
 
 
 

Considerações sobre a mercadorização da pesquisa 

e da produção de conhecimento na Unesp 
 

Uma crítica ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e à minuta de 

resolução proposta pela reitoria ao Conselho Universitário 
 

 
Em meio à atual conjuntura mundial, em que a lógica do mercado se impõe fortemente sobre todas as esferas 

da vida social, configurando um sistema totalitário em moldes neoliberais, uma reflexão crítica se faz necessária acerca 

dos impactos danosos causados por esse domínio do imperativo econômico – expressos pela Lei de Inovação (Lei 

10.973/2004) e pelo Marco Legal para Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016) – sobre a autonomia 

universitária, a produção do conhecimento científico e, particularmente, sobre o propósito da atividade acadêmica na 

universidade pública, cujos esforços deveriam estar integralmente a serviço do bem-estar da sociedade, como bem 

público, gratuito e de qualidade.  

Para além do discurso apologético e falacioso propagandeado pela reitoria da Unesp, que exalta as supostas 

vantagens econômicas desse projeto de apropriação privada do conhecimento científico produzido na nossa 

universidade, uma avaliação consequente acerca dessa realidade exige que se leve em consideração as contradições 

inerentes a essa concepção empresarial de “ciência”, que dá sustentação ao Marco Legal para Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MLCTI) e à referida Lei de Inovação, uma vez que essa regulamentação, que privatiza o conhecimento de 

domínio público, tem implicações profundas sobre a dinâmica da produção da pesquisa científica. A produção de 

conhecimento submetida à regra do mercado avilta e degrada a autonomia universitária e esvazia o seu papel estratégico 

para soberania nacional. 

Cabe considerar, de início, que a concepção de ciência que prescinde da área de humanidades é, em si, um 

produto ideológico do desenvolvimento histórico da sociedade industrial, que obscurece o fato de que a própria ciência 

é fruto da dinâmica das relações sociais de produção e do desenvolvimento da filosofia; e que as bases epistemológicas 

e metodológicas do conhecimento científico moderno foram concebidas, portanto, em parte no âmago da atividade 

filosófica.  

A concepção positivista e tecnicista de ciência subjacente à Lei de Inovação e ao MLCTI, comprometida tão 

somente com a busca do lucro privado, de resultados aplicáveis e economicamente viáveis, perde de vista não apenas a 

necessidade de promover o bem-estar e difundir o esclarecimento por toda a sociedade, mas também a consciência 

reflexiva acerca de sua própria origem no curso do desenvolvimento histórico das forças produtivas do capitalismo 

industrial, postulando uma modalidade de ciência alienada em sua essência. 

Surge, dessa forma, com a Lei de Inovação e o MLCTI, a regulamentação de uma concepção reducionista e 

fragmentada de ciência, subordinada prioritariamente ao processo de acumulação de capital, como um fim em si; e cujo 

compromisso radical com essa lógica se traduz pela valorização exacerbada do progresso técnico, ou seja, da inovação 

tecnológica, da corrida pelo registro de novas patentes, da cobrança por produtividade – com inspiração e viés taylorista 

- sobre os docentes e pesquisadores, bem como pela incorporação de noções e termos empresariais, não-científicos, ao 

vocabulário e ao imaginário de muitos pesquisadores; tudo isso em detrimento da autonomia universitária, das produção 

de conhecimento desatrelada da lógica de mercado, do pensamento crítico, das artes e das atividades de ensino e de 

extensão universitária. 

 A implantação na universidade pública de uma política que prioriza a concepção empresarial/mercantil de 

inovação tecnológica, a maximização da produção e do registro de patentes tem como consequência direta e imediata 

uma mudança significativa no modo de produzir conhecimento, e de difundi-lo, por meio da publicação de artigos 

científicos, visto que o sigilo acerca das novas tecnologias, dos equipamentos e dos produtos eventualmente 

desenvolvidos num processo desta natureza é a alma do negócio. O predomínio do patenteamento e a cessão de direitos, 



seja parcial ou total, às empresas “parceiras” da Unesp, subtraem a dimensão pública do conhecimento que é produzido 

dentro da universidade. Ele não poderá mais ser disponibilizado para a sociedade e, nesse contexto, adquire o status de 

mercadoria, que terá que ser comprada, ou vendida, como direito autoral ou propriedade intelectual, beneficiando apenas 

aqueles setores restritos que exploram os nichos das tais patentes. Assim, o conhecimento gerado dentro da universidade 

pública perde a sua condição de bem comum e deixa de servir à sociedade como um todo. Configura-se, assim, uma 

situação em que é sonegado o livre acesso à ciência, e sobretudo à tecnologia, produzida pela instituição pública.  

O caráter mercadorizado do conhecimento assim produzido é ressaltado nos artigos 4 e 5 da proposta de 

resolução da Unesp, que estabelece que a gestão da propriedade intelectual passa a ser responsabilidade da AUIN 

(Agência Unesp de Inovação). 

 
“SEÇÃO III 
Gestão da Propriedade Intelectual e Inovação 
Artigo 4º - A gestão da propriedade intelectual e da inovação na Unesp será exercida pela Diretoria Executiva da 
Agência Unesp de Inovação (AUIN), conforme seu regimento interno, atendidas as disposições dos artigos 5º e 6º da 
Resolução Unesp nº 41/2009 e considerando ainda as disposições sobre a proteção à propriedade intelectual e à 
transferência de tecnologia no âmbito da Unesp à luz da Resolução Unesp nº 100/2012. 
Artigo 5º - De acordo com o artigo 12 da Lei 10.973/2004 combinado com o §2º do artigo 10 da Lei Complementar nº 
1.049/2008, os criadores deverão comunicar suas criações ou inovações com potencial tecnológico, à AUIN, antes de 
divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações ou inovações de cujo desenvolvimento tenham 
participado diretamente ou tenha tomado conhecimento, observado o seguinte:” (grifo nosso) 

 

Em seus textos sobre o tema, Rosseto1,  ao  analisar mais profundamente o MLCTI, bem como a Lei de Inovação, 

observa que uma das implicações imediatas da implementação desses dispositivos é “oferecer uma vantagem financeira 

para o cientista público trabalhar para uma empresa privada, não publicar o resultado, ficando a empresa privada com o 

conhecimento e os benefícios da inovação (gerada dentro da universidade). (...) A consequência lógica é a redução da 

oferta de conhecimento público. Como o conhecimento é a base de toda atividade econômica, quanto maior for a difusão 

do conhecimento, maior será o número de empresas atuando. Quanto mais concentrado, mais fechado for o 

conhecimento, menor será o número de empresas. A livre concorrência depende da distribuição de conhecimento 

tecnológico. Essa Lei desestimula o cientista a produzir resultados públicos.” 

Ainda segundo Rosseto, a inserção na universidade pública das práticas permitidas por estas leis também 

promoverá a quebra do caráter público do quadro de pessoal da universidade. As organizações de gestão das parcerias 

de inovação (Núcleo de Inovação Tecnológica/NIT), que no caso da Unesp será a AUIN, permitem a contratação, pela 

universidade, de profissionais – servidores públicos - para o desenvolvimento de projetos específicos. Esse trabalho 

estará vinculado à consecução dos objetivos estipulados por ocasião da constituição dessas parcerias e, portanto, a 

interesses que não têm um caráter público, ao contrário, não estão voltados para o bem comum, e não é isso que se 

espera da atividade de servidores públicos. Da mesma forma, estas práticas estabelecem um viés de distorção do tripé 

constitucional ensino-pesquisa-extensão e do regime de dedicação exclusiva (RDIDP) do cientista e professor da 

universidade pública, que passa a complementar o seu salário em decorrência de atividades subordinadas aos interesses 

de eventual empresa privada parceira de pesquisa tecnológica, como a proposta da Resolução Unesp permite em seu 

artigo 19, abaixo destacado. 

 
“SEÇÃO X 
Bolsas Científicas, Tecnológicas e de Inovação 
Artigo 19 - O servidor docente, técnico-administrativo, pesquisador e/ou discentes envolvidos na execução das 
atividades previstas no Capítulo VIII desta Resolução poderão receber bolsa de estímulo à ciência, à tecnologia e à 
inovação diretamente da Unesp, de instituição de apoio, agência de fomento ou empresas parceiras públicas ou 
privadas. 
§1º - A bolsa de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, de que trata este artigo, concedida diretamente por instituição 
de apoio ou por agência de fomento ou pela Unesp ou por empresas parceiras públicas e privadas constitui-se em 
doação civil a servidores e discentes da Unesp para a realização de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de 
inovação, produto ou processo.” 

 

Assim, o número de docentes em regime de dedicação exclusiva, RDIDP, efetivamente voltados ao ensino, à 

extensão de serviços à comunidade e à produção de conhecimento não mercantilizável, tende a diminuir, prejudicando 

 
1 Carlos Jorge Rosseto, Pesquisador aposentado e membro do conselho da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado 
de São Paulo (APqC) 
- “Rossetto: MLCT&I desestimula o cientista a produzir resultados públicos”; MOVIMENTO PELA CIÊNCIA& TECNOLOGIA PÚBLICA 
https://ctpublica.wordpress.com/2016/06/02/rossetto-mlcti-desestimula-o-cientista-a-produzir-resultados-publicos/ 
- “A Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, Novo Marco Ilegal e Imoral da Ciência, Tecnologia e Inovação”; Reginaldo Pereira, 
Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) A governança dos riscos socioambientais da nanotecnologia...pp. 41-59 
https://ctpublica.files.wordpress.com/2017/04/rossetto_livro_a-governanc3a7a-dos-riscos-socioambientais.pdf 



o tripé formador da universidade pública, além das atividades imprescindíveis de gestão de departamentos, de cursos e 

de diversos setores de cada unidade e da universidade como um todo. Neste processo, a sociedade perde a instituição de 

educação plena, que passa a ter sua atividade voltada aos interesses do mercado. O recorte da proposta de resolução da 

reitoria colocado abaixo mostra ainda a possibilidade de afastamento do docente ou técnico para tais projetos. 

 
“SEÇÃO VIII 
Prestação de Serviços Compatíveis com Atividades Voltadas à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica 
Artigo 10 - A Unesp poderá prestar a ICTs e/ou organizações de direito público ou privado serviços técnicos 
especializados compatíveis com atividades voltadas à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, como definido no §2º do artigo 48 do Decreto 
Estadual nº 62.817/2017 combinado com o artigo 8º da Lei 
10.973/2004. 
Artigo 11 - Nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.973/04 e dos artigos 58, 59 e 60 do Decreto Estadual nº 
62.817/17, a Unesp poderá conceder aos seus docentes, pesquisadores e técnico-administrativos: 
I – afastamento para prestar colaboração a outra ICT, sem prejuízo de vencimentos, por prazo não superior a dois 
anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Universidade; 
II – licença para constituir, individual ou associadamente, empresa com a finalidade de desenvolver atividade relativa 
à inovação, por prazo não superior a quatro anos, 
com prejuízo de vencimentos ou salários.” 

 

Além das perdas diretas da sociedade, a política de inovação que a atual reitoria pretende implantar na Unesp 

torna a nossa universidade mais frágil financeiramente, visto que corresponde a uma política de transferência da 

responsabilidade financeira do estado para a sua capacidade de captação de recursos privados. Além disso, tem seu 

patrimônio dilapidado, com a transferência de uso dos seus poucos recursos públicos para as empresas de direito privado 

com as quais é feito o compartilhamento de laboratórios, equipamentos, materiais, pessoal e propriedade intelectual. A 

partir deste ponto, a universidade pública e gratuita, e cuja principal finalidade é a educação de qualidade, passa a ter 

como principal interesse o atendimento às exigências do mercado para prover a captação de recursos mínimos para sua 

existência. Este compartilhamento de toda a estrutura da Unesp é explicitado na Seção IV, Artigo 6 da proposta, que foi 

copiada abaixo. 

 
“SEÇÃO IV 
Compartilhamento e Permissão de uso da Infraestrutura da Unesp 
Artigo 6º - A Unesp poderá, mediante contrapartida financeira e/ou não financeira e por prazo determinado nos termos 
de contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos de cooperação, observando os requisitos previstos nos itens 
I, II e III do art. 4º da 
Lei 13.243/2016 combinado com os incisos I e II do artigo 40 do Decreto Estadual 
62.817/2017: 
I – compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com Instituições de 
Ciência e Tecnologia (ICTs) e/ou organizações de direito público ou privado em atividades voltadas à inovação 
tecnológica, startups, spin-offs e projetos empreendedores para o desenvolvimento de atividades de pré-incubação e 
incubação, sem prejuízo da sua atividade finalística; 
II – permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes 
em suas próprias dependências por ICTs e/ou organizações de direito público ou privado voltadas para atividades de 
pesquisa, 
desenvolvimento institucional e inovação desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem 
com ela conflite. 
§1º - O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do 
caput deverão assegurar igualdade de oportunidades às ICTs e às organizações de direito público e privado. 
§2º - A unidade, o departamento ou equivalentes na estrutura administrativa ao qual o objeto compartilhado está 
vinculado avaliará e deliberará sobre a demanda das ICTs ou organizações de direito público ou privado interessadas 
no compartilhamento e/ou na utilização, devendo sua manifestação obedecer às disposições dessa resolução e prever, 
no mínimo, os seguintes aspectos que: 
1 - o compartilhamento e a utilização não poderão interferir negativamente nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão que são regularmente realizadas na Unidade; 
2 – haja estabelecimento de instrumento de confidencialidade ou sigilo de acordo com modelo estabelecido pela AUIN, 
em relação às informações a que as ICTs, 
empresas ou organizações interessadas porventura vierem a ter acesso na execução do 
contrato ou convênio; 
3 – haja previsão de contrapartida financeira e/ou não financeira para a 
Unidade/Departamento que cederá a área e para a Unesp, com o intuito de cobrir gastos de manutenção geral, 
infraestrutura compartilhada e de depreciação dos equipamentos 
envolvidos, em conformidade com a Lei nº 10.973/2004, Lei 13.243/2016 e Decreto Estadual nº 62.817/2017; 
4 - as ICTs, empresas ou organizações interessadas deverão se responsabilizar pelas obrigações trabalhistas e pelo 
seguro contra acidentes de seus empregados e pessoal que porventura venham a participar da execução do projeto; 



5 - ouvida a Assessoria Jurídica da Unesp sobres aspectos legais, a AUIN deverá analisar e se manifestar sobre os 
instrumentos jurídicos a serem celebrados, para 
avaliar se os direitos de propriedade intelectual da Unesp estão sendo resguardados. 

 

O texto da resolução em apreciação pelo Conselho Universitário recepciona as leis de inovação tecnológica no 

arcabouço jurídico da Unesp, estabelecendo uma política de estrita valorização de produção de itens de mercado, 

promovendo um verdadeiro desmonte dos projetos desenvolvidos nas áreas de humanidades e de formação humanística 

na universidade pública, que têm como pressupostos os princípios universais de humanidade, sociabilidade e 

humanização, e não podem ser reduzidos à categoria de mercadoria a ser comercializada. A trajetória apontada é de uma 

mudança no caráter da nossa universidade, sequestrando sua autonomia – embora muito, e imprecisamente, se reafirme, 

aqui e ali (por exemplo, no item 1 do §2º do artigo 6º da proposta de resolução), a ideia de autonomia universitária – 

aprofundando ainda mais o círculo vicioso que avança no sentido de suprimir a formação humanística no ensino superior 

e consequentemente nos outros níveis da educação. 

 

Outros pontos importantes e reveladores do impacto negativo da implantação da proposta de resolução, que 

pretende regulamentar a Lei de Inovação e o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação dentro da Unesp, estão 

copiados abaixo (algumas partes foram grifadas), e não necessitam de análises profundas para explicitar seu caráter 

destrutivo para a Unesp. 

 
“SEÇÃO II 
Criações e Inovações Desenvolvidas na Unesp 
Artigo 2º - As atividades de criação e inovação devem ser estimuladas no âmbito da Unesp, bem como fortalecidos os 
espaços destinados à inovação, criados dentro das diferentes unidades ou Câmpus da Unesp, para receber e treinar 
pesquisadores e estudantes com vistas ao empreendedorismo, amparando-se novas e pequenas empresas oriundas 
de ideias ou projetos inovadores, previamente selecionados. (grifo nosso) 
 
Artigo 3º - Qualquer criação ou inovação, nos termos definidos nos incisos II e IV do artigo 2º da Lei 10.973/2004 
combinado com os incisos I e VII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.049/2008, que sejam resultado de 
atividades realizadas 
com a utilização das instalações da Unesp ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações, 
conhecimento e equipamentos poderão a critério da Unesp, ser objeto de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, observando o disposto nesta Resolução. 
§1º - No caso em que a criação ou inovação serem desenvolvidas no âmbito da Unesp apenas esta constará como 
titular da criação e neste caso deverá ser previsto instrumento jurídico entre os inventores, em que constará a definição 
de partilha dos resultados financeiros e não financeiros. 
§2º - No caso em que a criação ou inovação serem desenvolvidas no âmbito de projetos em parceria entre a Unesp e 
outras instituições públicas de ensino, pesquisa e/ou extensão, a titularidade será prevista em acordo específico de 
propriedade intelectual, em que constará a definição da partilha dos custos de manutenção da propriedade intelectual 
e dos resultados financeiros e não financeiros. 
§3º - No caso em que a criação ou inovação serem desenvolvidas no âmbito de projetos em parceria entre a Unesp e 
empresas públicas ou privadas, a titularidade será prevista em instrumento jurídico específico a reger a referida 
parceria, em que constará a definição da partilha dos custos de manutenção da proteção da propriedade intelectual e 
dos resultados financeiros e não financeiros. (grifo nosso) 
 
(...) 
 
SEÇÃO VII 
Participação da Unesp em Empresa de Propósito Específico 
Artigo 9º - É facultada à Unesp participar minoritariamente do capital de 
empresa privada de propósito específico conforme artigo 5º da Lei 13.243/2016 combinado com o artigo 21 da Lei 
Complementar Estadual nº 1.049/2008 e artigo 37 do Decreto Estadual nº 62.817/2017 e na forma da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006. 
Parágrafo único - A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pela empresa pertencerá às instituições 
detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação. (grifo nosso) 
 
(...) 
 
Artigo 13 - A licença para constituição, individual ou associadamente, de empresa com a finalidade de desenvolver 
atividade relativa à inovação, deverá ser requerida pelo docente, pesquisador ou técnico-administrativo, mediante 
pedido que deve demonstrar: 
I – que o interessado terminou seu estágio probatório; 
II – a descrição em linhas gerais da atividade empresarial a ser desenvolvida e a natureza de sua participação na 
atividade; 
III – pertinência da empresa a ser constituída com atividades de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas na 
condição de docente ou pesquisador da Unesp, dentro dos princípios atinentes às normas universitárias. 



§1º - A licença a que se refere este artigo não será remunerada e ocorrerá pelo prazo de até quatro anos, com prejuízo 
de vencimentos ou salários e demais vantagens 
 
(...) 
 
Artigo 14 - Além das hipóteses do artigo 11 desta Resolução, e independente do regime de trabalho, o docente, 
pesquisador e o técnico-administrativo poderá ser sócio, quotista ou comanditário, com qualquer participação, de 
empresa que mantenha ou venha a manter contrato com o Estado de São Paulo e, em especial com a Unesp, não 
podendo, em nenhuma hipótese, exercer atividade profissional como gerente ou administrador de empresa e/ou startup 
ou spin-off ou equivalente, salvo se, em caráter excepcional, por designação da própria Unesp. 
§1º - O criador que seja docente ou pesquisador em atividade na Universidade em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa (RDIDP) ou Regime de Dedicação Integral à Pesquisa e à Docência (RDIPD), bem como o 
técnico-administrativo, poderá colaborar com a empresa nascente de base tecnológica em uma das formas abaixo, 
sempre em conformidade com a legislação de pessoal e dos regimes de trabalho: 
1 – em afastamento, sem prejuízo de vencimentos, por prazo não superior a dois anos, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Universidade; 
2 – sem afastamento, desde que autorizado pelo Departamento e Congregação ou equivalentes na estrutura 
administrativa, e CPA, se houver atividade concomitante remunerada, para atuação em atividades de consultoria, 
observados os requisitos desta Resolução. 
 
(...) 
Artigo 17 - O servidor da Unesp envolvido na prestação de serviços prevista no Capítulo VIII desta Resolução poderá 
receber vantagem pecuniária, diretamente da Unesp ou da ICTs e/ou organizações de direito público ou privado com 
que a Unesp tenha firmado acordo, sempre na forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com 
recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 
§1º - O valor do adicional variável de que trata o caput deste artigo fica sujeito à incidência de tributos e às contribuições 
aplicáveis à espécie, vedada a incorporação 
aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de 
cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal e configura, para fins do art. 28 da Lei 
8.212/1991 e demais legislação aplicável, ganho eventual. 
 
(...) 
 
SEÇÃO IX 
Das Parcerias Científicas, Tecnológicas e de Inovação 
Artigo 18 - É facultada à Unesp celebrar instrumentos jurídicos de cooperação para a realização de atividades 
conjuntas de pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e 
privadas, nacionais ou internacionais, nos termos do artigo 219-A da Constituição Federal, e observando o disposto 
nos artigos 34 a 45 do Decreto Federal nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018 e/ou o disposto nos artigos 24 a 54 do 
Decreto Estadual nº 62.817/2017, ou outros que venham a substituí-los. 
§1º - Os instrumentos jurídicos de cooperação firmados entre a Unesp, as instituições de apoio, agências de fomento, 
as ICTs e/ou organizações de direito público ou privado mediante concessão de recursos financeiros, humanos, 
materiais ou de infraestrutura, 
serão ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar a atividade de pesquisa, desenvolvimento 
institucional e inovação, cujo objeto é atender a política de inovação da Unesp, observando o disposto no artigo 39 do 
Decreto Estadual nº 62.817/2017. 
§2º - As partes deverão prever nos instrumentos jurídicos de cooperação, a titularidade da propriedade intelectual e a 
participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito 
de licenciamento, observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 6º da Lei 10.973/2004 combinado com os 
parágrafos 7º e 8º do artigo 50 do Decreto Estadual nº 62.817/2017. 
§3º - A propriedade e a participação nos resultados referidos no §2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto 
nos instrumentos jurídicos de cooperação, na proporção  
Da Destinação dos Ganhos Econômicos equivalente ao montante agregado do conhecimento já existente no início 
da parceria e dos recursos humanos e financeiros alocados pelas partes contratantes, consoante dispõe o §2º do artigo 
39 do Decreto Estadual nº 62.817/2017. 
 
(...)  
SEÇÃO XI 
Da Possibilidade de Cessão de Tecnologia 
Artigo 20 - A Unesp poderá ceder seus direitos sobre a criação aos criadores, a título não oneroso, ou a terceiros, 
mediante remuneração e observadas as regras relativas à alienação de bens, neste último caso, avaliada a 
oportunidade e em atendimento ao 
artigo 11 da Lei Federal nº 10.973/2004, para que estes o exerçam em seu próprio nome e sob sua inteira 
responsabilidade. 
 
(...) 



 
SEÇÃO XIII 
 
Artigo 22 - Os ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia, destinados à Unesp, serão 
depositados em conta desta Instituição. 
§1º - Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties ou de remuneração ou quaisquer benefícios 
financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, da criação protegida, devendo ser deduzidos: 
1 - Na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da 
propriedade intelectual; 
2 – Na exploração direta, os custos de produção da Unesp. 
§2º - Em atendimento ao art. 13 da Lei nº 10.973/2004, um terço do montante auferido pela Unesp será destinado aos 
inventores em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da 
regulamentação pela 
autoridade interna competente. 
§3º - Não podendo os órgãos da Unesp titularizar receitas ante a manifesta falta de personalidade jurídica, fica 
estabelecido que o montante restante após desconto 
mencionado no § 2º seja assim destinado: 
1 – 30% à Unesp para fins orçamentários e administrativos gerais; 
2 – 40% à AUIN para a manutenção das atividades inerentes ao fomento à 
inovação e à proteção da propriedade intelectual da Unesp; 
3 – 30% às Unidades aos quais os inventores estão vinculados. 
 
(...) 

 

Conforme o exposto acima, os termos dessa Resolução aviltam o caráter público e gratuito da nossa universidade 

e ferem substancialmente a autonomia universitária. O documento estabelece vantagens financeiras para uma produção 

específica e direcionada de conhecimento passível de auferir lucro para setores particulares da sociedade, o que colide 

com a sua natureza pública. Propicia que o desenvolvimento científico e tecnológico esteja subordinado a interesses 

privados, e acena com a possibilidade de remuneração diferenciada para quem realiza pesquisa de interesse privado 

dentro da universidade pública, e cujo trabalho tem a mesma natureza, intensidade e importância daquele realizado pelos 

demais servidores envolvidos com outras áreas do conhecimento não diretamente direcionados às exigências do 

mercado, como as ciências básicas, as artes ou as ciências sociais aplicadas. Sem se referir especificamente à produção 

de conhecimento e pensamento crítico na área de humanidades, condena essa dimensão imprescindível do fazer 

universitário à irrelevância progressiva, tendo como horizonte o seu desaparecimento. 

A intenção da reitoria com esta Resolução é sintonizar a Unesp com a Lei de Inovação e, evidentemente, com 

os seus objetivos. Com isto, a administração central caminha na mesma direção do governo federal, cujas ações têm 

sido lesivas à produção de ciência e tecnologia, à educação superior no país e à soberania nacional. Aqui nos referimos 

às políticas que têm sido implementadas nos principais órgãos de fomento, CAPES e CNPQ, e à celebração de acordos 

como o que foi anunciado em 27 de maio, entre o governo federal e a Cisco2 - empresa transnacional norte-americana 

de tecnologia de informação – lançando o programa "MCTIC e Cisco: Acelerando a Transformação Digital”, sem a 

devida e necessária transparência (sem licitação, sem chamamento público, nem audiência pública), e cujo objetivo é 

“impulsionar o desenvolvimento de habilidades e a transformação digital no Brasil” e, ao que tudo indica, coordenar o 

fluxo de todos os dados e informações da nossa sociedade. 

As relações entre a produção de conhecimento na universidade pública e a sociedade devem ser pautadas pela 

busca do bem comum e pela construção de caminhos para a superação de seus problemas de toda ordem, e não pela 

concessão de privilégios de uso e benefício para que este ou aquele segmento privado melhor se situe diante das 

exigências mercantis. Essa não é a função da universidade pública. 

Portanto, recomendamos a rejeição da resolução. 

 

 
2 
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/MCTIC_e_Cisco_anunciam_parceria_para_a
celeracao_digital_do_Brasil_.html;   
https://sindct.org.br/comunicacao/jornal/61  e  https://sindct.org.br/comunicacao/jornal/66 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/MCTIC_e_Cisco_anunciam_parceria_para_aceleracao_digital_do_Brasil_.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/05/MCTIC_e_Cisco_anunciam_parceria_para_aceleracao_digital_do_Brasil_.html

