
O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação amplia e 
aperfeiçoa nove legislações que tratam sobre as atividades 
científicas e tecnológicas. A nova legislação tornará mais ágeis, 
flexíveis e menos burocráticas as ações entre os setores público 
e privado que formam o sistema de CT&I.
Um exemplo prático de melhoria a ser proporcionada pelo novo 
Marco Legal é a possibilidade de manejar recursos de custeio para 
despesas de capital e vice-versa. A norma estimula as parcerias 
público-privado desde a cessão de pessoal até a compra pública 
de conteúdo inovador com dispensa de licitação. 
Outro exemplo de benefício que o Marco Legal da CT&I trará 
e que poderá ser replicado para as normas estaduais é no 
compartilhamento de infraestrutura laboratorial. As instituições 
científicas e tecnológicas (ICTs) públicas poderão autorizar 
empresas e pessoas físicas a utilizarem as instalações físicas.

Fonte:  Agenciacti, MCTI
Para Dilma Rousseff, a sanção do novo Marco Legal garante 
transparência, simplicidade e segurança jurídica.

NOVO MARCO LEGAL DA CT&I IMPACTARÁ NAS LEIS ESTADUAIS 
DE INOVAÇÃO

BRASIL OCUPA 47 º 
LUGAR EM RANKING 
DE PAÍSES CAPAZES 
DE INCENTIVAR 
E IMPULSIONAR 
INOVAÇÕES

Segundo o ranking global de inovação 

do Information Technology and 

Innovation Foundation (ITIF), o 

Brasil ficou em 47° lugar, com base 

em capacidades de inovação ou 

resultados, dentre 56 países que 

compõem aproximadamente 90% da 

economia global. 

Foram avaliados 14 fatores positivos, 

entre eles os que apoiam a inovação 

no mercado interno, sistemas 

de apoio fiscais e investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e de capital humano, além de 

outros 13 fatores negativos, como 

localização forçada e fraca proteção à 

propriedade intelectual. 

O relatório do ITIF aponta diversos 

mecanismos para otimizar os 

impactos das nações sobre a inovação 

no mundo inteiro. 

Fonte: IT Forum 365

Boletim da Inovação

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pansera, afirmou em entrevista 
a revista Agência Brasil informações sobre a nova legislação da ciência, tecnologia e 
Inovação e o impacto positivo que ela irá trazer inovação para o Brasil, em especial 
nas áreas de pesquisa que, para ele, passará a receber mais investimentos do setor 
produtivo e a focar em resultados práticos.
O Novo Marco Legal  sancionado em janeiro de2016, em conjunto com o 
empresariado,  institui novas regras para estimular o avanço da produção científica 
no Brasil. A legislação tem grande aceitação dos setores público e privado. 
O Projeto de Lei Complementar 77/2015 traz grandes facilidades como a compra de 
equipamentos e materiais usados para pesquisas, ao liberar da burocracia da Lei de 
Licitações as compras de até R$ 300 mil. 
Outro ponto instituído é o número de horas que os pesquisadores das universidades 
públicas podem destinar a projetos de pesquisa com garantia de progressão 
na carreira, passando de 200 para 416 hrs, facilitando maiores parcerias entre 
universidades e empresas.

Fonte:  Agência Brasil

BRASIL VAI PASSAR DE PAÍS DE COMMODITIES 
A EXPORTADOR DE INOVAÇÃO, DIZ MINISTRO

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pansera. 



O Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AL), por meio da Federação 

das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA), promove nos 

próximos dias 14, 15 e 16 de março, das 18h às 22h, na 

Casa da Indústria, uma Capacitação Prática em Gestão da 

Inovação, com objetivo de disseminar a cultura de inovação 

nos diversos ambientes produtivos a partir da abordagem 

dos conceitos e práticas de Gestão da Inovação, propiciando 

a criação de um ambiente para Captação de Recursos/

Fomentos para a inovação, provocando o aumento da 

competitividade das empresas.

+ informações:

nucleodeinovacao@al.iel.org.br

(82) 2121-3079 / 2121-3085
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DICAS E ESTRATÉGIAS

5 DICAS PARA EXECUTAR MELHOR OS 
PROJETOS DE INOVAÇÃO

Muita energia tem sido dedicada a identifi car 

novas oportunidades, gerar ideias e estimular 

a criatividade no ambiente de trabalho mas, 

na maioria dos casos, pouca atenção tem 

sido dada para transformar essa criatividade, 

ideias e oportunidades em resultados efetivos 

para o negócio.

Ao lado estão algumas dicas de como suplantar 

esses desafi os e equilibrar essa balança entre 

criação e execução.
Fonte:  Revista Exame

ENTENDA E VEJA COMO SUA EMPRESA PODE 
PARTICIPAR

Programa que apoia as empresas brasileiras, selecionando profi ssionais para 
desenvolver atividades de inovação, ampliando seu potencial competitivo.

COMO PARTICIPAR?

Contatar o Núcleo de Inovação IEL/AL, através do e-mail 
nucleodeinovação@al.iel.org.br ou por telefone (82) 2121.3085

Conhecer Chamada CNPq/IEL

Elaborar um Projeto de Inovação

Submeter o Projeto de Inovação no Formulário online, no site                                             
www.inovatalentos.com.br.


