
PROPRIEDADE
INTELECTUAL 

NA UFU
PROTEÇÃO E NEGOCIAÇÃO

Erika Freitas Santana Ribeiro

Fabiana Regina Grandeaux de Melo

Larissa Sarmento Macêdo

Letícia de Castro Guimarães

UFU

PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UFU
P

R
O

T
E

Ç
Ã

O
 E

 N
E

G
O

C
IA

Ç
Ã

O

          om a criação da 

Agência Intelecto, a UFU 

está em sintonia com uma 

política que vem sendo 

adotada em várias 

universidades públicas nos 

últimos anos, em decorrência 

da Lei da Inovação, em vigor 

desde dezembro de 2004 e 

regulamentada em outubro 

de 2005, e que tem por 

finalidade a criação de 

medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa 

científica no ambiente 

produtivo, com a 

participação das instituições 

científicas e tecnológicas no 

processo de inovação, sendo 

esta a primeira lei brasileira 

que versa sobre o 

relacionamento entre 

universidades e empresas.

C

Erika Freitas Santana Ribeiro 

é advogada, especialista em 

Direito da Administração 

Pública

Fabiana Regina Grandeaux de Melo 

é engenheira química, 

doutora em Engenharia 

Química

Larissa Sarmento Macedo 

é economista, especialista 

em Gestão Estratégica de 

Negócios

 

Letícia de Castro Guimarães 

é socióloga, mestre em 

Geografia

ISBN 978-85-62153-21-1

9 7 8 8 5 6 2 1 5 3 2 1 1



Propriedade Intelectual na UFU: 
proteção e negociação





Propriedade Intelectual na UFU: 
proteção e negociação

Erika Freitas Santana Ribeiro
Fabiana Regina Grandeaux de Melo

Larissa Sarmento Macêdo
Letícia de Castro Guimarães

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura 
e Assuntos Estudantis – Proex

Uberlândia MG 2014



Reitor Elmiro Rezende
Vice-Reitor Eduardo Nunes Guimarães

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação  Marcelo Emílio Beletti
Diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia  Foued Salmen Espíndola

Equipe

Erika Freitas Santana Ribeiro
Fabiana Regina Grandeaux de Melo
Helton Luiz de Oliveira
Larissa Sarmento Macêdo
Letícia de Castro Guimarães
Manuela de Oliveira Botrel

Agência Intelecto

Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P – Reitoria – 3º Piso
Campus Santa Mônica  – Cep 38.400-902
Tel: 55 34 3239 4977 | 3239 4978
www.intelecto.ufu.br

Capa, diagramação e impressão  Gráfica UFU
Imagem da capa  Stockphoto

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema de Bibliotecas da UFU, MG, Brasil.

P965i Propriedade intelectual na UFU : proteção e negociação  / Erika Freitas 
Santana Ribeiro...   [et. al.].  Uberlândia : UFU, Agência Intelecto, 2014.

156 p. : il.

Inclui bibliografia.
ISBN: 978-85-62153-21-1

1. Propriedade intelectual. 2. Transferência de tecnologia. 3. Patentes. 
4. Direitos autorais. I. Ribeiro, Erika Freitas Santana, 1969-. II. Melo, 
Fabiana Regina Grandeaux de, 1971-. III. Macêdo, Larissa Sarmento, 
1984-. IV. Guimarães, Letícia de Castro, 1960-. V. Universidade Federal 
de Uberlândia. Agência Intelecto. VI. Título.

CDU: 347.77



“Toda pessoa tem direito à proteção dos interes-
ses morais e materiais que lhes correspondam em 
razão de produções científicas, literárias ou artísti-
cas de que seja autora”
(Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27) 
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PREFÁCIO

A publicação Propriedade Intelectual na UFU: proteção e 
negociação representa um diferencial para eficácia da gestão 
da Propriedade Intelectual no âmbito da Agência Intelecto 
(Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT) e da comunidade 
universitária da Universidade Federal de Uberlândia. A dis-
seminação dos conceitos e dos procedimentos demandados na 
proteção da inovação científica e tecnológica é de fundamen-
tal importância e sem dúvida cria um ambiente favorável à 
inovação, uma vez que a propriedade intelectual figura como 
um dos temas fundamentais do marco regulatório do comér-
cio global e da economia do conhecimento. 

No âmbito da academia é necessário e importante esta-
belecer estratégias para a proteção intelectual, ênfase dada 
na Lei de Inovação, que tem como foco fortalecer a proteção 
e a transferência do conhecimento. Esta publicação abrange 
todas as modalidades da propriedade intelectual, detalhando 
os procedimentos para possibilitar os trâmites da proteção 
do conhecimento gerado na universidade, como também in-
forma sobre a legislação vigente no sentido amplo da proprie-
dade intelectual. Um ponto importante é motivar a comu-
nidade universitária a buscar as informações e os caminhos 
relativos à proteção e transferência do conhecimento e o 
valor que isto representa para o avanço de Minas e do Brasil.

Elza Fernandes de Araújo
Assessora Adjunta de Inovação da FAPEMIG
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1. APRESENTAÇÃO

O livro Propriedade Intelectual na UFU: Proteção e Ne-
gociação é uma obra produzida pelas Gestoras em Ciência e 
Tecnologia da Agência Intelecto, que acumularam, ao longo 
dos últimos anos, o conhecimento e amadurecimento sobre 
a temática da propriedade intelectual e seus desdobramen-
tos. O objetivo da obra é apresentar para a Universidade e 
seus atores − discentes, docentes, técnicos administrativos e 
a sociedade em seu entorno − uma ferramenta de consulta 
que possa contribuir para o conhecimento e compreensão da 
Propriedade Intelectual e de sua abrangência para o desen-
volvimento científico e tecnológico do Brasil no cenário da 
Inovação. 

Considero também que a realização deste livro representa 
um esforço importante para a valorização das atividades do 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFU, uma das ins-
tituições pioneiras no país na implantação do NIT e na sua 
institucionalização como a Agência Intelecto, a Diretoria de 
Inovação e Transferência de Tecnologia, vinculada a Pró-Re-
itoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU. É evidente que 
o crescimento e o fortalecimento da Inovação, da Propriedade 
Intelectual, da capacidade de Transferência de Tecnologia e 
Empreendedorismo, embora amparados pela institucional-
ização da Agência Intelecto e pelo apoio, inicial do CNPq e 
Finep, e constante da Fapemig, nestes últimos 10 anos, re-
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querem desafios constantes. Estes desafios passam pela am-
pliação da cultura da inovação em todas as áreas dos conhe-
cimentos que perpassam a Universidade. Como pesquisador, 
desde o primeiro momento em que assumi a instituição há 30 
anos, compreendo que este desafio é permanente e deve ser 
levado na nossa prática diária para a Iniciação Científica e 
Tecnológica de nossos graduandos, para as nossas disserta-
ções e teses em todos os programas de pós-graduação e para 
as supervisões de pós-doutorado na UFU. 

Este livro foi elaborado de tal modo, que na sua primeira 
parte são apresentados didaticamente os conceitos e informa-
ções que permeiam a temática da Propriedade Intelectual. 
Ao utilizarmos como uma ferramenta dinâmica, poderemos 
estimular desde a iniciação científica de nossos graduandos, 
o entendimento sobre como, quando e onde os conhecimentos 
gerados na Universidade são passíveis de proteção, qual a 
legislação vigente e quais as possibilidades de ganhos com a 
transferência de tecnologia. 

Por outro lado, além da informação do que é e da im-
portância da Propriedade Intelectual, esta obra traz também 
uma descrição detalhada de como o usuário da UFU pode, 
por meio da Agência Intelecto, ter acesso aos procedimen-
tos requeridos para elaborar o depósito de proteção e acom-
panhamento de sua tramitação junto ao INPI ou aos outros 
órgãos competentes. Além disso, são apresentados na segun-
da parte do livro informações e procedimentos para elabora-
ção de contratos e convênios de cooperação técnico-científica 
e contratos de cotitularidade e procedimentos relativos aos 
processos de transferência de tecnologia, incluindo o licen-
ciamento exclusivo ou não exclusivo e a cessão dos direitos 
de (propriedade intelectual) de patente. 

Portanto, considero que o presente livro sobre as Práti-
cas em Propriedade Intelectual, contribui para o fortaleci-
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mento da missão da Agência Intelecto, de cuidar da proteção 
legal do conhecimento gerado na UFU, de estimular e orien-
tar a transferência dessa tecnologia protegida para o setor 
produtivo, além de disseminar a cultura da inovação e da 
propriedade intelectual junto à comunidade acadêmica. Cer-
tamente esta obra também contribui para consolidar a visão 
da Agência Intelecto como núcleo de excelência, dentre as 
universidades brasileiras, na gestão da política de inovação 
e da propriedade intelectual.

Foued Salmen Espindola
Prof. Titular de Bioquímica

Diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia – Agência Intelecto
23 de setembro de 2014
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2. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) vem dando passos consistentes no sentido de implemen-
tar uma política para a inovação e a propriedade intelectual 
na instituição. Em 2003, a UFU assinou a sua adesão à Rede 
Mineira de Propriedade Intelectual, da qual fazem parte as 
instituições públicas de ensino e pesquisa do Estado de Minas 
Gerais. A criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 
é outro exemplo dessa disposição institucional. Em dezem-
bro de 2004 foi publicada a Lei Federal nº 10.973, conhecida 
como Lei da Inovação, que estabelece medidas de incentivo 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da auto-
nomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

Na esteira da então nova legislação, em janeiro de 2005, 
a Universidade Federal de Uberlândia deu início ao projeto 
aprovado pelo CNPq, com o objetivo de promover e estimu-
lar a inovação tecnológica e a proteção do conhecimento no 
âmbito da Universidade. Desse modo, o NIT da UFU nasceu 
como um projeto de pesquisa, que passou a ser chamado “Nú-
cleo de Apoio a Patentes e à Inovação”.

Na sequência, em agosto de 2006, o Núcleo foi institu-
cionalizado por intermédio da aprovação, no Conselho Uni-
versitário (CONSUN), da Resolução 08/2006, passando a se 
chamar Agência Intelecto.
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Com a criação e institucionalização da Agência Intelecto, 
ficaram a cargo do NIT todos os procedimentos referentes ao 
processamento dos pedidos e manutenção dos títulos de pro-
priedade intelectual no âmbito da UFU, tais como: depósito 
de pedidos de patente, registro de programas de computador, 
e de marcas, depósito de pedidos de proteção para desenho 
industrial, todos estes no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial; e proteção e registro de cultivares no Ministério 
da Agricultura e Agropecuária, ficando responsável tam-
bém pela manutenção dos processos, acompanhamento dos 
trâmites, elaboração dos documentos de patentes, de todo 
e qualquer tipo de proteção, além de pagamentos das tax-
as (feitos com recursos de projetos de Editais aprovados). A 
Agência é responsável, também, pela avaliação econômica 
dos inventos, negociação dos ativos de propriedade intelec-
tual e negociação das tecnologias protegidas. 

A Diretoria de Inovação e Transferência de tecnologia 
da Universidade é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, nominada com a marca registrada Agência 
Intelecto, e tem entre suas atribuições promover e cuidar da 
proteção legal do conhecimento gerado na UFU, além de es-
timular e orientar a transferência dessa tecnologia protegida 
para o setor produtivo. O público atendido pela Agência é 
composto exclusivamente pela comunidade de pesquisadores 
da UFU (alunos de graduação e pós-graduação, docentes e 
técnicos). No entanto, por força da Lei de Inovação e da Re-
solução nº 08/2006 do Conselho Universitário existe também 
a possibilidade de que a Universidade, a partir de parecer 
favorável da Agência, “adote” a criação de um inventor inde-
pendente. Essa “adoção” poderá ter por objetivo a elaboração 
de projeto voltado à sua avaliação para futuro desenvolvi-
mento, incubação, utilização e industrialização pelo setor 
produtivo, podendo incluir, entre outros, ensaios de confor-
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midade, construção de protótipo, projeto de engenharia e 
análises de viabilidade econômica e de mercado. Neste caso, 
a UFU compartilhará os ganhos econômicos auferidos com a 
exploração industrial da invenção protegida. 

Com a criação da Agência Intelecto, a UFU está em sinto-
nia com uma política que vem sendo adotada em várias uni-
versidades públicas nos últimos anos, em decorrência da Lei 
da Inovação, em vigor desde dezembro de 2004 e regulamen-
tada em outubro de 2005, e que tem por finalidade a criação 
de medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica 
no ambiente produtivo, com a participação das instituições 
científicas e tecnológicas no processo de inovação, sendo esta 
a primeira lei brasileira que versa sobre o relacionamento 
entre universidades e empresas.

A despeito de todo avanço alcançado pela UFU até então, 
em 2010, por meio da Resolução nº 02/2010, do Conselho Uni-
versitário, que aprovou o Regimento Interno da Reitoria, foi 
criada a Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia 
dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, porém, 
a Resolução nº 08/2006, também do CONSUN, que havia insti-
tucionalizado o núcleo de inovação tecnológica da UFU e cria-
do a Agência Intelecto, restou revogada pela Resolução supra. 

Em 2013, com a mudança na gestão da Universidade, por 
conta de um esforço concentrado, a Resolução nº 08/2006 foi 
repristinada pela Resolução nº 05/2013, do Conselho Univer-
sitário, por meio da qual a Diretoria de Inovação e Transfer-
ência de Tecnologia voltou a ser o órgão executivo respon-
sável pelo assessoramento, pela formulação e execução de 
políticas, diretrizes e normas relacionadas à gestão da pro-
priedade intelectual, inovação e empreendedorismo no âm-
bito da Universidade Federal de Uberlândia, bem como pela 
sedimentação e manutenção da política institucional de es-
tímulo à proteção das criações e promoção do licenciamento 
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e ou transferência do conhecimento gerado na UFU por meio 
da avaliação e comercialização de tecnologias, prospecção 
de oportunidades de parceria com instituições públicas e 
privadas nacionais e internacionais, dentre outras ações. 
Além disso, foram criadas as seguintes Divisões: I – Divisão 
de Propriedade Intelectual e Inovação; e II – Divisão de 
Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo. 

A Agência Intelecto conta com o trabalho de quatro bol-
sistas de nível superior (especialistas em inovação e Proprie-
dade Intelectual), além de dois técnico-administrativos da 
Universidade (também de nível superior), e tem como lema 
que “Cada negócio tem um propósito. O nosso é proteger seus 
resultados”. 

MISSÃO:
Promover e cuidar da proteção legal do conhecimento 
gerado na UFU, estimular e orientar a transferência 
dessa tecnologia protegida para o setor produtivo, 
além de disseminar a cultura da inovação e da pro-
priedade intelectual junto à comunidade acadêmica. 

VISÃO:
Buscar o reconhecimento da sociedade como núcleo 
de excelência, dentre as universidades brasileiras, 
na gestão da política de inovação e da propriedade in-
telectual.

Atualmente, a equipe da Agência é composta por: 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação:
Prof. Dr. Marcelo Emílio Beletti
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Diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia: 
Prof. Dr. Foued Salmen Espíndola

Técnicos administrativos: 
Helton Luiz de Oliveira (Coach, Bacharel em Letras; 
Especialista em Pisicopedagogia; Psicolinguística 
aplicada à análise do discurso) e Manuela de Oliveira 
Botrel (Mestre em Administração Pública). 

Agentes de Inovação: 
Erika Freitas Santana Ribeiro – Gestora em Ciência 
e Tecnologia – FAPEMIG (Advogada, Especialista em 
Direito Processual Civil e Direito da Administração 
Pública); Fabiana Regina Grandeaux de Melo – Gesto-
ra em Ciência e Tecnologia – FAPEMIG (Engenheira 
Química, Doutora em Engenharia Química); Larissa 
Sarmento Macedo – Gestora em Ciência e Tecnologia 
– FAPEMIG (Economista, Especialista em Gestão Es-
tratégica de Negócios, Mestranda em Tecnologias, Co-
municação e Educação); Letícia de Castro Guimarães 
– Gestora em Ciência e Tecnologia – FAPEMIG (So-
cióloga, Mestre em Geografia).

Este livro tem como objetivo esclarecer e informar so-
bre os temas da Propriedade Intelectual, da Inovação e da 
Transferência de Tecnologia. É destinado especialmente ao 
público usuário da Agência Intelecto.

Diante deste panorama, o conhecimento da propriedade 
intelectual é de extrema importância para viabilizar inova-
ções tecnológicas futuras. Noções gerais de propriedade 
intelectual, mais especificamente sobre propriedade indus-
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trial, contribuem para que os alunos de pós-graduação e os 
docentes ampliem as possibilidades de proteção das tecnolo-
gias oriundas de suas linhas de pesquisa. Assim como os pro-
jetos de pesquisa, as tecnologias objeto de patentes devem 
apresentar novidade absoluta e, nesse sentido, consultas 
periódicas às bases nacionais e internacionais de patentes 
apresentam-se como uma ferramenta estratégica na investi-
gação do estado da técnica que deve ser incorporada à rotina 
acadêmica, principalmente antes de se iniciar um novo pro-
jeto ou pesquisa.

Dessa forma, o presente trabalho contribuirá para a 
consecução de um dos principais objetivos da Agência, que 
é a disseminação da cultura de Propriedade Intelectual na 
UFU. Sabemos que o processo de construção dessa cultura 
não se faz de uma hora para outra. Ele envolve uma postu-
ra institucional firme, traduzida em normas, regulamentos 
e comprometimento financeiro, mas também em disposição 
política para o debate permanente de um tema tão complexo 
e relevante. Nesse sentido, é responsabilidade da Agência 
proteger o resultado da pesquisa acadêmica por meio de pro-
priedade intelectual e orientar os professores no que tange 
ao estabelecimento de relações de pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico com empresas, órgãos de governo e/ou demais 
organizações da sociedade.

COMO CONSULTAR:
O livro está estruturado em duas partes principais: 
 – A primeira parte é conceitual e informativa, abrangen-

do o vasto campo da Propriedade Intelectual. Aqui o leitor 
encontrará, de forma didática e clara, informações sobre as 
modalidades e submodalidades de Propriedade Intelectual. 
Com as definições de cada modalidade, indica-se o que pode 
ou não ser protegido, como e onde proteger, o foco na possi-
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bilidade de ganhos via transferência de tecnologia e a legis-
lação vigente. 

 – A segunda parte é contém o check-list sobre os procedi-
mentos adotados pela Agência para o atendimento de seus 
usuários – desde o momento em que o usuário nos procura 
até o depósito do pedido de proteção e o acompanhamento de 
sua tramitação junto ao INPI ou aos outros órgãos compe-
tentes. Aborda, ainda, os procedimentos relativos à elabora-
ção de contratos e convênios de cooperação técnico-científica 
e contratos de cotitularidade e procedimentos relativos aos 
processos de transferência de tecnologia, incluindo o licen-
ciamento exclusivo ou não exclusivo e a cessão dos direitos 
de (propriedade intelectual) de patente. 
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3. LEI DA INOVAÇÃO 

A Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação, 
com fundamento na Constituição Federal, nos termos de 
seus artigos 218 e 219, estabelece medidas de incentivo à 
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autono-
mia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País.

O artigo 218 preceitua que o Estado promoverá e incenti-
vará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológicas. Em seu parágrafo segundo diz que a pesquisa 
tecnológica voltar-se-á, preponderantemente, para a solução 
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do siste-
ma produtivo nacional e regional.

Na sequência, o artigo 219 dispõe que o mercado interno 
integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo 
a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o 
bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, 
nos termos de lei federal.

Nota-se que a Lei da Inovação reveste-se de uma base 
constitucional, haja vista que foi promulgada com o objetivo 
de regulamentar os artigos constitucionais supracitados.

A Lei da Inovação trouxe em seu bojo, ela própria, uma 
grande inovação ao incentivar e regulamentar as relações en-
tre as chamadas ICT’s (Instituições Científicas e Tecnológi-
cas) e os setores produtivos, com vistas ao desenvolvimento 
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científico e tecnológico, por meio de estímulos à construção 
de ambientes especializados e cooperativos de inovação, que 
permitem aliar a produção científica à atividade industrial. 
Sob esse prisma, a lei permite que o conhecimento gerado 
nas universidades e institutos de pesquisa seja revertido em 
benefício da sociedade, ao invés de ficar restrito e confina-
do somente na academia. Assim, importante ressaltar que 
a inovação realmente acontece quando a sociedade dela se 
beneficia, ou seja, quando há a introdução no mercado de um 
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melho-
rado, ou quando há a introdução, por parte de uma empresa, 
de processos novos ou significativamente melhorados. 

Percebe-se a clara intenção do legislador de estabelecer 
institucionalmente uma forma de desenvolvimento nacional 
utilizando-se da interação entre as universidades e institu-
tos de pesquisa e os setores produtivos. Cabe ressaltar que a 
Lei da Inovação é a primeira lei brasileira que trata do rela-
cionamento entre Universidades (e Instituições de Pesquisa) 
e Empresas.

Importante salientar que a Lei da Inovação cuida, ainda, 
da proteção do conhecimento intelectual resultante do de-
senvolvimento de pesquisas de ciência, tecnologia e inovação 
gerados pelas ICT’s, e igualmente trata dos instrumentos 
legais (contratos/convênios) para a realização de pesquisas 
conjuntas entre estas e o setor produtivo, e para os procedi-
mentos de transferência de tecnologia e licenciamento para 
exploração comercial e direito de uso.

A Lei da Inovação apresenta três eixos principais, que 
tem por objeto impulsionar o fomento à pesquisa científica 
e tecnológica e à inovação, que são os seguintes: o estímulo 
à construção de ambientes especializados e cooperativos de 
inovação, conforme consta do artigo 3º ao 5º; o estímulo à par-
ticipação das ICT’s no processo de inovação, de acordo com 
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a redação dos artigos 6º ao 18; e o estímulo à inovação nas 
empresas, presente nos artigos 19 ao 21.

O primeiro eixo regula os termos para a interação entre 
os institutos de pesquisas e o setor produtivo, representado 
pelas empresas nacionais e organizações de direito privados 
sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, que tenham por objeto a geração de produ-
tos e processos inovadores. A finalidade da norma é no sen-
tido de constituir alianças estratégicas e desenvolvimento de 
projetos.

Como forma de incentivo, a Lei da Inovação prevê o com-
partilhamento das instalações das ICT’s por meio do compar-
tilhamento ou permissão da utilização de seus laboratórios, 
equipamentos, instrumentos, materiais e a utilização de suas 
dependências por empresas nacionais, representadas por em-
presas de pequeno e médio porte, e as organizações de direito 
privado sem fins lucrativos, voltadas para o desenvolvimen-
to de atividades de pesquisa, mediante remuneração e por 
prazo determinado, formalizado por contrato ou convênio.

O segundo eixo trata do estímulo à participação das ICT’s 
no processo de inovação onde, por intermédio do artigo 6º da 
Lei de Inovação, tem-se que é facultado a estas a possibili-
dade de celebrar contratos de transferência de tecnologia ou 
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de explo-
ração de criação por ela desenvolvida. Desse modo, o conhe-
cimento intelectual gerado poderá ser transmitido, benefici-
ando tanto o setor produtivo quanto toda a sociedade, desde 
que respeitando a função social da propriedade intelectual.

A lei prevê ainda que as ICT’s poderão obter o direito de 
uso ou de exploração de criação protegida, desde que tal ati-
vidade atenda ao interesse da instituição e ao interesse pú-
blico; além disso, poderão se tornar prestadoras de serviços 
voltados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, e 
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também firmar parcerias com entidades públicas ou privadas 
objetivando o desenvolvimento de atividades conjuntas de 
cunho científico ou tecnológico.

Vale observar que a lei disciplinou a propriedade intelec-
tual decorrente dos resultados das parcerias celebradas, 
determinando que as partes deverão prever em contrato a 
titularidade da propriedade intelectual e a participação nos 
resultados da exploração das criações resultantes da parce-
ria, assegurando aos signatários o licenciamento.

Inserido no segundo eixo da lei está o mais importante 
mecanismo de incentivo da participação das ICT’s no proces-
so de inovação que é a criação dos Núcleos de Inovação Tec-
nológica (NIT), cuja finalidade é gerir a sua política de inova-
ção tecnológica. A importância do NIT dentro da instituição 
de pesquisa revela-se de duas formas: internamente, sua 
atuação diz respeito a capacitação e qualificação de recur-
sos humanos, junto à própria comunidade acadêmica, além 
de consolidar o desenvolvimento das pesquisas científicas e 
tecnológicas no âmbito das ICT’s; externamente, o NIT se 
incumbirá de interagir com os diversos setores da sociedade 
e do ambiente produtivo, buscando parcerias e investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento, fomentando, assim, a inte-
ração entre institutos de pesquisa e os setores produtivos

O terceiro eixo trata do estímulo à inovação nas empre-
sas, que encontra abrigo no artigo 19 da Lei da Inovação, 
que preceitua que a União, as ICT’s e as agências de fomento 
promoverão e incentivarão o desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores em empresas nacionais e nas entidades 
nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para 
atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos fi-
nanceiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem 
ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a 
apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender 
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às prioridades da política industrial e tecnológica do País.
Trata-se de norma que diz respeito à ordem econômica, 

abrindo espaço para o controle estatal, já que as atividades 
de pesquisa e desenvolvimento deverão atender às priori-
dades da política industrial e tecnológica nacional, tendo em 
vista a já citada base constitucional da Lei da Inovação.

A despeito de todo o avanço trazido pela Lei da Inova-
ção, e passados quase dez anos de sua promulgação, ela ain-
da é pouco conhecida e pouco utilizada, restando algumas 
dificuldades a serem superadas. A primeira delas se refere 
ao grande equívoco de alguns que entendem que somente 
às universidades caberia a responsabilidade pelo desenvol-
vimento científico e tecnológico, e aos setores produtivos ca-
beria usufruir do conhecimento gerado. Outra dificuldade 
diz respeito à comercialização das tecnologias desenvolvidas 
pelas ICT’s, que ainda não ocorrem com frequência, inclu-
indo-se também a questão da negociação da propriedade in-
telectual resultante das parcerias com empresas.

No novo ambiente de inovação, os bens intangíveis des-
empenham importância crescente no mundo contemporâ-
neo, sua gestão requer novas formas organizacionais para a 
proteção legal e a transferência do conhecimento gerado nas 
instituições científicas e tecnológicas (ICT’s) e nas universi-
dades desempenham um papel preponderante na construção 
dos sistemas de inovação. Desse modo, a institucionalização 
dos NIT’s foi a solução estratégica encontrada para se cons-
tituir um mecanismo institucional para que as ICT’s assu-
missem as tarefas de proteger e transferir o conhecimento 
gerado pelas pesquisas, assim como da gestão de projetos 
tecnológicos em cooperação com empresas. 

No Brasil, a criação e institucionalização dos NIT’s foi im-
pulsionada pela Lei da Inovação Tecnológica, que inaugurou 
uma nova forma de gestão da propriedade intelectual e da 
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transferência da tecnologia nas ICT´s. Como prevê esta Lei, 
os NIT´s têm a função básica de gerir a política da inovação 
das ICT´s e suas competências, entre outras, são: “zelar pela 
manutenção da política institucional de estímulo à proteção 
das criações, licenciamento, inovação e outras formas de 
transferência de tecnologia”, além de “acompanhar o proces-
samento dos pedidos e manutenção dos títulos de proprie-
dade intelectual da instituição” (BRASIL, 2004).

As ações inauguradas pela legislação estimularam a cria-
ção de NIT´s, colaborando para uma mudança cultural, pro-
movendo a participação cada vez maior das ICT´s brasilei-
ras, especialmente as públicas, no sistema de proteção da 
propriedade intelectual, no processo de inovação e no fomen-
to às parcerias entre as universidades e empresas.

Dentro desse contexto, o Núcleo de Inovação da Univer-
sidade Federal de Uberlândia, denominado de Agência In-
telecto, conta com recursos orçamentários para custear as 
taxas relativas à proteção do conhecimento nas modalidades 
– patentes, desenhos industriais, marcas, cultivares e pro-
gramas de computador. 

Antes de proceder à proteção do invento, a Agência au-
xilia os pesquisadores no sentido de efetuar buscas nos ban-
cos de patentes, nacionais e internacionais, com o objetivo de 
conhecer melhor o estado da técnica da sua área de pesquisa. 
Esse tipo de pesquisa também é importante para que o pes-
quisador esteja mais bem preparado na hora de escrever os 
relatórios de sua própria patente, o que se torna um fator 
muito importante para a concessão da carta-patente pelo In-
stituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

Outro aspecto importante na criação da Agência é que a lei 
federal confere a este órgão mais autonomia no que se refere 
às relações da Universidade com as empresas. A transfe-
rência de tecnologia, por exemplo, que envolve a comerciali-
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zação ou o licenciamento de uma invenção patenteada para 
uma empresa, deve ser conduzida a partir da orientação da 
Agência. A lei contempla, ainda, questões como o comparti-
lhamento de laboratórios e os projetos de cooperação entre 
universidades e empresas. 

A Lei Federal brasileira de inovação foi criada para con-
tribuir com a criação, aderência e divulgação de procedimen-
tos inovadores nos métodos de produção e de fazer negócios 
do país. Inovação é muito mais do que um conceito ou uma 
prática, é uma necessidade, uma postura de atuação diante 
da necessidade de desenvolvimento do país.

A Lei de Inovação facilitou a interação entre as universi-
dades, instituições de pesquisa e o setor produtivo, estimu-
lando o desenvolvimento de produtos e processos inovadores 
pelas empresas brasileiras, com grande impacto sobre a com-
petitividade do país. A nova lei não apenas autoriza, mas 
também estimula os projetos de cooperação entre as chama-
das instituições científicas e tecnológicas (incluindo as uni-
versidades públicas) e as empresas nacionais, no sentido de 
desenvolver produtos e processos inovadores, de alta densi-
dade tecnológica. 

Percebe-se a intenção de se estabelecer institucionalmen-
te uma via de desenvolvimento nacional por meio da intera-
ção entre os agentes geradores de conhecimento e aqueles 
transformadores desse conhecimento em produtos e serviços 
inovadores com diferencial mercadológico. 
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4. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A Propriedade Intelectual é uma expressão genérica que 
pretende garantir a inventores ou responsáveis por qualquer 
produção do intelecto (seja nos domínios industrial, científico, 
literário e/ou artístico) o direito de auferir, ao menos por um 
determinado período de tempo, recompensa pela própria cri-
ação. Segundo definição da Organização Mundial de Proprie-
dade Intelectual (OMPI), constituem propriedade intelectual 
as invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, 
imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio. 

A Propriedade Intelectual compreende os direitos sobre 
toda a atividade inventiva e da criatividade humana, em 
seus aspectos científicos, tecnológicos e literários e abrange 
três grandes áreas: Propriedade Industrial (patentes, mar-
cas, desenho industrial e indicações geográficas); Direito 
Autoral (Copyright e Direitos conexos e Programas de Com-
putador) e Proteção Sui generis (Cultivares e Topografias de 
circuitos integrados, assim como as manifestações folclóricas 
e os conhecimentos tradicionais associados).

Um sistema eficaz de gestão da propriedade intelectual é 
considerado estratégico para o crescimento socioeconômico 
do país, uma vez que protege o conhecimento gerado pelos 
pesquisadores brasileiros e estimula a inovação tecnológica, 
reduzindo a dependência em relação à tecnologia desenvol-
vida por outros países.

Seguem abaixo as modalidades de propriedade intelectu-



32                   Propriedade Intelectual na UFU: proteção e negociação

al que podemos encontrar com maiores detalhes no decorrer 
deste trabalho.

Figura 1 – Modalidades da Propriedade Intelectual
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5. AS MODALIDADES DA 
 PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1 DIREITO AUTORAL

É o direito do autor, do criador, do pesquisador, do artista, 
de controlar o uso que se faz de sua obra. 

A Lei nº 9.610/98 regula os direitos autorais, abarcando 
esta denominação os direitos de autor e os que lhe são cone-
xos, e garante ao autor os direitos morais e patrimoniais 
sobre a obra que criou. Este regime de proteção é conferido 
à propriedade intelectual de obras artísticas, literárias ou 
científicas, tais como textos, livros, pinturas, esculturas, 
músicas, ilustrações, projetos de arquitetura, gravuras, foto-
grafias, desenhos, filmes, gravações, etc. São prerrogativas 
conferidas por lei ao criador da obra intelectual, para que 
este possa gozar dos benefícios morais e intelectuais re-
sultantes da exploração de suas criações. O direito autoral 
reserva para seus autores o direito exclusivo de reproduzir 
seus trabalhos 

De acordo com o disposto no artigo 28 da Lei do Direito 
Autoral, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e 
dispor da obra literária, artística ou científica. E o artigo 29 
dispõe que depende de autorização prévia e expressa do au-
tor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, dentre 
elas a reprodução parcial ou integral. 

Nessa modalidade podem ser protegidos os direitos mo-
rais e direitos patrimoniais. Os direitos morais referem-se 
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à possibilidade de o autor reivindicar, a qualquer tempo, a 
autoria da obra; de ter seu nome indicado e vinculado à obra 
quando da sua utilização; de conservá-la inédita; de assegu-
rar a integridade da obra; de modificá-la, antes ou depois de 
utilizada; de retirá-la de circulação quando implicar afronta 
à sua reputação e imagem; de ter acesso a exemplar único e 
raro da obra. Os direitos patrimoniais referem-se ao direito 
exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística, ou científica. A utilização da obra depende de sua 
prévia e expressa autorização. O direito autoral, no Brasil, 
protege uma obra desde sua criação até setenta anos, con-
tados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao fa-
lecimento do autor. Decorrido este prazo, a obra entra em 
domínio público, deixando de pertencer ao domínio privado 
dos seus titulares, passando a ser de uso da sociedade em 
geral, o que permite a qualquer cidadão poder usá-la, sem 
solicitar a autorização específica do titular dos direitos.

Não são protegidos como direito de autor
Conforme determina o artigo 8º da Lei nº 9.610/98, não 

são objetos de proteção como direitos autorais: 
– as ideias, procedimentos normativos, sistemas, méto-
dos, projetos ou conceitos matemáticos;
– os esquemas, planos ou regras para realizar atos men-
tais, jogos ou negócios;
– os formulários em branco e suas instruções
– os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regu-
lamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
– as informações de uso comum tais como calendários, 
agendas, cadastros ou legendas;
– os nomes e títulos isolados
– o aproveitamento industrial ou comercial das ideias 
contidas nas obras.
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Como e Onde Proteger
Como preceitua a Lei de Direito Autoral, o criador poderá 

proteger sua obra intelectual, conforme sua natureza, nos 
seguintes órgãos:

– Obras literárias: Fundação Biblioteca Nacional 
– Obras musicais: Escola de Música da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro
Obras artísticas: Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro
Projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo: Con-
selho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia
Programas de computador: Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial – INPI

Como os órgãos acima mencionados têm regras e procedi-
mentos próprios para o registro das obras, recomenda-se con-
sultar os links abaixo discriminados, encontrando ali os va-
lores das taxas para o registro solicitado, assim como o passo 
a passo de como proceder para obter o registro de sua obra:

Fundação Biblioteca Nacional – Escritório de Direitos Au-
torais: http://www.bn.br/portal
Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro: http://www.musica.ufrj.br
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro: http://www.eba.ufrj.br/index.php/servicos/direi-
tos-autorais

Transferência dos direitos
De acordo com o artigo 49 da Lei 9.610/98, os direitos de 

autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a ter-
ceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou 
singular, pessoalmente ou por meio de representantes com 
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, 



36                   Propriedade Intelectual na UFU: proteção e negociação

cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas 
as seguintes limitações:

I – a transmissão total compreende todos os direitos de 
autor, salvo os de natureza moral e os expressamente ex-
cluídos por lei;
II – somente se admitirá transmissão total e definitiva 
dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
III – na hipótese de não haver estipulação contratual es-
crita, o prazo máximo será de cinco anos;
IV – a cessão será válida unicamente para o país em que 
se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;
V – a cessão só se operará para modalidades de utilização 
já existentes à data do contrato.

A transmissão dos direitos autorais faz-se mediante termo 
de cessão (transferência permanente) ou licença (por período 
específico) dos direitos autorais patrimoniais. Importante fri-
sar que os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis. 
Desse modo, mesmo que tenha cedido ou transferido os direi-
tos sobre sua obra, o autor detém o direito moral de ter seu 
nome reconhecido e citado.

Direitos Conexos
Os direitos conexos, também conhecidos por direitos 

afins ou direitos vizinhos, originam-se de uma obra prote-
gida pelo direito autoral. O objetivo é proteger os interesses 
de pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para tornar 
as obras acessíveis ao público. Os direitos conexos oferecem 
o mesmo tipo de exclusividade que o direito autoral, mas 
não cobrem as obras propriamente ditas, e estão ligados 
com a sua comunicação ao público. No Brasil aplicam-se aos 
direitos conexos as mesmas limitações impostas à proteção 
dos direitos de autor.
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Os direitos conexos protegem as seguintes pessoas ou or-
ganizações:

– artistas intérpretes e executantes (atores, músicos, can-artistas intérpretes e executantes (atores, músicos, can-
tores, dançarinos ou artistas em geral), em razão de suas 
interpretações ou execuções;
– produtores de fonogramas e de gravações sonoras (atra-produtores de fonogramas e de gravações sonoras (atra-
vés de CDs ou fitas cassetes, por exemplo) quanto a essas 
gravações; e
– empresas de radiodifusão, na sua programação de tv e 
rádio.

Intérpretes e executantes são protegidos tendo em vista 
sua contribuição criativa. Produtores de fonogramas rece-
bem proteção por conta de seu acréscimo criativo, bem como 
pelos recursos técnicos e financeiros necessários para trazer 
as gravações ao público. Por outro lado, as empresas de ra-
diodifusão têm justificado interesse em proteger da pirataria 
suas habilidades técnicas e organizacionais, motivo pelo qual 
também recebem a proteção pelos direitos conexos.

5.2 PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI), programa de computador é a “expressão de um con-
junto organizado de instruções em linguagem natural ou 
codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, 
de emprego necessário em máquinas automáticas de trata-
mento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipa-
mentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, 
para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”.

Os programas de computador têm regime jurídico do di-
reito autoral como forma de proteger os interesses de quem 
os desenvolve, e seu registro assegura ao autor o direito de 
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exclusividade na produção, uso e comercialização. A tutela 
dos direitos relativos ao software é assegurada pelo prazo 
de 50 anos. O nome do programa é protegido juntamente ao 
seu código fonte, ou seja, o nome comercial do programa de 
computador pode ser obtido em um só procedimento, con-
tanto que este seja informado no título do programa no ato 
da apresentação de seu pedido. A abrangência do registro 
em questão é internacional. Uma vez protegidos no INPI, os 
programas de computador não precisam ser registrados nos 
demais países e seu titular pode comprovar a sua anteriori-
dade em relação a terceiros. 

No Brasil, adota-se a proteção ao programa de computa-
dor como Direito Autoral; as leis que regulam esses direitos 
são: Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98) e Lei do Pro-
grama de Computador (Lei nº 9.609/98). Há, ainda, o De-
creto Presidencial 2.556/98, que estabeleceu a competência 
ao INPI para realizar o registro de programa de computa-
dor. Sendo assim, foi publicada a Instrução Normativa nº 
11/2013, que estabelece normas e procedimentos específi-
cos relativos ao registro dos programas de computador. O 
seu registro é opcional, contudo, como existe uma grande 
dificuldade na comprovação da autoria dos programas que 
não possuem registro no INPI, considera-se que o registro é 
a melhor forma de comprovação de autoria, em caso de dis-
puta legal ou na solicitação de qualquer diligência de busca 
e apreensão.

A penalidade prevista na Lei nº 9.609/1998 pela violação 
relativa aos direitos do autor e do titular do programa de 
computador é a detenção de um a quatro anos nos casos de 
reprodução, por qualquer meio, de softwares, no todo ou em 
parte, para fins comerciais, sem a autorização expressa do 
autor ou titular do programa.
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Como e onde proteger 
O registro do programa no INPI é a única forma efetiva 

para se proteger contra utilização não autorizada. O título do 
programa é protegido junto com o programa em si, por meio 
de um só procedimento. Assim, protege-se tanto o produto 
quanto seu nome comercial. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 11/2013, o pe-
dido de registro do programa de computador deverá ser cons-
tituído por documentação formal e técnica:

– a documentação formal deverá conter dados referentes 
ao autor e ao titular, identificação e descrição funcional do 
programa de computador, assim como o documento de cessão 
de direitos, ou contrato de trabalho, prestação de serviços, es-
tágio ou bolsa (caso o criador não seja titular da tecnologia);

– a documentação técnica consiste em apresentar, em 
arquivo PDF, trechos ou listagem completa do código-fonte, 
além de um memorial descritivo, especificações internas, 
fluxogramas e outros dados que sejam suficientes para carac-
terizar a criação independente do programa de computador;

– quando o programa for desenvolvido em decorrência de 
derivação ou modificação tecnológica, deverá ser apresenta-
da a autorização do programa original.

Cabe salientar que a documentação técnica é sigilosa, de-
vendo ser revelada apenas em atendimento à ordem judicial 
ou autorização do titular do registro.

Autoria e Titularidade
O autor do software é a pessoa física, também denomi-

nada de criador. Um programa de computador pode ter um 
ou vários criadores;

O titular é o depositante, considerado o proprietário do 
registro do programa de computador. Pode ser: o próprio cri-
ador (ou seus herdeiros ou sucessores); a empresa ou institui-
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ção para a qual trabalha ou para quem foi criado o software, 
no caso de prestação de serviço;

A universidade é sempre a titular dos registros de pro-
gramas de computador gerados a partir de pesquisas desen-
volvidas em seu âmbito. O pesquisador responsável é o autor;

Caso haja uma cooperação técnico-científica entre a uni-
versidade, a empresa privada e demais instituições, é pos-
sível firmar um contrato de cotitularidade entre as partes 
envolvidas, considerando-se o montante investido por cada 
instituição para a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia 
a ser protegida (conhecimentos preexistentes, infraestrutu-
ra, recursos humanos ou financeiros).

Transferência de Tecnologia 
O uso do programa de computador no país pode ser objeto 

de contrato de licença. Os contratos de licença de direitos de 
comercialização referentes a programas de computador de 
origem externa, ou seja, de países estrangeiros, deverão fi-
xar a responsabilidade pelos respectivos pagamentos quanto 
a tributos e encargos exigíveis. Nos casos de transferência 
de tecnologia dos programas de computador, os respectivos 
contratos deverão ser registrados no INPI para que produ-
zam efeitos em relação a terceiros. (Mais informações sobre 
transferência de tecnologia no capítulo específico.) Para a 
efetivação deste registro, é necessário que o fornecedor en-
tregue ao receptor da tecnologia a documentação completa, 
em especial o código-fonte comentado, memorial descritivo, 
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas 
e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia. 
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5.3 AS MODALIDADES DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL

5.3.1 Patente

Segundo o direito atual, a patente é o título de proprie-
dade temporário, legalmente concedida pelo Estado, sobre 
uma invenção ou modelo de utilidade. É uma forma de re-
conhecimento do esforço inventivo e, por isso, garante aos 
seus proprietários direitos exclusivos de exploração sobre 
sua invenção. Por ser um importante e valioso instrumento 
para proteger e tornar a invenção rentável, é preciso deposi-
tar o pedido de concessão junto ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI). A invenção pode ser um produto, 
um processo de fabricação (Patente de Invenção) ou o aper-
feiçoamento de produtos e processos (Modelo de Utilidade). 

Patente ou Privilégio de Invenção (PI):
Produto ou processo que ainda não existe no estado da 

técnica, e que apresenta um progresso considerável no seu 
setor tecnológico, como uma solução para um problema téc-
nico específico e que possua utilização industrial. Ex: forno a 
gás g forno de micro-ondas. Duração de 20 anos de proteção.

Segundo FEDERMAN (2011), a patente se assemelha a 
uma rua com mão dupla, ou seja, é um compromisso entre 
o Estado (representado pela sociedade) e o inventor: de um 
lado, o Estado garante ao depositante a exclusividade duran-
te a vigência da patente e, em contrapartida, o depositante 
descreve a invenção de forma a permitir sua reprodução pela 
sociedade após a vigência.

Patente de Modelo de Utilidade (MU):
Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de apli-
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cação industrial, que apresente nova forma ou disposição a 
partir de ato inventivo que resulte em melhoria funcional 
no seu uso ou em sua fabricação (BRASIL, 1996, art. 9). Ex: 
bicicleta g bicicleta ergométrica. Duração de 15 anos de pro-
teção. 

É importante lembrar que o inventor não é obrigado a 
depositar seu pedido de patente ou modelo de utilidade. Ele 
tem a opção de exercer seu direito de depositar ou não. En-
tretanto, se ele escolher não depositar o pedido, corre o risco 
de outra pessoa o fazer em seu lugar e, até, impedi-lo de 
comercializar sua própria criação. Assim, se o inventor en-
tender que sua criação apresenta um grande valor mercad-
ológico ou mesmo científico, ele deve considerar o depósito 
da patente com uma etapa importante para se resguardar 
(FEDERMAN, 2011).

A universidade é sempre a titular das patentes e modelos 
de utilidade, gerados a partir de pesquisas desenvolvidas 
em seu âmbito, por força da Lei Federal nº 9.279/96 de Pro-
priedade Industrial (BRASIL, 1996), que define como titular 
destes o empregador, quando a invenção decorrer de contrato 
de trabalho, cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por 
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da 
natureza dos serviços para os quais foi o empregado contra-
tado (art. 88). No caso das universidades, cabe a transfer-
ência ou o licenciamento da tecnologia — ou seja, o repasse 
às empresas, mediante contrato, do direito de produzir e co-
mercializar a invenção que foi patenteada. Essa transferên-
cia pode ocorrer logo após o depósito do pedido de patente e a 
solicitação ao INPI para que seja antecipada a publicação do 
pedido. Vale lembrar que a publicação antecipada nem sem-
pre acelera o exame técnico, que não pode ser iniciado antes 
de sessenta dias contados da publicação do pedido. 
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Requisitos Para Patenteabilidade:
Segundo a Lei de Propriedade Industrial (LPI), em seu 

art. 8º, é patenteável a invenção que atenda aos seguintes 
requisitos:

NOVIDADE – A invenção não está acessível ao público 
– seja por descrição oral, escrita ou através de qualquer 
meio de comunicação, ou seja, não pode ter sido divulgada;
ATIVIDADE INVENTIVA – A invenção não pode ser uma 
solução trivial, evidente ou óbvia para um especialista na 
área;
APLICAÇÃO INDUSTRIAL – Consiste na possibilidade 
de inserção do produto ou processo no setor produtivo.

Essas três condições são distintas, cumulativas e ordena-
das, ou seja, devem ser examinadas separadamente, porém é 
preciso que os três requisitos sejam preenchidos para a con-
cessão da carta patente e também devem ser aplicadas na 
ordem de apresentação da LPI (LOUREIRO, 1999).

Além disso, para ser concedida a patente, segundo a LPI, 
a invenção ou o modelo de utilidade deve ter suficiência des-
critiva, ou seja, “o relatório deverá descrever clara e suficien-
temente o objeto, de modo a possibilitar a sua realização por 
um técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor 
forma de execução.” (BRASIL, 1996, art. 24).

Não se considera invenção nem modelo de utilidade (art. 
10 da LPI):

I – descobertas, teorias científicas e modelos matemáticos;
II – concepções puramente abstratas;
III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, 
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sor-
teio e de fiscalização;
IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e cientí-
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ficas ou qualquer criação estética;
V – programas de computador em si;
VI – regras de jogo;
VII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem 
como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, para apli-
cação no corpo humano ou animal; e
VIII – o todo ou parte de seres vivos e materiais biológi-
cos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo 
natural e os processos biológicos naturais. 

Não são patenteáveis (art. 18 da LPI):
I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à se-
gurança, à ordem e à saúde pública; 
II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou 
produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de 
suas propriedades físico-químicas e os respectivos proces-
sos de obtenção ou modificação, quando resultantes de 
transformação do núcleo atômico; e
III – todo ou parte dos seres vivos, exceto micro-organ-
ismos transgênicos que atendam os três requisitos de 
patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e apli-
cação industrial, previstos no art. 8º e que não sejam mera 
descoberta.
Parágrafo único: Para os fins desta Lei, os micro-organis-
mos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte 
de plantas e de animais, que expressem, mediante inter-
venção humana direta em sua composição genética, uma 
característica não alcançável pela espécie em condições 
naturais. (BRASIL, 1996).

No Brasil os pedidos de patente de invenção ou modelo de 
utilidade devem ser depositados perante o Instituto Nacional 
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da Propriedade Industrial – INPI: autarquia federal, criada 
em 1970, cuja competência é executar, em âmbito nacional, 
as normas que regulam a propriedade industrial e a trans-
ferência de tecnologia. Pedidos de patente devem ser deposi-
tados em sua sede, no Rio de Janeiro, ou em suas delegacias 
e representações estaduais. (cf. http://www.inpi.gov.br).

O depósito do pedido de patente/modelo de utilidade só 
é efetivado pelo INPI após proceder ao exame formal pre-
liminar e cumpridas, dentro do prazo estabelecido, todas as 
exigências, caso haja alguma, sendo assim publicado na Re-
vista da Propriedade Industrial (RPI) o despacho 2.1 – Noti-
ficação do depósito.

A partir do 24º mês de depósito de um pedido até o fim 
da vigência da patente/modelo de utilidade devem ser pagas 
taxas de anuidade (ver tabela de retribuição no site do INPI) 
para manutenção do processo ou carta patente.

O pedido de patente é publicado na Revista da Proprie-
dade Industrial (RPI) dezoito meses após a data de apresen-
tação ao INPI, tornando seu conteúdo acessível ao público 
por meio do despacho 3.1 – Publicação do Pedido. 

Até 36 meses, no máximo, após o depósito do pedido, o 
solicitante deverá requerer o exame técnico do mesmo, que 
será analisado pelo INPI, que formulará exigências ou de-
cidirá pelo deferimento.

O acompanhamento de um pedido de patente/modelo 
de utilidade deve ser feito semanalmente através da RPI, 
onde se encontram publicadas todas as solicitações do INPI 
através de despachos (códigos específicos). 

Para melhor exemplificar, o processo que envolve essa 
concessão está representado na figura a seguir:
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Apresentação do pedido de patente/modelo de utilidade 
junto ao INPI:

 
O processo de depósito de um pedido de patente/modelo 
de utilidade, seja ela de qualquer área, compõe-se de:
1) Um formulário especial (“Depósito de Pedido de Pa-
tente” – Formulário FQ 001); 
2) Relatório Descritivo; 
3) Reivindicações; 
4) Desenhos (opcional para patentes de invenção e obri-
gatório para os modelos de utilidade); 
5) Resumo; 
6) Listagem de Sequências em meio eletrônico (quando 
for o caso e somente para patentes seguindo as diretrizes 
da Resolução 81/2013);
7) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao 
depósito (GRU– Tabela de retribuição do INPI);
8) Declaração de Inventores;
9) Procuração (quando existir cooperação técnico-cientí-
fica)

O detalhamento dos itens de 1 a 6 encontra-se na Ins-
trução Normativa 030/2013, 031/2013 e Resolução INPI nº 
81/2013, disponibilizados no site do INPI em Legislação. 
Patentes envolvendo material biológico, que seja essencial 
à realização prática do pedido, que não possa ser descrito na 
forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao pú-
blico, o relatório será suplementado por depósito do material 
em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional (verificar instituições junto ao INPI).
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Os tópicos comuns às patentes e modelos de utilidade são:
 
Relatório descritivo: Deve descrever o produto ou processo 

para o qual se requer a proteção, ressaltando nitidamente a 
novidade e evidenciando o efeito técnico alcançado. A des-
crição deve ser feita de modo a permitir que uma pessoa 
especializada (técnico no assunto) possa compreender e co-
locar em prática a tecnologia. Para completar a suficiência 
descritiva deverá ser usada referência bibliográfica, prin-
cipalmente documentos de patente para verificar possíveis 
anterioridades. 

Reivindicações: Nesse texto, espera-se que sejam descri-
tas as peculiaridades do invento, de modo a estabelecer e de-
limitar os parâmetros que definirão o âmbito sobre o qual se 
requer os direitos da patente. A reivindicação define o escopo 
de proteção para produto(s), processo(s) ou ambos num mes-
mo processo patentário. Segundo art. 41 da LPI, que escla-
rece que “a extensão da proteção conferida pela patente será 
determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com 
base no relatório descritivo e nos desenhos”. Deve-se evitar 
nas reivindicações: trechos explicativos com relação ao fun-
cionamento, vantagens e simples uso do objeto de invenção. 
Exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações 
não podem se referir a trechos do relatório descritivo ou a 
desenhos, ficando proibidas expressões do tipo “como apre-
sentado na parte X do relatório descritivo” e etc. 

Resumo: Descrição clara, objetiva e sucinta do objeto da 
patente. Lembrar que o resumo é o objeto de divulgação da 
patente, tornando-se, assim, de domínio público. Por isso, é 
necessário manter certo sigilo sobre a invenção, por exemplo, 
não colocar proporções exatas. Entretanto, deve-se ter o cui-
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dado de o resumo não ser muito superficial, principalmente 
quando o interesse for a concessão, por não ser atrativo para 
a indústria. O resumo deve ser iniciado com o Título do tra-
balho. O que não deve ser usado como resumo: a própria rei-
vindicação principal. 

Desenhos: São representações dos aparelhos, peças e 
acessórios, esquemas elétricos, diagramas de bloco, fluxo-
gramas, etc., que sejam imprescindíveis para a compreensão 
da invenção.

 
Da estrutura do relatório descritivo, das reivindicações, 

dos desenhos (se houver) e do resumo (Instrução Normativa 
30 e 31/2013 – INPI): 

a) O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo 
devem ser apresentados com caracteres de, no mínimo, 
2,1mm de altura (corpo 12) e entrelinha de 1, 5, justifi-
cados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 
linhas por folha, na cor preta, indelével, sendo permitido, 
quando necessário, que as fórmulas químicas e/ou equa-
ções matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas; 

b) As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem 
como tabelas, quando inseridas no texto, devem ser iden-
tificadas;

c) O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se 
houver) e o resumo não podem conter rasuras ou emen-
das, timbres, logotipos, letreiros, assinaturas ou rubricas, 
sinais ou indicações de quaisquer naturezas estranhos ao 
pedido, devendo ser apresentados em papel formato A4 
(210mm X 297mm), branco, flexível, resistente, liso, não 
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brilhante, não transparente, sem estar amassado, rasga-
do ou dobrado, utilizado somente em uma face; 

d) O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo 
não devem conter quaisquer representações gráficas, tais 
como desenhos, fotografias ou gráficos;

e) O relatório descritivo, os desenhos e o resumo podem 
conter tabelas, não sendo permitida a sua inclusão nas 
reivindicações;

f) Os desenhos, fluxogramas, diagramas e esquemas grá-
ficos deverão: 

I. ser executados com traços indeléveis firmes, uni-
formes, de forma a permitir sua reprodução; 
II. ter os termos indicativos, se houver, dispostos de 
maneira a não cobrir qualquer linha das figuras; 
III. ser executados com clareza e em escala que pos-
sibilite redução com definição de detalhes, podendo 
conter, em uma só folha, diversas figuras, cada uma 
nitidamente separada da outra, numeradas consecu-
tivamente e agrupadas, preferivelmente, seguindo a 
ordem do relatório descritivo; 
IV. conter todos os sinais de referência constantes 
do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos 
sinais de referência para identificar determinada ca-
racterística em todos os desenhos, sempre que essa 
apareça; 
V. Todos os sinais de referência (tais como algarismos, 
letras ou alfanuméricos), e linhas diretrizes que figu-
rem nos desenhos devem ser simples e claros;

g) A apresentação de reprodução por fotografias, tais como 
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estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais 
geradas por software eletrônicos serão aceitas desde que 
tais reproduções apresentem nitidez e que permitam uma 
melhor compreensão da invenção; 

h) As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivin-
dicações, aos desenhos e resumo deverão ser numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, indicando o 
número da página e o número total de páginas (de cada 
uma destas partes), como por exemplo: 1/3, 1 de 3, 1-3, 
etc. Cada um dos documentos básicos que integram o pe-
dido deve ser iniciado em nova folha com numeração in-
dependente;

i) Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser ini-
ciado com uma numeração sequencial, em algarismos 
arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como 
por exemplo: [003], 015, etc.. 

j) As folhas relativas ao relatório descritivo, as reivin-
dicações e o resumo deverão conter o texto dentro das 
seguintes margens: 
 Superior: 4cm 
 Esquerda: 3cm 
 Direita: 3cm 
 Inferior: 3cm 
E as folhas relativas aos desenhos, estes devem ficar dis-
postos no papel com as seguintes margens mínimas:
 Superior: 2,5cm preferencialmente 4cm; 
 Esquerda: 2,5cm preferencialmente 3cm; 
 Direita: 1,5cm; 
 Inferior: 1cm 
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k) As reivindicações deverão cumprir as seguintes espe-
cificações: 

I. as reivindicações devem ser numeradas consecutiva-
mente, em algarismos arábicos; 
II. as reivindicações devem, preferencialmente, ser ini-
ciadas pelo título ou parte do título correspondente à 
sua respectiva categoria; 
III. as reivindicações devem, obrigatoriamente, conter 
uma única expressão “caracterizado por”; 
IV. cada reivindicação deve ser redigida sem interrup-
ção por pontos.

Pedidos em outros países:
Há duas formas de requerer a proteção de uma invenção 

em outros países: diretamente, no país aonde se deseja obter 
a proteção — via CUP (Convenção da União de Paris), ou 
através do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Pa-
tentes) para as Invenções e Modelos de Utilidade.

O PCT é um tratado multilateral que permite requerer 
a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, 
num grande número de países, por intermédio do depósito 
de um único Pedido Internacional de patente. Este Tratado 
é administrado pela OMPI/WIPO (Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual) e conta com 146 países signatários 
(até setembro de 2012), entre eles o Brasil. O seu principal 
objetivo é simplificar e tornar mais econômica a proteção das 
invenções quando a mesma for pedida em vários países. Um 
pedido PCT pode ser apresentado por qualquer pessoa que 
tenha nacionalidade, ou seja, residente em um Estado mem-
bro do Tratado.

Os procedimentos adotados para um depósito internacio-
nal são:

Depósito internacional – se já houver um primeiro depósi-
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to nacional no país de origem, deve-se, num prazo de até 12 
meses, depositar um pedido internacional via PCT perante 
o INPI (Oficina Receptora), reivindicando sua prioridade. A 
partir daí, o requerente tem um prazo de até 30 meses, con-
tados a partir desta prioridade, para entrar nas fases nacio-
nais dos países escolhidos.

Obs.: Também há a possibilidade de se fazer um depósi-
to internacional inicial e, num prazo também de 30 meses, 
entrar com as fases nacionais (países escolhidos, inclusive o 
Brasil).

No ato do depósito internacional, o requerente preencherá 
um formulário (RO101); apresentará o pedido originalmente 
depositado traduzido para o idioma português, inglês ou 
espanhol; pagará as taxas referentes a este depósito (vide 
tabelas do INPI e da OMPI); e escolherá uma Autoridade 
Internacional de Busca que emitirá um relatório de busca 
e uma opinião escrita sobre o pedido. Caso a Autoridade In-
ternacional escolhida não seja o Brasil, o pedido deverá ser 
depositado em inglês.

As Autoridades aceitas pelo Brasil são: Áustria (AT); 
Escritório Europeu de Patentes (EP); Estados Unidos (US); 
Suécia (SE); Brasil (BR).

Publicação internacional – para os pedidos PCT, a pu-
blicação é feita pela OMPI aos 18 meses contados da data da 
prioridade (primeiro depósito). O requerente, nos depósitos 
PCT, também pode solicitar um Exame Preliminar Interna-
cional (opcional). As Autoridades de Exame Preliminar são 
as mesmas da Busca Internacional.

Obs.: Não existe uma patente internacional e sim um 
depósito internacional via PCT.
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Fase Nacional de um Processo PCT
Para os pedidos internacionais nos quais o depositante es-

colhe o Brasil como Estado Designado, o mesmo deverá apre-
sentar no prazo de até 30 meses, contados da data de priori-
dade, na recepção do INPI, nas representações do Instituto 
nos demais Estados ou via postal, o texto do pedido conforme 
depositado originalmente no idioma português, com relatório 
descritivo, reivindicações, desenhos (se houver) e resumo, 
adaptado à norma vigente; formulário próprio com os dados 
do pedido; instrumento de procuração e recolhimento da re-
tribuição devida (cód. 200 – tabela de retribuição do INPI).

A notificação da entrada na fase nacional ocorrerá na RPI 
(Revista da Propriedade Industrial), após exame de admis-
sibilidade, conforme normas vigentes. O requerimento do 
exame técnico do pedido deverá ser formulado em até 36 me-
ses da data do depósito internacional (cf. www.inpi.gov.br).

Autoria e titularidade
O autor da invenção é a pessoa física, também denomi-

nada de inventor. Uma patente pode ter um ou vários inven-
tores.

O titular é o depositante, considerado o proprietário da 
patente. Pode ser: o próprio inventor (ou seus herdeiros ou 
sucessores); a empresa ou instituição para a qual trabalha 
ou para quem foi criado o invento, no caso de prestação de 
serviço.

A universidade é sempre a titular das patentes geradas a 
partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito, por força 
da Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/96) 
e da Lei da Inovação (Lei Federal nº 10.973/2004). O pes-
quisador responsável pelo desenvolvimento da pesquisa que 
originou um produto passível de proteção é o autor ou inven-
tor. Em alguns casos, quando existe uma cooperação técnico-
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científica entre a universidade e empresa privada, e a em-
presa participa efetivamente da pesquisa e desenvolvimento 
do produto ou processo a ser protegido — seja com conheci-
mentos preexistentes, com infraestrutura, materiais, recur-
sos humanos ou financeiros —, é possível a cotitularidade, 
firmada em termo específico, nos termos da Lei Federal nº 
10.973/2004.

Ao titular da patente é concedido o direito de ceder a ter-
ceiros (ou impedir) a exploração, o uso ou a comercialização 
de sua criação. Nos casos de cotitularidade, o cotitular tem a 
preferência do direito ao licenciamento.

Obrigações do titular 
Pagamento da taxa de depósito, que possuem valores dife-

rentes para cada caso, ou seja, pessoas físicas, instituições de 
ensino e pesquisa (ICT – Instituição Científica e Tecnológica) 
e microempresa pagam taxa de retribuição com desconto. 
Para as empresas em geral retribuição sem desconto. (Ver 
tabela de retribuição no site do INPI); 

Solicitar o exame técnico, no máximo 36 meses após a 
realização do depósito. A taxa para exame técnico varia de 
acordo com o número de reivindicações; 

Pagamento das anuidades, que se iniciam a partir do 24º 
mês do depósito, havendo um prazo de até três meses para o 
pagamento, sob pena de arquivamento do processo;

Exploração efetiva da patente – concedida a carta pa-
tente, o titular terá dois anos para iniciar a exploração (seja 
através da produção, seja através do contrato de licenciamen-
to/transferência de tecnologia). Se não conseguir, terá que 
conceder uma licença compulsória a qualquer empresa ou 
pessoa que comprovar capacidade técnica e econômica para 
iniciar a exploração. Caso contrário, haverá “caducidade” da 
patente, ou seja, ocorre a perda dos direitos sobre a proprie-
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dade intelectual do invento. No entanto, nada impede que o 
titular da patente inicie a comercialização antes mesmo 
da concessão da carta-patente, tendo em vista que o INPI 
leva de cinco a seis anos para concedê-la, e as tecnologias, 
durante esse tempo, podem se tornar obsoletas, tornando im-
possível sua comercialização somente após a concessão desse 
título de propriedade.

Publicação, divulgação e sigilo
Anteriormente, vimos que os requisitos para se obter a 

carta-patente são: novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o 
requisito da novidade, que está intimamente ligado à publi-
cação e ao sigilo. A primeira condição da patenteabilidade é 
a novidade, que é a essência da proteção da solução técnica. 

O art. 11 da Lei de Propriedade Industrial define a novi-
dade como “a invenção e o modelo de utilidade são considera-
dos novos quando não compreendidos no estado da técnica”. 
De acordo com o parágrafo primeiro desse mesmo artigo, o 
estado da técnica “é constituído por tudo aquilo que foi tor-
nado acessível ao público antes da data do depósito da pa-
tente por uma descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer 
outro meio”. Se a criação for do conhecimento do público, 
considera-se já no estado da técnica, portanto não poderá ser 
patenteada por falta do requisito da novidade. 

Os elementos constitutivos do estado da técnica são de-
nominados anterioridades. Assim, quando a novidade é 
destruída por algo que tenha sido levado ao conhecimento do 
público, tem-se uma anterioridade. A anterioridade é resul-
tado de uma publicidade da invenção anterior ao depósito do 
pedido da patente. Tal publicidade pode originar-se de duas 
formas: a) quando a invenção cai em domínio público sem o 
conhecimento do inventor, o que constitui uma anterioridade 
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em sentido estrito; e b) quando a invenção torna-se pública 
por intermédio do próprio inventor; neste caso, a anteriori-
dade recebe o nome de divulgação, que de acordo com a LPI, 
para fins de sua caracterização, pode ocorrer por qualquer 
meio. Importante destacar que a lei não delimita quantitati-
vamente o termo “público”. Desse modo, pode-se considerar 
público tanto uma multidão de pessoas, quanto um pequeno 
grupo ou até uma única pessoa, desde que esta tenha capaci-
dade de entender e comunicar o conteúdo da invenção e que 
não tenha recebido a informação como segredo. Perde-se a 
novidade não somente com a divulgação da invenção — pu-
blicando um artigo, por exemplo, mas também pelo uso e/ou 
a exploração da invenção. 

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto à sua 
existência e quanto à sua data. Pode-se admitir qualquer 
meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente a 
prova é fornecida através de patentes, pedidos de patentes, 
artigos publicados, dentre outros. Cabe a quem contesta a 
novidade da invenção o ônus da prova.

 
Período de sigilo 
Em atenção ao interesse do inventor de manter o sigilo 

de sua criação por um prazo limitado, o pedido de patente é 
mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data 
de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, 
após o que será publicado, salvo no caso de patente de inte-
resse da defesa nacional. Como nota o art. 75 § 1º do LPI/96 
tal sigilo não só é protegido administrativamente, mas tem 
sanção civil (BRASIL, 1996). 

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com 
determinação da LPI, o pedido será mantido em sigilo du-
rante dezoito meses, contados da data do depósito ou da prio-
ridade mais antiga. Depois desse período de sigilo, o INPI 
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publica o pedido e as informações sobre a patente em sua 
Revista (RPI), que é uma espécie de “diário oficial” desse 
órgão. Entretanto, o período de sigilo é uma faculdade do de-
positante, que poderá, conforme sua conveniência, requerer 
a antecipação da publicação. Já foram mencionados os casos 
em que o titular queira usufruir da expectativa de direito e 
assinar contrato de transferência de tecnologia. 

Consideram-se como presentes no estado da técnica os pe-
didos de patentes que ainda não foram publicados (na Revis-
ta do INPI), a fim de se evitar a concessão de duas patentes 
para dois inventores diferentes para a mesma invenção. Dis-
põe o art. 11 em seu § 2º da LPI que um “pedido anterior de 
patente sobre uma invenção, mesmo que ainda não publi-
cado, é assimilado a uma anterioridade, visando impedir um 
segundo pedido de patente sobre a mesma invenção”. Dessa 
forma, para efeito de se detectar a novidade, considera-se 
não só o que se tornou público antes da data do depósito, mas 
também o que se encontra sob análise no INPI e que ainda 
não tenha sido publicado (na Revista do INPI). 

Período da graça 
Há casos em que a divulgação da invenção não é conside-

rada como estado da técnica, desde que ocorrida durante os 
doze meses que precederem a data do depósito. É o chamado 
período da graça, previsto no art. 12 da Lei de Propriedade 
Industrial. Assim, a divulgação pode ser feita pelo próprio in-
ventor ou por terceiro por ele autorizado, em uma exposição 
ou seminário. Contudo, o depósito do pedido de patente de-
verá ser feito no prazo legal, ou seja, dentro dos doze meses 
facultados pela lei, para que dessa forma a divulgação da 
invenção não seja considerada como anterioridade. Esta di-
vulgação deverá ser identificada no formulário de deposito 
(FQ001) em campo específico.
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A divulgação realizada pelo inventor durante os doze 
meses que precederam a data do depósito não invalida um 
depósito do próprio inventor decorrido dentro do período da 
graça. Todavia, uma segunda pessoa que obteve conhecimen-
to de tal divulgação poderá solicitar um pedido de patente 
da mesma matéria anterior ao depósito do inventor. Embora 
não consiga a concessão da patente em razão de já ter sido di-
vulgada, poderá utilizar este segundo depósito contra a novi-
dade do pedido depositado pelo inventor. O depósito feito por 
este poderá ser indeferido por falta do requisito da novidade. 
Portanto, recomenda-se que o inventor somente divulgue seu 
trabalho após ter feito o depósito junto ao INPI, por ser esta 
a forma mais segura de se resguardar. Importante lembrar, 
ainda, que muitos países não reconhecem o período da graça 
e que o mesmo nem sempre é bem visto junto aos examina-
dores. 

Busca nas Bases de Patentes
Os assuntos ligados à Propriedade Intelectual, em pa-

rticular as Patentes, têm despertado bastante interesse dos 
países que pretendem assumir um papel competitivo no mer-
cado cada vez mais globalizado. No Brasil, são observados 
esforços cada vez maiores em termos de políticas públicas 
que visam incentivar a proteção de patentes de invenções 
geradas nas Universidades e Centros de Pesquisas, pois ne-
las estão os maiores potenciais patentários. Também vem 
sendo incentivada a interação entre Universidade e Empresa 
em projetos de pesquisa que resultem em inovação, refletido 
no grande número de Editais que visam fomentar esses pro-
jetos. Uma consulta nos Bancos de Dados de Patentes não 
se restringe somente à verificação na fase de proteção para 
uma determinada tecnologia. Ela é fundamental para o con-
hecimento do estado da técnica, o qual, hoje, é pesquisado, 
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na maioria das vezes, apenas mediante a consulta de artigos 
científicos. 

Para auxiliar o pesquisador nesse sentido, a Agência In-
telecto estruturou um roteiro de buscas em bancos de pa-
tentes gratuitas, como o site do INPI e Bancos de Dados 
Internacionais (EPO, USPTO, Derwent Innovation Index 
(disponibilizada pelo Portal CAPES na Internet) ou o Google 
Patents). 

O roteiro a seguir é simples e foca nas buscas em docu-
mentos de patentes.

Como fazer uma pesquisa em bancos de dados?
A pesquisa pode ser feita de três maneiras: 
1) busca realizada por técnicos do INPI (denominada 
Busca Isolada): requer pagamento de uma taxa para 
aquisição do relatório com levantamento do estado da téc-
nica na área. 
2) busca a ser realizada pelo próprio usuário (Busca In-
dividual) para recuperar documentos de seu interesse, 
porém comparecendo à sede do INPI, mediante o paga-
mento de uma taxa, se tem acesso ao acervo durante 5 
dias consecutivos para consulta aos documentos, que são 
selecionados mediante classificação de assunto por um 
técnico do INPI. Para se obter uma cópia do documento 
consultado é necessário o pagamento de uma taxa para 
cada documento completo de patente.
3) busca online nos sites gratuitos. 

Roteiro de Busca Para Patentes (busca online)
Busca Nacional (site do INPI)
O INPI possui em sua sede uma biblioteca com livros e 

artigos e também um setor de busca, com banco de patentes 
e acesso a mais de cem milhões de referências sobre pa-
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tentes em todo o mundo.
As patentes possuíam numeração precedida de duas le-

tras de acordo com sua categoria: PI, para as patentes de 
invenção e MU para as patentes de modelo de utilidade. A 
partir de 2012 o INPI segue a padronização internacional, 
começando a numeração pela sigla representativa do país, 
modalidade: patente de invenção, modelo de utilidade ou de-
senho industrial, ano de depósito e número identificador, ex.: 
BR 10 2014 xxxxxxx. Também é importante que as palavras-
chave escolhidas evitem termos usuais ou genéricos. O resul-
tado de busca é uma lista dos processos com número e título. 
Informações sobre a patente podem ser obtidas clicando so-
bre o número. A consulta na base de patentes pode ser feita 
através da opção Pesquisa Base Patente.

A pesquisa poderá ser feita de duas maneiras: 

● Pesquisa básica: fornecendo apenas palavras-chave. 
Uma ou mais palavras-chave (máximo 4) em portu-
guês podem ser usadas, colocando entre elas “and ou 
or”. Aconselha-se optar pela palavra-chave no resumo. 
O caractere coringa (*) pode ser usado para aumentar 
o número de resultados. Exemplo: busca por telefone, 
o uso da palavra-chave, por exemplo: TELEFON*  res-
gata todos os processos que abordam o termo de tele-
fones e outras variações, como telefones, telefônico, 
telefonia, ou seja, irá truncar a palavra-chave no local 
indicado, etc. Se o interesse for telefone móvel, o uso 
associado com outras palavras-chave é mais apropria-
do para que a busca seja selecionada: móvel or celular 
and telefon*. Repetir a busca variando as palavras-
chave. 

● Pesquisa avançada: fornecer palavras-chave no título 
ou no resumo. Os demais campos podem ficar em bran-
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co. A restrição do assunto pode ser feito de maneira 
muito eficiente mesmo sem o uso de classificadores: 
usar como conectores das palavras-chave and ou or ou 
ainda delimitar grupos por parênteses, como esquema-
tizado pela regra a seguir: (palavra 1 or/and palavra 
2) and palavra 3, onde as palavras 1 e 2 são específi-
cas a um determinado assunto e a 3 é mais geral. É 
aconselhável fazer diversas variações e combinações 
possíveis para delimitar bem o assunto da patente em 
questão. Nesta busca podemos também procurar por: 
“nome do depositante”, “nome do inventor”, “período 
de depósito”, restringir a busca por Classificação Inter-
nacional de Patentes, entre outros.

 
Busca Internacional
1) Busca no Banco do Escritório Europeu de Patentes 
(EPO) 
Esta base, contendo mais de 60 milhões de documentos de 

patente de diferentes países, é mantida pelo Escritório Euro-
peu de Patentes (EPO). Permite a pesquisa nos dados biblio-
gráficos das patentes, bem como o acesso ao texto completo 
de grande parte destes documentos, inclusive de pedidos de-
positados no Brasil. Pode ser acessada através do endereço 
eletrônico: http://www.epo.org ou clicando no link Informa-
ção Tecnológica – busca de patentes online – no site do INPI. 
As pesquisas são feitas com palavras-chave em inglês poden-
do utilizar and ou or entre elas. A busca pode ser simples ou 
avançada, com uma sistemática de pesquisa muito parecida 
com a apresentada para a busca nacional (INPI).

A pesquisa padrão inicial é feita abrangendo todos os 
países (escolher opção Espacenet – worldwide patent search). 
Em seguida preencher um dos campos referentes às pala-
vras-chave no título ou no título e no resumo. A busca feita 
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pelo resumo é mais abrangente. Todos os demais campos 
podem ficar em branco, podendo ser utilizados para refinar 
uma busca já realizada.

2) Busca no Banco United States Patent and Trademark 
Office (USPTO) 
Na página do Escritório Americano de Marcas e Patentes 

(USPTO) é possível pesquisar pedidos de patente e patentes 
concedidas nos Estados Unidos em duas bases distintas. 
A base possibilita a busca no texto completo das patentes 
concedidas desde 1976 e o acesso às imagens dos documen-
tos desde 1790 e também uma busca no texto completo dos 
pedidos de patentes depositados. Pode ser acessada através 
do endereço eletrônico: http://www.uspto.gov ou clicando no 
link Informação Tecnológica – busca de patentes online – no 
site do INPI. 

3) Busca no Derwent Innovation Index:
Esta base de dados está disponível no portal de periódicos 

da CAPES e pode ser acessa através do endereço eletrônico 
http://www.periodicos.capes.gov.br. O procedimento de pes-
quisa é semelhante a vista anteriormente.

4) Busca no Google Patentes 
Na página do Google Patents é possível pesquisar pedi-

dos de patente e patentes concedidas nos Estados Unidos em 
uma mesma base, além da Europa, China, Alemanha e Ca-
nadá. Os documentos de patentes estão disponibilizados em 
pdf.  Para refinar a buscar clicar em ferramentas de pesqui-
sa. Pode ser acessada através do endereço eletrônico http://
www.google.com/patents.
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5.3.2 Marca

A Lei nº 9.279/96 define a marca como todo sinal distinti-
vo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produ-
tos ou serviços idênticos ou semelhantes, de procedência 
diversa, além de certificar sua conformidade com determina-
das normas ou especificações técnicas, e identificar produtos 
ou serviços advindos de um grupo ou entidade. 

Para obter o registro de marca, é necessário apresentar o 
pedido ao INPI, que o examinará com base nas normas legais 
estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial, bem como 
nos atos e resoluções administrativos. A marca é um bem 
intangível associado a um sinal distintivo de produtos ou de 
serviços, visualmente perceptível. Sua importância econômi-
ca e valoração estão ligadas ao mercado e à fidelidade dos 
consumidores. Vale lembrar que o registro da marca não é 
obrigatório. Dessa forma, são consideradas marcas quais-
quer palavras, expressões ou letras com caráter distintivo, 
números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, ró-
tulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou 
serviços de uma empresa/Instituição.

O registro da marca depende de etapas como a fase de 
publicação e eventuais oposições de terceiros, após isso, ini-
cia-se a fase de exame de mérito pelos examinadores do INPI, 
só aí a marca consegue seu registro. No momento que se tem 
o registro da marca, o prazo de validade do mesmo é de dez 
anos, contados a partir da data de concessão. A pedido do 
titular da marca, tal prazo poderá ser prorrogável por perío-
dos iguais e sucessivos. O titular de uma marca registrada 
no INPI pode impedir que terceiros reproduzam ou imitem a 
sua marca, visto que ele goza do direito de uso exclusivo do 
sinal registrado no território nacional. O registro, outorga à 
empresa titular o direito exclusivo de impedir que terceiros 
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comercializem produtos idênticos ou semelhantes com uma 
marca igual ou semelhante a ponto de causar confusão entre 
os consumidores e usuários.

As marcas são classificadas em função de sua natureza e 
quanto à forma de apresentação.

No que se refere à natureza, tem-se quatro tipos de marca:
● Marca de Produto: utilizada para a diferenciação de 

um produto por outro idêntico, ou semelhante ou afim;
● Marca de Serviço: usada para distinguir um serviço de 

outro idêntico, ou semelhante ou afim;
● Marca de Certificação: atesta a conformidade de um 

produto ou serviço, de acordo com determinadas nor-
mas ou especificações técnicas;

● Marca Coletiva: refere-se às marcas utilizadas para 
identificar produtos ou serviços procedentes de mem-
bros de um grupo ou entidade.

Quanto à apresentação, as marcas são classificadas em:
● Nominativa – quando constituída apenas de palavras, 

letras ou algarismos, desde que estes elementos não se 
apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa;

● Figurativa – apresentada sob a forma de desenho, 
imagem, figura ou qualquer outra forma fantasiosa de 
letra e número isoladamente;

● Mista – formada pela combinação de elementos nomi-
nativo e figurativo ou de elemento nominativo de for-
ma isolada;

● Tridimensional – constituída pelo formato de produto 
ou da embalagem, cujo modelo tenha capacidade dis-
tintiva em si mesma e esteja dissociada de efeito técnico.

A Lei também prevê que Marca notoriamente conhecida 
— por tratar-se de marca muito conhecida em seu ramo de 
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atividade — lhe é assegurado o reconhecimento no segmen-
to de mercado onde está aplicada, mesmo sem registro no 
país. Esse reconhecimento impede qualquer interessado de 
registrar a mesma marca, caso pretenda usá-la na mesma 
atividade econômica. Marca de alto renome — aplica-se aos 
casos em que o sinal devidamente registrado adquire renome 
de forma a transcender o segmento de mercado para o qual 
ele foi originalmente destinado. Dessa forma, é assegurada 
à marca proteção especial para todas as classes, e qualquer 
outra pessoa, que não seu titular, estará impedida de utilizar 
marca idêntica ou semelhante em qualquer ramo de ativi-
dade, salvo com autorização expressa do seu proprietário.

Procedimentos para o registro da marca 
É preciso realizar uma busca prévia da marca para sa-

ber se já existe alguma depositada ou registrada na classe 
pretendida. O pedido de marca é requerido em formulário 
próprio, junto com alguns documentos. É cobrada uma taxa 
inicial correspondente ao depósito do pedido. As pessoas físi-
cas e microempresas contam com desconto de 50% das taxas 
relacionadas com os valores para depósito e primeiro decênio. 

Não havendo obstáculos processuais (exigência, oposição, 
etc), deverá ser paga ao final do exame a taxa referente à 
proteção do primeiro decênio e a expedição do certificado de 
registro. Para que se realize a busca ou se efetive o depósito, 
o interessado deverá se dirigir à sede do INPI ou a uma das 
Delegacias ou Representações desse órgão, existentes nos 
estados brasileiros. As tabelas de preços e documentação ne-
cessária podem ser obtidas no site do INPI (www.inpi.gov.
br). O andamento dos processos deve ser acompanhado pela 
publicação oficial, ou seja, a Revista da Propriedade Indus-
trial – RPI (disponível para donwload no portal do INPI). 
O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de 
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vigência, pela renúncia (abandono voluntário do titular ou 
pelo representante legal), pela caducidade (falta de uso da 
marca) ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI. 

Transferência dos direitos 
Por constituir-se em um bem intangível, a marca pode ser 

negociada: normalmente é transferida ou vendida. A petição 
de transferência pode ser efetivada a qualquer momento de-
pois do depósito do pedido de registro de marca. Isto é pos-
sível, pois o sistema de registro de marca adotado pelo Brasil 
é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso 
exclusivo só são adquiridos pelo registro. 

5.3.3 Indicação Geográfica

A indicação geográfica consiste em um sinal distintivo 
que identifica produtos ou serviços com origem no território, 
região ou localidade, possuindo, portanto, qualidades ou 
reputação relacionadas ao local de origem. A proteção de 
indicações geográficas dar-se-á sobre o “nome geográfico”, 
constituído tanto pelo nome oficial quanto pelo tradicional 
ou usual de uma área geográfica determinável, devidamente 
comprovada por meio dos autos do processo administrativo 
do pedido de proteção junto ao INPI, instituição que estabel-
ece as condições de registro das indicações geográficas.

Conforme dispõe o artigo 176 da Lei de Propriedade In-
dustrial, a indicação geográfica é constituída por duas mo-
dalidades:

Indicação de procedência – “nome geográfico de um país, 
cidade, região ou uma localidade de seu território, que se 
tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou ex-
tração de determinado produto ou prestação de determinado 
serviço” (art. 177). Exemplos: Café do Cerrado Mineiro, Doces 
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de Pelotas, Cachaça de Salinas, dentre outros territórios re-
conhecidos no Brasil;

Denominação de origem – “nome geográfico de país, ci-
dade, região ou localidade de seu território, que designe 
produto ou serviço cujas qualidades ou características se 
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, in-
cluídos fatores naturais e humanos” (art. 178). Exemplos: 
Arroz do Litoral Gaúcho, Camarões da Costa Negra, Extrato 
de Própolis dos Manguezais de Alagoas dentre outros ter-
ritórios reconhecidos no Brasil.

A indicação geográfica é uma forma de agregar valor e 
credibilidade a um produto ou serviço, conferindo-lhes um 
diferencial de mercado em função das características de seu 
local de origem. Uma vez reconhecida, a indicação geográfica 
só poderá ser utilizada pelos membros daquela localidade 
que produzem ou prestam serviço de maneira homogênea, ou 
seja, o direito de uso é monopólio dos produtores ou prestado-
res de serviço do respectivo território. 

Considerando que a indicação geográfica é um bem imate-
rial decorrente do saber-fazer tradicional, sua propriedade é 
coletiva inseparável do território onde foi produzido, do qual 
os produtores são usuários.

Como e onde proteger
Como indicam INPI e SEBRAE (sem data), a implemen-

tação de uma indicação geográfica de um produto consiste 
nas seguintes etapas:

Comprovação de notoriedade: documentos escritos, publi-
cações em livros, jornais, revistas, etc (indicação de pro-
cedência);
Delimitação da área geográfica;
Descrição das qualidades e características do produto que 
se devam, exclusiva ou essencialmente ao meio geográ-
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fico, incluindo fatores naturais e humanos (denominação 
de origem).

Construção de normas de produção
Em relação ao prazo de vigência da pro:teção de Indica-

ções Geográficas, a Legislação em vigor não estabelece um 
prazo determinado, de forma que o período para o uso do 
direito é o mesmo da existência do produto ou serviço recon-
hecido.

As Indicações Geográficas são reguladas pela Lei de Pro-
priedade Industrial (nº 9.279/96) e o INPI é responsável por 
estabelecer as condições de registro. Mais informações sobre 
processo, concessão e formulários de registro podem ser en-
contrados na página www.inpi.gov.br.

5.3.4 Desenho Industrial

Considera-se desenho industrial a forma plástica orna-
mental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e 
cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua configuração externa 
e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 

O registro de desenho industrial é importante para uma 
grande variedade de produtos da indústria em geral, em es-
pecial, de mobiliários, sendo aplicado também a instrumen-
tos técnicos e médicos até brinquedos, relógios ou estampas 
têxteis e embalagens.

O registro de um desenho industrial é um título de pro-
priedade temporária sobre um Desenho Industrial, outor-
gado pelo Estado (INPI) aos autores ou outras pessoas físi-
cas ou jurídicas que requererem os direitos sobre a criação. 
Desenho Industrial é uma atividade criativa, cujo objetivo 
é determinar as propriedades formais dos objetos industri-
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almente produzidos. Por propriedades formais não devemos 
entender apenas as características exteriores, mas, sobre-
tudo, as relações estruturais e funcionais que fazem de um 
objeto (ou de um sistema de objetos) uma unidade coerente, 
tanto do ponto de vista do produtor como do consumidor.

Como e onde proteger
Para se efetivar a proteção de um desenho industrial, três 

requisitos básicos são fundamentais:

NOVIDADE – A invenção não está acessível ao público 
– seja por descrição oral, escrita ou através de qualquer 
meio de comunicação;
APLICAÇÃO INDUSTRIAL – Consiste na possibilidade 
de inserção do produto ou processo em escala de produção 
industrial.
ORIGINALIDADE – Consiste no caráter do que é novo, 
inédito.

Não será considerado como estado da técnica o desenho 
industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 
dias que precederem a data do depósito ou a prioridade rei-
vindicada, se promovida pelo INPI ou por terceiros, com base 
em informações obtidas do autor ou em decorrência de atos 
por este praticados. Antes de iniciar o processo de proteção é 
conveniente realizar uma busca na base Desenho no site do 
INPI (www.inpi.gov.br). 

Apresentação do relatório descritivo do desenho 
industrial
De acordo com a Instrução Normativa nº 13/2013 do INPI, 

o pedido de registro de desenho industrial deverá conter os 
seguintes documentos:
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– requerimento em formulário próprio do INPI;
– relatório descritivo;
– desenhos ou fotografias;
– indicação do campo de aplicação do objeto;
– comprovante de pagamento da retribuição (Guia de Re-
colhimento da União), relativa ao depósito do pedido de 
desenho industrial.

Com relação às especificações do Relatório Descritivo, a 
Instrução Normativa indica que a sua apresentação será 
obrigatória quando se tratar de variante configurativa, se 
houver necessidade de explicar o objeto, assim como seu cam-
po de aplicação de modo que a matéria seja imediatamente 
compreendida ou quando for necessário nomear os desenhos 
(vista lateral, superior, inferior, perspectiva, etc).

A estrutura do relatório descritivo, assim como dos de-
senhos ou fotografias, deverá seguir as orientações:

a) Ser iniciado pelo título, que deverá ser conciso, claro e 
preciso, não devendo utilizar expressões tais como “novo”, 
“melhor”, “original” e outras semelhantes; quando se 
tratar de desenho industrial tridimensional, o título ini-
ciará com a expressão “Configuração aplicada a/em...”; no 
caso do desenho bidimensional o título deverá ser iniciado 
por “Padrão ornamental aplicado em/a...”;

b) Limitar-se a descrever sucintamente as características 
plásticas do objeto definidas por meio de sua configura-
ção externa, não devendo conter trechos explicativos que 
mencionem dimensões, detalhes construtivos, tipo de ma-
terial utilizado na fabricação do objeto;

c) Fazer referência aos desenhos ou fotografias de modo 
claro, preciso e conciso, mencionando, quando for o caso, 
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os números indicativos;

d) Indicar, destacadamente, o campo de aplicação (Exem-
plo: utensílio doméstico, mobiliário, brinquedos, aeronave);

e) A formatação gráfica do relatório descritivo, dos desen-
hos e das reivindicações deverá ter as folhas numeradas 
com algarismos arábicos, no centro da margem superior, 
indicando, preferencialmente, o número da folha e o núme-
ro total de folhas separadas por uma barra oblíqua (Ex-
emplo: 1/3; 2/3; 3/3). Deverá conter as seguintes margens:
 Superior: 3cm
 Esquerda: 3cm
 Inferior: 2,5cm
 Direita: 2,5cm;

f) os desenhos devem apresentar vistas frontal, lateral, 
superior, inferior e perspectiva (quando se tratar de ob-
jeto tridimensional);

g) as ilustrações devem ser executadas com clareza e a 
resolução gráfica exigida para a reprodução de imagens, 
tanto de desenhos produzidos por meio de softwares grá-
ficos quanto por fotografias digitalizadas, será de, pelo 
menos, trezentos dpi.

Autoria e Titularidade
O autor do desenho industrial é a pessoa física, também 

denominada de criador. Um desenho pode ter um ou vários 
criadores;

O titular é o depositante, considerado o proprietário do 
registro do desenho industrial. Pode ser: o próprio criador 
(ou seus herdeiros ou sucessores); a empresa ou instituição 
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para a qual trabalha ou para quem foi criado o  desenho, no 
caso de prestação de serviço;

A universidade é sempre a titular dos registros gerados a 
partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito. O pesqui-
sador responsável é o autor;

Caso haja uma cooperação técnico-científica entre a uni-
versidade, empresa privada e demais instituições, é possível 
firmar um contrato de cotitularidade entre as partes envolvi-
das, considerando-se o montante investido por cada institu-
ição para a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia a ser 
protegida (conhecimentos preexistentes, infraestrutura, re-
cursos humanos ou financeiros).

Transferência de Tecnologia
O titular do registro do desenho industrial pode cedê-lo 

total ou parcialmente, bem como licenciar seu uso, por meio 
da celebração de contrato averbado junto ao INPI. 

 
5.4 MODALIDADES DE PROTEÇÃO SUI GENERIS

Tais modalidades de proteção se constituem como figura 
jurídica intermediária entre a propriedade industrial e o 
direito autoral, sendo também definidas como “híbrido ju-
rídico” (BRASIL, 2007), uma vez que não abrangem nem o 
direito de autor nem o de propriedade industrial. A proteção 
sui generis dá ao seu titular direito de exclusividade quanto 
à extração ou reutilização de partes substanciais do conteúdo 
da base de dados. 

5.4.1 Topografia de Circuitos Integrados

Topografia de circuitos integrados significa uma série 
de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob 
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qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridi-
mensional das camadas que compõem um circuito integrado 
e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a 
disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito 
integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufa-
tura. A vigência da proteção do registro da topografia dos cir-
cuitos integrados é de dez anos, igual ao desenho industrial. 

O registro de Topografia de Circuitos Integrados é de com-
petência do INPI, sendo regulado pela LEI nº 11.484/07, de-
vendo necessariamente compreender as formalidades deter-
minadas ao atendimento do exame preliminar que concerne 
em preenchimento integral de formulário próprio acostado a 
documentação necessária para a identificação do requerente, 
do autor, do objeto a ser protegido e das formalidades cor-
respondentes à cessão, caso incida a ocorrência de distinto 
titular e autor. Após ser submetido ao exame preliminar e 
estando em conformidade com as determinações regidas por 
legislação e atos normativos, será publicada na Revista da 
Propriedade Industrial o deferimento ao registro, e sequen-
cialmente expedido o certificado e disponibilizado ao titular.

Como e onde proteger 
É passível de proteção conferida pelo registro regido por 

legislação específica, a topografia que seja original, resul-
tante do intelecto de seu criador, que não seja comum ou vul-
gar para técnicos e especialistas. Portanto, a exemplo das 
patentes, o objeto do registro necessariamente deverá ser 
constituído por requisito da novidade, devendo esta ser in-
terpretada como período máximo de exploração de 24 meses 
antecedentes ao pedido do registro, sob pena de indeferimen-
to caso seja apontada data de início de exploração anterior. 
Independentemente da fixação da topografia, serão conferi-
das proteções aos conceitos, sistemas e técnicas nas quais a 
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topografia se baseie, ou a qualquer informação armazenada 
pelo emprego da proteção.

Os direitos relativos à Topografia de Circuitos Integra-
dos adquiridos pelo titular do registro vigorarão pelo prazo 
de dez anos, contados a partir da data do requerimento, ou, 
da primeira exploração, prevalecendo o primeiro ato. Após 
a extinção do registro, que poderá ser motivada por decurso 
do prazo de vigência, ou ainda, pela renúncia, o objeto da 
proteção passará a compreender o rol do domínio público, 
podendo ser explorado por qualquer interessado, indepen-
dentemente de licenciamento e/ou remuneração.

5.4.2 Cultivares

Cultivar é a subdivisão de uma espécie agrícola que se 
distingue de outra por qualquer característica perfeitamente 
identificável, seja de ordem morfológica, fisiológica, bio-
química ou outra julgada suficiente para sua identificação. 
Em outras palavras, cultivar é uma nova variedade de espé-
cie vegetal geneticamente melhorada.

De acordo com a Lei de Cultivares (Lei nº 9.456/97), so-
mente é passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar 
essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie ve-
getal. O pedido de proteção de cultivar é submetido ao exame 
do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão 
vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento. É o SNPC o responsável pela concessão dos certifi-
cados de proteção.

O objeto de proteção tutelado pelo direito de melhorista é a 
cultivar, que é a variedade de qualquer gênero ou espécie ve-
getal superior que seja claramente distinguível de outras cul-
tivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua 
denominação própria que seja homogênea e estável (art. 3º). 
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O certificado de proteção de cultivar é considerado bem 
móvel e, para todos os efeitos legais, é a única forma de pro-
teção referente a espécies superiores de plantas que poderá 
obstar a livre utilização destas ou de suas partes, bem como 
a reprodução ou multiplicação vegetativa no país. A dura-
ção da proteção de uma cultivar vigora a partir da data de 
concessão do Certificado Provisório de Proteção pelo prazo 
de quinze anos, com exceção das videiras, árvores frutíferas, 
árvores florestais e árvores ornamentais, inclusive, em cada 
caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 
dezoito anos.

Como e onde proteger 
A proteção se efetua mediante a concessão de Certificado 

de Proteção de Cultivar, emitido pelo SNPC, vinculado ao 
Ministério da Agricultura. O pedido de proteção será forma-
lizado mediante requerimento assinado pela pessoa física 
ou jurídica que obtiver a cultivar, ou por seu procurador. O 
pedido de cultivar só pode se referir a uma única cultivar. 
O Certificado de Proteção é concedido a título precário de-
pois de publicado o pedido, e assegura ao titular o direito 
exclusivo de exploração comercial. Obtido o Certificado, o ti-
tular fica obrigado a manter, durante o período de proteção, 
amostra viva de cultivar à disposição do órgão competente. 
As alterações na cultivar, após anotação no respectivo pro-
cesso, deverão ser averbadas no Certificado de Proteção. O 
pagamento das anuidades referentes à proteção de cultivar 
deverá ser feito a partir do exercício seguinte ao da data da 
concessão do Certificado de Proteção. 

5.4.3 Conhecimento Tradicional Associado

De acordo com o Conselho de Gestão do Patrimônio Gené-
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tico, considera-se conhecimento tradicional associado toda 
informação ou prática individual ou coletiva de comunidade 
indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, 
associada ao patrimônio genético, ou seja, trata-se de conhe-
cimento, transmitido oralmente ao longo das gerações, por 
comunidades indígenas ou aquelas que mantêm estilos de 
vida tradicionais. 

Os conhecimentos tradicionais têm merecido a atenção 
das discussões nos fóruns internacionais e aos poucos alguns 
avanços têm sido registrados. Essas discussões enfatizam a 
necessidade de garantir aos povos detentores desses saberes 
a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização 
comercial dos seus conhecimentos, uma vez que tais saberes 
servem de subsídio à produção de fármacos e composição cos-
mética, sendo apropriado pelas indústrias sem a transferên-
cia de qualquer benefício para as comunidades detentoras 
desses conhecimentos.

Ainda não existe legislação específica no que se refere à 
proteção dos conhecimentos tradicionais. Alguns argumen-
tam que se deve adotar, de forma ampla, o texto da Conven-
ção sobre Diversidade Biológica (CDB), assinado no Rio de Ja-
neiro, por ocasião da Conferência das Nações Unidas Para o 
Desenvolvimento Sustentável (Eco-92). O governo brasileiro, 
entretanto, vem tentando uma harmonização entre a CDB e 
o acordo sobre direitos de Propriedade Intelectual, ou “Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights” (TRIP), le-
gislação vigente para os membros da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) desde 1996, que se encontra em processo 
de reforma. O governo argumenta que o caminho mais inte-
ressante seria a inclusão de uma cláusula no TRIP relativa 
ao acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicio-
nal associado à biodiversidade.
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6. ACESSO AO 
 PATRIMÔNIO GENÉTICO

O Brasil é o país mais rico do mundo em biodiversidade 
terrestre e detém de 15 a 20% da biodiversidade mundial. 
Estima-se que os biomas do nosso país abarcam cerca de dois 
milhões de espécies nativas. Além disso, são 240 povos indí-
genas que falam cerca de 150 línguas (INSTITUTO, 2014), e 
mais de uma centena de comunidades não indígenas (quilom-
bolas, faxinais, fundo de pasto, ribeirinho, pescadores arte-
sanais, seringueiros, quebradeiras de coco), representando 
uma megadiversidade cultural. Essa sociobiodiversidade 
brasileira representa não apenas um importante recurso 
para os serviços ambientais, como também oportuniza o de-
senvolvimento sustentável. 

A biodiversidade e os conhecimentos tradicionais a ela 
associados têm importância estratégica para o desenvolvi-
mento de novos produtos, em especial alimentos, fármacos e 
cosméticos. O uso dos recursos genéticos e dos conhecimen-
tos tradicionais associados tem ocorrido de modo indevido, 
ou seja, os países de origem desses recursos assim como as 
comunidades tradicionais detentoras de tais conhecimentos, 
sequer têm sido consultados por setores de atividades produ-
tivas que utilizam desses bens para obter ganhos econômicos 
sem promover a repartição de benefícios. Esse foi o cenário 
que motivou o governo federal a instituir a Medida Provisória 
2.186-16/2001, constituindo o marco legal sobre o acesso ao 
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patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais asso-
ciados no país. Seu propósito é promover a conservação da 
biodiversidade, por meio do uso dos recursos genéticos, além 
de garantir o direito à repartição de benefícios aos detentores 
do conhecimento tradicional associado. Além disso, determi-
na que o acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa 
científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, bem 
como sua remessa para o exterior, sejam efetivados medi-
ante autorização prévia da União. Para isso instituiu como 
autoridade competente para este fim o Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético (CGEN), órgão normativo e delib-
erativo sobre o acesso ao patrimônio genético, vinculado ao 
Ministério de Meio Ambiente, composto por representantes e 
dezenove órgãos da administração pública federal.1

A Medida Provisória 2.186-16/2001 conceitua o acesso ao 
patrimônio genético como informação de origem genética, 
contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, 
fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e sub-
stâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontra-
dos em condições in situ, inclusive domesticados, ou man-
tidos em coleções ex situ, desde que coletados em condições 
in situ no território nacional, na plataforma continental ou 

1 Participam do CGEN os representantes dos seguintes órgãos: Ministé-
rio do Meio Ambiente; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério 
da Saúde; Ministério da Justiça; Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; Ministério da Defesa; Ministério da Cultura; Ministério 
das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior; IBAMA; Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro; CNPq; Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia; Instituto 
Evandro Chagas; Embrapa; Fundação Oswaldo Cruz; FUNAI; Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial; Fundação Cultural Palmares (Fonte: 
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patri 
monio-genetico).
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na zona econômica exclusiva. Por sua vez, a Orientação Téc-
nica Nº 1 do CGEN esclarece que a obtenção de amostra do 
componente do patrimônio genético consiste em atividade re-
alizada com o objetivo de isolar, identificar ou utilizar infor-
mação de origem genética ou moléculas e substâncias prove-
nientes do metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos 
destes organismos (vivos ou mortos), para fins de pesquisa 
científica, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico, 
visando sua aplicação industrial ou de outra natureza. Desse 
modo, os pesquisadores que desenvolvem pesquisas relativas 
ao uso da biodiversidade nativa com propósito de investigar 
as propriedades potencialmente benéficas existentes em ani-
mais, vegetais, fungos e micro-organismos precisam obter a 
autorização para o acesso ao patrimônio genético.

Como solicitar autorização
Os projetos e atividades de acesso aos recursos genéticos 

e aos conhecimentos tradicionais associados dependem de 
autorização prévia da União. As autorizações possuem pro-
cedimentos específicos que se distinguem conforme sua fina-
lidade. Quando se tratar de pesquisa científica, ou seja, pes-
quisas que usam recursos genéticos sem fins econômicos, é 
necessária a apresentação de um projeto de pesquisa, descre-
vendo a atividade de acesso. Para as pesquisas que envolvem 
conhecimentos tradicionais associados, as autorizações são 
emitidas mediante a análise de consentimento prévio funda-
mentado das comunidades tradicionais, dentre outros requi-
sitos. Já para as atividades de bioprospecção2 ou desenvolvi-

2 Atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio 
genético e informação sobre o conhecimento tradicional associado, com 
potencial de uso comercial.
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mento tecnológico3, exige-se, além do consentimento prévio 
fundamentado dos provedores, o contrato de repartição de 
benefícios para a concessão da autorização de acesso. Por sua 
vez, o envio de recursos genéticos para o exterior depende de 
autorização de remessa, exigindo que a instituição destina-
tária assine um termo de transferência de material antes de 
receber as amostras de componente do patrimônio genético.

 As autorizações podem ser emitidas por quatro órgãos:
– Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN): 
autoridade competente para a emissão de autorizações 
para acesso com finalidade de desenvolvimento tecnológi-
co ou bioprospecção, com acesso ao conhecimento tradicio-
nal associado;
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA): designado para a autori-
zação de acesso para fins de pesquisa sem acesso ao co-
nhecimento tradicional associado (http://www.ibama.gov.
br);
– Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq): credenciado para autorizar o acesso a 
amostra de componente do patrimônio genético para fins 
de pesquisa científica, bioprospecção, e/o u desenvolvi-
mento tecnológico sem acesso ao conhecimento tradicio-
nal associado, estando apto também para autorizações 
relativas à remessa de amostras de recursos genéticos 
para o exterior (http://www.cnpq.br);
– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN): habilitado pelo CGEN para autorizações que 

3 Trabalho sistemático, decorrente do conhecimento existente, que visa 
à produção de inovações específicas, à elaboração ou à modificação de 
produtos ou processos existentes, com aplicação econômica.
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envolvam acesso ao conhecimento tradicional associado 
(http://www.iphan.gov.br/portal).

Vale salientar que a concessão de direito de propriedade 
industrial pelo INPI sobre processo ou produto obtido a 
partir de amostra de componente do patrimônio genético a 
partir de 30 de julho de 2000, fica condicionada à observân-
cia desta Medida Provisória nº 2.186-16/2001, devendo o re-
querente do pedido de patente informar a origem do material 
genético e do conhecimento tradicional associado, quando 
for o caso, assim como o número correspondente à autoriza-
ção de acesso concedida pelo órgão competente (Resoluções 
207/2009 e 208/2009 do INPI). Desse modo, para se efetivar 
processos de solicitação de pedido de patente relacionados 
ao acesso de recursos genéticos na Agência Intelecto, os pes-
quisadores/docentes da Universidade Federal de Uberlândia 
deverão apresentar o documento que comprove a autorização 
concedida para o acesso de componente do patrimônio gené-
tico e/ou do conhecimento tradicional associado, assim como 
o número de autorização fornecido pelos órgãos competentes, 
condição sine qua non para iniciar o relatório descritivo do 
pedido de patente.

Cumpre informar que, de acordo com o Decreto nº 
5.459/2005, que disciplina sanções aplicáveis às condutas e 
atividades lesivas ao patrimônio genético e ao conhecimento 
tradicional associado, aquelas instituições que não cumprem 
a legislação ficarão expostas tanto às advertências formais, 
quanto às aplicações de multas pelos órgãos ambientais, que 
variam de acordo com a gravidade do ilícito.
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7. TRANSFERÊNCIA  
 DE TECNOLOGIA

No Brasil, de maneira análoga a países desenvolvidos, 
parte significativa da inovação tecnológica é produzida em 
Instituições de Ensino Superior e Centros de Pesquisas pú-
blicos com fomento de agências governamentais. Nesta pers-
pectiva, a inovação produzida com recursos públicos deve ser 
transferida à sociedade sob a forma de benefícios. Entre as 
formas possíveis dessa transposição destacamos a transfe-
rência de tecnologia. 

Diante do atual processo de globalização, a competitivi-
dade de cada nação aparece, cada vez mais, vinculada à cria-
ção de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (C,T&I) forte e coeso, que permita ações cooperativas e 
estimule a transferência tecnológica. No processo de trans-
ferência de tecnologia não protegida e de licenciamento de 
tecnologias protegidas, o Núcleo de Inovação é responsável 
pela análise comercial, oferta da tecnologia para potenciais 
interessados, bem como pela negociação das condições de 
transferência, e elaboração do respectivo instrumento ju-
rídico que formalizará a transferência. A Agência Intelecto 
oferece todo o suporte necessário ao inventor para a realiza-
ção da transferência de tecnologia, com o objetivo de forta-
lecer a relação entre a pesquisa realizada na Universidade e 
a aplicação em empresas que tenham condições de assimilar 
e explorar comercialmente os resultados das pesquisas rea-
lizadas na Universidade.
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A transferência de tecnologia nada mais é que uma ne-
gociação que torna disponível para utilização e consumo, co-
nhecimentos, tecnologias, métodos, gerando desenvolvimen-
to científico, tecnológico e econômico. Ela pode ser entendida 
como o processo de transferência de propriedade intelectual 
(patentes, copyrights, know-how, etc) desde o laboratório 
até o mercado. As formas mais comuns de transferência são 
a venda do conhecimento ou da licença de uma tecnologia. 
É importante ressaltar que transferência tecnológica não 
só abrange a transferência de tecnologias isoladas, mas de 
sistemas completos, incluindo conhecimentos, procedimen-
tos, produtos, serviços e equipamentos, assim como procedi-
mentos organizacionais e gerenciais.

Este é um processo que abrange todo o ciclo de vida de um 
produto, desde a ideia inicial até ao marketing e venda do 
produto. Sendo assim, o contrato de transferência de tecnolo-
gia é estabelecido para que o conhecimento científico inicial 
seja disposto para a indústria ou empresas, a fim de aper-
feiçoar e otimizar a tecnologia transferida. A transformação 
do conhecimento gerado nas universidades para a produção 
em grande escala é chamada inovação tecnológica. No nosso 
caso, transferência de tecnologia refere-se às diversas ma-
neiras de se transferir o conhecimento gerado na Univer-
sidade para empresas, institutos de pesquisa ou órgãos go-
vernamentais, com o objetivo de transformá-lo em inovação 
aplicada no mercado em benefício da sociedade.

A Universidade é sempre a titular das patentes geradas 
a partir de pesquisas desenvolvidas em seu âmbito, por for-
ça da Lei Federal de Propriedade Industrial (nº 9.279/96), 
mas em alguns casos, cabe a cotitularidade com empresas 
envolvidas no processo de desenvolvimento da tecnologia. A 
transferência ou o licenciamento da tecnologia é o repasse às 
empresas, mediante contrato, do direito de produzir e comer-
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cializar a invenção que foi patenteada. Essa transferência 
pode ocorrer logo após o depósito do pedido da patente, pois 
já existe a expectativa do direito sobre a tecnologia.

No ato de uma transferência, no âmbito da UFU, os rendi-
mentos auferidos da exploração econômica de inventos e cria-
ções e de transferência de tecnologia, sob a forma de cessão 
de direitos, royalties, lucros de exploração direta ou indireta, 
participação regulada por contratos, convênios, ajustes e in-
strumentos congêneres, a qualquer título serão assim dis-
tribuídos, conforme determina a Resolução nº 08/2006, do 
Conselho Universitário:

● 1/3 para o(s) pesquisador(es) inventor(es);
● 1/3 para a Unidade Acadêmica do Inventor (infraestru-

tura de pesquisa);
● 1/3 para a PROPP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação), visando fomento da pesquisa, manuten-
ção da Agência Intelecto e custeio de novos processos 
de proteção do conhecimento gerado na UFU.

A transferência de tecnologia é uma negociação econômi-
ca e comercial que visa atender a determinados preceitos 
legais e promover o progresso da empresa receptora e o de-
senvolvimento econômico do país. Colocar uma tecnologia no 
mercado nada mais é que fazer com que a mesma cumpra 
sua função social, e cumpra, assim, o mandamento constitu-
cional, pois é ali que todos terão acesso ao produto gerado por 
ela. A Propriedade Industrial é a melhor forma de proteção 
ao conhecimento gerado na UFU e tem importante função 
no mercado atualmente. Ela confere valor comercial a ati-
vos intangíveis, como o conhecimento aplicado e a pesquisa 
realizada. Dessa forma, ela transforma conhecimento, pes-
quisa e desenvolvimento em valor agregado para as empre-
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sas e produtos. Investir nessa ação é primordial, pois é uma 
das formas de fazer com que o desenvolvimento científico e 
tecnológico, gerado na UFU, sejam disponibilizados para a 
sociedade, gerando melhorias na qualidade de vida da popu-
lação, novos negócios, renda e empregos. Para o pesquisador, 
representa reconhecimento, além de uma retribuição finan-
ceira dos rendimentos auferidos com a licença ou exploração 
tecnológica de sua invenção.

A distribuição dos ganhos econômicos provenientes da co-
mercialização da tecnologia gerada na Universidade segue a 
Política de Propriedade Intelectual (Resolução do CONSUN 
nº 08/2006), que estabelece a partilha de receitas provenien-
tes de contratos celebrados pela UFU, para a transferência 
de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de 
exploração de propriedade intelectual da Universidade, e as-
sim determina: caso haja mais de um inventor, a distribuição 
das receitas é determinada em um acordo firmado entre os 
inventores, denominado “Termo de acordo entre autores/in-
ventores”, para o caso de patentes, e para os demais há um 
termo específico. Este documento é preenchido e assinado 
pelos inventores antes do depósito do pedido de proteção. 
Porém, no caso de licenciamento de know-how, no qual não 
há proteção específica, pode ser firmado um acordo entre os 
pesquisadores em momento oportuno.

7.1 A METODOLOGIA DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIAS

Para que uma universidade consiga buscar soluções para 
melhorar seus processos de produção, alguns passos são ne-
cessários. Entre eles, destacam-se:

● Identificação das necessidades e prioridades da em-
presa;
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● Prospecção das tecnologias disponíveis (e identificação 
do parceiro);

● Exame das condições de transferência;
● Fechamento de um contrato; e
● Implementação e operação da tecnologia.

Nesse âmbito, identificar as necessidades do mercado é 
muito importante para uma transferência se oficializar. A 
transferência de tecnologia passa pelo mapeamento (dia-
gramas de fluxos) das entradas e saídas dos processos e 
produtos da empresa, principalmente da área de Pesquisa e 
Desenvolvimento, a fim de identificar os pontos de falhas nos 
mesmo ou altos custos na produção.

Em seguida, as tecnologias disponíveis devem ser avali-
adas considerando vários critérios, como por exemplo, a ca-
pacidade de operação da empresa para o uso e manutenção 
correta da tecnologia. Caso seja necessário, devem-se pre-
ver atividades de adaptação da tecnologia ou de capacitação 
do pessoal e incluí-los no contrato com o fornecedor da tec-
nologia. A viabilidade técnica e econômica pode ser anali-
sada com o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
(EVTEC), muito utilizada na área de inovação. Esta é uma 
metodologia de avaliação de tecnologias que, usada junta-
mente com a valoração da inovação, forma uma análise de 
multicritérios, que dão subsídios junto à negociação. Após 
isso, a prospecção de empresas e a divulgação da tecnologia 
protegida são essenciais.

A forma de associação para a transferência de tecnolo-
gia depende, então, e, sobretudo, do grau de maturidade da 
tecnologia e do interesse do vendedor no mercado em que 
o cliente pretende usá-la, de modo que, normalmente, uma 
tecnologia madura vai ser cedida por licença, enquanto as 
tecnologias novas podem ser desenvolvidas em projetos P&D 
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em comum, numa parceria entre empresa e universidade. 
Seja qual for a forma de transferência escolhida, as condições 
do acordo devem ser fixadas em um contrato, elaborado e 
acompanhado pela Agência, para proporcionar a capacidade 
de negociação da UFU e da empresa; o processo conta com o 
apoio de uma advogada e uma economista. Além disso, tal 
contrato deve ser registrado perante o INPI, que é o órgão 
competente para registrar o contrato de transferência de tec-
nologia, seja ele entre a Universidade e uma empresa na-
cional ou entre a Universidade e uma empresa sediada ou 
domiciliada no exterior. A averbação do contrato perante o 
INPI é indispensável para que este produza efeitos em rela-
ção a terceiros e no mercado como um todo.

Vamos ressaltar algumas etapas indispensáveis à nego-
ciação do contrato de transferência de tecnologia:

1º. Pesquisa de mercado: busca entender a situação co-
mercial do parceiro e os benefícios que a transação trará 
para ambas as empresas;
2º. Declaração dos próprios objetivos e conhecimento ple-
no dos objetivos do parceiro (nunca é demais lembrar que 
um contrato só é válido naquilo em que foi verdadeira-
mente acordado entre as partes);
3º. Observar a viabilidade e valorar a tecnologia em 
questão;
4º. Negociação: onde podemos confrontar áreas de desa-
cordo;
5º. Fazer ofertas e comprometer-se para que possa haver 
consenso;
6º. Confirmar o que foi acertado por escrito; 
7º. Assinar o contrato e registrá-lo junto ao INPI;
8º. Consultoria do Inventor da Tecnologia ao adquirente 
que irá colocar o produto no mercado.
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7.2 CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA

Contratos de exploração de patentes: objetivam o licencia-
mento de patente concedida ou pedido de patente depositado 
junto ao INPI. A licença pode ser exclusiva, o que garante 
que o comprador será o único titular daquela patente, ou ape-
nas uma transferência temporária do direito de uso de uma 
tecnologia. Em ambos os casos, haverá o pagamento de roy-
alty (parte do lucro obtido através da exploração comercial 
de uma patente), além de um valor a ser pago inicialmente 
pela transação. Para que o contrato seja registrado, deve-se 
indicar o número e o título da patente negociada.

Contratos de fornecimento de tecnologia: objetivam a 
aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparadas por 
direitos de propriedade industrial no Brasil. 

Contratos de prestação de serviços de assistência técnica 
e científica: estipulam as condições de obtenção de técnicas, 
métodos de planejamento e programação, bem como pesqui-
sas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de 
serviços especializados. Deve-se indicar o custo de homem/
hora por tipo de técnico, além do prazo previsto para a rea-
lização do serviço, ainda que estimado.

Enfim, vemos que a tecnologia é o mais importante ins-
trumento de desenvolvimento para economia atual. No Bra-
sil, o esforço em estimular esse setor vem aumentando, e 
isso não poderia ser diferente na UFU, onde as pesquisas 
geram novos produtos e processos, além de avanço tecnológi-
co, que proporcionam novos métodos de produção, aumento 
da produtividade, diminuição nos custos produtivos, visando 
sempre alcançar a função social da propriedade que se tra-
duz em inserir o produto no mercado, produzindo uma me-
lhoria na qualidade de vida da população, de acordo com os 
ditames constitucionais, e promovendo assim a inovação.
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8. LEGISLAÇÃO VIGENTE

Ato Normativo do INPI nº 130/1997, institui formulários para 
a apresentação de requerimentos e petições de patentes; 

Decreto nº 2.366/1997, dispõe sobre o Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares – SNPC; 

Decreto nº 2.553/1998, que regulamenta os artigos 75 e 88 a 
93 da Lei de Propriedade Industrial; 

Decreto nº 2.556/1998, que regulamenta o registro previsto 
no artigo 3º da Lei nº 9.609, que dispõe sobre a proteção da 
propriedade intelectual do programa de computador; 

Decreto nº 4.533/2002, que regulamenta o artigo 113 da Lei 
de Direitos Autorais, no que se refere a fonogramas;

Decreto nº 5.563/2005, que regulamenta a Lei da Inovação;

Deliberação da FAPEMIG nº 01/2003, que delibera sobre a 
proteção dos direitos de propriedade intelectual;

Lei Federal nº 10.196/2001, que altera a Lei da Propriedade 
Industrial; 

Lei Federal nº 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação; 

Lei Federal nº 8.794/1995, conhecida como Lei de Biossegu-
rança;
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Lei Federal nº 9.279/1996, conhecida como Lei da Proprie-
dade Industrial; 

Lei Federal nº 9.456/1997, conhecida como a Lei de Cultiva-
res; 

Lei Federal nº 9.609/1998, conhecida como Lei de Programa 
de Computador; 

Lei Federal nº 9.610/1998, lei que regula os direitos autorais; 

Medida Provisória do Conselho do Patrimônio Genético nº 
2.186-16/01, art. 31º e Resolução nº 34/09; Resoluções INPI nº 
207/09 e 209/09, que regula o acesso ao patrimônio genético.

Portaria do MEC nº 322/1998, que regulamenta a divisão de 
ganhos resultantes da criação intelectual; 

Resolução do INPI nº 58/1998, que estabelece normas relati-
vas ao registro de programa de computador; 



Propriedade Intelectual na UFU: proteção e negociação                      95

9. PROCEDIMENTOS  
 NO ÂMBITO DA UFU

PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DA UFU, conforme 
consta da Portaria do Reitor nº 1.063, de 18/12/2008:

A área de atuação da Agência restringe-se a projetos de 
pesquisa cujos resultados se caracterizem como inovação, se-
jam passíveis de proteção legal (em qualquer das suas mo-
dalidades) e envolvam cooperação com empresas para inova-
ção e transferência de tecnologia.

O pesquisador usuário da Agência Intelecto é atendido de 
acordo com os seguintes procedimentos:  

1. Protocolo de Atendimento – Nesta fase, identificam-se 
os nomes dos pesquisadores, o título da proposta, a linha de 
pesquisa vinculada à atividade inventiva, o tipo de proteção 
requerida. Registra-se também o estágio de desenvolvimento 
da tecnologia, a vinculação com agências de fomento para a 
pesquisa/invenção e se existe algum contrato de prestação de 
serviços ou de desenvolvimento tecnológico para a obtenção 
da tecnologia. Tais informações são fundamentais para dar 
sequência ao atendimento, sobretudo, para certificar quais 
pesquisadores estão envolvidos na criação a ser protegida, 
como também identificar a existência de cotitularidades. 
Vale salientar que todas as pessoas que trabalham na Agên-
cia assinaram “Termo de Sigilo e Confidencialidade”, com-
prometendo-se a manter sigilo de todas as informações a que 
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têm acesso no exercício de suas funções. 
 2. Busca de Anterioridade – Caso a entrevista indique 

que o invento é passível de proteção, e que a titularidade 
pertence à Universidade (seja de forma exclusiva ou em coti-
tularidade com outros), o pesquisador recebe orientação para 
realizar buscas nas bases de patentes nacionais e interna-
cionais, com o objetivo de saber se já existe alguma invenção 
similar em fase de patenteamento. Outra finalidade da busca 
é conhecer o estado da técnica relacionado à invenção. Dessa 
busca, é gerado um pequeno relatório com os resultados, as-
sinado por um técnico da Agência e pelo pesquisador. No caso 
de cultivares ou de registro de software, não há necessidade 
da busca de anterioridade. 

3. Formulário Sobre o Invento – Se o resultado das bus-
cas é favorável, o pesquisador preenche então o Formulário 
“Sobre o Invento”, com informações mais detalhadas sobre 
seu invento. O objetivo é colher informações suficientes para 
a elaboração do Relatório Descritivo. Esse Formulário inclui 
dados referentes à invenção, à busca no estado da técnica e 
informações sobre possíveis divulgações da tecnologia, sejam 
elas parciais ou totais, sendo datado e assinado pelo pesqui-
sador/professor responsável. 

4. Elaboração dos documentos – O pesquisador recebe 
orientação para elaborar os documentos de patente, sendo 
eles: Relatório Descritivo, Reivindicações, Figuras, Resumo, 
Listagem de sequências biológicas (quando for o caso) que 
são exigências do INPI. No caso de cultivares, marcas ou reg-
istro de software é feito apenas o Registro, com o preenchi-
mento dos formulários necessários. Para Desenho Industrial 
é facultativa a apresentação de um Relatório Descritivo.  

5. Encaminhamento do pedido ao INPI ou aos outros 
órgãos de proteção – A Agência faz o depósito, incluindo o 
pagamento das taxas. O pesquisador precisa assinar um do-
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cumento no qual declara que nada tem a opor a que o INPI 
conceda a propriedade intelectual do invento à Universidade. 
Essa declaração tem base na Lei de Propriedade Industrial, 
que define o empregador como o titular da patente.  

6. Acompanhamento do pedido nos trâmites do INPI – 
A Agência acompanha todas as fases do processo no INPI, 
através de software específico. O pesquisador é informado de 
todos os trâmites. 

7. Transferência de Tecnologia – Caso haja possibilidade 
de negociação com uma empresa interessada em licenciar a 
tecnologia protegida, a Agência orientará esse processo, in-
cluindo a elaboração dos contratos de transferência de tec-
nologia.

Importante orientar nosso Pesquisador que:
Busque direcionar suas pesquisas para obtenção de produ-

tos de inovação que sejam passíveis de proteção. Feito isso, 
procure nosso Núcleo de Inovação com seus resultados e dis-
cuta as possibilidades de proteção intelectual, transferência 
e licenciamento de tecnologias para o mercado interessado.

Todas as informações repassadas aos especialistas da 
Agência são consideradas sigilosas. Em seu primeiro conta-
to, o pesquisador responderá algumas questões para saber se 
o invento é passível de proteção, bem como qual o tipo de pro-
teção adequada ao seu caso. No caso de proteção por patente, 
o pesquisador receberá orientação para busca de anteriori-
dade nas bases de patentes nacionais e internacionais, bem 
como para elaboração do documento de patente. No caso de 
marcas, cultivares ou registro de programa de computador 
basta o registro próprio.

Todo o encaminhamento dos documentos aos órgãos com-
petentes é de responsabilidade da Agência Intelecto, que 
também acompanha todas as fases dos processos perante o 
INPI. 
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LEMBRE-SE:
Ideias não são passíveis de proteção, e sim apenas as pes-

quisas com resultados efetivos;
Descobertas também não são passíveis de proteção por 

patente, conforme Lei Federal nº 9.279/96 (Lei de Proprie-
dade Industrial).

O depósito de um pedido de patente de um produto/pro-
cesso não impede a publicação dos resultados da pesquisa (na 
forma de papers, notas técnicas, dentre outros), mas a data 
da submissão da publicação deve ser posterior ao depósito do 
pedido do INPI.
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10. PERGUNTAS E
 RESPOSTAS

1. O que é a Agência Intelecto?
É a Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnolo-

gia da Universidade Federal de Uberlândia. Uma Diretoria 
ligada à PROPP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) 
que faz as vias de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 
UFU, como definido na Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) 
como sendo o núcleo ou órgão constituído por uma ou mais 
Instituição Científica e Tecnológica (ICT) com a finalidade 
de gerir sua política de inovação e propriedade intelectual.

2. Como foi criada a Agência?
Em fevereiro de 2005, a UFU criou o Núcleo de Apoio 

a Patentes e à Inovação, com apoio do CNPq. O Núcleo foi 
institucionalizado em agosto de 2006, com a aprovação no 
CONSUN da Resolução nº 08/2006, passando a chamar-se 
Agência Intelecto.

3. Com que a Agência Intelecto trabalha?
O público atendido pela Agência é a comunidade de pes-

quisadores da UFU e as empresas interessadas em fazer par-
cerias com a Universidade. A Missão da Agência Intelecto é 
promover e cuidar da proteção legal do conhecimento gerado 
na UFU, estimular e orientar a transferência dessa tecno-
logia protegida para o setor produtivo, além de disseminar 
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a cultura da inovação e da propriedade intelectual junto à 
comunidade acadêmica.

4. A UFU tem um regulamento da propriedade intelectual?
Sim. Toda a legislação interna é regulamentada pelas 

seguintes leis: Lei Federal nº 10.973/2004 (Lei da Inova-
ção); Lei Federal nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial); 
Lei nº 9.609/1998 (Lei de Programa de Computador); Lei nº 
9.610/1998 (Lei e Direitos Autorais); e Lei nº 9.456/1997 (Lei 
de Cultivares).

5. Quais são as formas principais de Propriedade Intelec-
tual para a proteção das criações intelectuais?
PATENTE: invenções que tenham aplicação para a in-

dústria.
DESENHO INDUSTRIAL: aspecto ornamental ou esté-

tico original de um objeto.
MARCA: Sinal que diferencia produtos ou serviços.
DIREITOS DE AUTOR: obras artísticas, literárias e 

científicas.
PROGRAMA DE COMPUTADOR: código fonte de pro-

gramas de computador (não se aplica a algoritmos).
TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS: Repre-

senta a configuração tridimensional das camadas que 
compõem um circuito integrado, onde a forma agregue a fun-
cionalidade da manufatura.

NOVAS VARIEDADES DE PLANTAS/CULTIVARES: 
melhoramentos de novas variedades de plantas.

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: qualidade de determina-
dos serviços ou produtos, agrícolas ou artesanais, que apre-
sentam características regionais, únicas e exclusivas.   

KNOW-HOW: conhecimento protegido através do sigilo.
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6. Por que não devo divulgar minha tecnologia antes de 
protegê-la?
Pois se perde a novidade da criação. Para a maioria das 

formas de proteção de tecnologia, é necessário que ela seja 
inédita, a divulgação da tecnologia, em parte ou em seu total 
teor, pode impedir a sua proteção. No caso de patente, su-
gerimos com bastante ênfase a publicação dos dados mais 
relevantes e diferenciadores da invenção apenas depois do 
depósito do pedido de patente. 

* No caso de ter ocorrido a publicação, entre em contato 
com a Agência Intelecto para avaliarmos se ainda é possível 
proteger a tecnologia de alguma forma.

7. É possível proteger uma ideia? 
Não é possível proteger ideias, apenas criações do intelecto.

8. O que é Propriedade Intelectual?
A Propriedade Intelectual compreende os direitos sobre 

toda a atividade inventiva e da criatividade humana, em 
seus aspectos científicos, tecnológicos e literários. Abrange 
duas grandes áreas: Propriedade Industrial (pa-tentes, mar-
cas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de 
cultivares) e Direito Autoral (obras literárias e artísticas, 
registro de programas de computador, domínios na Internet 
e cultura imaterial). 

Direitos sobre propriedade intelectual são divididos en-
tre o direito autoral (Lei nº 9.610/98), referente a autores de 
obras literárias ou artísticas, e propriedade industrial (Lei 
nº 9.279/96), que inclui as patentes, desenhos industriais, 
modelos de utilidade, softwares (Lei nº 9.610/98) e o segredo 
industrial. Além disso, há a proteção específica para cultiva-
res (Lei nº 9.456/1997).
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9. O que é uma Patente?
É um título de propriedade temporário outorgado pelo 

Estado, por força de lei, ao inventor/autor ou pessoas cujos 
direitos derivem do mesmo, para que esta ou estas exclu-
am terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos 
à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, 
importação, uso, venda, etc.

10. Quais são requisitos para a tecnologia ser paten-
teável?
Conforme a Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Indus-

trial), para uma invenção ser patenteável ela deve ter:
● Novidade: ser inédita em todo o mundo. Não pode 

haver nenhuma publicação igual ou profundamente 
semelhante antes do depósito do pedido de patente.

● Atividade Inventiva: não ser óbvia para um técnico no 
assunto.

● Aplicação Industrial: ter aplicação e interesse para o 
mercado e poder ser produzida em larga escala pela 
indústria.

Descrever a tecnologia completamente também é impor-
tante! A suficiência descritiva é vital dentro de um documen-
to de patente, pois permite que outra pessoa habilitada na 
área consiga reproduzi-la.

11. Quais os benefícios para a sociedade do sistema de 
patentes?
Basicamente, o sistema promove o progresso da técnica 

por dois motivos: ao constituir um incentivo ao inventor em 
prosseguir em suas pesquisas, uma vez garantida a proteção 
aos investimentos realizados, e em segundo lugar, incenti-
vando seus concorrentes a buscarem alternativas tecnológi-
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cas para conquistarem o mercado que não recorram de licen-
ças de exploração de patentes. Com a divulgação da invenção 
pelo documento de patente, a sociedade se beneficia com o 
conhecimento de uma tecnologia que de outra forma perma-
neceria como segredo comercial.

12. O que deve constar no pedido de patente?
– Requerimento (formulário modelo 1.01);
– Relatório descritivo;
– Reivindicações;
– Desenhos, se for o caso (obrigatório no caso de modelo 
de utilidade);
– Resumo;
– Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao 
depósito.

13. O que acontece se duas pessoas tentam patentear a 
mesma invenção?
O pedido de patente que possuir a data de depósito mais 

antiga terá direito a patente, independentemente da data de 
invenção ou de criação. Salvo prova em contrário, presume-
se o requerente legitimado a obter a patente, caso contrário, 
o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação 
judicial, a adjudicação da patente.

14. Uma patente concedida no Brasil protege a invenção 
no mundo todo?
Não, a invenção estará protegida apenas dentro do Brasil, 

estará em domínio público no estrangeiro o que impede de 
um estrangeiro solicitar um pedido sobre a mesma matéria 
em seu país.

15. Como proteger a invenção fora do Brasil?
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É possível a proteção da invenção no estrangeiro pelas 
seguintes formas:

● Solicitando um depósito em cada país onde se deseja a 
proteção;

● Solicitando um depósito de patente regional como no 
escritório europeu de patentes (EPO) ou convenção 
africana de patentes ARIPO e OAPI;

● Solicitando uma patente através do Programa de 
Cooperação em matéria de Patentes PCT e fazer as 
respectivas designações dos países onde se deseja a 
proteção. Posteriormente deve-se prosseguir com os 
trâmites nacionais de cada um dos países

16. O que não pode ser patenteado?
Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
Concepções puramente abstratas;
Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, con-
tábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e 
de fiscalização;
As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas 
ou qualquer criação estética;
Programas de computador em si;
Regras de jogo;
Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no 
corpo humano ou animal; 
Parte de seres vivos ou seres naturais e materiais biológi-
cos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo 
natural e os processos biológicos naturais;
O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segu-
rança, à ordem e à saúde públicas.
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17. Posso patentear um programa de computador?
Os programas de computador, em si, são protegidos pelo 

Direito Autoral e não pelo Direito Patentário. Contudo, a 
concessão de patentes de invenção, que incluem programas 
de computador para processos ou que integram equipamen-
tos diversos, tem sido admitida pelo INPI há longos anos. 
Isto porque não pode uma invenção ser excluída de proteção 
legal pelo fato de que, para sua implementação sejam usados 
como meios técnicos programas de computador, desde que 
atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial.

Assim, o programa de computador em si, isto é, aquele 
que não apresenta um efeito técnico, é excluído de proteção 
patentária, ao passo que se tal programa altera tecnicamente 
o funcionamento da máquina em que é executado, este pro-
cesso de controle ou a máquina resultante, pode configurar 
uma invenção patenteável.

18. Quer dizer que software não é patenteável?
Se pensarmos em termos de código fonte, como qualquer 

trabalho literário ele é protegido por direito autoral. Assim, 
violar um software pela cópia integral do programa consti-
tui violação de direito autoral. Se pensarmos em termos de 
funcionalidade que o software proporciona, neste caso é pos-
sível a proteção por patentes, ainda que a invenção esteja 
implementada por software. A exceção é quando esta funcio-
nalidade refere-se a um método matemático, regra de jogo ou 
método comercial, matérias excluídas de proteção pela Lei 
de patentes.

19. Como patentear uma PLANTA?
Não podem ser patenteadas plantas ou animais ou suas 

partes, sejam eles geneticamente modificados ou não pela 
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engenharia genética. Também não podem ser concedidas 
patentes para produtos naturais, inclusive genes e o genoma 
de organismos vivos. Igualmente, não podem ter proteção 
legal produtos diretamente retirados da natureza, isto é, 
simplesmente isolados do seu ambiente natural. Contudo, 
processos biotecnológicos que utilizem micro-organismos 
encontrados na natureza podem ser patenteados, da mesma 
forma que processos físicos ou químicos. A Lei nº 9.279/96, 
pelos seus artigos 10 e 18, possibilita o patenteamento de 
micro-organismos resultantes da intervenção humana direta 
(micro-organismos transgênicos) e processos biológicos não 
naturais, atendidos os requisitos de patenteabilidade. (Fon-
te: EMBRAPA).

20. É possível patentear uma marca?
Marcas não são passíveis de proteção por meio de pat-

entes, porém é possível protegê-las por meio de registro. O 
registro de marca, assim como a proteção por patentes, é rea-
lizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

21. Qual é a diferença entre vender ou licenciar uma 
patente?
Conceitualmente, a mesma diferença entre vender ou 

arrendar um imóvel.
Especificamente, a venda (transmissão) do direito sobre 

uma patente pressupõe a cessão da titularidade. No licencia-
mento, o titular original mantém a sua posição como tal, per-
mitindo ao licenciado a utilização do direito sobre a patente 
por um determinado período de tempo e sob certas condições.

22. O que são ROYALTIES?
Refere-se a um termo para definir a importância cobrada 

pelo proprietário ou detentor de uma patente de produto, 
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processo de produção, marca, território, entre outros, ou pelo 
autor de uma obra original, pelos direitos de exploração, uso, 
distribuição ou para permitir sua comercialização do referido 
produto/tecnologia.

23. Uma empresa demonstrou interesse em comerciali-
zar uma patente da UFU, o que posso fazer?
Deve contratar a Agência Intelecto, ela tem profissionais 

técnicos que poderão direcionar a melhor forma de comer-
cializar a tecnologia perante a Lei.

24. Como fazer um Contrato junto ao mercado ou in-
dústria? 
Uma patente da UFU poderá ser licenciada para terceiros 

mediante negociação, pagamento de taxas de licenciamento e 
royalties. Essas taxas serão divididas em três partes. A par-
cela que cabe ao inventor, será dividida conforme o acordo 
prévio feito entre os inventores envolvidos.

O licenciamento não necessariamente pode gerar um 
ganho financeiro, poderá também resultar em financiamen-
to para um projeto de pesquisa patrocinado pelo licenciado, 
como pagamento pela licença ou parte dele. A divisão de 
transferência de tecnologia e empreendedorismo acompanha 
o processo de licenciamento e poderá fornecer informações 
adicionais aos interessados.

25. Existe o risco de que algum funcionário do INPI re-
vele a terceiros a invenção de um pedido em trâmite?
Não. Todos os pedidos tramitam no mais estrito sigilo du-

rante o período de dezoito meses (salvo pedido de publicação 
antecipada pelo depositante) até o período da publicação na 
Revista de Propriedade Industrial.
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26. Onde posso encontrar informação geral sobre pro-
priedade intelectual?
Nos seguintes sites:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial:
www.inpi.gov.br/portal/

Organização Mundial da Propriedade Intelectual:
www.wipo.int/portal/en/

Instituto Europeu de Patentes:
www.epo.org/

United States Patent and Trademark Office
www.uspto.gov/

RMPI – Rede Mineira de Propriedade Intelectual:
www.redemineirapi.com/

Fortec – Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 
Transferência de Tecnologia:
www.fortec-br.org/
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11. ANEXOS

Anexo 1: Resolução nº 008/2006 

RESOLUÇÃO nº. 08/2006, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Cria o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT de que trata a Lei nº 
10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 
5.563, de 11 de outubro de 2005; dispõe sobre a proteção de direitos 
relativos à propriedade intelectual e estabelece regras gerais para 
a transferência de tecnologia no âmbito da Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU; delega competências e dá outras providências. 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDER-
AL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento no art. 12, incisos V, VI e VIII, do Estatuto, no art. 13, 
incisos V, VI e VIII, do Regimento Geral, e art. 39, § 1º, do Regi-
mento Interno do Conselho Universitário; e CONSIDERANDO a 
autonomia universitária constante do art. 207, da Constituição 
Federal, como dos arts. 53 e 54, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; CONSIDERANDO o disposto no art. 16, da Lei nº 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo art. 17, do Decreto 
nº 5.563, de 11 de outubro de 2005; CONSIDERANDO a necessi-
dade de organizar, no âmbito da Universidade, estrutura destinada 
a incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no am-
biente produtivo, por força da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 
2004; CONSIDERANDO a necessidade de atender ao disposto na 
legislação referente à Propriedade Intelectual no Brasil; e ainda, 
CONSIDERANDO a necessidade de delegar competências, com o 
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propósito de descentralizar ações e dar celeridade na tramitação 
de procedimentos e iniciativas que visem à inovação tecnológica, à 
proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia 
no âmbito Institucional; 

R E S O L V E: 

I

DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT 

Art. 1º. Criar o NIT, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 
2005, e dispor, em caráter geral, sobre a sua vinculação, estrutura, 
objetivos, competências, funcionamento e diretrizes gerais, na con-
formidade das disposições seguintes. 

§ 1º O NIT de que trata este artigo, para o fim de integrar a estru-
tura da Universidade, será incorporado ao organograma funcional 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPP, desempen-
hando natureza de assessoria e sendo dirigido por assessor especial, 
indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e nomeado 
pelo Reitor, na forma legal.

§ 2º Constitui missão do NIT fortalecer o relacionamento da UFU 
com a comunidade, envolvendo órgãos de governo, empresas e de-
mais organizações da sociedade civil, com o objetivo de criar opor-
tunidades para que as atividades de ensino e pesquisa se beneficiem 
dessas interações e promover, como estratégia deliberada, a trans-
ferência do conhecimento em prol do desenvolvimento econômico, 
tecnológico e social do país. 

§ 3º O NIT adotará a denominação “Agência Intelecto”. 

§ 4º Poderá o NIT ser desmembrado em divisões e setores, medi-
ante justificativa fundamentada do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Gra-duação, apresentada ao Reitor, o qual, por delegação de com-
petência do Conselho Universitário, e mediante portaria específica, 
poderá criar a estrutura proposta. 

II

CONCEITUAÇÕES 
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Art. 2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes 
conceituações, emanadas do Decreto nº 5.563/2005, e outras, em 
atendimento às necessidades da Universidade, para facilitar a co-
municação entre os usuários da Agência Intelecto e sua estrutura 
funcional:  

I – agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública 
ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de 
ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da 
ciência, da tecnologia e da inovação; 

II – criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, 
programa de computador, topografia de circuito integrado, nova 
cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro 
desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o 
surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incre-
mental, obtida por um ou mais criadores; 

III – criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor 
de criação;   

IV – inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, 
processos ou serviços; 

V – Instituição Científica e Tecnológica – ICT: órgão ou entidade 
da administração pública que tenha por missão institucional, 
entre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada 
de caráter científico ou tecnológico; 

VI – Núcleo de Inovação Tecnológica: núcleo ou órgão consti-
tuído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política 
de inovação; 

VII – instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da 
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar 
apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvi-
mento institucional, científico e tecnológico; 

VIII – pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo mil-
itar ou emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada 
de caráter científico ou tecnológico; e 



112                   Propriedade Intelectual na UFU: proteção e negociação

IX – inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo 
efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, ob-
tentor ou autor de criação. 

Parágrafo único – Equipara-se ao inventor independente, para efei-
to do disposto no inciso anterior, o servidor público, civil, militar ou 
o empregado público, quando a invenção, obtenção ou a autoria de 
criação, cumulativamente: 

I – não decorra do exercício das atribuições do cargo efetivo; e 

II – não obtiver, de qualquer forma, participação de órgão e/ou de 
entidade públicos na invenção, obtenção ou autoria de criação.

III 

VINCULAÇÃO E ESTRUTURA

Art. 3º O NIT ficará vinculado à PROPP, cabendo ao Pró-Reitor 
daquela pasta a iniciativa de propor ao Reitor o dimensionamento e 
a viabilização de sua estrutura funcional. 

Art. 4º O NIT se constitui de estrutura logística, de recursos huma-
nos e de materiais, em nível de Assessoria.

Parágrafo único. O desmembramento do NIT em Divisões e Setores 
dependerá de estudos de viabilização técnica e operacional, ficando a 
cargo da PROPP, por intermédio de seu Pró-Reitor, a proposição da 
estrutura, acompanhada de justificativa e metodologias de trabalho. 

Art. 5º Fica delegada competência ao Reitor para criar e organizar 
a estrutura do NIT, por intermédio de Portaria específica, tendo por 
base a proposta da PROPP. 

Parágrafo único. A PROPP deverá apresentar, no prazo máximo de 
180 dias, a contar da data de aprovação da presente Resolução, a 
proposição de que trata o artigo anterior, podendo esse prazo, me-
diante justificativa circunstanciada, ser prorrogado, a critério do 
Reitor. 

IV 

OBJETIVOS 

Art. 6º É objetivo do NIT dar apoio às ações que tenham por fun-
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damento a inovação tecnológica em todos os segmentos da ciência 
e da tecnologia, especialmente as matérias tratadas pelas Leis nºs. 
9.279, de 15 de maio de 1996 (direitos e obrigações relativos a pro-
priedade industrial), 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (proteção 
de propriedade intelectual de programa de computador e sua co-
mercialização), 8.974, de 5 de janeiro de 1995 (uso das técnicas de 
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos 
geneticamente modificados), 9.456, de 28 de abril de 1997 (proteção 
de cultivares) e demais legislações afins. 

Art. 7º Para a consecução de seus objetivos, o NIT poderá se valer 
de todas as estruturas existentes na Universidade Federal de Uber-
lândia, mediante entendimento prévio entre cada dirigente da res-
pectiva área, tanto da atividade-meio quanto da atividade-fim da 
Instituição. 

§ 1º Para dar cumprimento ao disposto neste artigo, e havendo ne-
cessidade, o Reitor poderá editar portaria com o propósito de regu-
lar o atendimento das solicitações do NIT, podendo delegar com-
petência ao Pró-Reitor de Pesquisa e de Pós-Graduação para tanto, 
desde que obedecidos os objetivos e as competências constantes de-
sta Resolução.  

§ 2º O apoio do NIT nas questões ligadas a direitos autorais, regidos 
pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, se restringe a orienta-
ções aos membros da comunidade acadêmica interessada. 

V 

COMPETÊNCIAS 

Art. 8º Compete ao NIT (Agência Intelecto):   

I – implementar, sedimentar e zelar pela manutenção da política 
institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, 
inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

II – avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades 
e projetos de pesquisa para o atendimento as disposições da Lei 
nº 10.973, de 2004, e seu Regulamento, o Decreto nº 5.563/2005; 

III – avaliar solicitação de inventor independente para adoção 
de invenção na forma do art. 23, do Decreto nº 5.563/2005, com-
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preendendo o seguinte: 

a) ao inventor independente que comprove depósito de pe-
dido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação 
pela Universidade, por intermédio do Núcleo, que decidirá 
livremente quanto à conveniência e oportunidade da solicita-
ção, visando à elaboração de projeto voltado à sua avaliação 
para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e indus-
trialização pelo setor produtivo; 

b) o projeto de que trata a alínea anterior pode incluir, en-
tre outros, ensaios de conformidade, construção de protótipo, 
projeto de engenharia e análises de viabilidade econômica e 
de mercado; 

c) a invenção será avaliada pelo NIT, o qual submeterá o 
projeto à PROPP para decidir sobre a sua adoção, mediante 
contrato; 

d) o NIT informará ao inventor independente, no prazo má-
ximo de seis meses, a decisão quanto à adoção a que se refere 
a alínea “a”, do inciso III, deste artigo; 

e) adotada a invenção, o inventor independente comprom-
eter-se-á, mediante Contrato, a compartilhar os ganhos 
econômicos auferidos com a exploração industrial da inven-
ção protegida; e 

f) o NIT dará conhecimento ao inventor independente de to-
das as etapas do projeto, quando solicitado. 

IV – opinar pela conveniência e promover o pedido de registro 
ou o pedido de patente no órgão competente e acompanhar o 
processo de proteção, nacional e/ou internacional, das criações 
desenvolvidas na instituição, e o seu licenciamento; 

V – promover as ações de transferência de tecnologia, licencia-
mento, industrialização e comercialização, direta ou indireta-
mente, mediante celebração de instrumentos contratuais e con-
gêneres, e diligenciar toda e qualquer iniciativa que vise esse 
propósito; 

VI – opinar quanto à conveniência de divulgação das criações 
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desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual; e   

VII – acompanhar e zelar pela manutenção e defesa dos títulos 
de propriedade intelectual da instituição. 

Parágrafo único. Ficará a critério do NIT a aceitação, ou não, medi-
ante justificativa fundamentada, de criações susceptíveis das ações 
previstas neste artigo, observados os seguintes pressupostos: 

I – quando a criação originar-se de inventor independente, não será 
cabível qualquer recurso contra decisão que negar a sua aceitação; 

II – quando a criação originar-se de criador ou pesquisador público, 
serão admitidos os recursos previstos no Regimento Geral da Uni-
versidade; e 

III – nenhum ressarcimento será devido, pela Universidade, em 
razão da negativa de aceitação de criação susceptível das ações pre-
vistas neste artigo. 

VI 

DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES 
ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO 

Art. 9º A Universidade, por intermédio do NIT, poderá estimular 
e apoiar o desenvolvimento de projetos de cooperação, envolvendo 
empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins 
lucrativos e voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimen-
to, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores. 

§ 1º O apoio previsto neste artigo poderá contemplar redes e proje-
tos nacionais e internacionais de pesquisa tecnológica, e ações de 
empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inova-
ção, inclusive incubadoras de empresas e parques tecnológicos. 

§ 2º Os projetos de cooperação de que trata este artigo serão pro-
postos pelas Unidades Acadêmicas e/ou Órgãos da Administração 
Superior, e por eles aprovados, por seus Conselhos, mediante prévio 
parecer do NIT, de conformidade com regulamento específico para 
esse fim, a ser editado pela PROPP. 

Art. 10. As Unidades Acadêmicas e/ou Órgãos da Administração 
Superior, após parecer favorável do NIT (art. 8º, II, desta Reso-
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lução), poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, 
nos termos de contrato ou convênio: 

I – compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 
materiais e demais instalações com microempresas e empresas de 
pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para 
a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de suas ativi-
dades fins; e 

II – permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, ins-
trumentos, materiais e demais instalações existentes em suas 
próprias dependências por empresas nacionais e organizações de 
direito privado sem fins lucrativos, voltada para atividades de pes-
quisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua 
atividade-fim, nem com ela conflite. 

§ 1º A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I 
e II, deste artigo, obedecerão às prioridades, critérios e requisitos 
aprovados e divulgados, assim como será assegurada a igualdade 
de oportunidades às empresas e organizações interessadas, na con-
formidade de regulamento específico. 

§ 2º A iniciativa de compartilhamento e a permissão de utilização de 
estruturas físicas previstas nos incisos I e II, deste artigo, será da 
respectiva Unidade Acadêmica e/ou Órgão da Administração Supe-
rior, devidamente aprovada pelo seu Conselho.   

§ 3º Fica delegada competência ao Reitor para expedir o regula-
mento de que trata o § 1º deste artigo, mediante portaria, com base 
em proposta a ser apresentada pela PROPP, ouvido o NIT. 

Art. 11. A Universidade poderá participar minoritariamente do 
capital de empresa privada de propósito específico que vise ao de-
senvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção 
de produto ou processo inovador, desde que haja previsão orçamen-
tária e autorização do Presidente da República. 

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados ob-
tidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na pro-
porção da respectiva participação. 
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VII 

DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
DE INOVAÇÃO 

Art. 12. É compromisso da Universidade, ouvido o NIT, celebrar 
contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para 
outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desen-
volvida, tanto a título exclusivo como não exclusivo.  

Parágrafo único. A transferência de tecnologia e o licenciamento 
para outorga de direito de uso ou de exploração de criação reconhe-
cida em ato do Presidente da República ou de Ministro de Estado, 
por ele designado, como de relevante interesse público, observará o 
disposto no art. 6º, do Decreto nº 5.563/2005, em cada caso. 

Art. 13. É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de licitação, pela Univer-
sidade, para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de 
direito de uso ou de exploração de criação protegida. 

§ 1º A contratação de que trata o caput, quando for realizada com 
dispensa de licitação e houver cláusula de exclusividade, será pre-
cedida da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios 
para qualificação e escolha do contratado.   

§ 2º O edital conterá, entre outras, as seguintes informações: 

I – objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licen-
ciamento, mediante descrição sucinta e clara; 

II – condições para a contratação, entre elas a comprovação da 
regularidade jurídica e fiscal do interessado, e sua qualificação 
técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, ob-
jeto do contrato; 

III – critérios técnicos objetivos para qualificação da contrata-
ção mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, 
objeto do contrato; e 

IV – prazos e condições para a comercialização da criação, objeto 
do contrato. 

§ 3º Em igualdades de condições, será dada preferência à contrata-
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ção de empresas de pequeno porte. 

§ 4º O edital de que trata o § 1º será publicado no Diário Oficial da 
União e divulgado na rede mundial de computadores pela página 
eletrônica da Universidade, tornando públicas as informações es-
senciais à contratação. 

§ 5º A empresa contratada, detentora do direito exclusivo de explo-
ração de criação protegida, perderá esse direito caso não comercia-
lize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, 
podendo a Universidade proceder a novo licenciamento. 

§ 6º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecno-
logia ou ao licenciado e for dispensada a licitação, a contratação 
prevista no caput poderá ser firmada diretamente, sem necessidade 
de publicação de edital, para fins de exploração de criação que dela 
seja objeto, exigida a comprovação da regularidade jurídica e fiscal  
do contratado, assim como a sua qualificação técnica e econômico-
financeira. 

Art. 14. A Universidade poderá obter o direito de uso ou de explo-
ração de criação protegida, mediante parecer favorável do NIT e do 
Órgão Jurídico que a representa, sendo imprescindível a elaboração 
de instrumento contratual para esse fim, no qual sejam estabeleci-
dos os direitos e obrigações das partes. 

Parágrafo único. Na elaboração de instrumento contratual serão 
observados os princípios e os dispositivos pertinentes a contratos 
administrativos regidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
no que couber. 

VIII 

DA GESTÃO DE RECURSOS 

Art. 15. A gestão de recursos financeiros oriundos das atividades 
decorrentes dos objetivos e das competências atribuídas ao NIT – 
Agência Intelecto – será exercida, preferencialmente, pela Univer-
sidade, com observância dos critérios e normas do Sistema de Ad-
ministração Financeira do Governo Federal – SIAFI e da legislação 
federal correlata. 

§ 1º Os recursos financeiros auferidos diretamente pela transferên-
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cia de tecnologia são considerados receita própria, enquadrada na 
fonte 250 (duzentos e cinquenta). 

§ 2º Os recursos oriundos de convênios, acordos, ajustes, auxílios e 
outras avenças congêneres, celebrados com a União, Estados, Mu-
nicípios, Distrito Federal e seus órgãos, autarquias e fundações, 
obedecerão às normas do respectivo concedente, naquilo que não 
conflitar com a legislação federal e, também, na conformidade do 
que dispuser o instrumento contratual. 

Art. 16. A gestão de recursos financeiros de que trata o art. 15 
poderá ser exercida por outra entidade de Direito Público ou Priva-
do, mediante justificativa circunstanciada e motivada da PROPP, 
com base em parecer fundamentado do NIT.   

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, a PROPP constituirá pro-
cesso administrativo formal, numerado, autuado, numeradas e ru-
bricadas suas folhas, de acordo com as ocorrências cronológicas, o 
qual conterá, no mínimo, os seguintes expedientes e procedimentos: 

I – documentação inicial; 

II – parecer, fundamentado e conclusivo, da área de planeja-
mento e orçamento da Universidade, quanto à inviabilidade de 
gestão orçamentária e financeira pelos critérios e regime adota-
dos pelo SIAFI; 

III – autorização do ordenador de despesas da Universidade, 
quanto à gestão dos recursos por outra pessoa jurídica, pública 
ou privada; e   

IV – devolução dos autos à PROPP para encaminhamentos e 
viabilização do objeto.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à hipótese de contratação 
de fundação de apoio, na conformidade da Lei nº 8.958, de 20 de 
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.205, de 14 de 
setembro de 2004, devendo, ainda, serem observadas as demais 
regras contidas nas Resoluções nºs 01/96, do Conselho Diretor, e 
04/2002, do Conselho Universitário. 

§ 3º As contratações de que trata este artigo não geram direitos 
de quaisquer espécies, de propriedade intelectual, de patente, ou 
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de exploração econômica, ressalvadas as hipóteses previstas legal-
mente e ajustadas em instrumentos contratuais específicos. 

IX 

DO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA E APLICAÇÃO DE RECURSOS AUFERIDOS 

Art. 17. Os rendimentos auferidos da exploração econômica de in-
ventos e criações e de transferência de tecnologia, sob a forma de 
cessão de direitos, royalties, lucros de exploração direta ou indi-
reta, participação regulada por contratos, convênios, ajustes e ins-
trumentos congêneres, a qualquer título, obedecerão as seguintes 
proporções: 

I – é assegurada ao inventor, criador, ou melhorista, a participa-
ção de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos acima referidos; e 

II – 2/3 (dois terços) pertencerão à Universidade, assim distribuí-
dos: a) 50% serão destinados à melhoria da estrutura física e 
manutenção das atividades da PROPP, especialmente em apoio 
a projetos de pesquisa científica e tecnológica e ações do NIT, 
incluindo despesas com taxas, emolumentos, registro de pat-
entes, licenciamento e gastos conexos; e b) 50% serão destinados 
à melhoria da estrutura física e manutenção de atividades, ex-
clusivamente de pesquisa, da(s) Unidade(s) Acadêmica(s) e/ou 
órgãos da Administração Superior, na proporção da respectiva 
contribuição, quando a inovação dela(s) se originar, conforme 
estabelecido previamente entre as partes.   

Parágrafo único. A repartição e a fruição do aproveitamento 
econômico deverão ser estabelecidas em contratos específicos, ou 
em outros ajustes formais congêneres, firmados entre a Universi-
dade e as partes interessadas. 

X 

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

Art. 18. As informações, os direitos relativos à propriedade in-
dustrial, depósitos de patentes, registros, contratos, convênios, os 
produtos ou processos de qualquer natureza, sequências, genes, re-
sultantes direta, indireta, completa ou parcialmente de atividades 
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realizadas em consequência dos projetos e planos de trabalho decor-
rentes de toda e qualquer ação do NIT serão objeto de sigilo.  

§ 1º Para fins desta Resolução, o termo “informação restrita” signifi-
cará todas as informações relativas ao conhecimento novo gerado a 
partir das pesquisas desenvolvidas na UFU.  

§ 2º Qualquer “informação restrita” relativa a ações ou em que, de 
qualquer forma haja a participação do NIT, somente poderá ser 
objeto de divulgação ou publicação, após aprovação expressa e por 
escrito das partes envolvidas, obrigando-se, em caso de publicação, 
a consignar destacadamente todos os participantes diretamente en-
volvidos no objeto (invenção, modelo de utilidade, cultivares, pro-
grama de computador, etc.). 

§ 3º Todos os servidores, empregados, estagiários, prepostos e de-
mais pessoas que atuam nas ações do NIT deverão manter sigilo 
e confidencialidade quanto a resultados, processos, documentos, 
informações e demais dados de que tenham ciência, ressalvadas 
autorizações prévias e por escrito das partes diretamente interes-
sadas em cada operação, processo, invenção, cultivar, programa de 
computador e demais coisas susceptíveis de proteção. 

§ 4º Em contratos, acordos, convênios, ajustes, termos de compro-
missos e instrumentos afins, os partícipes deverão prever cláusula 
de sigilo e confidencialidade de modo a preservar os resultados pas-
síveis de proteção a salvo de influência externa ao Núcleo, tais como 
sabotagem, apropriação indevida de processo, fórmula, programa 
de computador ou qualquer outra produção que seja alvo de estudos 
e participação do NIT ou terceiros, na qualidade de inventores, cria-
dores, melhoristas e assemelhados. 

XI 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Art. 19.  É facultado à Universidade prestar a instituições públicas 
ou privadas serviços compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973, 
de 2004, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica 
e tecnológica no ambiente produtivo.   

§ 1º A prestação de serviços prevista no caput dependerá de aprova-
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ção direta do Reitor ou, indiretamente, mediante delegação de com-
petência formalizada em ato próprio. 

§ 2º O servidor ou o empregado público envolvido na prestação de 
serviços prevista no caput poderá receber retribuição pecuniária, 
diretamente da Universidade ou de instituição de apoio com que 
esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável 
e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no 
âmbito da atividade contratada. 

§ 3º O valor do adicional variável de que trata o § 2º fica sujeito à 
incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada 
em qualquer hipótese a incorporação aos vencimentos, à remunera-
ção ou aos proventos, da mesma forma que a referência como base 
de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva 
ou pessoal. 

§ 4º O adicional variável de que trata este artigo configura, para 
os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho 
eventual. 

§ 5º Somente poderá perceber o adicional variável servidor que atue 
diretamente no objeto da contratação, de forma que o seu resultado 
esperado não seria alcançado se não houvesse a participação do ser-
vidor. 

§ 6º Considera-se servidor, para os fins deste artigo: 

a) aquele abrangido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; e 

b) aquele abrangido por contrato firmado sob a égide da Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, art. 2º, incisos IV,  V,  VI, 
alínea “h”, e VII.    

§ 7º Na hipótese de o adicional variável ser pago por fundação de 
apoio, de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, até 
que sobrevenha regulamentação oficial específica, serão observadas 
as mesmas formalidades, exigências e valores estipulados pela 
Resolução pertinente, vedado o pagamento cumulativo com a retri-
buição de que trata o art. 20 desta Resolução. 
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XII 

DAS PARCERIAS E DA BOLSA DE ESTÍMULO À INOVAÇÃO 

Art. 20. É facultado à Universidade celebrar acordos de parceria 
para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tec-
nológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com 
instituições públicas e privadas. 

§ 1º O servidor ou o empregado público, pertencente ao quadro da 
Universidade, envolvido na execução das atividades previstas no 
caput poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de 
instituição de apoio ou agência de fomento. 

§ 2º Na hipótese de a bolsa de estímulo à inovação ser paga por 
fundação de apoio, de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994, até que sobrevenha regulamentação oficial específica, serão 
observados as mesmas formalidades, exigências e valores estipula-
dos pela Resolução pertinente, vedado o pagamento cumulativo com 
a retribuição de que trata o art. 19 desta Resolução. 

§ 3º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da pro-
priedade intelectual e a participação nos resultados da exploração 
das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o 
direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 
6º do Decreto nº 5.563/2005. 

§ 4º A propriedade intelectual e a participação nos resultados refe-
ridas no § 2º serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na 
proporção equivalente ao montante do valor agregado do conheci-
mento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, 
financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes. 

§ 5º A bolsa de estímulo à inovação de que trata o § 2º, concedida 
diretamente por instituição de apoio ou por agência de fomento, 
constitui-se em doação civil a servidores e/ou empregados da Uni-
versidade, para realização de projetos de pesquisa científica e tec-
nológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cu-
jos resultados não revertam economicamente para o doador nem 
importem em contraprestação de serviços.

§ 6º Somente poderão ser caracterizadas como bolsas aquelas que 
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estiverem expressamente previstas, identificados os seus valores, 
periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se 
refere este artigo.   

§ 7º As bolsas concedidas nos termos deste artigo são isentas do im-
posto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de incidência 
da contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da 
Lei nº 8.212, de 1991. 

XIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. Todos os atos de delegação de competência destinados a 
regular matérias tratadas nesta Resolução observarão os preceitos 
contidos nos artigos 261 a 266, do Regimento Geral da Universi-
dade. 

Parágrafo único. Os atos administrativos de que trata este artigo 
serão editados sob a forma de portaria, precedido do exame prévio 
do Órgão Jurídico da Universidade. 

Art. 22. A PROPP, sempre que possível e para tratar situações fre-
quentes, deverá adotar padronização de rotinas e de formulários no 
âmbito das atividades do NIT de que trata esta Resolução. 

§ 1º Devem ser alvo de padronização os seguintes expedientes, des-
de que se enquadrem no conceito “situações frequentes”: 

I –  contratos; 

II –  requerimentos; 

III – termos de compromissos; 

IV – convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres; 

V – declarações; 

VI – planilhas de preços, de formação de custos e análogas; 

VII – protocolos; 

VIII – outros, cuja frequência de utilização seja evidenciada. 
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§ 2º Os modelos padronizados de expedientes serão instituídos por 
ato administrativo da PROPP, ouvido o Órgão Jurídico da Universi-
dade quando se tratar de contratos, convênios, declarações, termos 
de compromissos, certidões e demais instrumentos congêneres dos 
quais possam decorrer, de qualquer forma, obrigações de uma ou 
mais partes. 

Art. 23. Quaisquer atividades que se relacionem com o estatuído 
nesta Resolução só poderão ser exercidas por servidores da Univer-
sidade, ressalvadas as hipóteses previstas em leis federais e desde 
que respaldadas por instrumentos jurídicos adequados.   

Art. 24. Todas as divulgações, comunicações, publicações e outras 
formas de transmissão de mensagens escritas, televisivas, ra-
diofônicas, eletrônicas e assemelhadas, que se relacionem com as 
atividades do NIT, deverão mencionar o nome deste, precedido da 
sigla e/ou do nome da Universidade. 

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela PROPP, ouvida a 
Procuradoria-geral da Universidade. 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Uberlândia, 4 de agosto de 2006.
Arquimedes Diógenes Ciloni

Presidente CONSUL
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Anexo 2: Resolução 005/2013

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

RESOLUÇÃO nº 05/2013, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Altera a Resolução nº 02/2010, do Conselho Universitário, no art. 
24 do Regimento Interno da Reitoria, dá nova redação ao art. 2º 
da Resolução, para repristinar a Resolução nº 08/2006, e altera o 
anexo que contém o organograma da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDER-
AL DE UBERLÂNDIA, no uso das competências que lhe são con-
feridas pelo art. 12 do Estatuto, em reunião realizada aos 22 dias 
do mês de fevereiro do ano de 2013, tendo em vista a aprovação do 
Parecer no 17/2013 de um de seus membros, e CONSIDERANDO a 
necessidade de alteração no Regimento Interno da Reitoria contido 
na Resolução nº 02/2010, no que diz respeito ao art. 24, do Capítulo 
III que trata do organograma e competências das Diretorias da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; e ainda, CONSIDERANDO 
a necessidade de restabelecer a Resolução nº 08/2006 deste Conse-
lho, tendo em vista a existência do Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT), que passa a ser a Diretoria de Inovação e Transferência de 
Tecnologia, denominada “Agência Intelecto”, indispensável ao de-
senvolvimento das atividades de pesquisa, inovação e proteção do 
conhecimento no âmbito da Universidade e junto às agências de 
fomento,

R E S O L V E:

Art. 1º O art. 24, do Capítulo III, do Regimento Interno da Reito-
ria, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 24. A Diretoria 
de Inovação e Transferência de Tecnologia, denominada “Agência 
Intelecto”, é o órgão executivo responsável pelo assessoramento, 
na formulação e execução de políticas, diretrizes e normas relacio-
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nadas à gestão da propriedade intelectual, inovação e empreend-
edorismo no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, bem 
como pela sedimentação e manutenção da política institucional de 
estímulo à proteção das criações e promoção do licenciamento e ou 
transferência do conhecimento gerado na UFU por meio da avalia-
ção e comercialização de tecnologias, prospecção de oportunidades 
de parceria com instituições públicas e privadas nacionais e inter-
nacionais, dentre outras ações.

Parágrafo único. A Diretoria de Inovação e Transferência de Tecno-
logia – “Agência Intelecto” contará com as seguintes Divisões:

I – Divisão de Propriedade Intelectual e Inovação; e

II – Divisão de Transferência de Tecnologia e Empreendedoris-
mo”.

Art. 2º O art. 2º da Resolução nº 02/2010 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
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Anexo 3: Termo de Sigilo (Minuta)

O Termo de Sigilo deve ser adotado tanto nos procedimentos in-
ternos na UFU, quanto em outros relacionados com agentes exter-
nos. Internamente, o Termo de Sigilo deve ser adotado em todos os 
laboratórios de pesquisa, e assinado pelos pesquisadores que o fre-
quentam regularmente, bem como os visitantes, técnico-adminis-
trativos de apoio, estagiários, bolsistas, alunos, empresas parceiras 
e prestadores de serviço. Cabe ainda o Termo de Sigilo como anexo 
aos Contratos de Cooperação para Pesquisa e Desenvolvimento de 
Produtos e Processos Inovadores, se não constar de cláusulas espe-
cíficas, ou nos casos de contatos com empresas ou terceiros visando 
à transferência/licenciamento de tecnologias protegidas da UFU e 
demais situações em que a confidencialidade das informações deve 
ser mantida, ou que envolvam acesso a informações ainda não di-
vulgadas pela UFU e/ou passíveis de proteção pela legislação da 
Propriedade Intelectual ou segredo industrial.

Minuta

TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente Termo, (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, 
endereço completo, CPF e RG), do Departamento/Unidade da Uni-
versidade Federal de Uberlândia (ou da empresa, se for o caso), se 
obriga a manter o mais absoluto sigilo com relação a toda e qualquer 
informação a que tiver acesso sobre pesquisa desenvolvida no âm-
bito dessa Universidade. Para tanto, declara e se compromete: 

a) a manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer 
outra forma, de todos os dados, informações científicas e técni-
cas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participação, 
podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, desenhos, 
cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, 
croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, 
disquetes, processos, projetos, dentre outros; 

b) a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em 
hipótese alguma, a terceiros, de dados, informações científicas 
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ou materiais obtidos com sua participação, sem a prévia análise 
da Agência Intelecto sobre a possibilidade de proteção, nos 
órgãos especializados, dos resultados ou tecnologia envolvendo 
aquela informação; 

c) a não tomar, sem autorização da Universidade, qualquer me-
dida com vistas a obter para si ou para terceiros, os direitos de 
propriedade intelectual relativos às informações sigilosas a que 
tenham acesso. 

d) que todos os documentos, inclusive o caderno de protocolo, 
contendo dados e informações relativas a qualquer pesquisa são 
de propriedade do Laboratório do Departamento/Unidade da 
Universidade Federal de Uberlândia; 

e) que todos os materiais, sejam genéticos, modelos, protótipos 
e/ou outros de qualquer natureza pertencem ao Laboratório do 
Departamento/Unidade da Universidade Federal de Uberlân-
dia. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, 
e o seu não cumprimento acarretará todos os efeitos de ordem 
penal, civil e administrativa contra seus transgressores.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo, fica 
eleito o foro da Comarca de Uberlândia, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Uberlândia, xxx, de xxx, de xxxx. 
Nome, endereço e CPF da pessoa 

Assinaturas do Chefe do Laboratório e do 
Chefe do Departamento/Unidade
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Anexo 4: Termo de Acordo dos Autores/Inventores 
(Minuta)

Os Termos de Acordo entre autores/inventores devem ser utilizados 
pelos grupos de pesquisadores envolvidos na realização de pesqui-
sas que possam gerar inovação passível de proteção pela legislação 
em vigor (em todas as modalidades: patentes, desenho industrial, 
registro de software, cultivares). Ele é o instrumento jurídico que 
irá regular, entre os pesquisadores, a distribuição da parte dos ga-
nhos econômicos que couber a cada um, conforme sua participação 
no desenvolvimento da pesquisa. A Agência Intelecto orienta que os 
pesquisadores definam esses percentuais e se utilizem da minuta 
deste Termo de Acordo para facilitar a posterior distribuição da 
cota parte devida a cada um de acordo com a política da UFU (um 
terço, segundo a Resolução nº 008/2006).

MINUTA

TERMO DE ACORDO ENTRE AUTORES/INVENTORES

Por este instrumento, _______________ (nacionalidade, estado 
civil, endereço, CPF, matrícula nº. professor/pesquisador do De-
partamento de __________da Universidade Federal de Uberlân-
dia; e ______________, (nacionalidade, estado civil, endereço, CPF, 
matrícula nº. ), professor do Departamento de _________da Univers-
idade Federal de Uberlândia, considerados autores/inventores prin-
cipais, e _______________, (nacionalidade, estado civil,  endereço, 
CPF, matrícula nº. ) estudante do curso de graduação ou programa 
de pós-graduação__________ e o técnico administrativo____________
(nacionalidade, estado civil, endereço, CPF, matrícula nº. ), consid-
erados autores/inventores secundários, diretamente responsáveis 
pela criação e desenvolvimento da Propriedade Intelectual  relacio-
nada com o Projeto de Pesquisa intitulado (título, área, e/ou linha 
de pesquisa)__________________ ,sob a coordenação do Professor 
________________________, celebram o presente termo de acordo 
conforme as seguintes cláusulas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto definir a participa-
ção de cada pesquisador aqui qualificado como autor/inventor na 
realização do Projeto de Pesquisa acima descrito, bem como no de-
senvolvimento de um produto ou processo, na criação de uma obra 
intelectual e/ou em qualquer atividade que dele advir.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROJETO DE PESQUISA

2.1 – O Projeto de Pesquisa acima intitulado “...................” será 
desenvolvido na Unidade Acadêmica  ...................., departamento/
laboratório? ... objetivando ........... 

2.2 – As publicações referentes ao desenvolvimento da mencionada 
pesquisa serão de autoria daqueles que participarem do seu desen-
volvimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES OS AUTORES/INVEN-
TORES

3.1 – Os autores/inventores, aqui identificados, se comprometem a 
não divulgar, sob qualquer forma, o conhecimento gerado sem au-
torização do Coordenador do Projeto, durante o prazo de 18 me-
ses após o depósito, até a publicação do pedido na Revista do INPI 
(RPI).

3.2 – Os autores/inventores se comprometem a não repassar ne-
nhum material para terceiros enquanto não tiverem autorização do 
Coordenador da Pesquisa.  

3.3 – Quando da utilização e/ou publicação dos conhecimentos gera-
dos pela pesquisa, de maneira integral ou parcial, deverá sempre 
ser mencionado o nome e/ou a marca da Universidade Federal de 
Uberlândia. 

3.4 – Os autores/inventores declaram estarem cientes de que as 
invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, inovações ou geração de 
novos conhecimentos que resultem em desenvolvimento de produto, 
processo ou serviço, que sejam passíveis da concessão de privilégios, 
nos termos da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e demais 
legislação aplicável, pertencerão à Universidade Federal de Uber-
lândia, como titular ou cotitular da Propriedade Intelectual gerada.  
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3.5 – Os autores/inventores declaram estar cientes de que toda e 
qualquer transferência de tecnologia de titularidade da UFU será 
negociada e coordenada pela Agência Intelecto, cabendo ao pesqui-
sador/inventor encaminhar àquela Agência qualquer interessado 
em aquisição de tecnologia da Universidade.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS DOS AUTORES/INVEN-
TORES

4.1 – Os ganhos financeiros advindos da comercialização, trans-
ferência de tecnologia ou licenciamentos, destinados aos autores/
inventores, serão distribuídos de acordo com a participação de cada 
autor/inventor no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa con-
forme o que segue: 

a) ___ para os autores/inventores principais; 

b) ___ para os autores/inventores secundários

4.2 – Havendo dois autores/inventores principais, fica estipulado 
que cada um terá direito a 50% de participação da porcentagem a 
eles destinada.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia – MG, para diri-
mir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renún-
cia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam este instru-
mento, em ___vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo. 

Uberlândia, xxx, de xxx, de xxx.
Assinaturas dos Autores/inventores 

Assinaturas de duas testemunhas (com CPF e endereço)
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Anexo 5: Normas dos Cadernos de Laboratórios

NORMAS DOS CADERNOS DE LABORATÓRIO

1) O QUE É: 

O caderno de laboratório é um registro de todos os métodos e resul-
tados de um experimento. É a memória do laboratório, além de ser 
um elemento de excelência e de profissionalismo. A partir das infor-
mações nele contidas, podem-se escrever artigos, resumos, e ainda, 
planejar experimentos e interpretar seus resultados. O caderno de 
laboratório é como um diário, no qual se prepara o trabalho que se 
vai fazer e se registra tudo o que aconteceu durante o trabalho. É, 
portanto, uma ferramenta indispensável em qualquer laboratório 
de pesquisa científica e tecnológica.

2) OBJETIVOS DO CADERNO DE LABORATÓRIO: 

O principal objetivo do caderno de laboratório é o de proteger os da-
dos dos experimentos realizados durante qualquer pesquisa. Além 
desse, de caráter geral, tem-se ainda os seguintes objetivos especí-
ficos: a) garantir o rastreamento das experiências do laboratório; 
b) transmitir os conhecimentos do laboratório internamente e a 
terceiros, quando necessário; c) evitar as perdas de informações 
registradas em folhas soltas e outros elementos manuscritos, bem 
como as resultantes da desvinculação dos pesquisadores, evitando-
se solução de continuidade; d) servir de prova em caso de eventual 
litígio.

3) COMO DEVE SER:

A durabilidade do caderno de laboratório é essencial para os fins a 
que se presta e, portanto, ele deve ser limpo, direto, organizado e 
completo. O seu conteúdo, além de subsidiar a condução do projeto 
de pesquisa, servirá para análises futuras de patentes, pois possi-
bilita a repetição do experimento por outra pessoa o que facilita 
a sua continuidade. O Caderno de Laboratório deve ser um docu-
mento onde se prepara o trabalho que se vai fazer e onde tudo o que 
ocorreu durante sua execução. Tal registro pode ser extremamente 
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importante para se verificar o que ocorreu de errado durante um 
experimento e o que pode ser feito para corrigir o problema.

4) NORMAS GERAIS: 

a) O caderno de laboratório deverá ser resistente, de preferência de 
capa dura, sem folhas destacáveis, para evitar danos físicos e per-
das de informações, e de tamanho grande o suficiente para permitir 
anexar fotografias e outras ilustrações, e ainda oferecer espaço para 
relatar os experimentos; 

b) as páginas devem ser numeradas e seguras para que não sejam 
destacadas; 

c) na primeira folha em branco do caderno deve constar: – nome 
do(s) pesquisador(es); – data de início; – nome do projeto e seu breve 
resumo; – nome da agência financiadora e número do processo; 

d) as três primeiras páginas numeradas devem ser reservadas para 
o índice;

e) as anotações devem ser registradas somente nas páginas da di-
reita; as páginas da esquerda devem ser usadas para os cálculos; 

f) as anotações devem ser feitas de forma legível e a caneta esfer-
ográfica (preta ou azul) e assinadas por todos que fizerem uso; 

g) todos os cadernos de laboratório devem ser numerados, e o con-
trole destes deve ficar sob a responsabilidade do chefe de labo-
ratório; 

h) cada projeto de pesquisa deve ter seu próprio caderno ou con-
junto de cadernos; 

i) deve-se escrever: – diretamente no caderno (não se deve fazer 
rascunho); – imediatamente, ou seja, durante a realização do ex-
perimento e não após seu término; – a descrição do experimento 
de forma precisa; – e legível, pois anotações difíceis de serem lidas 
podem suscitar dúvidas que reduzem a credibilidade dos dados; 

j) nenhum dado deve ser apagado e nenhuma página deve ser ras-
gada, para que a autenticidade e validade do caderno não fiquem 
comprometidas; 

l) as correções devem ser feitas traçando-se uma linha por cima 
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de forma que permaneça legível; não rasure e nem apague com 
qualquer tipo de corretivo; as correções devem ser datadas, justifi-
cadas e assinadas; 

m) os espaços em branco entre os dados registrados e a assinatura 
devem ser inutilizados com um traço; 

n) os registros de cada novo experimento devem ser feitos em uma 
nova página; 

o) as abreviaturas, siglas e códigos utilizados devem ser claramente 
definidos; 

p) os cadernos devem sempre permanecer no laboratório.

5) CONTEÚDO:

Os dados registrados no caderno devem indicar: 

a.1) data em que teve início o experimento; 

a.2) título do experimento; 

a.3) o que foi realizado/descrição do experimento; 

a.4) como foi realizado/descrição do objetivo; 

a.5) quem realizou o experimento.

Os registros dos experimentos devem ser feitos da seguinte forma:

b.1) nome e endereço do local onde o experimento está sendo rea-
lizado, no caso de o experimento ter sido realizado em outro local; 

b.2) datas de início e término do trabalho; 

b.3) nomes do(s) experimentador(es); 

b.4) objetivos. 

c) deve-se anotar dados sobre reagentes, produtos, solventes, identi-
ficando-os pelo nome do composto, fórmula, marca e número do lote, 
e dados sobre os aparelhos e equipamentos utilizados, como marca, 
nome do fabricante e origem; 

d) a bibliografia consultada para preparar o trabalho deve ser reg-
istrada; 
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e) o caderno de laboratório deve conter ainda o registro dos resulta-
dos obtidos, conclusões e crítica dos resultados.

6) O CADERNO DE LABORATÓRIO COMO MEIO DE PROVA E 
SUBSÍDIO À PROTEÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA:

Juridicamente o caderno de laboratório constitui um importante 
meio de prova de anterioridade dos resultados das pesquisas rea-
lizadas, e também de sua autoria, visto que representa a prova 
material da obtenção de resultados de pesquisa realizada por uma 
pessoa em uma determinada data. O caderno de laboratório é um 
importante elemento de uma política de valorização e de proteção 
da pesquisa e do pesquisador. 

Assim, ele se torna uma prova importante em um eventual litígio, 
oferece subsídio para uma publicação científica, para esclarecimen-
tos no caso de um contrato e para um pedido de proteção dos resul-
tados da pesquisa, seja como patente, cultivar ou outra modalidade 
de proteção legal. 

Na Europa a invenção pertence ao primeiro depositante (first to 
file), salvo na ocorrência de fraude, e nos Estados Unidos, pertence 
ao primeiro inventor (first do invent). Em qualquer das hipóteses, 
o caderno de laboratório constitui um elemento chave de prova. O 
Brasil segue o modelo europeu.

7) RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS:

– Os procedimentos decorrentes da pesquisa devem ser anotados 
enquanto estão sendo executados, e, na sua justificada impossibili-
dade, anote no final de sua realização, evitando-se todo e qualquer 
acúmulo de informações não lançadas no caderno de laboratório. 

– Ao fazer as anotações deve-se utilizar uma tinta indelével, sendo 
proibido o uso de apagador ou corretor. 

– As correções devem ser claramente barradas para que fiquem 
legíveis; 

– Toda e qualquer modificação realizada deve ser datada e assi-
nada; 

– As páginas do caderno não devem ser arrancadas em nenhuma 
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hipótese, pois isso levará à nulidade do caderno e das anotações e 
apuração de responsabilidades; 

– A falta de paginação ou página em branco intencional deve ser 
marcada por um longo traço transversal 

– Deve-se escrever as anotações sem passar da linha de cada pá-
gina; 

– Deve-se datar, colar os resultados sob forma de fotos, dados infor-
matizados, gráficos, e análogos, com a respectiva assinatura legível 
em cada página do caderno; 

– Deve-se conservar em um suporte físico (por exemplo, pastas) os 
documentos pertinentes que não puderem ser inseridos no caderno 
de laboratório, devidamente referenciados e assinados. 

– Todas as assinaturas devem ser feitas de maneira clara e legível.
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Anexo 6: Contratos de Cooperação Científica e Tecnológica

Quando da formalização de Contrato de Cooperação Científica e 
Tecnológica para Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e/ou 
Processos Inovadores (envolvendo a UFU e uma ou mais empresas; 
com ou sem financiamento de órgão de fomento), é importante se 
atentar para as informações abaixo:

Cláusula da Responsabilidade das Partes

A empresa DEVERÁ: 

– Deixar claro se o projeto envolverá: 

– a utilização de infraestrutura da empresa: espaço físico, equi-
pamentos, pessoal; 

– a disponibilização de recursos financeiros da empresa – in-
cluindo a remuneração pela utilização de laboratórios/equipa-
mentos; 

– a disponibilização de conhecimentos pré-existentes e/ou sigilo 
industrial. 

– responsabilidade pelos danos físicos e materiais causados pelo 
empregados/servidores da empresa e da Universidade enquanto 
nas instalações da empresa; 

– idem nas instalações da UFU. 

A Universidade DEVERÁ: 

– Deixar clara a participação da Universidade no que se refere a: 

– cessão de pesquisadores: período de tempo direcionado ao pro-
jeto; 

– viabilizar o acesso de bolsistas e demais participantes aos la-
boratórios e bibliotecas; 

– cessão de laboratório pelo período de ...../mês, sob as condições 
e de acordo com os critérios definidos neste Regulamento. 

Outras informações importantes que devem ser observadas quanto 
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às cláusulas dos Direitos de Propriedade Intelectual, quando da for-
malização de contratos:

– A titularidade da propriedade intelectual pertencerá à Uni-
versidade como regra geral, com base na Lei de Propriedade 
Industrial. 

– A cotitularidade com a empresa será aceita conforme previsto 
no Art. 9º, § 3º da Lei de Inovação, quando: 

 – O projeto envolver a utilização de infraestrutura da empresa 
(equipamentos e/ou laboratórios e/ou pessoal); 

 – O projeto envolver investimentos financeiros da empresa; 

 – Ficar comprovado, no caderno de protocolo, que a empresa 
contribuiu com um montante de valor agregado de conhecimen-
tos pré-existentes para o desenvolvimento do produto/processo 
inovador. 

– Em caso de cotitularidade, conforme previsto no Art. 9º, § 2º da 
Lei de Inovação, a cota parte de cada um será objeto de negocia-
ção com a participação da Agência Intelecto e será assegurado à 
empresa o direito de licenciamento exclusivo.
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Anexo 7: Pesquisa Com Potencial de Uso Econômico

BIOPROSPECÇÃO RESOLUÇÕES: 

Resolução nº 06/2003 – CGEN: Estabelece diretrizes para a obten-
ção de anuência prévia para o acesso ao conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético, com potencial ou perspectiva de 
uso comercial. Publicação no D.O.U. 23/7/2003 – Seção 1 – pág. 65 
e 66.

Resolução nº 07/2003 – CGEN : Estabelece diretrizes para a elabo-
ração e análise dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético 
e Repartição de Benefícios firmados entre particulares e que não 
envolvam conhecimento tradicional associado ou componente da 
fauna silvestre. Publicação no D.O.U. 23/7/2003 – Seção 1 – pág. 66.

Resolução nº 09/2003 – CGEN: Estabelece diretrizes para a obten-
ção de anuência prévia junto a comunidades indígenas e locais, 
a fim de acessar componente do patrimônio genético para fins de 
pesquisa científica, sem potencial ou perspectiva de uso comercial. 
Publicação no D.O.U. 14/1/2004 – Seção 1 – págs. 71 e 72.

Resolução nº 11/2003 – CGEN: Estabelece diretrizes para a elabora-
ção e análise dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e 
de Repartição de Benefícios que envolvam acesso a componente do 
patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado provi-
dos por comunidades indígenas ou locais. Publicação no D.O.U. 
5/4/2004 – Seção 1 – pág. 55.

Resolução 12/2003 – CGEN: Estabelece diretrizes para a obtenção 
de anuência prévia para acesso a componente do patrimônio gené-
tico com finalidade de bioprospecção ou desenvolvimento tecnológi-
co. Publicação no D.O.U. 5/4/2004 – Seção 1 – pág. 56.

Resolução 13/2003 – CGEN: Estabelece procedimentos para a 
remessa, temporária ou definitiva, de amostra de componente do 
patrimônio genético existente em condição in situ, no território na-
cional, plataforma continental e zona econômica exclusiva, mantida 
em condição ex situ, que não apresente capacidade de multiplica-
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ção, regeneração ou reprodução para desenvolvimento de pesquisa 
científica sem potencial de uso econômico, e dá outras providências. 
Publicação no D.O.U. 11/5/2004 – Seção 1 – págs. 88 e 89.

Resolução 14/2003 – CGEN: Estabelece procedimentos para a 
remessa, temporária ou definitiva, de amostra viva de compo-
nente do patrimônio genético de plantas, liquens, fungos e algas 
macroscópicos que apresentem capacidade de multiplicação, regen-
eração ou reprodução, existente em condições in situ no território 
nacional na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, 
mantida em condições ex situ, para desenvolvimento de pesquisa 
científica sem potencial de uso econômico. Publicação no D.O.U. 
8/6/2004 – Seção 1 – págs. 82 a 84 e 14/6/2004 – Seção 1 – pág. 77.

Resolução 15/2003 – CGEN: Estabelece procedimentos para o trans-
porte de amostra de componente do patrimônio genético existente 
em condição in situ, no território nacional, plataforma continental 
e zona econômica exclusiva, mantida em condição ex situ, exclusi-
vamente para desenvolvimento de pesquisa científica sem potencial 
de uso econômico, que não requeira depósito definitivo na institui-
ção onde será realizada a pesquisa. Publicação no D.O.U. 8/6/2004 
– Seção 1 – págs. 84 e 85.
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12. FLUXOGRAMAS DOS
 PROCESSOS E PROTEÇÃO
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12.1 – Fluxograma do processo de Depósito de Patente no Âmbito do INPI
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12.2 – Fluxograma do Pedido de Registro Programa de Computador no Âmbito 

do INPI
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12.3 – Fluxograma do Pedido de Registro de Desenho Industrial no Âmbito do INPI
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12.4 – Fluxograma do Pedido de Marca no Âmbito do INPI

Fonte: INPI – www.inpi.gov.br
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12.5 – Fluxograma do Pedido de Registro de Indicação Geográfica Âmbito do INPI

à
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SITES INTERESSANTES

Escritório Americano de Patentes
www.uspto.gov

Escritório Europeu de Patentes
ep.espacenet.com

FORTEC – Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferên-
cia de Tecnologia
www.fortec-br.org

Fundação Biblioteca Nacional
www.bn.br 

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial
www.inpi.gov.br/portal

MCTI – Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
www.mcti.gov.br

MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
www.mdic.gov.br/sitio

OMPI – Organização Munidial de Propriedade Intelectual
www.wipo.int/portal/en/index.html

RMPI – Rede Mineira de Propriedade Intelectual
www.redemineirapi.com/novo
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