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a SPIn
Sobre

A Superintendência de Parcerias e Inovação (SPIn), criada em maio de
2021, a partir de uma proposta de gestão construída com a comunidade
UFPR, atua na promoção do diálogo e relacionamento entre a
Universidade e agentes públicos e privados, na busca por parcerias
estratégicas que contribuam para o desenvolvimento institucional e para
uma maior interação com a sociedade. 

Nossa Missão 

Agência de Governo
e Investimento
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Transformar a Educação
Empreendedora

Dar visibilidade à produção
intelectual da UFPR

Apoiar coordenadoresPromover inovação
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Prospecção e Portfólio
Diretoria de

A Diretoria de Prospecção e Portfólio atua no mapeamento das competências

e inovações geradas pela Universidade, identificando oportunidades de

mercado e demandas tecnológicas e conectando organizações parceiras

interessadas no desenvolvimento de projetos propulsores do ensino, pesquisa,

extensão e desenvolvimento institucional. 

Em 2021, a Diretoria se dedicou em realizar a prospecção interna, atendendo e

direcionando as demandas externas apresentadas por diversas instituições

para possíveis parcerias com a UFPR. 

O Portfólio da Universidade Federal do Paraná reúne os ativos de Propriedade

Intelectual, projetos, infraestrutura de laboratórios e serviços, bem como as

possibilidades de parcerias. Em 2021, foram cadastrados 163 ativos na

plataforma, entre patentes, programas de computador, cultivares, desenhos

industriais, além de prestações de serviços disponíveis.

Portfólio UFPR

spin.ufpr.br/portfolio
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 Pedidos de
Patente  

 Desenhos
industriais 

 Registro de
Programa de
Computador  

 Marcas
registradas  

 Cultivares

 606    24    92    27    6  

Propriedade Intelectual

Inovação
Agência de

Transferência de Tecnologia

A Agência de Inovação é a unidade da SPIn responsável por acompanhar o

processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade

intelectual da instituição, negociando e gerindo os acordos de transferência

de tecnologia oriunda da UFPR.  

Programas de
Computador

Registros
de Marca

Pedidos
de Patente21 15 02

Contrato de Transferência
de Material

Contratos de
Confidencialidade

Royalties Recebidos
R$ 430.090,19 01

Contratos de Transferência
de Tecnologia06
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Empresas 
Graduadas

Participantes
 nos Eventos

Empreendedorismo

A SPIn, por meio da Agência de Inovação, tem o objetivo de disseminar a

cultura empreendedora para toda a comunidade universitária e estimular o

processo de pré-incubação e incubação de empresas inovadoras de base

tecnológica no âmbito da UFPR. 

Empresas 
Incubadas08 08
Eventos 
Realizados07 571

Certificação Cerne 1 

No início de 2022, a Incubadora Tecnológica obteve a

certificação nível 1 do Centro de Referência para Apoio a Novos

Empreendimentos (Cerne).  

A certificação tem como diretriz garantir uma gestão efetiva da

incubadora, especialmente quanto a prospecção e seleção de

ideias inovadoras para transformá-las em negócios bem-

sucedidos. 

Inovação
Agência de
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Investimento Social e Cultural 
Agência de Governo e

A AGISC atua na articulação com setor público, mapeando objetivos e

estratégias nacionais, estaduais e municipais por meio do estudo de

programas e ações do orçamento/LOA e identificação de recursos e

oportunidades para submissão/financiamento de projetos. 

Direcionar a captação de recursos por meio de

doações através da implantação de

procedimentos padronizados para doações de

bens remanescentes de Projetos de Parcerias,

Doações de Obras e outras. 

Campanha de Doações

 Emendas Parlamentares  

O Fundo Patrimonial, conhecido também como Endowment, após implantado,

será um importante mecanismo de captação de recursos para o

desenvolvimento de projetos e atividades no âmbito da UFPR.

Fundo Patrimonial da UFPR

Em 2022, a Universidade Federal do Paraná foi contemplada com a indicação

de R$ 13.650.000,00 (treze milhões e seiscentos e cinquenta mil reais) de

recursos de emendas parlamentares destinados para o desenvolvimento de 12

projetos selecionados pelos deputados federais, senadores e pela Bancada do

Paraná.
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Seu principal propósito é ser um meio facilitador para que as parcerias com

instituições públicas ou privadas possam ser formalizadas, levando adiante o

papel social e científico da Universidade Federal do Paraná. 

Atua na colaboração e celebração de acordos em parceria com instituições

públicas e/ou privadas para realização de atividades conjuntas de ensino,

extensão, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico e

desenvolvimento institucional. 

Também orienta a comunidade universitária sobre procedimentos com relação

à instrução processual de convênios, contratos e similares. 

Parcerias
Agência de

Acordos
Formalizados238Instituições 

Parceiras119
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Superintendência

Diretoria de Prospecção e Portfólio

Agência de Inovação

Agência de Governo e
Investimento Social e Cultural

Agência de Parcerias

Entre em contato para conhecer mais sobre as ações de inovação na
UFPR e as possibilidades de parcerias:

Contato
Entre em

spin@ufpr.br

portfolio@ufpr.br

ag.inovacao@ufpr.br

parcerias@ufpr.br

agisc@ufpr.br

SPIn-UFPR | Centro Politécnico
Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100
Jardim das Américas, Curitiba - PR
CEP 81530-000

08

spin.ufpr.br


