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COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO – COPPEXI  

 

Núcleo de Inovação, Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização (NIEMAI)  

 

Regulamento  

 

DA NATUREZA 

Art. 1º - O Núcleo de Inovação, Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização da UNIVAÇO, órgão vinculado à Diretoria Geral e à COPPEXI, é 

responsável por estabelecer as Políticas relacionadas a cada assunto do núcleo, 

identificando, incentivando e monitorando a execução de projetos com base na legislação 

e normas institucionais vigentes. 

 
DAS DEFINIÇÕES 

  
Art. 2º - Para fins do disposto neste regimento, considerar: 

I - Pesquisa e desenvolvimento - trabalho criativo empreendido em base sistemática com 

vistas a aumentar o estoque de conhecimentos, de modo a incluir o conhecimento do ser 

humano, da cultura e da sociedade, e no uso desse estoque para perscrutar novas 

aplicações;  

II - Inovação - introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 

que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 

novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo existente que 

possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;  

III - Empreendedorismo - desenvolvimento de negócios inovadores, baseado em 

diferenciais tecnológicos que buscam a solução de problemas ou desafios, de modo a 

transformar ideias em empreendimentos;  

IV - Comunidade acadêmica - aquela constituída pelo corpo docente, pelo corpo discente 

e pelo corpo técnico-administrativo, diversificados em função das respectivas atribuições e 

unificados no plano comum dos objetivos da instituição de ensino superior;  

V – Mobilidade Acadêmica – é a possibilidade de o corpo docente e discente desenvolver 

alguma atividade em outra instituição de ensino nacional ou internacional; 
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VI - Internacionalização - processo de promoção das relações acadêmico-técnico-

científicas interinstitucionais, que permite a criação, a implementação e o acompanhamento 

de projetos e de convênios, com vistas à inovação e à inserção de universidades e institutos 

federais no cenário internacional, ao fortalecimento da interação com instituições do exterior 

e à viabilização de educação sustentável, colaborativa e responsiva aos desafios da 

sociedade globalizada. 

 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3º - O NIEMAI (Núcleo de Inovação, Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização), aprovado em reunião pelo Conselho Superior, é constituído por 

docentes e/ou técnicos administrativos da Instituição, indicados pela Diretoria Geral, sendo 

um dos membros, indicado como coordenador.    

Art. 4º - As ações do NIEMAI têm como órgão regulador o Conselho Superior da Instituição.   

Art. 5º - Compete à Diretoria Geral da UNIVAÇO, em relação ao NIEMAI (Núcleo de 

Inovação, Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e Internacionalização): 

a) Nomear e exonerar, com a anuência de seus Pares, o Coordenador do NIEMAI; 

b) Zelar pela integridade do NIEMAI;  

Art. 6º - Compete à COPPEXI da UNIVAÇO, em relação ao NIEMAI (Núcleo de Inovação, 

Empreendedorismo, Mobilidade Acadêmica e Internacionalização): 

a) Solicitar ao Coordenador do NIEMAI, o seu Plano de Trabalho, acompanhando-lhe 

e apoiando-lhe na execução; 

b) Zelar pela integridade do NIEMAI;  

c) Encaminhar quando necessário as propostas de ação do NIEMAI para aprovação 

do Conselho Superior.  

Art. 7º - Compete ao Coordenador do NIEMAI (Núcleo de Inovação, Empreendedorismo, 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização): 

a) Cumprir as deliberações do Conselho Superior; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NIEMAI; 

c) Elaborar a pauta das Reuniões do NIEMAI; 

d) Elaborar e propor à COPPEXI e ao Conselho Superior o Plano de Trabalho do 

NIEMAI a previsão orçamentária para apreciação e aprovação; 

e) Avaliar os relatórios dos projetos de pesquisa em inovação; 
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f) Elaborar e enviar à COPPEXI, o relatório semestral das atividades desenvolvidas 

pelo NIEMAI para apreciação e aprovação; 

g) Responsabilizar-se pela preservação do patrimônio do NIEMAI; 

h) Encaminhar o registro de patentes e sua negociação com empresas parceiras; 

i) Auxiliar os pesquisadores na elaboração de projetos de pesquisa em inovação e na 

busca de recursos em Agências de Fomento para o seu desenvolvimento; 

j) Articular e gerenciar contratos e parcerias entre a UNIVAÇO, empresas e 

organizações de desenvolvimento regionais, nacionais e internacionais; 

k) Acompanhar o processo dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 

intelectual da Instituição; 

l) Propor eventos e cursos relativos à inovação, empreendedorismo e 

internacionalização; 

m) Prospectar projetos de pesquisa de inovação na instituição ou na comunidade com 

potencial à proteção intelectual; 

n) Prospectar empresas, organizações e instituições com potencial de interesse nas 

parcerias e pesquisas desenvolvidas na UNIVAÇO; 

o) Promover a cultura de estímulo à pesquisa tecnológica, à inovação, ao 

empreendedorismo e à proteção da propriedade intelectual, junto à comunidade 

acadêmica, por meio de capacitações, eventos e outros meios de difusão de 

conhecimento, com o objetivo de consolidar a capacidade da instituição de ensino 

na apropriação e na negociação de ativos intangíveis; 

p) Assessorar os professores, pesquisadores e alunos da UNIVAÇO em aspectos 

relacionados com a produção, internacionalização, empreendedorismo e gestão da 

inovação; 

q) Incentivar e apoiar a busca de financiamento e de parcerias junto aos setores público 

e privado; 

r) Buscar parcerias com instituições de ensino de outros países, afim de realizar 

intercâmbios de docentes e discentes; 

s) Promover a política linguística, cursos de línguas, palestras em outras línguas para 

a comunidade interna e certificação de proficiência; 

t) Divulgação de oportunidades acadêmico-técnico-científicas internacionais junto à 

comunidade interna e externa; 
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u) Realização de missões acadêmicas em instituições estrangeiras de ensino superior 

e de pesquisa; 

v) Recepção e organização de missões estrangeiras; 

w) Promover ações de empregabilidade e empreendedorismo para os discentes; 

x) Apoiar a validação do diploma médico de acadêmicos da instituição para atuar no 

exterior. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 8º - As questões omissas serão resolvidas pelo Conselho Superior. 
 

 

Vinicius Lana Ferreira 

                                             Diretor Geral 

 

Ipatinga, 16 de março de 2022 

 


