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PROFNIT 
Programa de Pós Graduação em Propriedade Intelectual Transferência de 

Tecnologia para a Inovação 

EMENTA DA DISCIPLINA 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Mestrado Profissional - PROFNIT - Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para Inovação 
Disciplina: Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro 
Carga Horária: 45 horas * Considerando 15hs (1)um credito 

 
II – EMENTA 
 
Construção Administrativa do Estado Brasileiro: estrutura atual; breve histórico; interações 
sistêmicas entre os diversos organismos e inter-relação entre aspectos administrativos e 
aspectos econômicos financeiros e não financeiros. Legislação e programas de apoio ao 
desenvolvimento. Relacionamento com o setor produtivo. Interação universidade-empresa, 
incubadoras, parques tecnológicos, organizações sociais. O desenvolvimento e 
institucionalização da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil e sua comparação a nível 
internacional. Inserção e relação da estrutura do estado brasileiro com a Propriedade 
Intelectual e com a Transferência de Tecnologia. Formação e crescimento da pós-graduação 
que potencializa PIETT. Políticas públicas e relações internacionais. 
 
III – OBJETIVO GERAL DO CURSO 
 
Formação teórica, técnica e prática em Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e 
o Estado Brasileiro, destinada a profissionais engajados no curso de mestrado profissional em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. 
 
IV - OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 
Objetivo Geral: 
A disciplina visa capacitar os pós-graduandos em políticas públicas de ciência, tecnologia e 
inovação utilizando como base o contexto do Estado Brasileiro. 

Objetivos Específicos: 
 Introduzir a ação da administração pública n área de ciência, tecnologia e inovação; 
 Apresentar as políticas públicas nacionais em andamento para o setor de C,T&I; 
 Introduzir os principais órgãos nacionais com envolvimento em C,T&I; 
 Apresentar a relação do Estado Brasileiro com outros países para C,T&I; 
 Apresentar a atuação atual do Congresso Nacional para o setor, o que está em 

andamento e o que já foi alcançado; 
 


