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RESUMO 

O presente artigo trata da gestão do processo de transferência de tecnologia por um núcleo de 

inovação tecnológica (NIT) em uma universidade pública federal. Utilizaram-seos conceitos de 

cotitularidade e multidisciplinaridade de patentes para avaliação e monitoramento da qualidade 

da sua contribuição acadêmica e prática e do potencial de aplicação comercial, empregando 

estatística descritiva e análise de cluster. Considerando apenas patentes multidisciplinares, 

conduziu-se análise de cluster binário, medida de similaridade do tipo Jaccard, e método single 

linkage para determinar o nível de proximidade entre unidades acadêmicas. A abordagem 

permitiu promover discussões e questionamentos quanto à diferença no padrão de geração de 

patentes subsequente à estrutura e cultura organizacional.Ressalta-se a necessidade de 

estruturação do sistema de monitoramento do processo de transferência tecnológica da 

Universidade, integrando os dados existentes, aliado ao desenvolvimento de sistemática e rotinas 

de análise e promoção da discussão no contexto de processo de monitoramento efetivo, com 

feedback para a melhoria do processo. 

PALAVARAS CHAVE. Transferência de tecnologia, monitoramento de processo, análise 

de cluster. 

Área principal: AdP - PO na Administração Pública, EDU - PO na Educação, EST – 

Estatística, OA - Outras aplicações em PO 

Apoio financeiro: FAPERGS/CAPES/UFRGS 
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