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APRESENTAÇÃO 

 

Este livro contém resultados acerca de experiências e 
pesquisas em Gestão da Inovação e Desenvolvimentos Tecnológicos 
realizados por pesquisadores da Região Nordeste do Brasil. 

Foi organizado por membros da Regional Nordeste do Fórum 
Nacional de Gestão da Inovação e Transferência de Tecnologia – 
FORTEC NE, por meio da seleção de trabalhos submetidos para o III 
Workshop de Gestão da Inovação – Regional FORTEC NE, edição São 
Luís-MA e João Pessoa-PB. O evento foi realizado no formato remoto, 
nos dias 20 e 21 de agosto de 2020, promovendo muitas interações e 
ricas trocas de conhecimentos e experiências, com mais de 250 
participantes. 

Entre as práticas de gestão da inovação, há relatos de casos de 
sucesso desenvolvidos por alunos do mestrado profissional em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 
Inovação (PROFNIT), durante a disciplina de Oficina Profissional, com 
desenvolvimentos já aplicados para melhoria da Gestão da Inovação e 
Transferência de Tecnologia a partir de Núcleos de Inovação 
Tecnológica. 

Traz também desenvolvimentos tecnológicos que certamente 
servem de referência para o avanço da ciência, tecnologia e inovação 
para pesquisadores engajados em pesquisas que visam a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas. 

 

Vivianni Marques Leite dos Santos 
Maria da Glória Almeida Bandeira 

Maxwell Anderson Lelpo do Amaral 
Sérgio Ribeiro de Aguiar 
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PREFÁCIO 

 

Foi uma honra receber o convite para prefaciar a obra, 
especialmente por se tratar do esforço da Regional FORTEC-NE e por 
abordar temas tão valiosos, pois a Pesquisa, o Desenvolvimento 
Tecnológico e a Gestão da Inovação são pilares à sustentabilidade de 
uma nação. Ademais a obra reflete com representatividade estudos 
realizados nas Instituições de Ciência Tecnologia e de Inovação - ICTs 
da Região Nordeste do Brasil  

Trata-se de uma obra coletiva, na qual os capítulos, escritos 
em formato técnico-acadêmico, trazem temáticas relacionadas à 
Propriedade Intelectual (PI) e à Transferência de Tecnologia (TT), 
área de concentração do Programa de Pós-Graduação em 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 
Inovação (PROFNIT ®). O que não poderia ser diferente, pois o 
PROFNIT® dedica-se à formação de pessoas qualificadas e 
capacitadas a atuarem nas competências dos Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NITs) e nos Ambientes Promotores de Inovação.  

Neste ano, especialmente, no qual vivemos uma situação 
completamente distinta devido às imposições do estado de 
emergência sanitária, em função da pandemia da Covid-19, a 
adaptabilidade é uma qualidade requerida e um desafio comum a 
todos os setores produtivos, incluindo aqueles da administração 
pública. A posposta do “Procedimento operacional padrão para 
registro de software no âmbito do NIT”, que inicia os capítulos, 
interliga, de forma fluida e pragmática, a proteção da propriedade 
intelectual à gestão da inovação. O capítulo 2, “Gestão da Inovação 
nos serviços: redes sociais como ferramenta além da divulgação”, 
além de um caso de estímulo ao empreendedorismo inovador, 
exemplifica essa capacidade de adaptação e aperfeiçoamento, no qual 
os autores utilizando as TIC e mídias amplamente difundidas 
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aplicadas na consecução de processos e procedimentos do NIT. E o 
capítulo 3, traz mais um exemplo desse potencial de inovar os 
processos com a “Implantação e Análise do Sistema “SGPI PRO” no 
Gerenciamento da Propriedade Intelectual nos NITs”. 

O empreendedorismo também foi discutido, no âmbito da 
Rede Federal de Ensino Profissional, Ciência e Tecnologia (RFEPCT 
ou Rede), no capítulo 4, com foco no programa Hotel de Projetos do 
IFBA e do IFRN, uma forma de ambiência de projetos inovativos. Os 
autores fazem uma análise comparativa dos programas institucionais 
que são experiências exitosas de disseminação da cultura de 
empreendedorismo inovador. 

A Transferência de Tecnologia e sua gestão estão presentes no 
capítulo 5, Sistema para Gestão de Processos de Acordos e Contratos 
de Transferência de Tecnologia SGTT”. Também em o “Ecossistemas 
de inovação em complexos portuários: um estudo da cidade de São 
Luís, os autores descrevem os atores do sistema de inovação local, 
como foco em possibilidades de negócios marítimos, bem como no 
desenvolvimento tecnológico que atenda às necessidades do setor 
portuário.  

Já o capítulo 7 apresenta um interessante caso de 
desenvolvimento tecnológico aplicado à acessibilidade, trata-se do 
título “Plataforma elevatória sustentável para cadeirantes”, no qual os 
autores discutem conceitos como ecodesign, ecoinovação, qualidade 
ambiental a fim de prover solução simples, criativa, responsável, com 
potencial inovador e alinhada aos preceitos do Desenvolvimento 
Sustentável.  

A Prospecção Tecnológica em bases patentárias está 
representada no estudo descrito no capítulo 7, Análise 
patentométrica do potencial tecnológico do óleo resina de copaíba 
(Copaifera spp.). Os autores agregam aos resultados do estudo 
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prospectivo uma discussão sobre a posição do Brasil quanto à 
apropriação da propriedade intelectual de uma importante espécie 
endêmica.  

Por fim, e tão importante, são discutidos aspectos políticos 
relacionados a ações e programas de fomento à inovação. O capítulo 
9, intitulado “O BNDES e as linhas de financiamento reembolsáveis 
voltadas para a inovação”, apresenta uma visão crítica sobre os 
efeitos da Lei nº 13.243/2016 sobre a participação do terceiro setor 
em financiamentos destinados ao incentivo à CT&I. Os autores 
escolheram um importante agente do SNCTI e discutem a 
assertividade da elaboração e aplicação de políticas públicas de 
estado. 

Há um sentimento de reconhecimento do PROFNIT/FORTEC 
enquanto elemento ativo da engrenagem propulsora do 
desenvolvimento científico e tecnológico, formando agentes de 
inovação para uma transformação possível das realidades local, 
regional e nacional. 

Desejo uma ótima leitura e que as experiências reveladas 
sejam inspirações para a produção de mais experiências e mais 
compartilhamentos. 

 

Wagna Piler Carvalho dos Santos 

Coordenadora Acadêmica Nacional do PROFNIT 

Diretora Técnica do FORTEC
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CAPÍTULO 3 

 
Implantação e Análise do Sistema “SGPI PRO” no 

Gerenciamento da Propriedade Intelectual nos NITs 
 

Cátia Valéria dos Santos Passos Brito – Mestranda PROFNIT UNIVASF 
Vivianni Marques Leite dos Santos* – UNIVASF 

 

*vivianni.santos@univasf.edu.br 

 

RESUMO: Entre as competências dos Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NITs), destaca-se a responsabilidade com o processo de 
pedido de proteção e acompanhamento das criações, estudos 
prospectivos e a transferência das tecnologias. Assim, gerenciar 
informações de maneira eficiente e eficaz é algo complicado sem o 
auxílio de sistemas. Destarte, objetiva-se propor um sistema de 
gerenciamento capaz de promover maior celeridade e confiabilidade 
nas atividades dos NITs. Para isto, utilizou-se a linguagem PHP para 
os pedidos, lógica da aplicação e acesso ao banco de dados MySQL, e 
as linguagens HTML/CSS e Javascript para interface gráfica. Sua 
validação e usabilidade foram realizadas com 4 gestores de NITs e 1 
analista de sistemas, mediante acompanhamento do uso por 
webconferência e avaliação do sistema por meio do Google Forms sem 
identificação dos participantes quanto a sua opinião. A busca 
avançada na Revista de Propriedade Industrial foi bastante 
destacada. Outrossim, obteve avaliação entre “muito” e 
“extremamente” com respeito à rapidez, facilidade no acesso, 
interface, funcionalidades, utilidade e satisfação, sendo muito ou 
extremamente provável sua indicação. 
 
Palavras-chave: Gestão da Inovação, Celeridade, Segurança. 

mailto:*vivianni.santos@univasf.edu.br
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Inovação nº 10.973/2004 trata-se de um marco para 

inovação no Brasil no que concerne aos incentivos à inovação 

científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 

providencias, entre elas, a criação dos Núcleos de Inovação 

Tecnológico – NITs (BRASIL, 2004), responsável pela gestão da 

propriedade intelectual das instituições. Posteriormente, foi 

promulgada a Lei nº 13.243/2016, conhecida como o novo marco 

legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que regulamentou 

novas competências aos NITs, concedendo privilégios legais e 

criando um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação nas universidades, nos institutos e nas empresas (BRASIL, 

2016). 

O NIT da Universidade Federal do Vale do São Francisco – 

Univasf integra a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PRPPGI), oferecendo à comunidade o atendimento a 

assuntos relacionados à propriedade intelectual (PI) e as tecnologias 

desenvolvidas no âmbito da Universidade, além de conceder 

orientações acerca da de assuntos relativos à proteção da PI. É 

responsável, entre as competências descritas no novo marco, pelo 

monitoramento da proteção das criações e a transferência de 

tecnologias por meio de licenciamento.  

Nesse contexto, destaca-se que organizar e gerenciar 

informações de maneira controlada é algo bastante complicado de 
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ser efetuada manualmente (SILVA, 2018). Destarte, a equipe do NIT 

tem dificuldade para validar os trabalhos realizados de uma maneira 

ágil e eficiente. Surge então a necessidade do desenvolvimento de 

sistema ou sistemas para organizar as informações e os processos, de 

forma a facilitar tanto o gerenciamento de dados, quanto a proteção 

das informações geradas internamente. 

Ademais, a equipe do NIT/Univasf também é responsável por 

orientar os inventores/autores, auxiliando na elaboração dos 

documentos para depósito de patentes e para registros de software e 

de marca, entre outras demandas. Na Univasf, o processo requer 

além do envio de informações por meio eletrônico, também emissão 

de ofícios, termos de referência para obtenção de empenhos para 

pagamentos, relatórios, etc.  

Considerando todas as competências do NIT, descritas por 

Lei, o aumento das demandas administrativas do NIT/Univasf e com 

a equipe reduzida no caso particular do NIT na Univasf, surgiu a 

necessidade da criação de um sistema para automatizar as atividades 

do setor. 

Com o propósito de contribuir com a otimização dos 

procedimentos e reduzir os desafios enfrentados pelos NITs na 

efetiva realização de suas competências, foi proposto o 

desenvolvimento de um Sistema para o Gerenciamento de 

Propriedade Intelectual Profissional – SGPI PRO elaborado nesse 

estudo com a finalidade de promover maior celeridade e 

confiabilidade aos trâmites internos dos NITs, conforme os padrões 
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de uma boa gestão, como também proporcionar mais segurança e 

eficiência. Destaca-se que o referido sistema é derivado do SGPI, 

contendo funcionalidades complementares. 

Assim, o SGPI PRO, foco deste artigo, é um programa de 

computador (PC) que foi desenvolvido com objetivo de automatizar 

os processos de controle e gestão da inovação nos núcleos de 

inovação das universidades federais, otimizando o trabalho da 

equipe técnica.  

Trata-se de uma inovação incremental, devido constituir 

derivação do SGPI. Suas principais funcionalidades estão associadas 

a geração de documentos necessários para aprovação de processos e 

empenhos para pagamentos de taxas do INPI e para pagamentos de 

anuidades de associações de inovação. Também inclui vitrine 

tecnológica dos pedidos de patentes, gestão do processo de avaliação 

interna dos pedidos de patentes e programas de computador, agenda 

para controle dos compromissos e providências. 

Finalmente e mais relevante para o NIT Univasf no ano 

corrente, devido ao aumento do quantitativo de produtos da PI, o 

SGPI PRO permite acessar a Revista de Propriedade Industrial – RPI 

e a partir da escolha de palavras chave para pesquisa, obter as 

notificações direcionadas à ICT cadastrada, no caso específico, a 

Universidade Federal do Vale do São Francisco e, em seguida, 

possibilita o envio de informações para o e-mail dos 

inventores/autores. Ademais, possibilita a geração de diversos 
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relatórios administrativos, incluindo distribuição da PI por lotação e 

outros. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O SGPI PRO foi desenvolvido utilizando tecnologias livres e 

amplamente difundidas na academia e indústria de software, 

divididas em lado do cliente, lado do servidor e banco de dados. 

Foi utilizada a linguagem HTML/CSS para desenho e interface 

das ferramentas e Javascript para tratar pedidos e ações. Do lado do 

servidor foi utilizada a linguagem PHP prata tratamento dos pedidos, 

lógica da aplicação e acesso ao banco de dados MySQL. 

Para contornar as referidas limitações e tratar as ações dentro 

da ferramenta utiliza-se a linguagem Javascript. Em conjunto, HTML e 

Javascript são chamados de lado cliente da aplicação (Client Side) e 

conseguem desempenhar com excelência a parte de interatividade 

com o usuário final, embora não sejam capazes de armazenar dados 

de forma permanente, necessitando para isso do uso de um banco de 

dados e uma linguagem que consiga enviar comandos e receber 

respostas deste banco. Para suprir essa necessidade, a linguagem 

Javascript é capaz de enviar requisições ao servidor. 

Os pedidos que chegam ao servidor são tratados pela 

linguagem PHP, que é capaz de estabelecer comunicação com o 

banco de dados MySQL e criar comandos de inserção, atualização, 
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exclusão ou consultas de registros, formando o lado do servidor do 

sistema (Server side). 

Para validar a ferramenta foram efetuados testes com 

usuários interessados e testes de fronteira via sistema para avaliação 

do mesmo. Em seguida, para verificação do nível de usabilidade do 

sistema foi analisado a partir de resultados da avaliação do sistema, 

usando formulário de avaliação online (GOOGLE, 2020). Ademais, a 

ferramenta do Google oferece a apresentação dos dados em tabela do 

Excel, permitindo obtenção de representações gráficas que facilitam 

a análise dos resultados. 

O formulário de avaliação do sistema contém 08 (oito) 

perguntas de múltipla escolha, referentes à facilidade e rapidez no 

acesso ao sistema, interface, compreensão e utilidade das 

funcionalidades e satisfação, utilizando uma escala tipo Likert 

(BERNSTEIN, 2005), com variação de 1 a 5, cujos valores limites 

constituem a pior e a melhor avaliação, respectivamente. Também 

incluiu mais 03 (três) perguntas abertas relativas à otimização das 

demandas, recomendações e melhorias na usabilidade, para 

respostas facultativas, onde os respondentes escreveram suas 

considerações, dando um retorno de sua experiência ao utilizar o 

sistema. Os quesitos são: 

 

01- Quão rápido foi o acesso ao nosso sistema? 

02- Quão fácil foi efetuar o cadastro do nosso sistema? 

03- Quão amigável é a interface do nosso sistema? 
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04- Quão fácil foi compreender as funcionalidades do nosso sistema? 

05- Quanto à realização das funções que se propõe a fazer, quão bem-

sucedido é o nosso sistema? 

06- Quanto à utilidade das funcionalidades para o gerenciamento das 

atividades administrativas dos NITs, como podem ser classificadas? 

07- De forma geral, quão satisfeito ou insatisfeito está com o nosso 

software? 

08- Qual é a probabilidade de recomendar o nosso sistema para 

outras ICTs e/ou órgãos públicos? 

09- Do seu ponto de vista, como esse sistema colaborará na 

otimização das demandas dos NITs? 

10- Quais são suas recomendações para aprimorarmos o sistema? 

11- Quais são suas sugestões para melhoria da usabilidade do 

sistema? 

 

Após o uso do SGPI PRO, os participantes puderam optar pelo 

preenchimento de formulário de avaliação do Google Forms, os quais 

foram informados sobre a decisão na avaliação de forma consciente e 

livre, a qual é considerada pesquisa de opinião pública, devido aos 

participantes terem sido convidados a expressar sua avaliação, sem 

sua possibilidade de identificação nos resultados da pesquisa. 

Finalmente, para agregar valor e obter identidade visual para 

o sistema SGPI PRO, foi realizado procedimento dividido em duas 

etapas: a primeira direcionada ao desenho das letras iniciais de cada 

palavra do sistema, buscando formas que possibilitem visual simples 
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e leitura intuitiva quanto as funcionalidades principais do sistema. 

Na segunda, foi definida a tipografia para uso na marca “SGPI PRO”, 

cujos contornos figurativos resultassem em aplicação mista. As 

escolhas das cores empregadas na marca foram definidas com base 

nos aspectos regionais do Vale do São Francisco, região dos autores e 

titular. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acesso inicial ao SGPI PRO é através do Cadastro de Usuários, 

permitindo o cadastro, edição e exclusão de informações pessoais de 

servidores, terceirizados ou estagiários que desenvolvem atividades 

nos NITs. Na Figura 01, pode ser observada a tela inicial da exibição 

do sistema, onde o usuário fará o cadastro ou login. Nesta tela, a 

identidade visual do sistema é levada ao conhecimento do usuário. 
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Figura 01.  Tela inicial para acesso ao sistema com teclas de login ou cadastro do 

usuário 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

Após o preenchimento dos dados, o usuário recebe a 

confirmação do cadastro por e-mail, com informações sobre o login e 

a senha definidas durante o cadastramento (Figura 02). 

Com a finalidade de utilizar um padrão no sistema, tanto as 

telas como o código fonte foram criados de forma semelhante uns aos 

outros, para que, no caso de futuras manutenções ou derivações, 

essas sejam realizadas de forma mais ágil e consistente. 
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Figura 02. Tela de confirmação de cadastro no e-mail dos usuários 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

Ao efetuar o login no sistema, o usuário terá acesso ao menu 

principal (Figura 03). Nele estão listadas as principais 

funcionalidades do sistema. É recomendado que ao finalizar ações 

por meio do sistema, o usuário deve clicar na opção de sair do 

sistema para encerrar a sessão presente. 

No menu principal (Figura 03), o usuário entra em contato 

com as principais funcionalidades do sistema. O SGPI PRO possui 6 

funções principais: 

1. Informações acerca das notificações a partir do INPI por 

meio de pesquisa de palavras chave na Revista de Propriedade 

Industrial – RPI, automaticamente baixada pelo sistema (Figura 04) e 
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envio de e-mails com as notificações para o administrador do NIT e 

autores/inventores (Figura 05);  

2. Cadastro e acompanhamento da avaliação Interna de 

Propriedade Industrial; 

3. Cadastro de reuniões e eventos;  

4. Vitrine Tecnológica das tecnologias da ICT; 

5. Geração de relatórios técnicos e administrativos e  

6. Elaboração automática de documentos: Ofícios para 

pagamento de taxas INPI e Termos de Referência. 
 
 

Figura 03.  Tela de entrada do menu principal do SGPI PRO 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO. 
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Figura 04.  Tela de acompanhamento da revista RPI 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

Figura 05.  Tela de acompanhamento da revista RPI 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 



85 

 
No SGPI PRO é possível cadastrar e fazer o devido 

acompanhamento das etapas de todo o processo interno de avaliação 

da PI (Figura 06) para análise da viabilidade de sua proteção. Nesse 

sentido, o SGPI PRO conferiu maior praticidade, celeridade, segurança 

e confiabilidade ao depósito de patente e registro de software, 

permitindo mais adequado monitoramento do cumprimento dos 

prazos previstos em cada etapa do referido processo. 
 

Figura 06.  Tela de controle e acompanhamento do processo interno de PI 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO. 
 

Quanto ao cadastro de reuniões e eventos, o agendamento é 

bastante útil para o usuário, que registra e controla seus 

compromissos em relação aqueles de todo setor, eliminando 

problemas com sobreposição de agendamentos. O sistema viabiliza o 

cadastro de reuniões, eventos e providências. Assim, com o 
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preenchimento dos dados (Figura 07), é possível otimizar a 

organização da rotina e evitar perdas de prazos. 

Figura 07.  Tela do sistema onde o usuário pode cadastrar reuniões, eventos e 
agendar prazos 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

Quanto à Vitrine das Tecnologias da Univasf, o sistema 

possibilita o cadastro das produções intelectuais desenvolvidas e 

devidamente protegidas na ICT, tais como as patentes, marcas e 

programas de computador. Essas inovações estarão descritas em um 

modelo estruturado com a proposição dos espaços, formatos e 

conteúdos adaptados para facilitar no processo de transferência e 

licenciamento das tecnologias. Além disso, conforme pode ser 

visualizado na Figura 08, além das informações descritas para a PI, é 

possível inserir imagem da tecnologia. 
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Figura 08.  Tela do sistema onde o usuário faz o cadastro e controle das tecnologias 

da Univasf 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

 

Diante da necessidade de envio de relatórios técnicos 

solicitados anualmente, destaca-se a importância da geração 

automática de relatórios. O sistema viabiliza emissão desses 

relatórios que permitirão analisar e ajudar na otimização dos 

resultados da propriedade intelectual da Univasf (Figura 09). 
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Figura 09.  Tela de acompanhamento e geração dos relatórios 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

Finalmente, no dia a dia do processo de gestão da inovação nas 

Universidades Federais, faz-se necessária a elaboração de diversos 

documentos, tais como ofícios e Termos de Referência, requisitos 

para solicitação de pagamentos das GRUs geradas a partir do sítio do 

INPI. Nesse sentido, verificando os aspectos que constituem padrão 

em todos os documentos, o SGPI PRO gera automaticamente os 

referidos documentos (Figura 10) apenas pelo preenchimento de 

pequeno número de campos, diretamente, na tela do sistema. 
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Figura 10.  Tela do sistema onde o usuário elabora documentos em modelos 

específicos previamente cadastrados 

 
Fonte: Extraído do Sistema de Gerenciamento de Propriedade Intelectual – SGPI-

PRO 
 

De forma complementar e não menos importante, a Figura 11 

contém a identidade visual do sistema, cujo objetivo é garantir 

exclusividade no uso da marca e agregar valor ao software. Para 

finalizar esta etapa, estão sendo preenchidos os formulários internos 

para pedido do registro, dado que a busca de anterioridade, 

utilizando a palavra-chave SGPI em quaisquer arquivos integrantes 

das marcas, foi encontrado apenas um registro, sendo que está 

arquivado e pertence a Classe Nice 38, a qual é distinta daquela em 

que se pretende registrar, pois refere-se a aluguel de aparelhos de 

telecomunicação.  
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Figura 11.  Versão final da identidade visual do Sistema de Gerenciamento de 

Propriedade Intelectual Profissional – SGPI PRO 

 
Fonte: Extraído do Manual da marca do Sistema de Gerenciamento de Propriedade 

Intelectual – SGPI-PRO 
 

Como elementos distintivos, visualmente perceptíveis no SGPI 

PRO, destaca-se: na letra “S” – as curvas da letra representam o Rio 

São Francisco, parte da história da cidade e entorno da titular do 

sistema; “G” – representa a globalização das ideias e sua rápida 

disseminação na atualidade, o que ratifica a importância de serem 

devidamente protegidas; “P” – o progresso parte de um pensamento, 

uma ideia – a lâmpada; “I” – a seta diz que a força determina o seu 

limite e “PRO”, abreviação de profissional, o que caracteriza a 

interação multiplicando energia e transformando-a em potência 

aplicada ao desenvolvimento e inovação. 
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3.1 Validação do sistema SGPI PRO 

 

Conforme Raymundo (2009), a validação é o método de 

verificar a exatidão de determinado teste, para que uma ferramenta a 

ser validada possua credibilidade e dessa forma diminua a 

possibilidade de abstração. Assim, procedeu-se a análise da 

usabilidade e aceitação do SGPI PRO para ratificação e ajustes da 

tecnologia diante das demandas dos usuários. 

O SGPI PRO teve uma avaliação muito positiva, os conceitos 

ficaram entre “muito” e “extremamente” nas questões sobre rapidez, 

facilidade no acesso, interface, funcionalidade, utilidade, satisfação e 

indicação do sistema. Para o quesito realização das funções que o 

sistema se propõe a fazer, houve um conceito de “bem-sucedido” 

(Figuras 12 e 13). As referidas figuras contêm as respostas aos 

quesitos 1 a 8. 
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Figura 12.  Tela do resultado das respostas dos avaliadores do SGPI PRO – 

referentes às perguntas 1,2,3 e 4 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras 

 
Figura 13.  Tela do resultado das respostas dos avaliadores do SGPI PRO – 

referentes às perguntas 5, 6, 7 e 8 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras 
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 Posteriormente foram analisadas as 03 (três) perguntas 

abertas relativas à otimização das demandas, recomendações e 

melhorias na usabilidade, as quais eram respostas facultativas, onde 

os respondentes escreveram suas considerações, dando um retorno 

de sua experiência ao utilizar o sistema (Figura 14). 

 
Figura 14.  Tela do resultado das respostas abertas dos avaliadores do SGPI PRO – 

referentes às perguntas 9, 10 e 11 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

Referente à colaboração do sistema na otimização das 

demandas dos NITs (Figura 14), ressaltam-se os seguintes ganhos: 
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evitar a perda de prazos nos pagamentos de anuidades e 

proporcionar maior eficiência e produtividade nas operações e 

atividades desempenhadas pelo NIT.  

Como recomendações para melhoramento do sistema (Figura 

14), destaca-se a possibilidade de geração de gráficos e 

disponibilização do módulo “vitrine tecnológica” para a sociedade em 

geral. Nesses apontamentos, o SGPI PRO disponibiliza dados no 

formato de planilha eletrônica, a partir da qual podem ser 

construídos os gráficos, ao passo que quanto a disponibilização da 

vitrine tecnológica para a comunidade, o referido sistema não 

permite acesse de usuários externos, mas permite ao usuário 

cadastrado copiar as informações para seu compartilhamento em 

outros ambientes, tal como o site oficial dos NITs. 

Por fim, quanto às sugestões para melhoria na usabilidade do 

sistema, merece destaque, com planejamento de análise e possível 

ajuste para inclusão de um menu principal do sistema (menu lateral 

esquerdo), que poderia exibir os links agrupados por funcionalidades. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O SGPI PRO teve uma avaliação muito positiva, com conceitos 

entre “muito” e “extremamente” quando avaliado sobre sua rapidez, 

facilidade no acesso, interface, funcionalidade, utilidade, satisfação. 

Também foi considerado bem-sucedido quanto avaliado sobre a 

realização das funções que o sistema se propõe, sendo muito ou 

extremamente provável sua indicação para futuros usuários a partir 

dos participantes do processo de avaliação. 

Desse modo, pode concluir que o Sistema irá auxiliar no 

gerenciamento das demandas do NIT da Univasf, contribuindo para 

maior eficiência e eficácia na prestação dos serviços, minimizando 

erros e otimizando o trabalho de toda a equipe. Assim como dar 

celeridade e maior segurança aos trâmites interno.  

Almeja-se que os resultados obtidos contribuam para auxiliar 

na tomada de decisão quanto à sua implementação na Instituição, 

bem como sirva de referência para sua aplicação em outros NITs, 

tanto de órgão públicos ou privados, colaborando para que muitos 

gargalos identificados a partir de experiência prévia sejam 

solucionados por meio da sua implementação nos referidos setores 

responsáveis pela gestão da inovação. 
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