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Política de
inovação
INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA
E INOVAÇÃO DA ISCAL

A política de inovação da ISCAL é o
documento que define as diretrizes de
atuação da ISCAL para fomentar e apoiar
ideias e projetos inovadores.
É de responsabilidade do Núcleo de Inovação
Tecnológica da ISCAL (NIT/IEPI-ISCAL) gerir e zelar
pela manutenção da política de Inovação da ISCAL,
mediante atuação multidisciplinar. O NIT/IEPI-ISCAL é
o braço executivo do Instituto de Ensino, Pesquisa e
Inovação da ISCAL para todas as ações de inovação,
Nesta apresentação, você vai conhecer os programas e
as diretrizes da política de inovação da ISCAL.

Objetivos da política de
inovação da ISCAL

I

II

III

IV

Validar
produtos e
soluções para a
área da saúde.

Desenvolver
produtos e
soluções
inovadores.

Proteger a
propriedade
intelectual
gerada na
ISCAL.

Aplicação de
inovações na
ISCAL.

PROGRAMAS
ISCAL INOVA
o Programa ISCAL INOVA é uma
iniciativa exclusiva para o público
interno da ISCAL que tem como
objetivo fomentar e apoiar ideias com
potencial
inovador
para
serem
executadas na instituição.

O programa é realizado em ciclos e
cada ciclo tem temática e regras
próprias.

PROGRAMAS
ISCAL MENTORIA
O programa ISCAL Mentoria foi pensado
para apoiar startups no desenvolvimento
de novos produtos e serviços para o setor
da saúde. Para isso, a ISCAL coloca
empreendedores
em
contato
com
especialistas da área da saúde que
podem ajudar desde a validação da ideia
até os testes com a solução, trazendo
experiência
de
campo
para
os
empreendedores aplicarem no negócio.

Parcerias
A
ISCAL
busca
parceiros
como
incubadoras, aceleradoras e investidores
com o intuito de atender, com a mentoria
especializada, startups ligadas a esses
ambientes. A ISCAL entende que, a união
da mentoria especializada com a
orientação em gestão de negócios (que as
startups recebem nesses ambientes)
aumenta a chance de sucesso do
empreendimento

PROGRAMAS
ISCAL COOEPERAÇÃO
A ISCAL está aberta às propostas de
cooperação tecnológica que tenham como
finalidade o desenvolvimento de novos ou
aprimorados produtos e serviços para o
setor da saúde. A ISCAL atua na parte
estratégica da cooperação, por meio da
consultoria
dos
seus
especialistas,
prospecção de parceiros e disponibilização
de estrutura para validação das soluções
desenvolvidas. A ISCAL não atua na
comercialização das soluções.

Podem propor cooperações com a ISCAL
profissionais
da
comunidade
ISCAL,
inventores
independentes,
empresas,
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e
Instituições de Ensino Superior.

PROGRAMAS
ISCAL VALIDAÇÃO
A ISCAL oferece a possibilidade de
empresas e Instituições de Ciência e
Tecnologia (ICTs) testarem suas
soluções em hospitais da sua rede e,
quando necessário, oferece suporte
para que as validações sejam
vinculadas a projetos de pesquisa
permitindo uma avaliação científica da
solução.

As validações que envolverem seres
humanos deverão passar pelo Comitê
de Ética BIOISCAL, seguindo todas as
orientações e critérios estabelecidos
pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep).

A ISCAL adota políticas de proteção a propriedade
intelectual dos ativos desenvolvidos internamente
ou em cooperações. As particularidades de cada
propriedade poderão ser formalizadas via termo de
cotitularidade entre as partes envolvidas.
Da mesma forma, a ISCAL adota diretrizes para a
transferência de tecnologias das quais é titular ou
cotitular. As particularidades da transferência são
tratadas individualmente em cada projeto e
definidas em termo de transferência de tecnologia.

PROPRIEDADE
INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

ESCRITÓRIO DE
PROJETOS
O Escritório de Projetos faz parte do NIT/IEPIISCAL, sendo responsável por oferecer suporte
para todos os hospitais e setores da ISCAL na
captação de recursos via projetos submetidos
a editais públicos e privados. O Escritório atua
no mapeamento de oportunidades e redação
e revisão de projetos.

CONTATO
Quer saber mais sobre os programas da ISCAL
ou sobre a política de inovação?
Entre em contato com o IEPI-ISCAL pelo
telefone (43) 3374-2540 ou pelo
e-mail:
conecta@iscal.com.br

