
 
PROGRAMA DE EXTENSÃO  

1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Título:  

Programa Institucional de Inovação 

 

1.2 Modalidade: 

(    ) Extensão  (    ) Cultura  (  x ) Extensão e Cultura 

 

1.3 Grande área do conhecimento 

(    )  Ciências da Saúde 

(    )  Ciências Sociais Aplicadas 

(    )  Engenharias 

( x )  Interdisciplinar 

 

1.4 Área temática primária   

(    )  Cultura 

( x )  Saúde 

(    )  Direitos Humanos e Justiça 

(    )  Tecnologia e Produção 

(    )  Educação  

(    )  Trabalho 

(    )   Meio Ambiente  

  

1.5 Área temática secundária   

(    )  Cultura  

(    )  Saúde 

(    )  Direitos Humanos e Justiça 

(    )  Tecnologia e Produção 

( x )  Educação  

(    )  Trabalho 

(    )  Meio Ambiente  



 
 

1.6 Coordenador Geral: 

Nome: Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior 

Telefone: (35) 99957-2453 

E-mail: gerson.junior@fmit.edu.br 

Carga horária: 8 horas semanais 

 

1.7 Coordenador do Eixo Inovação na Gestão em Saúde e 
Empreendedorismo 

Nome: Paulo José Oliveira Cortez 

Telefone: (12) 98165-3007 

E-mail: paulo.cortez@fmit.edu.br 

Carga horária: 8 horas semanais 

 

1.8 Coordenador do Eixo Inovação na Educação 

Nome: Luciano Magalhaes Vitorino 

Telefone: (35) 98800-8269 

E-mail: luciano.vitorino@fmit.edu.br 

Carga horária: 8 horas semanais 

 

1.9 Coordenador do Eixo Inovação Tecnológica 

Nome: Renata Pinto Ribeiro Miranda 

Telefone: (35)99110-5957 

E-mail: renata.miranda@fmit.edu.br 

Carga horária: 8 horas semanais 

 

2 EQUIPE 

2.1 Docentes: 

Não se aplica no momento. 

 

3 DESCRIÇÃO 



 
O Núcleo de Inovação da Faculdade de Medicina de Itajubá é responsável 

por estabelecer as Políticas de Inovação da Instituição, identificando, 

incentivando e monitorando a execução de projetos inovadores com base na 

legislação e normas institucionais vigentes. 

Para isso o Núcleo se divide em 3 eixos de atuação: inovação na gestão 

de saúde e empreendedorismo, inovação em educação, inovação tecnológica. 

Para cada um dos eixos descritos a seguir, um membro, professor da instituição 

será responsável pelo planejamento, fomento a outros projetos relacionados e 

execuções das ações.  

Inovação na Gestão em Saúde e Empreendedorismo voltada a uma 

perspectiva de ações em gestão aplicadas no contexto dos serviços e 

profissionais de saúde, busca fomentar a discussão e a busca de conhecimento 

sobre o mercado de trabalho na saúde e suas áreas afins. Além disso, pretende 

criar uma cultura que estimule o pensamento crítico do futuro profissional e sua 

relação com o mercado. Pretende ainda fomentar as ações em 

empreendedorismo dos colaboradores e discentes. 

Inovação na Educação, tende a acompanhar o atual momento da 

educação superior mais especificamente voltada as novas metodologias de 

trabalho na área da saúde. Uma vez que a instituição tem em sua constituição 

um currículo e um modo de trabalho a partir de metodologias ativas, tal eixo visa 

promover ações que implementem tais práticas em nível local, regional e 

nacional.  

Inovação Tecnológica busca o fomento ao desenvolvimento de novos 

produtos ou processos na área da saúde, com base na aplicação sistemática e 

intensiva de conhecimentos científicos e tecnológicos. O eixo ainda orienta 

processos referentes à Propriedade Intelectual, visando a "proteção dos 

conhecimentos" e respectiva transferência ao setor produtivo. 

3.2 Palavras-chave 

Inovação. Empreendedorismo. Desenvolvimento.  

 

3.3 Justificativa 



 
Comumente, a inovação é considerada a introdução de uma prática nova 

ou com uma perspectiva diferente da já utilizada, em um ambiente ou 

organização. Para isso, a criação de condições para tal é fundamental. Neste 

sentido, o Núcleo de Inovação da FMIT vem a fomentar tais práticas, no sentido 

de promover a inovação em diversas perspectivas. Para isso, o primeiro passo 

é o diagnóstico institucional, que vem a refletir acerca do perfil de inovação da 

instituição, em uma perspectiva de gestão e do cenário acadêmico e propor por 

meio de projetos, ações iniciais a fim de estimular a inovação dentro da 

instituição com implicações para a sociedade.  

Conhecer as características de cada área é fundamental no processo de 

implementação, assim o planejamento do Núcleo, inicialmente está baseado na 

inovação incremental, a qual busca a inserção de tal cultura de uma forma 

gradual de modo a respeitar os contextos específicos.  

Desta forma o programa tem como base as concepções de inovação 

vinculadas ao ensino superior, as leis relacionadas a inovação no país e as 

principais diretrizes internacionais acerca da temática.  

3.4 Objetivo  

Fomentar prática de inovação em diferentes contextos, integrando o 

conhecimento científico à inovação, possibilitando o desenvolvimento 

institucional, regional, nacional e global.  

3.5 Público Alvo 

Discentes, docentes e colaboradores da FMIT e Comunidade externa.  

4 METODOLOGIA 

4.1 Procedimentos e Ações 

O Programa Institucional de Inovação é proposto pelo Núcleo de Inovação 

Acadêmica da FMIT.  

Cada eixo, coordenado por um professor da Instituição, tem projeto próprio 

Institucionalizado pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação. 

Tais projetos descrevem os objetivos e ações previstas para a temática proposta.  



 
A institucionalização do programa, visa acompanhar os projetos do eixo e 

garantir que as ações entre os eixos sejam integradas, proporcionando a 

colaboração entre os envolvidos.   

4.2 Cronograma de Execução 

Ação prevista Objetivo Período 
previsto 

Produto 

Diagnóstico 
Institucional 

Identificar em cada setor práticas 
inovadoras e propor por meio de 
projetos, ações iniciais a fim de 
estimular a inovação dentro da 
instituição.  

2º semestre 
de 2019. 
 

Documentos de 
diagnóstico 
institucional 
(Pasta de 
inovação) 

Planejamento dos 
eixos de atuação.  

Planejar a atuação dos eixos do 
núcleo para o ano de 2020.  

2º semestre 
de 2019. 

Projeto de cada 
eixo de atuação 

Execução dos 
projetos dos eixos 
de atuação. 

Desenvolver as ações previstas nos 
projetos dos eixos.  

Junho a 
dezembro 
de 2018. 

Relatórios de 
cada eixo. 

Reuniões de 
alinhamento entre 
os eixos.  

Reunir periodicamente os 
integrantes do Núcleo (no 
momento, coordenadores).  

2º semestre 
de 2019. 
  

Atas.  

Fechamento do ano 
de 2019. 

Avaliar as ações desenvolvidas no 
ano, considerando o planejamento 
proposto.  

Dezembro 
de 2019.  

Relatório Final 
do ano de 2019 

 

5 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

5.1 Tipo de Avaliação  

(    ) Qualitativa (    ) Quantitativa ( x   ) Mista 

5.2 Instrumentos de Avaliação 

(    ) Entrevista (    ) Questionário (    ) Observações      ( x  ) Relatório 

(    ) Controle de frequência de atendimento ao público alvo 

(  x ) Outro(s)  

Especifique: Publicações, produtos desenvolvidos e frequência nas atividades e 

reuniões.  

6 PREVISÃO DE ORÇAMENTO 

6.1 Receita 



 
De acordo com projeto de cada eixo.  

 

_____________________________________ 

Coordenador do Programa 

  


