
                                                                                            
 

 

Rede SIBRATEC de Centros de Inovação SisNano / MCTIC 

 

Critérios para avaliação dos laboratórios SisNano solicitando recredenciamento. Os 

laboratórios com pontuação maior ou igual a 20 serão aprovados e integrarão a rede 

SibratecNano selecionada. 

Critérios de avaliação Peso Pontuação 

A Infraestrutura disponível 2 0 a 5 

B Qualificação da equipe 1 0 a 5 

C 
Experiência em projetos cooperativos com empresas e 
instituições de ciência e tecnologia (TRL 4 a 6) 

2 0 a 5 

D 
Patentes depositadas, produção tecnológica e política de 
propriedade intelectual 

1 0 a 5 

E Potencial de mercado 1 0 a 5 

F 
Estratégias de Publicidade, Marketing e de prospecção para 
captação de projetos 

1 0 a 5 

Pontuação Final Máxima: 40 

 

Critério A:  

● Instalações e equipamentos laboratoriais adequados à condução de atividades de PD&I 

(entendida como adaptação, geração ou desenvolvimento de tecnologias em produto, 

processo ou sistemas), no tema da rede de interesse. 

 

Critério B:  

● Comprovar a disponibilidade de pessoal qualificado, com formação acadêmica e perfil 

adequado para a realização de atividades inovadoras no tema da rede de interesse, que 

tenha participação em atividades de PD&I em parcerias com empresas 

 

Critério C:  

● Comprovar experiência na realização de projetos cooperativos com instituições e 

empresas, com conteúdo inovador, no tema da rede de interesse 

● Destaque para projetos com TRL de 4 a 6, foco da rede SibratecNano. 

 

 

 



                                                                                            
 

Critério D:  

● No caso de instituição pública, comprovar Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

estruturado e atuante 

● Comprovar que a instituição a qual pertence o Laboratório possui política de 

propriedade intelectual bem estabelecida 

● Patentes resultantes de parcerias com empresas 

 

Critério E:  

● Apresentar os segmentos industriais ou econômicos nos quais existem potenciais 

clientes (empresas), que possam se interessar a desenvolver projetos no tema da rede 

de interesse. 

● Apresentar estimativa global de captação de projetos cooperativos com empresas, para 

os próximos 3 anos, incluindo número de projetos, número de empresas e valor global 

dos projetos. 

 

Critério F:  

● Apresentar estratégias bem definidas de Publicidade, Marketing e de prospecção para 

captação de projetos 


