing.

Trabalhos de Inovação
52

53

2013

2014

37
31

2011

2012

Fonte: Dados da Pesquisa (2011-2014)
Figura 1 - Quantidade de trabalhos de inovação nos anos 2011-2014 da UTFPR Campus Pato Branco

Através do gráfico percebe-se certa similaridade nos anos de 2013 e 2014 em termos
de números de trabalhos acadêmicos que desenvolveram alguma inovação, esta similaridade
se restringe ao número de inovações geradas, pois em números totais de 2013 (212) para 2014
(316) foram produzido 32% a mais de trabalhos no Campus. Assim, comparativamente o ano
de 2014 deveria resultar em mais trabalhos que tenham como objetivo gerar uma inovação.
Constata-se ai um gargalo entre o conhecimento repassado e como e em que os acadêmicos
estão transformando o conhecimento adquirido.
Vale destacar que a vocação das Universidades brasileiras que em sua maioria são
universidades regionais, principalmente com o programa de expansão para as cidades do
interior criado pelo Governo Federal, é o desenvolvimento da pesquisa básica focada no
desenvolvimento de uma região e quem muitas vezes, não envolve inovação, mas que trazem
novos conhecimentos passíveis de aplicação "a posteriori”.
Além dessa informações, foi possível identificar os cursos graduação e pós-graduação
que mais produziram trabalhos acadêmicos com inovação na UTFPR/PB, conforme Tabela 2.

Assim, o curso de Tecnologia e Análise de Sistemas é o mais ativo no desenvolvimento de
inovações no período de 2011 a 2014, teve 71, seguido pelos cursos de Tecnologia em
Manutenção Industrial e Química que desenvolveram 29 trabalhos voltados para inovação
tecnológica. O Programa de Mestrado em Engenharia Elétrica foi responsável por 18
trabalhos e as engenharias Civil\Computação\ Elétrica\Mecânica também obtiveram 18
trabalhos.

CURSO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Química
Engenharias Civil\Computação\ Elétrica\Mecanica
Tecnologia em Manutenção Industrial
Pós-Graduação em Gestão Contábil e Financeira
Mestrado em Engenharia Elétrica
Mestrado em Tecnologia em Processos Químicos e Bioquímicos
Mestrado em Agronomia
Mestrado em Desenvolvimento Regional

Números de trabalhos
de Inovação
1
71
29
18
29
1
18
4
1
1

Fonte: Dados da Pesquisa (2011-2014)
Tabela 2 - Cursos com inovação tecnológica na UTFPR- Campus Pato Branco 2011-2014

Um fator responsável por este resultado, é justamente, a essência do curso de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que tem como proposta do Projeto
Político Pedagógico (PPC), além do ensino relacionado a área de atuação do profissional, o
estímulo a necessidade de desenvolvimento de uma inovação tecnológica. Já o curso de
Tecnologia em Manutenção Industrial, percebe oportunidades de desenvolver inovações nos
gargalos das indústrias da região sudoeste, fazendo com que criem e melhorem produtos que
supram essas necessidades, ou seja, estabelecem o elo Universidade-Empresa.
O outro curso que ganha destaque é Química que tem uma particularidade a mais no
Campus de Pato Branco, em que os alunos têm a possibilidade de matricular-se em
bacharelado em Química Industrial ou licenciatura em Química, ou até mesmo nas duas
modalidades. Essas características abrem um leque de oportunidades para o desenvolvimento
de inovações. Neste contexto, muitos acadêmicos perceberam oportunidade nas dificuldades
do ensino/aprendizagem de química seja na Universidade ou no ensino fundamental e
desenvolveram projetos/programas e softwares que facilitassem este processo. Outros, porém,
se focaram no mercado de novos produtos, investindo esforços no desenvolvimento de
produtos mais saudáveis, criando ou melhorando produtos alimentícios para atender as
mudanças de hábitos da população e o aumento da demanda por produtos isentos de lactose,
glúten, gorduras e açúcares.
Um fator comum entre os cursos de Graduação e Pós-graduação da UTFPR/PB é que
o tipo de inovação mais desenvolvida é de produto, conforme pode-se observar no Quadro 1,
além das áreas em que as inovações são desenvolvidas.

Curso com maior número de
trabalhos de inovação
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tipo de inovação
predominante

Total

Áreas Desenvolvidas

Produto

67

Ensino, gestão, comércio.

Química

Produto

16

Ensino e aprendizagem,
desenvolvimento de novos alimentos.

Tecnologia em Manutenção
Industrial

Produto

20

Indústria, comércio.

Fonte: Dados da Pesquisa (2011-2014)
Quadro 1- Cursos e tipos de inovações mais desenvolvidas na UTFPR- Campus Pato Branco 2011-2014

Há uma tendência mundial de que as Universidades busquem estimular, desenvolver,
valorizar e proteger os conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos pelos seus
agentes de inovação (servidores, acadêmicos, parcerias com as empresas e comunidade em
geral), identificando janelas de oportunidades e incentivando a geração de inovação amparada
pela proteção da produção intelectual. E é claro, a necessidade de que proteção não fique
endógena à instituição, somente gerando custos do registro de propriedade intelectual, mas
que essa possa ser transferida para o mercado gerando retornos financeiros para a
Universidade, bem como, seu reconhecimento como instituição relevante em termos de
excelência no conhecimento produzido e nas implicações para o desenvolvimento.
O processo da inovação só é completo quando a Universidade consegue difundir o
conhecimento e as inovações geradas para o mercado e para a sociedade. Assim, apesar da
necessidade de geração e transferência de tecnologia, os indicadores de Propriedade
Intelectual da UTFPR/Campus Pato Branco ainda é incipiente, dado o nível de conhecimento
e especialidades gerados pelos atores de inovação internos e externos à IES e os acadêmicos
nos cursos de graduação e pós-graduação. No entanto, pode-se observar no Quadro 2 que de
todos os trabalhos de inovações desenvolvidos no período de 2011 a 2014, somente 6 se
transformaram em propriedade intelectual
Propriedade
Intelectual

Título

Registros de Programa
de Computador

Mecanismo de busca Fuzzy em repositório de artefatos de
software
Sistema de processamento digital para determinação de
impedância térmica de materiais empregando identificação
recursiva

Pedidos de Patente de
invenção

Data do
depósito
04/abr/2014

20/abr/2012

Monitoramento de temperatura de junção de dispositivos
semicondutores através de medidas diretas, empregando rede
Bragg em fibra ótica.

07/out/2012

Processo de mensuração da eficiência coletiva e do impacto
territorial de um arranjo produtivo local

23/set/2012

Transdutor ótico par ao monitoramento de temperatura em
mancais e radiadores de hidro geradores

10/fev/2014

Método de produção de vinagre de acerola em creme

22/out/2014

Fonte: Propriedade intelectual Campus Pato Branco (2015); Relatório de Gestão do Exercício de 2014.
Quadro 2 - Indicadores de Propriedade Intelectual da UTFPR/Pato Branco

Apesar de restritas, as propriedades intelectuais obtidas precisam ser analisadas sob
uma perspectiva mais ampla, para que uma síntese mais consistente seja obtida. O fato é que
na UTFPR, há um forte desenvolvimento em pesquisas, através de da inserção formal em
atividades da pós-graduação ou independentes. Conforme PDI (2009, p.57), “pelas próprias
características institucionais, estas atividades de pesquisa isoladas possuem uma conotação de
desenvolvimento sob demanda” que também podem estar ligadas direta ou indiretamente a
pós-graduação stricto sensu, resultando num produto (que pode ser uma inovação). Já as
atividades de “pós-graduação lato sensu, se caracterizam por não apresentarem atividades de
pesquisa sistemáticas, e por considerarem como objetivo principal A formação de
especialistas em áreas selecionadas do conhecimento”, cujo produto final muitas vezes
vincula-se à elaboração de um artigo científico.
Assim, muitos produtos gerados e/ou conhecimentos científicos, acabam
repercutindo para a composição de métricas em que a quantidade de publicações é o vetor de
análise da eficiência produtiva dos docentes e pesquisadores, gerando uma redução na
qualidade do que é produzido e minimizando a necessidade de transformação dos achados de
pesquisa em inovação, de forma sistemática. Já que a publicação em revistas científicas
indexadas ao Qualis é quantitativamente mais vantajosa para a carreira docente, do que o
registro e transferência de tecnologia para as empresas e/ou mercado. Ainda, tal dinâmica é
reforçada no âmbito dos programas de pós-graduação, cujas avaliações pautam-se
principalmente pela produção científica nos referidos periódicos indexados, fatos que
corroboram com os trabalhos de Haase, Araújo e Dias (2005).
Além disso, há que se levar em conta a morosidade e excesso de etapas componentes
da avaliação das propriedades intelectuais depositadas no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI). Exemplo disso é a área de tecnologia da informação, devido ao dinamismo
do mercado, quando sair o registro, a inovação estará, em alguns casos, ultrapassada, mesmo
que o depósito já garanta o direito de exploração. Outra característica está alicerçado ao fato
de que a proteção de nada adianta se ela não for usada para fins comerciais, e pode-se
proteger determinadas invenções com acordos e contratos entre as partes, que não
necessariamente o registro de Patente. Esses e outros elementos, corroboram para o baixo
indicador de propriedade intelectual verificado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste estudo foi diagnosticar o potencial de inovação da UTFPR/Campus
Pato Branco através de trabalhos de ensino/pesquisa oficialmente publicados nos sistemas
ROCA (Repositório de Outras Coleções Abertas) e RIUT (Repositório Institucional da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná) nos anos de 2011 a 2014.
Com base nos resultados é possível inferir que o desenvolvimento de trabalhos
acadêmicos de inovações na UTFPR Campus Pato Branco está voltado principalmente para
área de TI (Tecnologia da Informação), no desenvolvimento de softwares que auxiliem e\ou
facilitem a execução, controle e organização de determinadas tarefas para diferentes negócios.
No entanto, apesar da necessidade de geração e transferência de tecnologia, os
trabalhos de inovação e os indicadores de Propriedade Intelectual da UTFPR/Campus Pato
Branco ainda é são incipientes, dado o nível de conhecimento e especialidades gerado nos 21
cursos do Campus Pato Branco, entre graduação, Tecnólogo, pós-graduação stricto sensu e
lato sensu, em que apenas 22,29% dos trabalhos tinham algum cunho de inovação

tecnológica, sendo que a universidade oferece um ambiente propício através do Núcleo de
Inovação Tecnológica da UTFPR, e mais precisamente, através do PROEM (Programa de
Empreendedorismo e Inovação) para desenvolver e dar suporte para transformar os
negócios/produtos lucrativos.
Todavia é necessário haver maior enfoque no desenvolvimento da inovação
tecnológica enquanto prática nas atividades de ensino, pesquisa e extensão através de
disciplinas de empreendedorismo e inovação, projetos e concursos que estimulem e despertem
o espírito empreendedor nos acadêmicos e em contrapartida haver uma maior produção de
trabalhos e criação de produtos/negócios, no ambiente interno da Instituição, e assim a
Universidade cumprir seu papel de fomentar e ajudar a desenvolver, transformar negócios
e/ou produtos em algo rentável.
Entretanto, deve-se considerar que a inovação é um processo sistêmico, dinâmicos,
que necessita se retroalimentar o tempo todo, para que a construção e entendimento dos
conhecimentos e da realidade dos mercados sejam implementados na execução da inovação e
no caso da Universidade a inovação tecnológica.
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