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NUMBICONS

Numbicons são ícones representativos dos participantes de 
uma numbiota. A única diferença entre eles é a cor que 
distingue a função que cada colaborador desempenha na 
numbiota. Atualmente, existem 5 numbicons:  
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MEMBRO

Colaborador de primeira instância da 
numbiota. Responsável por desempenhar 
papéis variados de pesquisa, criação, 
desenvolvimento ou execução. 

Cor: smart gold   

CMYK = 0, 56, 83, 18
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LÍDER

Colaborador de segunda instância da 
numbiota. Responsável por desempenhar 
qualquer um dos papeis atribuíveis a um 
membro e, além disso, pela gestão das 
atividades da numbiota e comunicação 
com as instâncias superiores. 

Cor: intelligent ruby   

CMYK = 0, 90, 85, 45
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MENTOR

Colaborador de terceira instância da 
numbiota. Responsável por contribuir 
com conhecimento técnico especializado 
atinente a uma ou mais áreas de trabalho 
da numbiota. Aconselha membros e 
líderes sobre tomadas de decisão.

Cor: brainy topaz   

CMYK = 1, 0, 100, 25
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ORIENTADOR

Colaborador de terceira instância da 
numbiota. Atua como interveniente e 
administrador do curso de inovação da 
numbiota. Exerce funções de mentoria 
em sua área de competência e  também 
responsabiliza-se por todas as tarefas 
acadêmicas.  

Cor: clever obsidian 

CMYK = 55, 60, 65, 40
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CLIENTE

Colaborador interno ou externo da 
numbiota a quem uma solução é dirigida. 
Atua como alimentador de ideias e 
o f e re c e f e e d b a c k . Po d e s e r u m 
representante do setor produtivo quando 
a numbiota tiver em seu escopo um 
produto passível de transferência.

Cor: expert tanzanite 

CMYK = 80, 10, 20, 10
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FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DA NUMBIOTA

ETAPAS

▸ PESQUISA: busca de assuntos a serem estudados pela Numbiota  

▸ FILTRAGEM: seleção das possíveis linhas mestras de P,D&I 

▸ BRAINSTORMING: reunião entre numbicons, atribuição de papéis e definição da linha mestra de P,D&I 
escolhida. Etapa assistida pelo orientador. 

▸ DESENVOLVIMENTO: desenvolvimento pleno do produto ou solução em forma "bruta". Etapa assistida 
pelo orientador e reformulada, sempre que necessário, pelo mentor ou cliente   

▸ ADEQUAÇÃO: etapa em que os resultados do projeto são refinados e analisados para verificação de 
viabilidade. Pode ter interferência do cliente 

▸ ENTREGÁVEL: etapa em que um produto mínimo viável (minimum viable product - MVP) é obtido, 
independentemente de ser ou não potencial para transferência. Nesta etapa, o líder é responsável por 
passar as informações necessárias aos demais agentes 

▸ FRONTEIRA "IMAGO": análise de necessidade de propriedade intelectual e comunicação à INOVA/UFPB 

▸ TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: envio da solução ao domínio do cliente
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FRONTEIRA "IMAGO"
PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL
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DIAGRAMA DE INTERAÇÃO DA NUMBIOTA

O QUE É A FRONTEIRA "IMAGO"? 

Em Biologia, o processo de metamorfose corresponde às transformações 
pós-embrionárias a que são submetidas algumas espécies. Um exemplo 
bem conhecido é a metamorfose da borboleta, quando deixa o seu 
casulo e torna-se um inseto adulto, assim recebendo o nome de "imago". 

De modo análogo, pensamos que um protótipo desenvolvido em uma 
numbiota, após assumir uma forma de produto mínimo viável ao cliente, 
poder converter-se em uma solução robusta e, possivelmente, em 
tecnologia transferível ao setor produtivo. Quando um produto atinge 
este nível, dizemos que ele atravessou a FRONTEIRA IMAGO. Portanto, a 
Fronteira Imago é, na verdade, um limiar de oportunidade que marca o 
sucesso de um projeto desenvolvido entre academia e setor produtivo.

�15



A INOVA/UFPB
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A INOVA/UFPB

▸ A Agência de Inovação - INOVA da UFPB é o Núcleo de Inovação 
Tecnológica - NIT da universidade responsável por gerir o processo 
interno da inovação  

▸ Toda criação passível de patenteamento, isto é, registro de 
Propriedade Intelectual (PI), desenvolvida no âmbito da UFPB deve 
ser comunicada à INOVA para tratamentos jurídicos devidos  

▸ A matéria é disciplinada internamente por Resoluções do CONSUNI  

▸ Para entender todos os detalhes legais e administrativos, acesse o 
portal INOVA: www.ufpb.br/inova. 
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http://www.ufpb.br/inova
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