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ATO A-RE-03/2019 
de 18 de fevereiro de 2019 

 
 

Cria a Comissão Permanente de Inovação e Empreendedorismo, 
disciplina as atribuições dos representantes das Unidades 
Acadêmicas da UPM, e dá outras providências. 

 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, no uso de suas atribuições 
estatuárias e regimentais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
a) o contido na Diretriz nº 6 do Planejamento Estratégico 2019-2028 do IPM: “Difundir a 
cultura da inovação, da construção de projetos de vida e do empreendedorismo”;  
b) a oportunidade de promover ajustes necessários a uma mais adequada configuração da 
Inovação e do Empreendedorismo e das competências dos docentes representantes para 
realização destas atividades no âmbito das Unidades Acadêmicas da UPM; 
c) a imperiosa integração entre as Unidades Acadêmicas, por meio de seus representantes 
específicos, e a Coordenadoria de Desenvolvimento e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (CDI/PRPG); 
d) o contido no inciso V, do Art. 20, do Estatuto, e inciso V, do Art. 15 do Regimento Geral, 
ambos da Universidade Presbiteriana Mackenzie,  
 
 
RESOLVE: 
 
 

Art. 1º CRIAR a Comissão Permanente de Inovação e Empreendedorismo para 
incrementar as referidas atividades na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
composta de: 

I – O Coordenador de Desenvolvimento e Inovação, como membro nato e seu 
presidente; 

II – Um representante de cada Unidade Acadêmica dentre integrantes da carreira 
docente da UPM, indicado pelo Diretor da respectiva Unidade e nomeado pela Reitoria por 
prazo indeterminado. 
 

Art. 2º ESTABELECER as seguintes atribuições da referida Comissão: 
I – Apoiar e atuar como instrumento de integração entre a CDI e as Unidades 

Acadêmicas, nas ações a serem desenvolvidas pelos referidos organismos, para incrementar 
as atividades de inovação e empreendedorismo na UPM; 

II – Interagir com a CDI nas atividades acadêmicas específicas a serem desenvolvidas, 
com o objetivo de fortalecer e solidificar a cultura de inovação e empreendedorismo de longo 
prazo para os alunos nos diversos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da UPM; 
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Art. 3º ESTABELECER critérios para a indicação do docente representante de inovação 
e empreendedorismo (RINE) da Unidade Acadêmica:  

I – O professor indicado não deve ter nenhum cargo administrativo na Unidade, para 
dedicar-se à inovação e ao empreendedorismo na Unidade;  

II – Com vistas à criação de ambiente de inovação e empreendedorismo, o indicado 
deve conhecer e interagir com os cursos oferecidos pela Unidade; 

III – Além do perfil do indicado, requer-se que o RINE demonstre competências para, 
em conjunto com a Coordenadoria de Desenvolvimento e Inovação: 

a. desenvolver e aplicar estratégias de divulgação de oportunidades de inovação e 
empreendedorismo aos estudantes da UPM, inclusive sobre atividades e projetos realizados 
na Universidade; 

b. preparar material de divulgação das políticas institucionais de inovação e 
empreendedorismo nas Unidades, contemplando aspectos tais quais: projetos e linhas de 
pesquisa, projetos subsidiados, startups, propriedade intelectual, premiações nacionais e 
internacionais, docentes de destaque, entre outros; 

c. interagir com empresas e instituições externas à UPM, visando o desenvolvimento 
de convênios e parcerias no âmbito da inovação e empreendedorismo; 

d. divulgar e incentivar os mackenzistas a constituírem startups e promoverem sua 
incubação no ecossistema de inovação e empreendedorismo da UPM.  

IV – Para as atividades determinadas disponibilizam-se 4 (quatro) horas semanais do 
docente, das horas-relógio destinadas às suas atividades acadêmico-administrativas, de 
pesquisa e de extensão, nos termos da OI-RE-13/2017, a fim de dedicar-se às atividades de 
inovação e empreendedorismo da Unidade. 

 
ART. 4º DAR VIGÊNCIA a esta Ordem Interna a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.    
 
 
 
 
Reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Edifício João Calvino 
18 de fevereiro de 2019 
149º Ano da Fundação 
 
 
 
Benedito Guimarães Aguiar Neto 
Reitor 


