Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território – GRITT
Ano de Formação: 2004
Líderes do Grupo: Ana Cristina de Almeida Fernandes – anacf@ufpe.br e Bertrand Roger Guillaume Cozic –
cozicbertrand@gmail.com

Áreas de atuação: Dinâmica da Inovação, Território e Saúde; Mudanças e continuidades nos padrões de
especialização urbano-regional; Políticas públicas de CT&I, medição e análise de fluxos de conhecimento;
Território e Inovação: Aspectos Teórico-Conceituais; Território, Conhecimento e Democracia.

Repercussão dos trabalhos: O grupo foi criado para aglutinar pesquisadores de variadas formações que
têm desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de inovação, com especial ênfase na sua
dimensão espacial. As atividades do GRITT levaram à formação, em 2004, de uma área de pesquisa no
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGeo) da UFPE, que tem recebido diversos alunos de iniciação
científica, mestrado e doutorado. O GRITT tem também atuado em projetos desenvolvidos em parceira com
pesquisadores de outras instituições de pesquisa, no país e no exterior, além de cooperar com organizações
públicas e privadas no tema da análise e gestão da inovação tecnológica. Entre os projetos desenvolvidos
pelo GRITT estão o estudo "Potencialidades e limites ao desenvolvimento de Empresas de base tecnológica no
Brasil", o "Projeto Desafios para a Gestão Integrada em Micro e Pequenas Empresas", em parceria com o IPEG,
o "Estudo Apoio da UFPE à Consolidação do Parqtel" (FINEP e FACEPE), "Demandas de CT&I na área de saúde:
empresas de base tecnológica, fármacos e insumos estratégicos" (Ministério da Saúde), o estudo "O Pólo
Médico do Recife: Cadeia de Valor, Desafios e Oportunidades" (FINEP), a elaboração da "Política de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco" (SECTMA), o "Estudo Inova Nordeste" (CGEE), e a "Tipologia
das Cidades Brasileiras" (Ministério das Cidades). O GRITT integra também o Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Inovação Farmacêutica-INCT_if, e a Rede de Pesquisa sobre Interação Universidade-Empresa
no Brasil. Os resultados das pesquisas científicas têm sido apresentados em eventos acadêmicos e publicados
em periódicos científicos e outras publicações. Os projetos técnicos têm contribuído para a gestão de C&T
em organizações públicas e privadas e propiciado novos objetos de pesquisa científica. A partir de 2010, o
GRITT organiza o Simpósio de Geografia do Conhecimento e Inovação.
URL: https://www.ufpe.br/gritt/

