
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

P L A N O  D E  E N S I N O  
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II – EMENTA  
A disciplina enfoca  a introdução a gestão da inovação; Os fatores condicionantes e seus 

impactos para a sociedade; Estrutura organizacional de empresas inovadoras; Aspectos legais da 

inovação e apropriação de seus resultados; A Gestão da inovação tecnológica; As perspectivas 

para a gestão da tecnologia e inovação e a Sistematização do processo de inovação. 
 

III – OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Compreender a importância da tecnologia como elemento de competitividade nas organizações 

como também diagnosticar e saber desenvolver um ambiente organizacional propício para a 

gestão da inovação, incluindo aqui desde formas de aquisição do conhecimento, tipos de 

inovação, até mecanismos de avaliação tecnológica e de proteção da propriedade intelectual. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estimular e desenvolver uma visão multidisciplinar e integrada da gestão e inovação 

tecnológica.  

 Abordar a inovação e sua relevância para ciência e tecnologia.  

 Conhecer as atividades de gestão e inovação, envolvendo as tendências tecnológicas.  

 Identificar oportunidades de negócios  
 

 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
Desenvolver uma reflexão crítica por parte do aluno no que se refere a diferentes teorias da 

inovação, modelos e processos, bem como seus limites e determinantes. Ao final da disciplina 

espera-se que o aluno deva ser capaz de:  

1) conhecer conceitos fundamentais em gestão da inovação tecnológica, de produtos e processos;  

2) interpretar e aplicar os principais conceitos sobre a inovação tecnológica e a gestão desta nas 

organizações;  

3) discutir e avaliar de forma crítica as aplicações dos conceitos e teorias da inovação para o 

desenvolvimento de competências e de estudos e pesquisas específicos.  

As aulas são lecionadas presencialmente/expositivas, e para apoio ao aprendizado, será realizado 

debates, oficinas, palestras, visitas técnicas, texto/pesquisas científicas, leitura de casos 

concretos, atividades em grupo e avaliações individuais. 

 



 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução a gestão da inovação 
 

 

 

 

Introdução às 

novas técnicas de 

gestão 

 Nova economia do conhecimento 

 Ciência e tecnologia 

 Inovação e Competitividade 

 Tecnologias portadoras de futuro 

 Conceitos e Definições; Tecnologia, Técnica, Capacitação Tecnológica e Inovação 

Tecnológica; Tipos e formas de Inovação Tecnológica 

 Processo de Inovação e Difusão Tecnológica 

 Apropriação dos benefícios da inovação 

 Apresentação de vídeos sobre Inovação 

Fatores condicionantes e seus impactos para a sociedade 
 

 

 

 

Gestão da 

inovação 

tecnológica 

 Significado e papel da tecnologia 

 Conceito de gestão da tecnologia 

 Padrões de evolução tecnológica 

 Fontes de inovação na empresa e formas de acesso à inovação.  

 Fontes de conhecimento para a inovação  

 Desenvolvimento tecnológico próprio 

 Difusão de tecnologia 

 Aquisição de Tecnologia Externa 

 Transferência de Tecnologia 

 

 

Estratégia 

tecnológica 

 Desenvolvimento tecnológico 

 Política industrial 

 Criação e aplicação de tecnologias 

 Estratégia tecnológica 

 Diretrizes de implementação 

 Formulação do plano tecnológico 

 Casos brasileiros de sucesso 

Estrutura organizacional de empresas inovadoras 

 

Construindo 

condições para a 

inovação 

 Constatações relativas à inovação e à competitividade no séc. XXI 

 Aspectos da Organização para Inovar: Os Facilitadores e as Barreiras para a Inovação na 

Empresa 

 Características de Um Modelo Organizacional Inovador 

 Cultura Organizacional pró inovação 

 Capacidade para interpretar cenários tecnológicos e de mercado 

 Estrutura com flexibilidade à Mudanças: Reposicionamento e realinhamento Estratégico. 
Desenvolvimento 

de novos 

produtos 

 Processo de desenvolvimento de produtos 

 Concepção tradicional do processo 

 Concepção moderna do processo 

 Engenharia simultânea 

Aspectos legais da inovação e apropriação de seus resultados 
 

Aspectos legais 

da inovação 

 Propriedade Intelectual, direitos autorais, marcas e patentes 

 Lei de Patentes 

 Transferência de tecnologia 

 Importância e o Papel do INPI 

Gestão da inovação tecnológica 
 

 

 

Ações 

estruturantes 

 Análise Preliminar: Planejamento Estratégico Tecnológico (PET) 

 Prospecção Tecnológica: Análise Estratégica, Escolha Estratégica e Monitoramento 

Estratégico da Inovação 

 Componentes e Recursos da Gestão Estratégica da Inovação 

 Análise das Decisões: postura tecnológica da empresa (build or buy) 

 Caminho do Desenvolvimento Tecnológico (riscos técnicos e de mercado) 

 Variáveis /Indicadores: econômicos e tecnológicos 

 Estratégias de viabilização de projetos inovadores: Gestão das Relações com os públicos 

(parcerias/cooperação /joint ventures). 

Projetando o futuro 

Perspectivas para 

a gestão da 

tecnologia e 

inovação 

 Benchmarking 

 Inteligência competitiva e vigilância tecnológica 

 Gestão da inovação e sustentabilidade 



Sistematizando a inovação 
Sistematizando o 

processo de 

inovação 

 Estímulo a criatividade 

 Marketing da inovação 

 Avaliação tecnológica 

 

VI – AVALIAÇÃO 

O método avaliativo será composto por participação em sala de aula, uma prova objetiva e 

discursiva (8,0). Relatório com temática direcionada (2,0) e seminário de pesquisa (10,0). 
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