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Os anais do ProspeCT&I consistem numa série de publicações eletrônicas técnico-científica, que 

contempla os resumos dos trabalhos completos e pôsteres, relacionados com a temática da propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia e inovação apresentados durante o evento. Compreende ainda as 

contribuições dos participantes e a sinopse do evento, além de avaliação e indicadores relevantes. 

 

 

 

NOTA: Todos os resumos publicados nos anais são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 

refletindo, necessariamente, a opinião, posicionamento ou diretrizes do INPI, FORTEC e REDENIT-NE. 

Adicionalmente, é permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo disponibilizado nesta publicação, 

desde que citada a fonte. 

 

Editor 

Cristina M. Quintella 
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APRESENTAÇÃO 

 

A sétima edição do ProspeCT&I - Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica 

(http://www.profnit.org.br/pt/vii-prospecti-2017/ ) aconteceu em conjunto com o I Congresso Internacional 

do PROFNIT (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação), no 

período de 15 a 18 de agosto de 2017, em Salvador (BA).  

Foi fruto das ações da Rede NIT-NE (www.portaldainovação.org ) que tem como objetivo principal 

melhorar a qualidade da proteção da Propriedade Intelectual (PI) e estimular a Transferência de Tecnologia 

(TT), evitando que patentes, softwares, entre outros, sejam engavetados, transferindo-os para a sociedade, 

gerando Produto Interno Bruto (PIB) e melhorando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A Rede 

NIT-NE, que conta com 28 Núcleos de Inovação Tecnológica de todo Nordeste, vem ao longo de últimos 

15 anos, promovendo parcerias, cursos e eventos no âmbito da Propriedade Intelectual intensificando a 

busca de capacitação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICTs) com suas políticas institucionais, fortalecendo a proteção de PI para o desenvolvimento 

das atividades em rede.  

Foi fruto também do PROFNIT/FORTEC (www.profnit.org.br) que realizou seu I Congresso Internacional 

PROFNIT. O PROFNIT (www.profnit.org.br) é o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para a Inovação, com Mestrado Profissional nota 4 da CAPES, presencial, 

gratuito dedicado ao aprimoramento da formação profissional para atuar nas competências dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica e nos Ambientes Promotores de Inovação nos setores acadêmico, empresarial, 

governamental, organizações sociais, etc. O PROFNIT/FORTEC é uma contribuição social da Associação 

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Em 2018, terá 28 

Pontos Focais em 56 cidades de 22 estados do Brasil (~300 docentes, ~650 alunos) com a entrada dos 

novos Pontos Focais. 

A partir de 2018, o evento será adotado como o Evento Internacional do PROFNIT. 

 

 

Cristina M. Quintella 

http://www.profnit.org.br/pt/vii-prospecti-2017/
http://www.portaldainovação.org/
http://www.profnit.org.br/
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Palestrantes do evento 

Álvaro Toubes Prata - É Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações e professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Possui graduação em Engenharia Mecânica e em Engenharia 

Elétrica pela Universidade de Brasília, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minnesota, EUA. Há 38 anos na UFSC, atua na 

graduação e pós-graduação, coordenando projetos de ensino, pesquisa e extensão. Em função de sua reconhecida 

atuação em pesquisa e ensino em nível de pós-graduação, é pesquisador nível 1A no CNPq. É membro titular da 

Academia Brasileira de Ciências. Suas áreas de pesquisa são transferência de calor e mecânica dos fluidos. 

Antenor César Vanderlei Correa - Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (1984) e 

mestrado em MSc in Manufacturing Systems Engineering pela University of Warwick(1990). Atualmente é Analista 

em Ciência e Tecnologia - Senior do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem experiência na área de Engenharia 

Elétrica, com ênfase em Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos. 

Cristina M Quintella - É doutora interdisciplinar em Ciências Moleculares (University of Sussex, UK, 1993) e tem 

diversas capacitações em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PI e TT) pela OMPI e INPI. É Prof. 

Titular da Universidade Federal da Bahia, coordena o Lablaser/IQ/UFBA desde 1994, implantou e coordenou o 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) na UFBA (2005 a 2014) e coordena desde 2004 a Rede NIT-NE que 

compreende 52 instituições dos 9 estados do NE do Brasil e de outros estados. Atualmente é Presidente do FORTEC 

(Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia). É inventora de 38 patentes, 

sendo 4 internacionais pelo PCT/INPI/OMPI, e 2 concedidas na Grã-Bretanha e Rússia. 

Dámaso Pardo - Advogado de propriedade intelectual experiente (IP) com quase 30 anos de experiência em prática 

privada e assumiu o cargo de Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) da Argentina em 

junho de 2016. já redigiu a nova Resolução 85, que especifica o alcance da controversa Resolução 56 que enrolou os 

laboratórios nacionais. O texto deixa firme as revisões aprofundadas no país e os guias de patenteabilidade. 

Fernando Otavio de Freitas Peregrino - graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense 

(1975), mestrado em Engenharia de Produção - COPPE/UFRJ (2009) e doutorado em Engenharia de Produção - 

COPPE/UFRJ (2012). Foi fundador e professor da Escola de Políticas Públicas e Governo da UFRJ um curso de pós-

graduação latu sensu, ex-secretário de estado de ciência, tecnologia e Inovação, ex-presidente da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e ex-presidente do Fórum dos Secretários de Estado de Ciência e 

Tecnologia, ex-membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ministrou aulas na graduação e pós-

graduação da UFRJ, Diretor Executivo da Fundação COPPETEC, Diretor de Orçamento e Controle da 

COPPE/UFRJ e Presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e 

Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica - CONFIES. 

Eduardo Winter - possui graduação em Química Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2001), 
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mestrado em Química pela Universidade Estadual de Campinas (2003) e doutorado em Ciências pela Universidade 

Estadual de Campinas (2007). Atua na área de pesquisa relacionada com a Propriedade Intelectual, Inovação e 

Desenvolvimento, com foco em Prospecção tecnológica, Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação e relação 

Universidade Empresa. Atualmente é coordenador adjunto de mestrados profissionais da área de avaliação 

interdisciplinar da CAPES e professor do Mestrado Profissional e Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação. 

Gesil Sampaio Amarante Segundo - Possui doutorado em Física pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente 

é professor adjunto da Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem experiência na área de Física, com ênfase em 

Física de Plasmas e Descargas Elétricas, atuando principalmente nos seguintes temas: plasmas, antenas de rf, 

aquecimento e geração de fluxos por ondas de Alfvén, Computação de Alto Desempenho e Políticas Públicas de 

CT&I. É Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da UESC, representante das ICTs da Bahia na Rede de 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Bahia (RePITTec) e Diretor Técnico de Arcabouço Legal 

do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). 

Henry Philippe Ibañez de Novion - Biólogo pela Universidade de Brasília (2001) e mestre em Biologia Animal 

(genética de populações e evolução humana) pela Universidade de Brasília (2003). Diretor do Departamento de 

Patrimônio Genético, da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Vice-Presidente do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGEN. Áreas de atuação: bioética, biopirataria, biossegurança, 

genética e evolução humana, acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados e repartição de 

benefícios (Access and Benefit Sharing ABS), consentimento livre e esclarecido e negociação de acordos de acesso e 

repartição de benefícios. Experiência em negociação e regulação nacional e internacional em matéria de acesso e 

repartição de benefícios (ABS) no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica, Protocolo de Nagoia sobre 

acesso e repartição de benefícios, Comissão de Recursos Genéticos da FAO e Tratado Internacional de Recursos 

Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura da FAO. Experiência na formulação e implementação de políticas 

públicas nos temas supracitados. 

Hilário Alencar -  graduação em Matemática pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), mestrado em 

Matemática, sob a orientação de Mauriso Alves, pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e doutorado em 

Matemática, sob a orientação de Manfredo do Carmo, pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA). Atualmente é Professor Titular da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Bolsista de Produtividade do 

CNPq, Coordenador do Centro de Pesquisa em Matemática Computacional (CPMAT/UFAL), Membro do Conselho 

Técnico Científico da Educação Básica (CTC/EB/CAPES), Membro do Conselho Técnico Científico do Instituto 

Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Membro do Mathematical Council of the Americas, Editor 

Executivo da SBM e Diretor da Academia Brasileira de Matemática. É membro titular da Academia Brasileira de 

Ciências e membro titular da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento (TWAS). Idealizou (e lidera) 

com Marcelo Viana o PROFMAT - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. 

Hulda Oliveira Giesbrecht - graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais (1984), 

especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina (1987) e mestrado em Ciências da Informação pelo 

Departamento de Ciências da Informação e Documentação (2000). Atualmente é bolsista sem vínculo do Associação 

Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica Industrial. Tem experiência na área de Ciência da Informação, 
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com ênfase em Biblioteconomia. Atuando principalmente nos seguintes temas: Informação Tecnológica, inteligência 

competitiva, inteligência tecnológica, instituto de pesquisa tecnológica. Atua no SEBRAE no setor de Inovação e 

Tecnologia.  

Josealdo Tonholo é Bacharel e Licenciado em Química pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto (1988), Mestre e Doutor em Físico-Química pelo Instituto de Química de São Carlos (1991 e 1997) da 

Universidade de São Paulo. É Professor Titular da Universidade Federal de Alagoas, vinculado ao Instituto de 

Química e Biotecnologia. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Eletroquímica, atuando 

principalmente nos seguintes temas: remediação de águas residuárias, anodo dimensionalmente estável, 

desprendimento de hidrogênio e produção de cloro e soda, corrosão, polímeros condutores, dispositivos e materiais 

inovadores em energia e saúde. Na área de Gestão em Ciência, Tecnologia e Inovação é ativo em Sistemas de 

Inovação, Empreendedorismo Inovador, Proteção do Conhecimento, Transferência de Tecnologia, Interação 

Universidade-Empresa e Incubadoras de Empresas/Parques Tecnológicos. É orientador do quadro permanente dos 

PPGs em Química e Biotecnologia do IQB/UFAL, da Rede PROFNIT e da Rede Renorbio. É membro integrante do 

INCT-INAMI-Instituto Nacional de Marcadores Integrados. É Bolsista de Produtividade DT/CNPq desde 2006. 

Desde 2015 exerce a função de Pró-Reitor do FORTEC - Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia 

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira - Diretor de Patentes do INPI desde junho de 2011. Possui graduação em 

Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia (1990), mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo 

pela Universidade Estadual de Campinas (1993) e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006). Possui experiência em Propriedade Intelectual e Engenharia de 

Petróleo. É pesquisador em Propriedade Industrial, tendo atuado como Examinador de Patentes de 1998 a 2007, 

chefe substituto na Divisão de Química I de 2003 a 2007, de 2008 a 2011 sendo Assistente Técnico da Diretoria de 

Patentes. Trabalhou de 1993 a 1998 como Pesquisador na área de petróleo em depósitos orgânicos, equilíbrio de 

fases e modelagem termodinâmica. 

Kenya Karla Felicíssimo Gonçalves - Professora do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) do Ponto Focal UFBA, no Instituto de Química. Delegada 

no Brasil da World Sleep Society (Sociedade Mundial do Sono), através da World Association of Sleep Medicine 

(Associação Mundial de Medicina do Sono). Doutora em Biotecnologia pelo Instituto de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), pelo programa RENORBIO. Revisora do periódico: Cadernos de 

Prospecção (ISSN 1983-1358). Certificada em Odontologia na Medicina do Sono pela Associação Brasileira do 

Sono. Membro das World Sleep Society / World Association of Sleep Medicine (WSS/WASM). Especialista em 

Ortodontia e Radiologia pelo Ministério da Defesa (Academia Brasileira de Medicina Militar). Graduada em 

Odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto - SP (UNAERP). Pioneira na Bahia no tratamento do ronco e da 

apneia do sono com aparelho intraoral (AIO). Clinicamente, atua na área de Odontologia do Sono, no diagnóstico e 

tratamento de crianças e adultos portadores de distúrbios do sono. Também em DTM (disfunção 

temporomandibular), bruxismo, Ortodontia e zumbido.   

Kim de Vasconcelos e Araújo -  Pesquisador do CNPq na área de Modelagem Computacional e Impressão 3D. 
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Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica para Inovação. Faz parte de equipe do NIT da 

UNEB. 

Manuel Mira Godinho - é professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica 

de Lisboa e economista português. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia em 1983, obteve 

doutorado pela Universidade de Sussex em 1995 com a tese "Innovation Diffusion in the Portuguese and Italian 

Clothing Industry". Manuel Mira Godinho é reconhecido pelos seus trabalhos nas áreas da inovação e patentes. Foi 

autor ou co-autor de vários relatórios e avaliações para Portugal e entidades estrangeiras incluindo “Plano de Ação 

para a Inovação em Portugal". É um membro da UECE, Unidade de Investigação em Complexidade e Economia no 

ISEG / UTL. 

Márcio Henrique dos Santos Andrade - atualmente é Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do 

CNPq - Nível 2 - CA 96 ? do Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do CNPq, Coordenador de 

Projetos Renováveis da Braskem S.A., Conselheiro fundador do Conselho Regional de Química-AL e membro-

fundador da Associação Brasileira de Química (ABQ) - Regional Alagoas. Possui doutorado em Engenharia de 

Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2006), mestrado em Físico-Química (Eletroquímica) pela 

Universidade Federal de Alagoas (2001), especialização em Gestão de Projetos (2005) e graduação em Engenharia 

Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1990). Tem experiência na área de Engenharia Química e 

Administração, com ênfase em Gestão de Projetos e administração da Produção, Inovação e Tecnologia, atuando 

principalmente nos seguintes temas: eletroquímica, processos renováveis e petroquímicos e interação universidade-

empresa. Atua na indústria petroquímica desde 1991. 

Marcus Julius Zanon - Advogado, Agente de Propriedade Industrial, Gerente/Analista de Tecnologia e Inovação da 

Agência Tecpar de Inovação (Gerente e Fundador da Agência Paranaense de Propriedade Industrial - APPI do 

Tecpar), do Escritório de Projetos do Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, Coordenador da Rede 

Paranaense de Gestão em Propriedade Intelectual, Diretor Técnico do FORTEC - Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia, Coordenador do Núcleo de Inovação do Paraná - NITPAR, Membro da 

Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-PR, cursou Processamento de Dados na Albert Merril School de New 

York (USA), especialista em Buscas de Patentes em Bancos de Dados de Patentes utilizando Dialog, STN, Questel - 

Orbit, cursando MBA Internacional em Gestão Estratégica da Inovação, programa conta com módulo na Université 

de Technologie de Compiègne (França), oferecido pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

(FIEP), por meio do Centro Internacional de Inovação (C2i) e da Universidade da Indústria (Unindus), em parceria 

com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.Coordenador do Projeto: Rede Ibero Americana de 

Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica Competitiva, (2016-2017) El Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Cursando Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação na Universidade Estadual do Centro Oeste - Unicentro (PROFNIT). 

Maria das Graças Ferraz Bezerra - Graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Pará. Mestrado em Ciência 

Política (Ciência Política e Sociologia) pela Sociedade Brasileira de Instrução - SBI/IUPERJ. Doutorado em Ciências 

Sociais pela Universidade Federal do Pará, área de concentração Antropologia. Analista em ciência e tecnologia 

sênior do Museu Paraense Emílio Goeldi/MCTI. Atua na área de Ciência Política, com ênfase em Políticas Públicas, 
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principalmente nos seguintes temas: Amazônia, conhecimentos tradicionais, inovação e transferência de tecnologia, 

biodiversidade e biotecnologia. Professora colaboradora do Curso de Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia 

(BIONORTE), disciplina Bionegócios e Marcos Regulatórios em Biotecnologia. Orientadora de doutorado no 

referido curso. Diretora Técnica da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 

Tecnologia (FORTEC) gestão 2014~2016, reconduzida até 2018. Representante do FORTEC na Comissão 

Acadêmica Nacional do PROFNIT. Professora do quadro permanente do Mestrado Profissional em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT/FORTEC). 

Nayara Kelly Oliveira - Possui graduação em Engenharia de Alimentos - Ênfase em Agroindústria pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (2015), especialização em Engenharia da Qualidade de Produtos e Processos pela 

Universidade Positivo (2017) e ensino-medio-segundo-graupela ESCOLA SOCIAL MADRE CLËLIA (2009). 

Atualmente é Pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Engenharia de Alimentos. Trabalha no Parque Tecnológico do Paraná 

(TECPAR) dando apoio gerencial à Rede TT->INOVA. 

Rafael Leite Pinto de Andrade - Graduado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (1996), mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(1999), Doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(2007) e especialista em Produção Audiovisual (2010) pela Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas/DF. Atuou 

como docente nas áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos e de Roteiro Cinematográfico. Atualmente é analista 

de Ciência e Tecnologia Sênior do CNPq, onde chefia o Serviço de Suporte à Propriedade Intelectual desde 2008. 

Tem experiência nas áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Comércio Internacional, Propriedade Intelectual, 

Políticas de C&T e Produção Audiovisual. 

Ricardo Magnani Andrade - Gerente de projetos na Anpei, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento nas 

Empresas Inovadoras. Mestre em ciência e engenharia de materiais, engenheiro de materiais com 18 anos de 

experiência em inovação, pesquisa e desenvolvimento junto a Universidade, Indústria e Centros de C&T. Coordenou 

comitês temáticos em inovação e eventos técnicos de colaboração ligados a gestão da inovação gerando publicações 

como o primeiro guia prático de interação ICT-Empresas e o estudo da média empresa inovadora. Trabalhou com a 

implementação de ferramentas de gestão da Inovação, no desenvolvimento de projetos em parceria ICT-Empresas, 

atuou em projetos em PD&I visando a melhoria de produtos e processos nos mais diversos setores da cadeia 

produtiva e na elaboração e execução de projetos de pesquisa para obtenção de recursos financeiros junto a órgãos de 

fomento Estaduais (CEPID-FAPESP) e federais (PADCT, RHAE e PRONEX). É promotor de parcerias entre 

empresas, entre empresas e ICTs e também conexões entre atores do ecossistema para fomentar a inovação. 

Rubens Dario Sinisterra Millán – Possui doutorado em Química (Química Inorgânica) pela Universidade de São 

Paulo (1992). Fez pos-doutoramento junto ao Depto. de Engenharia Biomédica e Química do Massachusets Institute 

of Technology, MIT, Boston, USA 1997-1999. Atualmente Professor Titular da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, CTIT-UFMG 2006-2010. Foi 

Presidente do Fórum Nacional de Gestores da Inovação, FORTEC, gestão 2010--2014. Vice-coordenador do 
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Mestrado Profissional em Inovação Biofarmacêutica-UFMG  

Silvia Beatriz Beger Uchoa - Possui Doutorado em Química e Biotecnologia - Área de concentração Fisico-Química, 

pelo Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL (2007). Atualmente é professor associado da Universidade 

Federal de Alagoas e Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica e de Programas Especiais da 

PROPEP/UFAL, coordenando o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação - PIBITI. Tem experiência nas áreas de Construção Civil e em Eletroquímica, com ênfase em Materiais e 

Componentes de Construção e Ensaios de Corrosão e Durabilidade. Atua na Coordenação do NIT-UFAL, 

desenvolvendo atividades e pesquisas nas áreas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Atualmente 

integra o Conselho Fiscal do FORTEC e é suplente no Conselho Fiscal da ANPROTEC. 

Sheila Oliveira Pires - Administradora, com DEA (Diplôme d?Études Approfondies) em Ciência da Informação pela 

Université Aix-Marseille, França, especialização em Gestão de Habitats de Inovação pela Fundação Instituto de 

Administração (FIA), especialização em Marketing, pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Inteligência 

Competitiva pela UFRJ/IBICT. É superintendente executiva da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) desde 2005, instituição na qual atuou como gerente de projetos entre 

2001 e 2004. Foi gerente do Programa Incubadora de Empresas do CDT/UnB entre 1996 e 2004 e participou 

ativamente na implantação do Programa Hotel de Projetos do qual foi gerente entre 1998 e 2004. Participou de vários 

treinamentos em gestão de habitats de inovação na Espanha, Estados Unidos e Israel. Colaborou em vários projetos 

de implantação de incubadoras de empresas e agências de desenvolvimento. Coordena eventos e trabalhos na área de 

empreendedorismo e mecanismos de inovação e tem realizado diversas palestras sobre incubadora e 

empreendedorismo e seu papel como plataformas de desenvolvimento sustentável. 

Vívian Costa Alves - Doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa 

Catarina; possui mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial pelo Senai - Cimatec, especialização em Gestão da 

Inovação Tecnológica pela Universidade Estadual da Bahia - UNEB (2006) / ABPITI e graduação em Administração 

Geral pela Faculdade Integrada da Bahia (2003). Foi responsável pela Coordenação de Desenvolvimento 

Tecnológico e Empreendedorismo - CDTE da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB e 

professora do Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE. Atua no desenvolvimento de políticas públicas e 

programas de governo, gestão de projetos e convênios. Experiência em articulação institucional para celebração de 

acordos e convênios e na elaboração de Editais. Foi representante da FAPESB no Comitê do Bahia Criativa, Grupos 

de Trabalho da Inovação, Engenharia e Lei da Inovação. Atua e pesquisa nos seguintes temas: Empreendedorismo 

tecnológico e social, sistemas locais de inovação, incubadoras de empresas, habitats de inovação, gestão da inovação, 

propriedade intelectual, economia criativa, gestão do conhecimento, desenvolvimento regional, legislação inerentes a 

inovação e gestão organizacional. 

 

Organização, apoiadores e financiadores 
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Apoio e patrocínio
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EVENTO 

 

Tema, Subtema 

TEMA: 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PI&TT) - atributos essenciais da construção de um país 

competitivo 

SUBTEMA: 

Sistema Nacional de CT&I e uso da prospecção tecnológica para a transferência de tecnologia e a inovação 

 

Contribuição do evento para formação de recursos humanos especializados para a academia, educação básica 

e superior, indústria, setor de serviços e setor público 

O evento permitiu reforçar formação dos alunos do PROFNIT que participaram tanto presencialmente como em 

tempo real via Youtube, tendo sido um momento integrador dos seus vários Pontos Focais. Adicionalmente permitiu 

reforçar a formação dos alunos de outros Programas de Pós-Graduação, como o Programa de Pós-Graduação em 

Ciência de Propriedade Intelectual da UFS. 

Houve ênfase, pela programação, na formação em transferência de tecnologia para os a academia, educação superior, 

indústria, setor de serviços e setor público. 

As discussões e formação de opinião foram fomentadas pelas sessões coordenadas e conferências em temas de 

interesse da sociedade brasileira, prospectando empresas, patentes, artigos, informações na internet e nas redes 

sociais, exportações, importações, aspectos legais, novas leis e melhoria das leis que hoje existem, etc. 

O número dos inscritos (302) e o número de organizações (107) dos setores governamental (21), empresarial (32), 

setor acadêmico (51), e 03 ONGs, de 56 cidades de 22 estados do Brazil evidenciam o caráter nacional do evento e o 

caráter de tripla hélice. 

A presença de 4 países de ibero-americanos: (Argentina, Brasil, Portugal, Uruguai), e a presença de Portugal na 

Comissão Organizadora, evidenciam o caráter internacional do evento. 

 

 

Contribuição do evento para difusão e transferência do conhecimento 

A contribuição para a difusão do conhecimento é evidenciada pelos 135 artigos publicados ou sendo avaliados para 

publicação na revista Cadernos de Prospecção (ISSN 1983-1358), os Anais do Evento, as 27 palestras e conferências 
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convidadas gravadas e disponíveis para acesso público no YouTube, e as apresentações disponibilizadas em pdf na 

homepage. 

As oficinas didático-pedagógicas do PROFNIT permitiram que os docentes trocassem experiências e melhorassem o 

material didático padronizado e uniformizado que é utilizado por todos os Pontos Focais em todas as Regiões do 

Brasil, deste modo criando a sinergia que melhora a qualidade e as competências e é difundida nacionalmente. 

As oficinas mão-na-massa tiveram a participação de 80% dos inscritos no evento. demonstrando claramente a 

contribuição do evento para a difusão e transferência do conhecimento. Elas permitiram o treinamento dos 

participantes em temas e práticas relevantes e atuais, difundindo e transferindo o conhecimento, não apenas entre o 

facilitador/professor e os participantes, mas especialmente entre os participantes. 

Presença de organizações de 56 cidades de 22 estados brasileiros, deste modo tendo caráter de fato NACIONAL. 

Organização brasileira (Rede NIT-NE, PROFNIT/FORTEC) e portuguesa (ISEG/UL) permite a difusão 

internacional do conhecimento. 

 

Público alvo atingido 

Os inscritos compreenderam: 

• 302 participantes 

• 107 organizações participantes: 21 do setor governamental, 32 do setor empresarial, 51 do setor acadêmico, 

03 ONG (FORTEC, ANPROTEC e ANPEI). 

• 56 cidades. 

• 22 estados (AL; AM; AP; BA; CE; DF; ES; MA; MG; MT; PA; PB; PE; PI; PR; RJ; RN, RR; RS; SC; SE; 

SP). 

• 04 países (Argentina, Brasil, Portugal, Uruguai).  

O número de inscritos pode ser visto na Figura 1. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Uso de Prospecção tecnológica

Uso do SISGEN

Rota rápida de ICTs do INPI

Plataforma iTec

Atualização de uso do software Questel Orbit

Portfólios de PI: Método TIRA de Mentoria

Casos específicos: Método TIRA de Mentoria
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Figura 1: Número de inscritos em cada Oficina Mão na Massa. 

Estiveram presentes: 

• Gestores e profissionais que atuam nas competências dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e nos 

ambientes promotores de inovação nos diversos setores acadêmico, empresarial, governamental e organizações 

sociais, etc. 

• Gestores governamentais, geradores de políticas de longo termo, de estratégias e de planos, e na fundamentação 

nos processos de tomada de decisão referentes P&D&I. 

• Financiadores de P, D, I tecnológica como Capital Anjo, Pools de investidores, setores de financiamentos 

tecnológicos do setor bancário. 

• Docentes e alunos no Mestrado Profissional do PROFNIT. 

• Professores e Estudantes de várias áreas. 

• Membros dos NIT, INPI, Sistemas Locais de Inovação e FORTEC. 

 

Seleção dos manuscritos 

O processo de submissão de manuscritos e sua avaliação dos trabalhos compreendeu as etapas de: 

- Submissão através de homepage específica. 

- Avaliação de inserção no escopo. 

- Envio para ad-hocs para parecer sobre correções, ajustes, e indicação de oral ou painel. 

- Correções pelos autores (ainda em curso). 

- Publicação na revista “Cadernos de Prospecção”. 

Os manuscritos submetidos privilegiaram os seguintes temas: 

- Agricultura, irrigação e cultivares; 

- Ambientais, construção civil, veiculares e outros; 

- Biocombustíveis e energias renováveis e outros; 

- Emissões, efluentes, aproveitamento de resíduos, áreas impactadas e qualidade de água; 

- Geração e transmissão de energia, eficiência energética; 

- Inspeção, controle, manutenção, montagem, limpeza, análise e controle de qualidade; 

- Materiais, cerâmicas e construção; 

- Petróleo, gás natural e combustíveis; 

- Petroquímica, química e catálise; 
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- Propriedade Intelectual e Inovação; 

- Saúde, odontologia, hospitalar, fármacos, cosméticos, veterinária, piscicultura e carcinocultura; 

- Tecnologia de Alimentos e produtos naturais; 

 

Produtos 

- Apresentação de 135 trabalhos de Prospecção Tecnológica. 

- 01 Conferência de abertura. 

- 01 Conferência de encerramento 

- 23 Palestras Convidadas 

- 07 Oficinas Mão-na-massa: Acesso a biodiversidade e uso do SISGEN; Uso de prospecção tecnológica; Rota 

rápida de ICTs do INPI; Plataforma iTec; Atualização de uso do software Questel Orbit; Portfólios de PI: Método 

TIRA de Mentoria; Método TIRA de Mentoria. 

- 01 Oficina pedagógica do PRONFIT: Novos potenciais Pontos Focais 

- 05 Oficinas pedagógicas do PROFNIT das disciplinas de: Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o 

Estado Brasileiro; Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação; Conceitos e Aplicações de 

Propriedade Intelectual; Prospecção tecnológica; Conceitos e aplicações de transferência de tecnologia; 

- 01 oficina pedagógica do PROFNIT da Comissão de Acompanhamento Acadêmico (CAA). 

Potencial publicação de 135 artigos em fase de realizar as correções solicitadas pela avaliação por pares da revista 

“Cadernos de Prospecção”. 

 

Divulgação do evento 

O evento reúne os profissionais de empresas, governo e academia, capacitando-os e formando visões e opiniões 

sobre a transferência do conhecimento e tecnologias desenvolvidas para a melhoria de vida da sociedade, como por 

exemplo alimentos, água, energia, internet e aplicativos, dentre outros.  

Foca as melhores maneiras de gerar novos empregos e melhorar a renda das pessoas através de criação de nova 

empresas brasileiras de base tecnológica. 

Usa a prospecção tecnológica, que significa mapear tudo o que é feito no mundo em assuntos específicos (empresas, 

patentes, artigos, informações na internet e nas redes sociais, exportações, importações, aspectos legais, novas leis e 

melhoria das leis que hoje existem, etc.). Os participantes do evento mostram e conversam sobre as suas opiniões eo 

o que encontraram e se dedicam a sugerir melhores maneiras de existir da sociedade no futuro. 
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Disponibilização de material gerado no evento 

O material de divulgação está disponível para solicitação, dado que este arquivo não pode ter um tamanho muito 

grande senão não é possível carregá-lo na Plataforma Carlos Chagas. 

Estão disponíveis na homepage: http://www.profnit.org.br/pt/vii-prospecti-2017/ 

Comissão Organizadora e Técnico-científica; 

Folder das Oficinas / Treinamentos Mão-na-Massa; 

Programa (na sua forma final); 

Certificados (modelo básico); 

Cartaz; 

Flyer; 

Crachá; 

Pasta; 

Apresentações Power Point 

 

Vídeos de palestras 

3a feira, 15/ago/17 

IV Encontro da PG em PI e TT e inovação: Visão do futuro 

Coordenação:  Josealdo Tonholo (UFAL, PROFNIT) - https://www.youtube.com/watch?v=De92-i5uI-k 

Palestrantes: 

Eduardo Winter (INPI, CAPES) - https://www.youtube.com/watch?v=bTc0-vG70hQ&t=81s 

Lívio Amaral (UFRGS) [vídeo] - https://www.youtube.com/watch?v=nvcW5UC3GpA&t=414s 

4a feira, 16/ago/17 

Visão Internacional: Sistemas de CT&I e prospecção tecnológica 

Palestrantes: 

Manoel Mira Godinho (ISEG-UL, Portugal)  

https://www.youtube.com/watch?v=OEVBUBCwqWk&t=437s 

Dámaso A. Pardo (INPI, Argentina) - https://www.youtube.com/watch?v=XPbb2QqKH_U&t=728s 

Deborah Swedski (Uruguai) - https://www.youtube.com/watch?v=NWJHD02YtTE 

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira (INPI, Brasil)  

https://www.youtube.com/watch?v=FHhhKgItsf4&t=85s 

http://www.profnit.org.br/pt/vii-prospecti-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=De92-i5uI-k
https://www.youtube.com/watch?v=bTc0-vG70hQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=nvcW5UC3GpA&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=OEVBUBCwqWk&t=437s
https://www.youtube.com/watch?v=XPbb2QqKH_U&t=728s
https://www.youtube.com/watch?v=NWJHD02YtTE
https://www.youtube.com/watch?v=FHhhKgItsf4&t=85s
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Ricardo Magnani – Plataforma iTec (ANPEI) - https://www.youtube.com/watch?v=-bhm0jcL__4 

Visão Nacional: Sistema de CT&I 

Palestrantes: 

Álvaro Prata (SETEC/MCTIC) - https://www.youtube.com/watch?v=OBqf7p8kbJc 

Fernando Peregrino (CONFIES) - https://www.youtube.com/watch?v=Oynh59Tbi5I&t=38s 

Henry Novion (MMA) - https://www.youtube.com/watch?v=xYu5iUGmhDY&t=2s 

Hulda Giesbrecht, (SEBRAE Nacional) - https://www.youtube.com/watch?v=nu6R5WRb99w&t=12s 

Sheila Pires (ANPROTEC, Brasil) - https://www.youtube.com/watch?v=fGiervLCNWo&t=197s 

Abertura com autoridades - https://www.youtube.com/watch?v=odUZ4jjIMck 

Conferências magnas – Triálogo de especialistas internacionais com ampla vivência e visão transversal 

O futuro do Sistema de CT&I – desafios e formação de recursos humanos inovadores (Aula inaugural do 

PROFNIT Turma 2017) - https://www.youtube.com/watch?v=12TqZpDdxvY&t=4s 

5a feira, 17/ago/17 

Iniciativas de inovação e transferência de tecnologia e propriedade intelectual 

Coordenação: Tecia Carvalho (PADETEC, Rede NIT-NE, ANPROTEC)  

https://www.youtube.com/watch?v=Jv47pFG2eHw&t=1s 

Palestrantes: 

Márcio Henrique dos Santos Andrade (Braskem)  

https://www.youtube.com/watch?v=n1XUvA-pZQg&t=63s 

Kenya Felicíssimo (MK inovare) - https://www.youtube.com/watch?v=AhHoBArFLww&t=142s 

Rafael Andrade (CNPq) - https://www.youtube.com/watch?v=8U3U_gLxo_I 

Vivian Costa Alves (UFSC, Rede NIT-NE) - https://www.youtube.com/watch?v=hRpFrgxpIGw 

Kim de Vasconcelos (PROFNIT-UFBA) - https://www.youtube.com/watch?v=hg1N7pMH-eM 

IV Workshop de TechMining e Inovação: Resultados de Redes 

Palestrantes: 

Antenor C. V. Correa (SETEC/MCTIC): Mapeamento do Brasil  

https://www.youtube.com/watch?v=0Gy-5o_12F0&t=19s 

Marcus Julius Zanon e Nayara Kelly Oliveira (TECPAR, Rede TT->INOVA): Mapeamento da Rede TT->Inova 

- https://www.youtube.com/watch?v=owtjOwbp6JA&t=210s 

Maria das Graças Ferraz Bezerra (MPEG, Diretora do FORTEC): Mapeamento do PROFNIT  

https://www.youtube.com/watch?v=-bhm0jcL__4
https://www.youtube.com/watch?v=OBqf7p8kbJc
https://www.youtube.com/watch?v=Oynh59Tbi5I&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=xYu5iUGmhDY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nu6R5WRb99w&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=fGiervLCNWo&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=odUZ4jjIMck
https://www.youtube.com/watch?v=12TqZpDdxvY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Jv47pFG2eHw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=n1XUvA-pZQg&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=AhHoBArFLww&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=8U3U_gLxo_I
https://www.youtube.com/watch?v=hRpFrgxpIGw
https://www.youtube.com/watch?v=hg1N7pMH-eM
https://www.youtube.com/watch?v=0Gy-5o_12F0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=owtjOwbp6JA&t=210s
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https://www.youtube.com/watch?v=pRGh9lmMLbw&t=2s 

Gesil Sampaio Amarante Segundo (UESC, Rede NIT-NE, MPEG, Diretor do FORTEC): GEONIT – 

Mapeamento da Rede NIT-NE  

https://www.youtube.com/watch?v=CSe2Zi0TTyU&t=17s 

6a feira, 18/ago/17 

Fórum CYTED: Rede TT->INOVA 

Coordenação: Marcus J. Zanon (Rede TT->INOVA, FORTEC, TECPAR) 

Palestra: Facilitador de Transferência de Tecnologia Transnacional (Modelos de Contrato) 

Patrícia Falcão e Glaucia Gomes (Clark Modet) - https://www.youtube.com/watch?v=yU57guaIP54 

Palestra: Rodada de Negociação e TT para competividade nas EBTs 

Leandro Barreto (SEBRAE-BA) - https://www.youtube.com/watch?v=iT3xDx2WqQI 

https://www.youtube.com/watch?v=pRGh9lmMLbw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CSe2Zi0TTyU&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=yU57guaIP54
https://www.youtube.com/watch?v=iT3xDx2WqQI
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AVALIAÇÃO DO EVENTO PELOS PARTICIPANTES 

 

O Formulário de Avaliação foi disponibilizado a todos os participantes e recolhido de modo anônimo. Compreendeu 

os vários aspectos do evento (modo de pagamento da inscrição, preço da inscrição, esclarecimento de dúvidas 

durante as inscrições, clareza das informações no processo de inscrição, divulgação, carga horária, duração do 

evento, conteúdos desenvolvidos e o tema do evento, relevância dos temas abordados, etc.).  

O Formulário de Avaliação do evento na internet foi preenchido por 43 % dos participantes. Em todos os quesitos 

avaliados houveram pelo menos 80% de respostas como excelente, ótimo ou bom, indicando que o evento está 

adequado para seus participantes no que tange a organização, temática e infraestrutura. Os resultados detalhados se 

encontram na sinopse gráfica do evento. 
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VII ProspeCT&I 2017 = Congresso Internacional do PROFNIT 2017 

VII ProspeCT&I 2017 – Congresso Internacional do PROFNIT 

IV Workshop de Tech Mining e Inovação 2017

IV Encontro das Pós-graduações em Propriedade Intelectual e Inovação 2017

Reunião da Regional Nordeste do FORTEC

Forum CYTED da Rede TT->INOVA

AVALIAÇÃO

TEMA: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PI&TT) – atributos essenciais da construção de um país competitivo

SUBTEMA: Sistema Nacional de CT&I e uso da prospecção tecnológica para a transferência de tecnologia e a inovação

Pré-evento: 14 de agosto de 2017, Sala no Hotel, no IFBA e na UFBA a serem informada

Evento: 15 a 18 de agosto de 2017, FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Rua Edistio Pondé, 342 – STIEP, SALVADOR – BAHIA. CEP: 41770-395

Pós-evento: 19 de agosto de 2017, no IFBA e na UFBA em salas a serem informadas

1

Mestrado Profissional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
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VII ProspeCT&I 2017 = Congresso Internacional do PROFNIT 2017 

VII ProspeCT&I 2017 – Congresso Internacional do PROFNIT 

IV Workshop de Tech Mining e Inovação 2017

IV Encontro das Pós-graduações em Propriedade Intelectual e Inovação 2017

Reunião da Regional Nordeste do FORTEC

Forum CYTED da Rede TT->INOVA

AVALIAÇÃO

TEMA: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PI&TT) – atributos essenciais da construção de um país competitivo

SUBTEMA: Sistema Nacional de CT&I e uso da prospecção tecnológica para a transferência de tecnologia e a inovação

Pré-evento: 14 de agosto de 2017, Sala no Hotel, no IFBA e na UFBA a serem informada

Evento: 15 a 18 de agosto de 2017, FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Rua Edistio Pondé, 342 – STIEP, SALVADOR – BAHIA. CEP: 41770-395

Pós-evento: 19 de agosto de 2017, no IFBA e na UFBA em salas a serem informadas

1

Mestrado Profissional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
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PROGRAMAÇÃO 

 

Programação Geral 

Data 14/ago/17 15/ago/17 16/ago/17 17/ago/17 18/ago/17 19/ago/17 

Local: 

Hotel 

São 

Salvador 

FIEB 

(Stiep, Salvador/Ba) 

FIEB 

(Stiep, 

Salvador/Ba) 

FIEB 

(Stiep, Salvador/Ba) 

FIEB 

(Stiep, Salvador/Ba) 

UFBA 

(Stiep, 

Salvador/Ba) 

8h 

 

Credenciamento e inscrições 

8h30 

Qualificações 

de TCC 

do 

PROFNIT 

9h 

Oficinas Mão-na-Massa 

Visão 

Internacional: 

Sistemas 

Nacionais de 

CT&I e 

prospecção 

tecnológica 

 

Reuniões 

Oficina 

Mão-na-

Massa: 

Método 

TIRA de 

Mentoria 
 

Vamos tirar 

PIs e 

tecnologias 

da 

prateleira! 

Oficina 

 

Potenciais 

novos 

Pontos 

Focais do 

PROFNIT 

Oficinas 

pedagógicas 

 

Disciplinas 

obrigatórias 

do 

PROFNIT: 

MET, POL, 

PI, PROSP, 

TT, SEM 

(CAA) 

10h Pitches de painéis 

11h15 

Iniciativas 

de inovação 

e 

transferência 

de 

tecnologia e 

propriedade 

intelectual 

Reunião 

dos 

pareceristas 

da revista 

Cadernos 

de 

Prospecção 

Oficina Mão-

na-Massa 

 

12h30 Almoço 

14h  

IV 

Encontro 

da PG 

em PI e 

TT para 

Inovação 

Oficina 

Mão-na-

Massa 

 

Reuniões 

Reunião 

sobre 

potencial de 

transferência 

de 

tecnologia 

na Rede TT-

>INOVA 

Visão Nacional: 

Sistema 

Nacional de 

CT&I 

IV Workshop de TechMining e 

Inovação 
Trabalhos orais Fórum 

CYTEC 

 

Rede TT-

>INOVA 

16h 

Reunião 

do 

Conselho 

Editorial 

do 

PROFNIT 

Trabalhos orais 

Reunião do FORTEC-NE 

Visão de Futuro da Rede NIT-NE 
Trabalhos orais 

17h Pausa para café 

18h Abertura Conferência de Encerramento     

19h 

Conferências 

Magnas 

(Aula inaugural 

do PROFNIT 

Turma 2017) 
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Sessões coordenadas 

 
3a feira, 15ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Sílvia Uchôa 

Vice-Coordenação: Márcio 

Henrique dos Santos Andrade 

Biocombustíveis, Energias 

Renováveis e Outros 

Coordenação: Eduardo 

Winter 

Vice-Coordenação: Manoel 

Mira Godinho 

Propriedade Intelectual e 

Inovação 

Coordenação: Paulo G. B. D. 

Nascimento (UNB) 

Vice-Coordenação: Irineu 

Frey (UFSC) 

Ambientais, Construção Civil, 

Veiculares e outros 

Coordenação: Ricardo 

Carvalho Rodrigues 

(INPI) 

Vice-Coordenação: Rita 

de Cássia Pinheiro 

Machado (INPI) 

Tecnologia de Alimentos 

e Produtos Naturais e 

Outros 

16h00 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA DE 

PATENTES SOBRE A 

OBTENÇÃO DE ÁCIDOS 

GRAXOS À PARTIR DA 

BORRA DE REFINO DO 

TRATAMENTO DE 

NEUTRALIZAÇÃO DE 

ÓLEOS BRUTOS (SOAP 

STOCK) 

Pamela Dias Rodrigues, Cristina 

M. Quintella 

ANÁLISE COMPARATIVA 

BAHIA-BRASIL DA 

INTRODUÇÃO DAS 

INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS NO 

MERCADO A PARTIR DOS 

DADOS DA PINTEC NO 

PERÍODO DE 2009 A 2014, 

SOB A ÓTICA DA TEORIA 

EVOLUCIONÁRIA 

Severiano José Mota Neto 

PROSPECÇÃO 

EXPLORATÓRIA DE 

PATENTES DE COLETORES 

SOLARES UTILIZADOS 

PARA AQUECIMENTO DE 

ÁGUA COMO MEDIDA DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Mariana Varelade Andrade 

Abreu; EmilioRebouças 

Ferreira Abreu 

ESTUDO PROSPECTIVO 

RELATIVO À 

ATIVIDADE 

ANTIFÚNGICA DE 

Schinus terebinthifolius 

(AROEIRA) NO 

PERÍODO DE 1990 A 

2016 

Jaqueline Silva 

Nascimento, Maria da 

Glória Almeida Bandeira, 

Francisco Assis 

Nascimento, Tasso 

Ramom Duarte de Melo, 

Iagho Jose Lima Diniz, 

Vitor Fernando Soares 

Cunha Nadler 

16h15 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA DA 

APLICAÇÃO DE 

TRATAMENTO 

ELETROQUÍMICO E REAÇÃO 

DE FENTON NA 

REMEDIAÇÃO DE ÁGUA DE 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

Jenivaldo Lisboa de Araújo, João 

Inácio Soletti, Carmem Lúcia de 

Paiva e Silva Zanta, Josealdo 

Tonholo 

CICLO DE VIDA DE 

PATENTES: UMA ANÁLISE 

DO CENÁRIO GLOBAL DA 

MANUFATURA ADITIVA A 

PARTIR DE 2009 E 2014 

Heliane Celestino Pitágora, 

Kim de Vasconcelos e Araújo 

ANÁLISE PROSPECTIVA 

DA PATENTE 

“REAPROVEITAMENTO DE 

FIBRAS DE ACETATO DE 

CELULOSE E FILTROS DE 

CIGARRO PARA 

OBTENÇÃO DE CELULOSE 

E PAPEL” – PI 0305004-1 

Fabrícia Ribeiro Dias, Paulo 

César Andrade Arruda, Simone 

dos Santos Xavier, Grace 

Ferreira Ghesti, Patricia Regina 

Sobral Braga, Maria Hosana 

Conceição, Paulo Gustavo 

Barboni Dantas Nascimento  

MAPEAMENTO E 

MODELAGEM DE 

PATENTES DE 

BIOPROCESSOS E 

PRODUÇÃO DE 

BIOPRODUTOS POR 

MEIO DE CULTURAS 

PURAS BACTERIANAS 

Jéssica Magalhães Neves 

Nunes Magalhães Neves 

Magalhães Neves Nunes, 

Plínio Ribeiro Rodrigues, 

Paloma Pereira Cacique, 

Janice Izabel Druzian, Ana 

Katerine de Carvalho Lima 

Lobato 

16h30 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA DO USO DO 

BAGAÇO DE CANA-DE-

AÇÚCAR VISANDO A 

PRODUÇÃO DE ETANOL DE 

SEGUNDA GERAÇÃO 

Jéssica Guimarães Lopes, 

Kamila Cavalcante dos Santos, 

Andréia Alves Costa 

COMO AS ORGANIZAÇÕES 

DE FOMENTO A PESQUISA 

E A INOVAÇÃO TEM 

APOIADO A CRIAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DOS 

NÚCLEOS DE INOVAÇÃO 

TECNOLOGICA? UMA 

ANÁLISE DOS EDITAIS 

FEDERAIS DE APOIO A 

TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA E A 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NO BRASIL 

Edilson Araújo Pires, Cristina 

M. Quintella 

PESQUISA EXPLORATÓRIA 

DE TECNOLOGIAS PARA 

GERAÇÃO DE ENERGIA A 

PARTIR DO TRATAMENTO 

DE EFLUENTE LÍQUIDO 

Max Davi Dantas Matos/Andre 

Paternostro Davi/Andre 

Matos/Paternostro 

MONITORAMENTO 

TECNOLÓGICO DO 

USO DA PRÓPOLIS 

VERMELHA EM 

COMPOSIÇÕES 

COSMÉTICAS 

Jamilla de Paula dos 

Santos Almeida, Joyce 

Carolina Lins Guilhemart, 

Andreiza Márcia Maia de 

Oliveira, Katiane do 

Nascimento Tavares, 

Ticiano Gomes do 

Nascimento, Sílvia Beatriz 

Beger Uchôa, Silvânia da 

Rocha Medeiros Vila 

Nova 
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3a feira, 15ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Sílvia Uchôa 

Vice-Coordenação: Márcio 

Henrique dos Santos Andrade 

Biocombustíveis, Energias 

Renováveis e Outros 

Coordenação: Eduardo 

Winter 

Vice-Coordenação: Manoel 

Mira Godinho 

Propriedade Intelectual e 

Inovação 

Coordenação: Paulo G. B. D. 

Nascimento (UNB) 

Vice-Coordenação: Irineu 

Frey (UFSC) 

Ambientais, Construção Civil, 

Veiculares e outros 

Coordenação: Ricardo 

Carvalho Rodrigues 

(INPI) 

Vice-Coordenação: Rita 

de Cássia Pinheiro 

Machado (INPI) 

Tecnologia de Alimentos 

e Produtos Naturais e 

Outros 

16h45 

ESTUDO PROSPECTIVO DE 

ÁCIDO LÁTICO PRODUZIDO 

POR LEVEDURAS EM 

GLICEROL BRUTO 

Fabricio de Andrade Raymundo, 

Leandro Rodrigues Doroteo, 

Rogerio de Jesus Camargo 

Emidio, Marcilene Cordeiro 

Gomes, Eliana Maria Cruz 

Ramos, Camila Alves Areda, 

Eliana Fortes Gris, Grace 

Ferreira Ghesti, Paulo Gustavo 

Barboni Dantas Nascimento, 

Eduardo Antonio Ferreira 

A IMPORTÂNCIA DE SE 

FAZER BUSCA DE 

ANTERIORIDADES 

Felipe Rodrigues Linhares 

ESTUDO PROSPECTIVO 

SOBRE HIDROGEL 

PRODUZIDO A PARTIR DE 

BIOMASSA E SUA 

APLICAÇÃO COMO 

CONDICIONADOR DE 

SOLOS 

Andrei Simão de Mello, Carlos 

Roberto Valeriano, Marlon 

Oliveira Pereira, Paulo Gustavo 

Barboni Dantas Nascimento, 

Grace Ferreira Ghesti 

ESTUDO PROSPECTIVO 

RELATIVO A 

DEPÓSITOS DE 

PATENTES 

RELACIONADAS À 

ELABORAÇÃO DE 

BEBIDAS NÃO 

ALCOÓLICAS COM 

ADIÇÃO DE 

INGREDIENTES 

FUNCIONAIS 

Darcilene Fiuza da Silva, 

Paulo Leonardo Lima 

Ribeiro, Janice Izabel 

Druzian, Maria Eugênia 

Mamede, Renata Quartieri 

Nascimento, Ivo Henrique 

Pinto Andrade 

17h00 

ESTUDO PROSPECTIVO 

SOBRE PROCESSO DE 

EXTRAÇÃO DE MATERIAL 

GRAXO DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS COM 

PRODUÇÃO SIMULTÂNEA 

DE BIODIESEL 

Munique Gonçalves Guimarães, 

Rafael Wernerburg Evaristo, 

Larisse Araujo Lima, Thiago 

Lara Fernardes, Julio Lemos de 

Macedo, Andreia Alves Costa, 

Patricia Regina Sobral Braga, 

Grace Ferreira Ghesti Correio 

A INOVAÇÃO COMO 

INSTRUMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO: UMA 

ANÁLISE ATRAVÉS DE 

INDICADORES 

Cleide Ane Barbosa da Cruz, 

Valéria Melo Mendonça, Paulo 

Roberto dos Santos, Normandia 

de Jesus Brayner dos Santos, 

Ana Eleonora Almeida Paixão, 

Mário Jorge Campos dos 

Santos 

MAPEAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO DE 

PATENTES VERDES 

RELACIONADAS AO 

GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS 

Normandia de Jesus Brayner 

dos Santos, Mario Jorge 

Campos dos Santos 

ESTUDO PROSPECTIVO 

SOBRE PRODUTOS A 

BASE DE QUINOA 

PARA A INDÚSTRIA 

ALIMENTICIA 

Carolina Raquel Leite 

Diniz Panzolini, Jessica 

Pinto Lima, Paulo Gustavo 

Barboni Dantas 

Nascimento, Grace 

Ferreira Ghesti 

17h15 

A PROTEÇÃO MARCÁRIA 

DAS EMPRESAS DE 

SERVIÇOS CONTÁBEIS: 

UMA CARACTERIZAÇÃO 

COM BASE EM DADOS DO 

INPI 

Maria Jose Castro, Sidney 

Rodrigues Tapajós, João Antonio 

Belmiro dos Santos 

INCUBADORAS E 

INDICADORES. ANALISE 

COMPARATIVA DO 

MODELO BRASILEIRO 

COM MODELOS 

INTERNACIONAIS 

Alessandro Aveni, Sonia 

Marise Carvalho Salles, Andrei 

Simão de Mello 

PROCESSOS OXIDATIVOS 

AVANÇADOS NO 

TRATAMENTO DE 

EFLUENTE CONTENDO 

VERDE MALAQUITA: 

ESTUDO PROSPECTIVO 

Juan Manuel Pérez Ramos, 

Carmen Lúcia de Paiva e Silva 

Zanta, Josealdo Tonholo 

PALMA FORRAGEIRA: 

SEU USO EM 

ALIMENTAÇÃO E 

NOVAS 

OPORTUNIDADES DE 

NEGÓCIOS DE 

ELEVADO VALOR 

AGREGADO 

Silvânia da Rocha 

Medeiros Vila Nova, 

Janaína Galdino de Barros, 

Ana Eleonora Almeida 

Paixão, Josealdo Tonholo, 

Sílvia Beatriz Beger 

Uchoa 
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3a feira, 15ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Sílvia Uchôa 

Vice-Coordenação: Márcio 

Henrique dos Santos Andrade 

Biocombustíveis, Energias 

Renováveis e Outros 

Coordenação: Eduardo 

Winter 

Vice-Coordenação: Manoel 

Mira Godinho 

Propriedade Intelectual e 

Inovação 

Coordenação: Paulo G. B. D. 

Nascimento (UNB) 

Vice-Coordenação: Irineu 

Frey (UFSC) 

Ambientais, Construção Civil, 

Veiculares e outros 

Coordenação: Ricardo 

Carvalho Rodrigues 

(INPI) 

Vice-Coordenação: Rita 

de Cássia Pinheiro 

Machado (INPI) 

Tecnologia de Alimentos 

e Produtos Naturais e 

Outros 

17h30 

CARACTERIZAÇÃO DA 

PROTEÇÃO MARCARIA DO 

AGRONEGÓCIO 

BRASILEIRO: UMA VISÃO 

COM BASE EM DADOS DO 

INPI 

Maria Jose Castro, Sidney 

Rodrigues Tapajós, Petrojanes 

Stellato Filho, João Antonio 

Belmiro dos Santos 

A EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA E O 

ADVENTO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS: UMA 

PROSPECÇÃO PARA O 

ENSINO BRASILEIRO 

Áurea V. Andrade, Danisson L. 

S. Reis, Liliane S. M. da 

Fonsêca, Raphael B. F. 

Almeida, Renata F. G. Pereira, 

Sílvia B. B. Uchôa 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO 

SOBRE O DEPÓSITO DE 

PATENTES DE DRONES 

PARA CAPTAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE 

IMAGENS AÉREAS 

Leandro de Oliveira Barreto, 

Rafael Câmara Menha 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA SOBRE 

ATIVIDADES 

BIOLÓGICAS E 

PROCESSOS 

TECNOLÓGICOS DO 

GÊNERO Baccharis COM 

BASE NO DEPÓSITO DE 

PATENTES 

Nilane Françoise Patel, 

Andressa Razera Pezoti, 

Daniel Zanardini 

Fernandes, Carlos Ricardo 

Maneck Malfatti, Claudia 

Crisostimo, Vanusa Karini 

Savighago 

17h45 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA DE ÓCULOS 

DE REALIDADE 

AUMENTADA/VIRTUAL 

Flavio Santos Silva, Leyla 

Carolyne da Silva Santos, 

Camilo Costa Campos, Pedro 

Henrique Oliveira Silva, Sílvia 

Beatriz Uchôa 

COMUNICAÇÃO E GESTÃO 

DO CONHECIMENTO 

APLICADOS ÀS IGS: UMA 

PROSPECÇÃO PARA 

NOVAS TENDÊNCIAS 

CIENTÍFICAS 

Ivan Bezerra dos Santos, 

Washington Franca-Rocha 

VEÍCULOS HÍBRIDOS: 

AVALIAÇÃO DE 

MATURIDADE 

TECNOLÓGICA TRL 4 A 7 

ATRAVÉS DE 

MAPEAMENTO 

PATENTÁRIO 

Cristina M. Quintella, Paula 

Jamile Rocha, Vitor da Mata 

Quintella 

MONITORAMENTO 

TECNOLÓGICO DO 

POTENCIAL USO DOS 

EXTRATOS DE 

BARBATIMÃO 

Luiz Gustavo Monteiro, 

Roosseliny Pontes Silva, 

Iara Rose Wanderley, 

Catarina Silva Santos, 

Silvia Beatriz Uchoa 

18h00 

INVESTIGAÇÃO 

PROSPECTIVA DOS 

WHISKERS DE ESTANHO 

 Jaceguai Soares da Silva, 

Antenor Farias Barbosa, 

Gleybhson Felipe dos Santos 

Alves, Karolina Bertulino da 

Silva, Carolina Batista da Silva, 

Aglaupe Meira Bastos Melo, 

Carmem Lúcia de Paiva e Silva 

Zanta, Josealdo Tonhol 

GRUPOS DE PESQUISA EM 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL: ESTUDO E 

REFLEXÕES SOBRE OS 

GRUPOS BRASILEIROS 

Vívian Costa Alves, Arukia 

Sibelle Azevedo Barbosa, 

Roberto Carlos dos Santos 

Pacheco 

CHATINA FULICA – 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA PARA USO 

DA PRAGA INVASORA 

COMO INIBIDOR DE 

CORROSÃO 

Jaceguai Soares da Silva, 

Williams Raphael de Souza 

Morais, Gleybhson Felipe dos 

Santos Alves, Karolina 

Bertulino da Silva, Abel Coelho 

da Silva Neto, Josealdo 

Tonholo 

PROPRIEDADES DO 

AMIDO E SUAS 

APLICAÇÕES EM 

BIOPOLÍMEROS 

Luciana Cavalcanti 

Azevedo, Alessandra 

Sousa Cordeiro de Sá, 

Denisea Alves Fungaro 

18h15 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA SOBRE O 

IMPACTO AMBIENTAL 

CAUSADO PELA 

CONCENTRAÇÃO 

IRREGULAR DO TEOR DE 

ENXOFRE EM DIESEL NO 

BRASIL 

Alessandra Tanajura Campos, 

Saionara Luna, Cristina Quintella 

EXPERIÊNCIAS SOBRE O 

PROCESSO DE 

COOPERAÇÃO 

UNIVERSIDADE-EMPRESA: 

ESTUDO DE CASO NO 

INTERIOR DO PARANÁ 

Leandro Rafael de Abreu, 

Marcos Roberto Kuh 

MAPEAMENTO 

TECNOLÓGICO DOS 

PROCESSOS DE 

CONFORMAÇÃO 

MECÂNICA DE METAIS 

Emerson Andrade Monteiro, 

Ricardo Caldas Oliveira, 

Valéria Melo Mendonça, Mário 

Campos Santos 

ESTUDO PROSPECTIVO 

DAS APLICAÇÕES DO 

ÓLEO DE SEMENTE DE 

UVA A PARTIR DE 

MAPEAMENTO EM 

DOCUMENTOS DE 

PATENTES 

Rita de Cassia De Souza, 

Paulo Leonardo L. 

Ribeiro, Carolina Oliveira 

de Souza, Janice Izabel 

Druzian, Bruna Aparecida 

Machado, Marcelo Andres 

UMSZA-GUEZ 
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3a feira, 15ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Sílvia Uchôa 

Vice-Coordenação: Márcio 

Henrique dos Santos Andrade 

Biocombustíveis, Energias 

Renováveis e Outros 

Coordenação: Eduardo 

Winter 

Vice-Coordenação: Manoel 

Mira Godinho 

Propriedade Intelectual e 

Inovação 

Coordenação: Paulo G. B. D. 

Nascimento (UNB) 

Vice-Coordenação: Irineu 

Frey (UFSC) 

Ambientais, Construção Civil, 

Veiculares e outros 

Coordenação: Ricardo 

Carvalho Rodrigues 

(INPI) 

Vice-Coordenação: Rita 

de Cássia Pinheiro 

Machado (INPI) 

Tecnologia de Alimentos 

e Produtos Naturais e 

Outros 

18h30 

NEGOCIAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA: UMA 

PROPOSTA DE CARTAS NA 

MESA 

Luanda Moura Cavalcante, 

Antônio Robério Barbosa Uchôa, 

Emerson Carlos Baú, Francisco 

Edson Gomes 

OESTE BAIANO: UM 

ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Mylena Maia Maia de 

Assunção, Erick Samuel Rojas 

Cajavilca, Lara Santos Moreira 

ESTUDO PROSPECTIVO DE 

DOCUMENTOS DE 

PATENTES 

RELACIONADOS AOS 

PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS 

ALIMENTICIOS DA 

MANDIOCA 

Renata Torres dos Santos e 

Santos, Itala Suzana Oliveira 

Silva, Paulo Leonardo Lima 

Ribeiro, Carolina Oliveira de 

Souza, Janice Izabel Druzian, 

Ana Cecilia Poloni Rybka, 

Clívia Danúbio Pinho da Costa 

Castro, Aline Telles Biasoto 

Marques 

ESTUDO PROSPECTIVO 

SOBRE PRODUTOS 

ALIMENTARES 

INCORPORADOS DE 

BIOMASSA DE 

MICROALGAS 

Leila Magda Rodrigues 

Almeida, Paulo Leonardo 

Lima Ribeiro, Carolina 

Oliveira de Souza, Janice 

Izabel Druzian, Maria 

Spinola Miranda 

18h45 

ESTADO DA ARTE DO 

CENÁRIO CERVEJEIRO: O 

ADVENTO DA PRODUÇÃO E 

O MERCADO NA REGIÃO 

CENTRO OESTE DO BRASIL 

Larisse Araujo Lima, Luiza 

Xavier da Silva Tenório, Marcio 

Lima da Silva, Thiago Lara 

Fernardes, Grace Ferreira Ghesti  

PANORAMA DOS 

REGISTROS DE SOFTWARE 

DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS NO BRASIL 

Ila Natielle Neres dos Santos, 

Diego Silva Menezes, Ana 

Lúcia Matos Costa, Bethania de 

Araújo Almeida 

AVALIAÇÃO DE PATENTES 

E INOVAÇÃO. MÉTODOS E 

PROBLEMAS 

Alessandro Aveni, Sônia 

Marise Salles Carvalho 

ESTUDO DE 

DOCUMENTOS DE 

PATENTES 

RELACIONADOS A 

PRODUÇÃO DE FILMES 

BIODEGRADÁVEIS 

COMESTÍVEIS 

Ivo Henrique Pinto 

Andrade, Paulo Leonardo 

Lima Ribeiro, Carolina 

Oliveira de Souza, Janice 

Izabel Druzian, Renato 

Souza Cruz, Geany Peruch 

Camilloto, Darcilene Fiuza 

da Silva 

19h00 

A TECNOLOGIA DO 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 

(EPS) APLICADA À 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Ana Martha Carneiro Garcia, 

Maruedson Pires Martins, 

Isabelle da Silva Santos 

  

ESTUDO PROSPECTIVO 

RELATIVO AO CACAU 

E PRODUTOS DE 

CACAU, COMO 

CHOCOLATE, 

CONTENDO 

PEPTÍDEOS E 

PROTEÍNAS 

Paulo Túlio de Souza de 

Souza Silveira, Ismara 

Santos Santos Rocha 

Conceição, Graciete de 

Souza Silva, Camila 

Duarte Ferreira, Sérgio 

Eduardo Soares 
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5a feira, 17ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Edilson Pedro 

(MCTIC) 

Vice-Coordenação: Vivianni 

Marques Leite dos Santos 

(UNIVASF) 

Tecnologia de alimentos e produtos 

naturais 

Coordenação: Glória Marinho 

(IFCE, MEC) 

Vice-Coordenação: Angelo Legat 

(UEPG, FORTEC) 

Casos institucionais 

Coordenação: Samira A. Hanna 

(UFBA) 

Vice-Coordenação: Pierre Barnabé 

(UFAL) 

Saúde, biotecnologia, cosméticos e 

patentes verdes 

14h00 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: 

UMA VISÃO DAS INOVAÇÕES E 

PERSPECTIVAS DO MERCADO 

CERVEJEIRO 

Thiago Lara Fernandes, Larisse 

Araujo Lima, Luiza Xavier da Silva 

Tenório, Marcio Lima da Silva, Grace 

Ferreira Ghesti 

ANÁLISE DOS ATIVOS 

INOVATIVOS E DAS AÇÕES DE 

INOVAÇÃO NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS 

Maria Cristina Ferreira Silva Pires, 

Ibsen Mateus Bittencourt, Luciana 

Peixoto Santa Rita, Luciane Santos 

Prado, Dayana Alves Ferreira 

ESTUDO PROSPECTIVO DO USO 

DA PRÓPOLIS COMO INIBIDOR 

DE CORROSÃO 

Williams Raphael de Souza Morais, 

Jaceguai Soares da Silva, Carmem 

Lúcia de Paiva E Silva Zanta, 

Josealdo Tonholo 

14h15 

INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS E SUA INTERFACE 

COM O SETOR REGULADOR NO 

BRASIL 

Joelia Marques de Carvalho 

PATENTES COMO FONTE DE 

INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

PARA SUBSÍDIO À PESQUISA: 

UMA ANÁLISE AMOSTRAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ABC 

Luiz Fernando Baltazar, Anapatrícia 

Morales Vilha, Fábio Danilo 

Ferreira, Anne Cristine Chinellato, 

Suel Eric Vidotti, Ricardo Carvalho 

Rodrigues 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

EM DOCUMENTO DE PATENTE 

VERDE POR MEIO DA PIRÓLISE 

Luiz Antonio da Silva Goncalves, 

jilvania Silva Bezerra 

14h30 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE 

PATENTES PARA PRODUÇÃO DE 

PRODUTOS MEDICINAIS À BASE 

DE MORINDA 

Tarcisio Paraiso Farias, Flavio 

Amorim Faria 

EMPREENDEDORISMO, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 

TEMAS CONTEMPORÂNEOS NA 

GESTÃO DA UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA 

Sônia Marise Salles Carvalho, 

Alessandro Aveni, Leonardo 

Modesto Coimbra, Herika Fernanda 

Dantas Montilha 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

DO “COFFEE” AND “GREEN 

COFFEE”: ANÁLISE DE 

PATENTES NA ÁREA 

ALIMENTÍCIA E ÁREA DA 

SAÚDE 

Lucas Moura Nutels, Amanda 

Barbosa Wanderley, Arthur Luy 

Tavares Ferreira Borges, José 

Rodrigo Arruda, Mailde Jessica 

Liodoro Santos, Sâmia Andrícia 

Souza da Silva, Eliane Aparecida 

Campesatto, Pierre Barnabé Escodro, 

Tatiane Luciano Baillano, Silvia 

Beatriz Beger Uchoa, Josealdo 

Tonholo, Ticiano Gomes do 

Nascimento 
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5a feira, 17ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Edilson Pedro 

(MCTIC) 

Vice-Coordenação: Vivianni 

Marques Leite dos Santos 

(UNIVASF) 

Tecnologia de alimentos e produtos 

naturais 

Coordenação: Glória Marinho 

(IFCE, MEC) 

Vice-Coordenação: Angelo Legat 

(UEPG, FORTEC) 

Casos institucionais 

Coordenação: Samira A. Hanna 

(UFBA) 

Vice-Coordenação: Pierre Barnabé 

(UFAL) 

Saúde, biotecnologia, cosméticos e 

patentes verdes 

14h45 

SEBO BOVINO: UMA ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA DE ARTIGOS 

PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

BRASILEIROS 

Fabio Matos Fernandes, Marcelo 

Santana Silva, Francisco Gaudêncio 

Mendonça Freires, Emerson Andrade 

Sales, Ednildo Andrade Torres 

PATENTES E APROPRIAÇÃO DE 

VALOR DA INOVAÇÃO: O 

CASO DA PRÓPOLIS 

Ticiano Gomes do Nascimento, 

Francisco José Peixoto Rosário, 

Araken Alves de Lima, Izadora 

Quintela Souza de Moraes, Lilian 

Maria Santos Silva de Lira, Isabel 

Cristina Celerino de Moraes Porto, 

Erivaldo Oliveira De Matos, Paula 

Cavalcante Amélio Silva Cedrim, 

Irinaldo Diniz Basílio Júnior, Maria 

Aline Barros Fidelis de Moura, 

Eduardo Setton Sampaio Silveira, 

Josealdo Tonholo  

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA 

SOBRE DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS PARA INDUÇÃO 

DE SIMETRIA 

Camila Lisdalia Dantas Ferreira, 

Bruno Cesar Goulart, Fabiana Lopes 

de Souza, Rita Maria da Silva 

Santiago, Luciene Ferreira Gaspar 

Amaral, Paulo Gustavo Barboni 

Dantas Nascimento, Grace Ferreira 

Ghesti 

15h00 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO E 

CIENTÍFICO DO BURITI NO 

PERÍODO DE 2005-2015 

Tiago Soares da Silva, Marina 

Bezerra da Silva, Rafael Angelo 

Santos Leite, Bekembauer Procópio 

Rocha, Liária Nunes da Silva 

A LEI DE INOVAÇÃO NO 

ESTADO DA BAHIA E AS 

ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS 

DIANTE DO ADVENTO DO 

NOVO MARCO NACIONAL DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

SILVIO SOBRAL GARCEZ 

JUNIOR, Rodrigo Nogueira Albert 

Loureiro, Bruno Ramos Eloy, João 

Antonio Belmino dos Santos, Jadson 

Andrade Costa 

FUNGOS FILAMENTOSOS COMO 

INIBIDORES DE CORROSÃO: 

ESTUDO PROSPECTIVO 

Juliano Bueno Barbosa da Silva, 

Josealdo Tonholo, Sonia Salgueiro 

Machado, Carmem Lúcia de Paiva e 

Silva Zanta 

15h15 

ESTUDO PROSPECTIVO DA 

MORINGA NA INDÚSTRIA DE 

COSMÉTICOS  

Cláudia Beatriz Lopes Almeida, 

Carolina Conde e Sá, Rodrigo César 

Dantas Carvalho, Eliana Silva de 

Almeida  

UTILIZAÇÃO DE METAIS DE 

TRANSIÇÃO COMO 

CATALISADORES NAS 

REAÇÕES DE FENTON-LIKE – 

ESTUDO PROSPECTIVO 

Jeilma Rodrigues Nascimento, 

Danilo Henrique da Silva Santos, 

Josealdo Tonholo, Carmem Lucia de 

Paiva e Silva Zanta 

PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DE 

INSTRUMENTO AUXILIAR NA 

AVALIAÇÃO CLINICA DO 

DIAGNÓSTICO DA DENGUE 

Denise Macêdo da Silva, Ana 

Caroline Melo dos Santos, Silvia 

Beatriz Beger Uchôa, Edilson Leite 

de Moura, Gabriel Arnozo Monteiro, 

Willian . Miguel, Adriely Ferreira da 

Silva, Karol Fireman de Farias, Elaine 

Virgínia Martins de Souza 

Figueiredo, João Inácio Soletti, 

Tatiane Luciano Balliano 
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5a feira, 17ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Edilson Pedro 

(MCTIC) 

Vice-Coordenação: Vivianni 

Marques Leite dos Santos 

(UNIVASF) 

Tecnologia de alimentos e produtos 

naturais 

Coordenação: Glória Marinho 

(IFCE, MEC) 

Vice-Coordenação: Angelo Legat 

(UEPG, FORTEC) 

Casos institucionais 

Coordenação: Samira A. Hanna 

(UFBA) 

Vice-Coordenação: Pierre Barnabé 

(UFAL) 

Saúde, biotecnologia, cosméticos e 

patentes verdes 

15h30 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE 

USO DE ELETRODOS CONTENDO 

FERRO IMOBILIZADO OU EM 

SUA COMPOSIÇÃO PARA 

ABATIMENTO DE CARGAS 

ORGÂNICAS EM TRATAMENTO 

DE ÁGUAS E EFLUENTES 

 Nathalia Marcelino Pereira-Queiroz, 

Flaviana Freitas Feitosa Ferro, Nikson 

Iohannes Silva de Almeida, Juscyllan 

Santana Queiroz, Ana Lais de Araujo 

Costa, Carmem Lucia de Paiva e Silva 

Zanta, Josealdo Tonholo 

UTILIZAÇÃO DE 

FERRAMENTAS DE 

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

PARA DELINEAR 

ESTRATÉGIAS DE 

POSICIONAMENTO DE 

MERCADO DE EQUIPAMENTOS 

ELETROMÉDICOS DE 

MONITORAMENTO 

Sandra Malveira, Levi Santos, 

Janaina dos SAntos Melo, Maria 

Fernanda Mascarenhas dso Santos 

Melis, Paulo Gustavo Barboni 

Dantas Nascimento, Grace Ferreira 

Ghesti 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

DISPOSITIVO DE 

MONITORAMENTO DE 

MOVIMENTAÇÃO CORPORAL 

Marcio Lima da Silva, Larisse Araujo 

Lima, Luiza Xavier da Silva Tenorio, 

Thiago Lara Fernardes, Grace 

Ferreira Ghesti 
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5a feira, 17ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Josealdo Tonholo 

(UFAL) 

Vice-Coordenação: Maria das 

Graças Ferraz Bezerra (MPEG) 

Temas Transversais do PROFNIT 

Coordenação: Elias Ramos de 

Souza (IFBA) 

Vice-Coordenação: Washington 

Rochas (UEFS) 

Casos nacionais, regionais e 

estaduais 

Coordenação: Maria Hosana 

Conceição (UNB) 

Vice-Coordenação: Suzana Russo 

(UFS) 

Saúde, biotecnologia e água 

16h00 

AS UNIVERSIDADES E O 

AMBIENTE DE ACESSO AO 

PATRIMÔMONIO GENÉTICO: 

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS 

PEDIDOS DE PATENTES 

Kelyane Silva, Tatiane Luciano 

Balliano, Josealdo Tonholo 

AVALIAÇÃO DA BALANÇA 

COMERCIAL BRASILEIRA DE 

POLÍMEROS UTILIZADOS NA 

PREPARAÇÃO DE 

MEMBRANAS DE 

DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA 

Fabrícia de Souza Moreira, 

Andrezza Lemos Rangel, Adelaide 

Maria Antunes, Suzana Borschiver 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

DE LEGUMINOSAS NA 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

FUNCIONAIS DESTINADOS AO 

SETOR DE PANIFICAÇÃO E 

CONFEITARIA 

Wagna P. C. Santos, Núbia M 

Ribeiro, Rita M W Nano, Clicia M J 

Benevides, Mariangela V Lopes, 

Kátia E S Miranda 

16h15 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE 

PATENTES SOBRE COPAIBA: 

UMA COMPARAÇÃO ENTRE 

FONTES DE DADOS 

Evelyn Seilhe Guerreiro, Leila 

Mendes de Oliveira Daltro, Nubia 

Moura Ribeiro, Elias Ramos de Souza 

REGISTRO DE MARCAS COMO 

INDICADOR DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO NO ESTADO DE 

ALAGOAS 

Carley Rodrigues Alves, Taynah 

Nery Alves Correio 

ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE 

ABLAÇÃO POR 

RADIOFREQUÊNCIA 

Leila Fernandes Santos, Fabiola 

Santana Pinheiro Tormim, Diogo 

Nunes Souza, Larissa da Costa Silva 

Godinho, Grace Ferreira Ghesti, 

Paulo Gustavo Barboni Dantas 

Nascimento 

16h30 

CONCRETO PARA USO EM 

IMPRESSORA 3D E SUA 

UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES: UM ESTUDO 

PROSPECTIVO 

Eduardo Quintella Florêncio, Lêda 

Morgana Espíndola de Bulhões 

Marques, Nádia Teresinha Paim 

Corso, Thiago Arraes Alves Lima, 

Sílvia Beatriz Beger Uchôa 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO 

DOS REGISTROS DE 

SOFTWARES DAS 

INSTITUÇÕES DE ENSINO QUE 

OFERTAM PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU NO ESTADO 

DE SERGIPE 

Sidney Cassemiro do Nascimento, 

Normandia de Jesus Brayner dos 

Santos 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

DISPOSITIVO DE 

MONITORAMENTO DE 

MOVIMENTAÇÃO CORPORAL 

Camila Lisdalia Dantas Ferreira, 

Herika Fernanda Dantas Montilha, 

Daniela Soares Couto Saldanha, 

Bruna de Oliveira Santos, Polyana de 

Almeida Borges, Grace Ferreira 

Ghesti, Paulo Gustavo Barboni 

Dantas 

16h45 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO 

DA COPAÍBA: ANÁLISE 

PROSPECTIVA NO BRASIL E NO 

MUNDO 

lidiane oliveira araujo, Mariana 

Chaves Antenor, Juliana Santos 

Andrade, renata Farias fernandes, 

Sarah Monteiro Galdino, Martonio 

Mendes Mendes 

ESTUDO PROSPECTIVO: O 

REGISTRO DE MARCAS COMO 

ESTRATÉGIA 

MERCADOLÓGICA PARA O 

NEGÓCIO DO CACAU-

CHOCOLATE NA REGIÃO SUL 

DA BAHIA 

Fárlei Cosme Gomes dos Santos, 

Ricardo de Araújo Kalid, 

Washington de Jesus Sant'Anna da 

Franca Rocha 

ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE 

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE 

PLANTAS DE PEQUENO E 

MÉDIO PORTE 

Ana Carolina Nerva Blumm, 

Sanderson César Macedo Barbalho, 

Grace Ferreira Ghesti, Paulo Gustavo 
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5a feira, 17ago17 - Apresentações orais 

Hora 

Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Josealdo Tonholo 

(UFAL) 

Vice-Coordenação: Maria das 

Graças Ferraz Bezerra (MPEG) 

Temas Transversais do PROFNIT 

Coordenação: Elias Ramos de 

Souza (IFBA) 

Vice-Coordenação: Washington 

Rochas (UEFS) 

Casos nacionais, regionais e 

estaduais 

Coordenação: Maria Hosana 

Conceição (UNB) 

Vice-Coordenação: Suzana Russo 

(UFS) 

Saúde, biotecnologia e água 

17h00 

IMPRESSÃO 3D: MAPEAMENTO 

EXPLORATÓRIO RECENTE 

SOBRE OS DEPÓSITOS DE 

PATENTES 

Silvana Sandes Tosta, Dilma da 

Paixão Coelho Ferreira Dos Santos 

PROSPECÇÃO DE ARTIGOS E 

PATENTES SOBRE MÉTODOS 

PARA VALORAÇÃO 

ECONÔMICA DE SERVIÇOS 

ECOSSISTÊMICOS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE 

INDICADORES EMERGÉTICOS 

Ana Carolina Valerio Nadalini, 

Ednildo Andrade Torres, Ricardo 

Araujo Kalid 

Barboni Dantas Nascimento 

ESTUDO PROSPECTIVO DE 

TECNOLOGIAS POTENCIAIS 

PARA A SOLUÇÃO DA CRISE 

HÍDRICA NO BRASIL 

Sarah Monteiro Galdino, Ronara 

Marques Ribeiro de Sousa, Sibelle 

Moreira Goes Costa, João Paulo 

Correia Ferreira 

17h15 

ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE A 

UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA 

3D NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Fabiane Gomes Paim, Márcia Rego 

Sampaio de Almeida 

O SETOR SUCROENERGÉTICO 

DE ALAGOAS E OS SEUS 

MOTORES DE 

TRANSFORMAÇÃO 

Francisco José Peixoto Rosário, 

Tony Xu Taur Chen, Natallya de 

Almeida Levino, Milka Alves 

Correia Barbosa 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

DA PRODUÇÃO DE CÁPSULAS 

GELATINOSAS DE POLPA DE 

PEQUI (CARYOCAR 

BRASILIENSE CAMB) COMO UM 

NOVO NUTRACÊUTICO 

Aksara Somchinda, Raquel Beatriz de 

Almeida Minas, Paulo Gustavo 

Barboni Dantas Nascimento, Grace 

Ferreira Ghesti, Eliana Fortes Gris, 

Eduardo Antônio Ferreira 

17h30 

DIREITO AUTORAL, A INTERNET 

E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 

IMPRESSÃO E SCANNER 3D 

Aline Barros Tavares, Luciano da 

Silva Oliveira 

CAPITAL HUMANO, 

INTENSIDADE DA INOVAÇÃO E 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

NO BRASIL 

Diego Araujo Reis, Iracema 

Machado de Aragão Gomes 

ELABORAÇÃO DE ROADMAP 

TECNOLÓGICO PARA A 

PRODUÇÃO DE BIOGÁS A 

PARTIR DE VINHAÇA 

Fernanda Cardoso, José Vitor 

Bomtempo, suzana Borschiver 
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Sessão de painéis orais de pitches 

 

5a feira, 17ago17 - Painéis Orais de pitches 

Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Técia 

Vieira Machado 

(PADETEC) 

Vice-coordenação: Glória 

Maria Marinho Silva 

Sampaio (IFCE) 

Coordenação: André 

Carneiro de Araújo 

(IFCE) 

Coordenação: Rafael 

Andrade (CNPq) 

Coordenação: Kénya 

Felicíssimo 

(MKINNOVARE) 

10h00 

ESTUDO PROSPECTIVO 

DE PATENTES 

RELACIONADAS A 

UTILIZAÇÃO DO 

BACILLUS SUBTILIS EM 

BIOPROCESSOS 

Camylla Carneiro Soares, 

Janice Izabel Druzian, Ana 

Katerine Carvalho Lima 

Lobato 

AS REDES DE 

INOVAÇÃO 

COLABORATIVA E AS 

NOVAS PERSPECTIVAS 

DE MODELOS DE 

GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

BRITO NERY ALVES, 

Ana Eleonora Almeida 

Paixão 

EFICIÊNCIA DO 

INSTITUTO FEDERAL 

BAIANO: ANÁLISE DOS 

GRUPOS DE PESQUISA E 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL 

Ayalla Oliveira Chaves, 

Gustavo Pereira da Cruz  

ESTUDO 

PROSPECTIVO 

RELACIONADOS À 

DISPOSIÇÃO 

CONSTRUTIVA 

APLICADA PARA 

CARREGAR 

EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS EM 

TRANSPORTES 

COLETIVOS. 

Carlos Augusto 

Francisco de Jesus 

Ribeiro 

10h10 

ESTUDO PROSPECTIVO 

RELATIVO À 

ATIVIDADE DA TILÁPIA 

PARA A INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS NO 

PERÍODO DE 2006 A 

2016 

Jaqueline Silva Nascimento, 

Maria da Glória Almeida 

Bandeira 

AVALIAÇÃO DE 

PATENTES E 

INOVAÇÃO. Métodos e 

problemas 

Alessandro Aveni, Sônia 

Marise Salles Carvalho 

INOVAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO: O 

CASO DA FEIRA DE 

NEGÓCIOS E INOVAÇÂO 

DA UNIVERSIDADE DE 

BRASÌLIA – UNB 

Alessandro Aveni, Andrei 

Simão de Mello, Daliane 

Firmino de Medeiros 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

PARA A MELHORIA 

DA MOBILIDADE 

URBANA: UMA 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Stephanie Russo Fabris, 

Mariane Camargo 

Priesnitz, Luana Brito de 

Oliveira, Jonas Pedro 

Fabris, Maria Emilia 

Camargo, Suzana Leitão 

Russo 

10h20 

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E O 

PRINCÍPIO 

ADMINISTRATIVO DA 

EFICIÊNCIA: ANÁLISE 

DE TENTATIVA DE 

APERFEIÇOAMENTO 

DOS PROCESSOS DE 

COMPRAS E 

CONTRATAÇÕES DE 

SERVIÇO DA UESC 

Lahiri Lourenço Argollo, 

Everton Regis de Santana, 

Luciana Nalim Silva 

Menuchi 

FERRAMENTAS DE 

GESTÃO DE 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NOS 

NÚCLEOS DE 

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E 

EMPRESAS DO BRASIL 

Elton Henrique Alves de 

Oliveira, João Paulo Lima 

Santos 

HIDROMEL: 

MAPEAMENTO 

TECNOLÓGICO DE 

DOCUMENTO DE 

PATENTES 

Larissa Farias da Silva Cruz, 

Carolina Oliveira de Souza, 

Janice Izabel Druzian 

ESPIRITUALIDADE 

NA PROMOÇÃO DO 

BEM ESTAR 

HUMANO EM 

AMBIENTES DE 

TRABALHO: ESTUDO 

PROSPECTIVO 

Millane Barbosa dos 

Santos, Pierre Barnabé 

Escodro, Tatiane 

Luciano Balliano, 

Francisco José Peixoto 

Rosário  
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5a feira, 17ago17 - Painéis Orais de pitches 

Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Técia 

Vieira Machado 

(PADETEC) 

Vice-coordenação: Glória 

Maria Marinho Silva 

Sampaio (IFCE) 

Coordenação: André 

Carneiro de Araújo 

(IFCE) 

Coordenação: Rafael 

Andrade (CNPq) 

Coordenação: Kénya 

Felicíssimo 

(MKINNOVARE) 

10h30 

MONITORAMENTO 

TECNOLÓGICO SOBRE 

A UTILIZAÇÃO DO 

AÇAÍ NA INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS 

Pabline Secche Ferreira 

Maciel, Alcilene Vieira 

Ferreira, Rafaela Carla 

Ambrósio Silva, Cerize 

Maria Ramos Ferrari de 

Melo 

ÍNDICE EFICÁCIA 

GOVERNAMENTAL 

WIPO E SUA 

INTERFERÊNCIA EM 

ÍNDICES DE 

INOVAÇÃO 

SELECIONADOS: UMA 

ANÁLISE DO BRASIL 

EM COMPARAÇÃO 

COM OS PAÍSES 

INTEGRANTES DO 

BRICS A PARTIR DE 

UMA ABORDAGEM 

BIBLIOMÉTRICA 

Severiano José Mota Neto, 

Alexandre de S. B. Silva, 

Washington Franca-Rocha 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA: UM 

MAPEAMENTO DA 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 

DE EDUCAÇÃO NO 

NORDESTE 

Lidiane Oliveira Araujo, 

Mariana Chaves Antenor, 

Juliana Santos Andrade, 

Renata Farias Fernandes, 

Geovane Gomes Araujo, 

Romulo Ferrer Carneiro 

MAPEAMENTO 

PATENTÁRIO DAS 

TECNOLOGIAS 

VOLTADAS A 

PROCESSOS 

LOGÍSTICOS 

Paulo Roberto dos 

Santos, Cleide Ane 

Barbosa da Cruz, 

Valéria Melo Mendonça, 

José Aprígio Carneiro 

Neto, Ana Eleonora 

Almeida Paixão, Mário 

Jorge Campos dos 

Santos 

10h40 

MAPEAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO 

NACIONAL DE 

TECNOLOGIAS DENTRO 

DO CONTEXTO DE 

INUNDAÇÕES 

URBANAS 

Luiza Xavier da Silva 

Tenório, Larisse Araujo 

Lima, Marcio Lima da 

Silva, Thiago Lara 

Fernardes, Grace Ferreira 

Ghesti 

REGISTRO DE MARCAS 

COMO PASSO INICIAL 

PARA MAIOR 

COMPETITIVIDADE 

ECONÔMICA DAS 

MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

Rafael P. Pinto, Graciela 

Missio, Tennessee L. 

Saraiva, Gelso Pedrosi 

Filho 

MAPEAMENTO 

PROSPECTIVO DAS 

TECNOLOGIAS 

ENVOLVIDAS NA 

PRODUÇÃO DE 

BIOETANOL 

Rafael de Figueiredo, João 

Inácio Soletti, Sheyla Welma 

Duarte da Silva, Jumelice dos 

Santos Silva, Kelyane da 

Silva, Pierre Barnabé Escodro, 

Denise Macêdo da Silva, 

Karol Fireman de Farias, 

Tatiane L. Balliano 

A IMPORTÂNCIA 

DAS PATENTES NO 

CENÁRIO DA 

ESTRATÉGIA 

COMPETITIVA DOS 

BRICS 

Marcelo de Melo Silva 

10h50 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA: UM 

MAPEAMENTO DE 

PATENTES DA 

PRÓPOLIS VERMELHA 

Érica Emília Almeida 

Fraga, Clauberto Rodrigues 

de Oliveira, Cleide Ane 

Barbosa da Cruz, Cleiton 

Rodrigues de Vasconcelos, 

Ana Eleonora Almeida 

Paixão 

ESTUDO PROSPECTIVO 

PRELIMINAR DE 

PATENTES SOBRE A 

ESTÉVIA NO 

SEGMENTO DE 

ADOÇANTES 

Edinaldo S. Rdrigues, 

Franklin T. D. Silva 

ESTUDO PROSPECTIVO 

DA APLICAÇÃO DE 

DISSIPADORES 

METÁLICOS NO 

CONTROLE DE 

VIBRAÇÕES NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Sandra Malveira, Cristina M. 

C. Bando, Debora M, 

Carvalho, Camila L. D. 

Ferreira, Paulo G. Bardoni 

Dantas Nascimento, Grace 

Ferreira Ghesti, Adriana 

Regina Martin 

INCUBADORAS DE 

EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 

COMO POLÍTICA DE 

FOMENTO À 

GERAÇÃO DE 

INOVAÇÃO E 

RIQUEZA NA 

MICRORREGIÃO 

ILHÉUS-ITABUNA 

Fernanda Vargas 

Amigo, Socrates Jacobo 

Moquete Guzmán 
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Hora 

Sala A Sala B Sala C Sala D 

Coordenação: Técia 

Vieira Machado 

(PADETEC) 

Vice-coordenação: Glória 

Maria Marinho Silva 

Sampaio (IFCE) 

Coordenação: André 

Carneiro de Araújo 

(IFCE) 

Coordenação: Rafael 

Andrade (CNPq) 

Coordenação: Kénya 

Felicíssimo 

(MKINNOVARE) 

11h00 

FIBRA DE COCO: 

ESTUDO 

EXPLORATÓRIO SOBRE 

REGISTRO DE 

PATENTES 

Leandro Lima; Helen Costa 

EFEITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

SUBCRÔNICA DE 

Baccharis dracunculifolia 

(BR 10 2012 020540-8 A2) 

EM MODELO ANIMAL 

DE DIABETES TIPO I 

Carlos Ricardo Maneck 

Malfatti, Nilane Françoise 

Patel, Bruno Moreira 

Soares, Daniele Fernanda 

Renzi, Andressa Razera 

Pezoti, Jéssica Wouk, Luiz 

Augusto Silva, Vanusa 

Karini Savighago 

Savighago 

PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA DA 

PRODUÇÃO DE ÁCIDO 

HIALURÔNICO POR MEIO 

DE MICROORGANISMOS 

Fábio Lima Cordeiro, Clenilce 

Dias Silva, Elisa Maria 

Chaves Alzamora, Maria José 

Barros Lima, Paulo Gustavo 

Barboni Dantas Nascimento, 

Grace Ferreira Ghesti, Eliana 

Fortes Gris, Camila Alves 

Areda, Eduardo Antônio 

Ferreira 

VIABILIDADE 

FINANCEIRA DO 

SECADOR SOLAR 

VERTICAL NA 

REGIÃO CACAUEIRA 

Fernanda Vargas 

Amigo, Geovana Pires 

Lima, Jorge Henrique 

Sales, Katianny Gomes 

Estival 
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RESUMOS 

 

 

ID.2322 

Título: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DOS PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA DE METAIS 

Autores: EMERSON ANDRADE MONTEIRO, RICARDO CALDAS OLIVEIRA, VALÉRIA MELO 

MENDONÇA, MÁRIO CAMPOS SANTOS 

Resumo: Entre processos mecânicos de fabricação destaca-se o de conformação metálica, pois, este permite 

agregação de valor ao produto acabado ou semi-acabado com redução de custo, baixo consumo de material e 

deformação desejada. O trabalho visa mapear patentes dos processos de conformação mecânica registradas na base 

de dados do INPI. Para filtrar patentes de interesse utilizou-se o termo “processo AND conformação” e a área de 

processos de conformação. A análise constituiu na distribuição de patentes por período de depósito, países 

depositantes e estados depositantes (no Brasil), e código CIP. Verificou-se a existência de 66 patentes de interesse, 

destas 28 com CIP B21D, referentes ao trabalho ou processamento de metal em chapas ou em tubos, varetas ou 

perfis de metal sem essencialmente remover material. Nota-se um baixo índice de patentes concedidas comparado a 

outros países. Acredita-se que o backlog (tempo de analise até o registro da patente) seja fator influenciador neste 

resultado. 

 

 

 

ID.22725 

Título: ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE PATENTES SOBRE COPAIBA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE 

FONTES DE DADOS 

Autores: EVELYN SEILHE GUERREIRO, LEILA MENDES DE OLIVEIRA DALTRO, NUBIA MOURA 

RIBEIRO, ELIAS RAMOS DE SOUZA 

Resumo: O presente artigo traz uma visão analítica e comparativa da proteção da copaíba, elemento importante da 

biodiversidade brasileira, nas bases de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), do Escritório 

Europeu de Patentes (European Patent Office, ESPACENET) e do software ORBIT®, revelando qual a concepção 

estratégica das empresas e ICTs nacionais e internacionais quanto à necessidade e relevância da proteção de ativos de 

propriedade intelectual. 

 

 

 

ID.22890 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ELETROQUÍMICO E REAÇÃO 

DE FENTON NA REMEDIAÇÃO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

Autores: JENIVALDO LISBOA DE ARAÚJO, JOÃO INÁCIO SOLETTI, CARMEM LÚCIA DE PAIVA E 

SILVA ZANTA, JOSEALDO TONHOLO 

Resumo: Visando promover um mapeamento dos trabalhos relacionados ao uso de processos eletroquímicos e/ou da 

reação de Fenton na remediação de efluentes da produção de biocombustíveis, utilizou-se bancos de patentes (INPI, 

Derwent Innovations Index, WIPO, Espacenet e Lens) e de artigos (Periódicos), de forma a elucidar as tendências 

científicas e tecnológicas impostas a estas fontes alternativas de energia. Identificou-se a liderança de EUA e China 

tanto na produção científica quanto patentária no tema. Países como Brasil, Tailândia, Coreia do Sul e Colômbia 

foram identificados como bons desenvolvedores científicos, apesar da modesta produção tecnológica. Não foram 

encontradas citações de trabalhos ou patentes que agregassem simultaneamente a produção de biodiesel e o 

tratamento por meio de reação de Fenton e pela via eletro-oxidação. A maior parte das patentes identificadas com o 

tema está classificada com os códigos C02F, C12P, C10L e B01D. 
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ID.22916 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO RELACIONADOS À DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA PARA 

CARREGAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM TRANSPORTES COLETIVOS. 

Autores: CARLOS AUGUSTO FRANCISCO DE JESUS RIBEIRO 

Resumo: Este trabalho tem como objetivos principais a busca de anterioridade sobre modelo de utilidade de unidade 

de disposição construtiva aplicada em transportes coletivos, displays com carregadores de aparelhos eletrônicos em 

entradas USB, além de apresentar uma análise geral do estado atual de P&D de tecnologias nesta área de estudo. As 

metodologias de pesquisa, inicialmente, foram associadas as seguintes palavras chave: Energy Charging* Kinetic 

charging* Photovoltaic charging*, no banco de dados do ESPACENET.  Os resultados obtidos demonstram que a 

prospecção desta disposição se encontra em evolução a partir 2009 e o principal detentor de documentos de patentes 

sobre este modelo de utilidade é o Estados Unidos. A disposição construtiva aplicada em transportes coletivos 

displays com carregadores de aparelhos eletrônicos em entradas USB apresenta potencialidade de gerar valor 

agregado nos produtos já existentes, sendo necessário buscar por melhorias continuas para a manutenção deste 

modelo de utilidade no mercado. 

 

 

 

ID.22920 

Título: PROSPECÇÃO DE ARTIGOS E PATENTES SOBRE MÉTODOS PARA VALORAÇÃO ECONÔMICA 

DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE INDICADORES EMERGÉTICOS 

Autores: ANA CAROLINA VALERIO NADALINI, EDNILDO ANDRADE TORRES, RICARDO ARAUJO 

KALID 

Resumo: A preservação dos serviços ecossistêmicos e sua relação com o bem-estar humano tem se tornado assunto 

recorrente tanto no meio acadêmico como nas políticas públicas. A valoração destes serviços é impreterível para que 

se tenha a real dimensão de sua importância em nossa sociedade e o uso de indicadores e índices físicos acabou se 

tornando uma ferramenta muito utilizada pelos economistas ecológicos por retratar melhor o impacto da economia 

humana no meio ambiente, devido às imperfeições da valorização monetária, possibilitando o entendimento da 

realidade complexa e nas quais múltiplas variáveis do ambiente estudado são interdependentes. O presente trabalho 

refere-se a um estudo por meio de prospecção de artigos e patentes sobre metodologias para avaliação de serviços 

ecossistêmicos onde são verificados alguns indicadores. A partir da análise dos resultados encontrados na prospecção 

verificou-se que métodos para determinar o valor econômico dos recursos naturais especificamente com a utilização 

de indicadores emergéticos ainda são pouco explorados, mas se constitui de um assunto emergente e de 

oportunidades para a pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

 

ID.22929 

Título: ELABORAÇÃO DE ROADMAP TECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE 

VINHAÇA 

Autores: FERNANDA CARDOSO, JOSÉ VITOR BOMTEMPO, SUZANA BORSCHIVER 

Resumo: O Roadmap Tecnológico para a produção de biogás a partir da vinhaça apresenta de modo visual o estado 

da arte do setor no ambiente internacional e pode ser utilizado para explorar a dinâmica das tecnologias emergentes, 

auxiliando na identificação, seleção e desenvolvimento de tecnologias alternativas para satisfazerem esses mercados. 

Alguns resultados podem ser destacados, tais como os players do setor serem majoritariamente chineses. Isto aponta 

para o grande investimento da China em P&D nesta tecnologia em comparação ao resto do mundo, apesar do ínfimo 

número de patentes depositadas em países estrangeiros. As companhias multinacionais levantadas no Roadmap são 

especializadas em áreas não relacionadas e não são conhecidas pela produção de biogás, como a General Electric, 

Shell e Texaco. Estes players, dentre outros, apareceram em múltiplos períodos temporais no documento, elucidando 

possíveis estratégias de longo prazo. Foi possível observar que os parâmetros do processo é um driver crucial para a 

viabilidade do processo. 
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ID.22936 

Título: ESTUDO DE DOCUMENTOS DE PATENTES RELACIONADOS A PRODUÇÃO DE FILMES 

BIODEGRADÁVEIS COMESTÍVEIS 

Autores: IVO HENRIQUE PINTO ANDRADE, PAULO LEONARDO LIMA RIBEIRO, CAROLINA OLIVEIRA 

DE SOUZA, JANICE IZABEL DRUZIAN, RENATO SOUZA CRUZ, GEANY PERUCH CAMILLOTO, 

DARCILENE FIUZA DA SILVA 

Resumo: O estudo dos filmes comestíveis tem ganhado força nos últimos anos, sendo estes, alternativas às resinas 

plásticas sintéticas devido a sua biodegradabilidade e exigência dos consumidores por produtos menos tóxicos e mais 

naturais. Estes materiais são desenvolvidos por polímeros naturais e podem ou não ser incorporados de aditivos que 

visam não só aumentar a vida de prateleira dos alimentos, como também a melhoria de propriedades funcionais. O 

objetivo do presente estudo foi elaborar um mapeamento de documentos de patentes de filmes comestíveis, 

utilizando a base de dados Espacenet®, combinando palavras-chave e código de classificação internacional de 

patentes. A China foi o principal país depositante, possuindo também os principais inventores e depositantes 

(universidades e institutos) de documentos de patentes. Países desenvolvidos como Japão, Coreia do Sul e Estados 

Unidos também se destacaram como depositantes. Polissacarídeos e antimicrobianos foram a matriz e aditivos mais 

incorporados, respectivamente, na obtenção dos filmes. 

 

 

 

ID.22939 

Título: PALMA FORRAGEIRA: SEU USO EM ALIMENTAÇÃO E NOVAS OPORTUNIDADES DE 

NEGÓCIOS DE ELEVADO VALOR AGREGADO 

Autores: SILVÂNIA DA ROCHA MEDEIROS VILA NOVA, JANAÍNA GALDINO DE BARROS, ANA 

ELEONORA ALMEIDA PAIXÃO, JOSEALDO TONHOLO, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHOA 

Resumo: A Palma Forrageira é uma planta rica em vitaminas, minerais e aminoácidos, constitui-se em complemento 

alimentar de alto poder nutritivo, tanto animal quanto humano, mas ainda é relegada à condição de planta associada à 

subsistência de agricultores familiares em regiões periféricas, particularmente do seminário nordestino. Este trabalho 

apresenta uma prospecção tecnológica sobre a planta, fazendo uso de revisões patentária e bibliográfica, com 

objetivos de avaliar o poder econômico da Palma Forrageira, suas aplicações no contexto da alimentação humana e 

animal, suas características nutricionais e sua utilização comercial. Os resultados indicam o alto potencial da Palma 

Forrageira como produto agrícola que, além de promover sustentabilidade, pode alavancar negócios intensivos em 

tecnologia, contribuindo para um efetivo desenvolvimento das regiões onde é cultivada. 

 

 

 

ID.22949 

Título: A EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA E A IMPORTÂNCIA DAS PATENTES NO 

CENÁRIO ECONÔMICO DOS BRICS 

Autores: MARCELO DE MELO SILVA, CARLA GOMES BEUTER DIOGENES 

Resumo: O Objetivo deste artigo é fornecer uma visão estratégica do cenário de gestão no processo decisório do 

registro de patentes, relacionado ao BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), incluindo adicionalmente a 

Coréia do sul. Os BRICS são cada vez mais importantes no Cenário Global, e a pesquisa apresenta diversos cenários 

competitivos, como Patentes, Macroeconomia, Disponibilidade de Capital, Jurídico, Inovação, Educação, 

Investimento em P&D, onde a Coréia do Sul é destaque com desenvolvimento acima da média; o método de 

interpretação foi o dedutivo, com abordagem exploratória, de natureza qualitativa e teve como instrumento de coleta 

de dados a pesquisa bibliográfica, na Internet, em artigos, publicações em revistas eletrônicas e outras fontes; onde as 

Considerações Finais possuem recomendações futuras, como a agilidade dos exames de patentes no Brasil, a 

melhoria na relação entre Universidades e Empresas, evidenciando a possibilidade do aprofundamento estratégico 

das soluções encontradas. 
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ID.22952 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO A DEPÓSITOS DE PATENTES RELACIONADAS À 

ELABORAÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS COM ADIÇÃO DE INGREDIENTES FUNCIONAIS 

Autores: DARCILENE FIUZA DA SILVA, PAULO LEONARDO LIMA RIBEIRO, JANICE IZABEL DRUZIAN, 

MARIA EUGÊNIA MAMEDE, RENATA QUARTIERI NASCIMENTO, IVO HENRIQUE PINTO ANDRADE 

Resumo: A população sempre demonstrou interesse na área de alimentação, associado com a crescente busca por 

hábitos de vida mais saudáveis e alimentos que fornecem algum benefício à saúde. Sendo assim, essa prospecção tem 

como objetivo realizar o mapeamento de documentos de patentes referente à tecnologia de bebidas não alcoólicas e 

funcionais, de modo a avaliar os principais detentores desta tecnologia. A consulta foi realizada nas bases de dados 

Espacenet® e INPI. O código mais encontrado nas patentes foi A23L33/10. Em 2016 ocorreu o maior número de 

depósitos. A China foi o maior depositante seguido do Brasil. As empresas foram as maiores depositantes. É 

necessário investimento e incentivo intelectual e financeiro no setor para contribuir com a mudança deste cenário. 

Devido ao grande potencial de expansão do mercado e a possibilidade de uma vida mais saudável, as bebidas 

funcionais são tendências mundial. 

 

 

 

ID.22952 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO A DEPÓSITOS DE PATENTES RELACIONADAS À 

ELABORAÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS COM ADIÇÃO DE INGREDIENTES FUNCIONAIS 

Autores: DARCILENE FIUZA DA SILVA, PAULO LEONARDO LIMA RIBEIRO, JANICE IZABEL DRUZIAN, 

MARIA EUGÊNIA MAMEDE, RENATA QUARTIERI NASCIMENTO, IVO HENRIQUE PINTO ANDRADE 

Resumo: A população sempre demonstrou interesse na área de alimentação, associado com a crescente busca por 

hábitos de vida mais saudáveis e alimentos que fornecem algum benefício à saúde. Sendo assim, essa prospecção tem 

como objetivo realizar o mapeamento de documentos de patentes referente à tecnologia de bebidas não alcoólicas e 

funcionais, de modo a avaliar os principais detentores desta tecnologia. A consulta foi realizada nas bases de dados 

Espacenet® e INPI. O código mais encontrado nas patentes foi A23L33/10. Em 2016 ocorreu o maior número de 

depósitos. A China foi o maior depositante seguido do Brasil. As empresas foram as maiores depositantes. É 

necessário investimento e incentivo intelectual e financeiro no setor para contribuir com a mudança deste cenário. 

Devido ao grande potencial de expansão do mercado e a possibilidade de uma vida mais saudável, as bebidas 

funcionais são tendências mundial. 

 

 

 

ID.22957 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE PRODUTOS A BASE DE QUINOA PARA A INDÚSTRIA 

ALIMENTICIA 

Autores: CAROLINA RAQUEL LEITE DINIZ PANZOLINI, JESSICA PINTO LIMA, PAULO GUSTAVO 

BARBONI DANTAS NASCIMENTO, GRACE FERREIRA GHESTI 

Resumo: A indústria alimentícia inova em quesitos relacionados a novos produtos e novas tecnologias. Novas linhas 

de produtos naturais e mais saudáveis para públicos específicos de fácil acesso estão disponíveis e são de fácil 

acesso. Diante do exposto, foi realizado um estudo prospectivo em bases de dados a respeito de novos produtos e 

processos desenvolvidos à base de quinoa aplicados a indústria alimentícia. É observado que este cereal é bastante 

empregado na indústria de cosméticos, porém os números relacionados ao proposto são menos expressivos. O estudo 

prospectivo demonstrou o foco de interesse mundial neste produto e sua maturidade tecnológica. Ainda há uma 

limitação de produção do cereal no país, porém há uma boa perspectiva que pode impulsionar as indústrias a investir 

nesse produto. No contexto mundial, China, Tailândia, Estados Unidos e Canadá mostra-se interessada em 

tecnologias e produtos alimentícios. 
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ID.22960 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO DE PLANTAS DE PEQUENO E 

MÉDIO PORTE 

Autores: ANA CAROLINA NERVA BLUMM, SANDERSON CÉSAR MACEDO BARBALHO, GRACE 

FERREIRA GHESTI, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO 

Resumo: A necessidade diária de irrigação de plantas é de conhecimento comum, contudo, há poucas soluções 

disponíveis no mercado para atender a esta carência. Com esse objetivo, foi desenvolvido um estudo a respeito de 

uma invenção relacionada à irrigação automática de plantas de pequeno e médio porte. Para isso, foi realizada uma 

busca de anterioridade que concluiu que a invenção não é passível de proteção, por não atender ao critério de 

atividade inventiva, apesar de se encaixar nos outros requisitos. Também foi realizada uma prospecção tecnológica 

que destacou a China e os EUA como países que desenvolvem pesquisas na área. O estudo prospectivo concluiu que 

a tecnologia está madura. Então, aplicou-se um Business Model e a Matriz SWOT para definição da melhor 

estratégia de transferência de tecnologia para a invenção, que indicou o spin-off, haja visto que a invenção está 

madura e há potencial de valor para a mesma. 

 

 

 

ID.22961 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE ABLAÇÃO POR 

RADIOFREQUÊNCIA 

Autores: SANDRA MALVEIRA, LEILA FERNANDES SANTOS, FABIOLA SANTANA PINHEIRO TORMIM, 

DIOGO NUNES SOUZA, LARISSA DA COSTA SILVA GODINHO, GRACE FERREIRA GHESTI, PAULO 

GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO 

Resumo: O carcinoma hepatocelular é o 5º tumor maligno mais frequente no mundo. Para tratamentos de tumores 

malignos, várias técnicas alternativas ablativas vêm sendo desenvolvidas com objetivo de atingir a necrose em 

tumores maiores com menor número de sessões terapêuticas possíveis. Diante do exposto, esse artigo apresentou um 

estudo prospectivo, em base de patentes e de artigos, sobre equipamentos médicos de ablação por radiofrequência 

haja vista ao número crescente de tumores malignos e a carência de tratamentos eficazes e menos invasivos. 

Constatou-se que países como Estados Unidos, China e Alemanha são as que apresentaram mais expressividade em 

termos de P&DI na área. Analisou-se também, a aplicabilidade da Teoria da Hélice Tríplice, governo-universidade-

indústria, tendo em vista o cenário real no qual se encontra para desenvolvimento tecnológico no país no que tange 

tecnologias biomédicas. 

 

 

 

ID.22962 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE HIDROGEL PRODUZIDO A PARTIR DE BIOMASSA E SUA 

APLICAÇÃO COMO CONDICIONADOR DE SOLOS 

Autores: ANDREI SIMÃO DE MELLO, CARLOS ROBERTO VALERIANO, MARLON OLIVEIRA PEREIRA, 

PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO, GRACE FERREIRA GHESTI 

Resumo: Os hidrogéis naturais obtidos a partir de biomassa são biodegradáveis e apresentam alta capacidade e 

absorção de água/nutrientes. Seguindo os preceitos da química verde, busca-se sua aplicação na agricultura, onde 

poderá ser utilizado como um condicionador de solo para a liberação controlada de nutrientes e água, uma vez que a 

escassez hídrica tem sido problema recorrente e bastante comum em algumas regiões do Brasil. Foi realizado um 

estudo prospectivo através da investigação de patentes e artigos, utilizando as seguintes bases de dados: Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Derwent Innovations Index (Derwent), European patent Offfice 

(Espacenet). Logo, por meio da busca foi levantado que 8 (oito) patentes têm maior destaque em âmbito nacional e 

merecem ser avaliadas para definir melhor processo produtivo e qualidade do produto final. Portanto, os hidrogéis de 

origem de biomassa apresentam aplicação mercadológica expressiva e promissora para investimento em inovação em 

território nacional. 

 

 



 

 
Anais do VII ProspeCT&I 2017 

 

Página 49 de 84 

 

 

 

ID.22984 

Título: DIREITO AUTORAL, A INTERNET E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE IMPRESSÃO E SCANNER 3D 

Autores: ALINE BARROS TAVARES, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA 

Resumo: Este artigo tem o obejtivo de discutir o direito autoral sob a perspectiva das novas tecnologias de impressão 

e scanner 3D e fazer uma reflexão de forma a provocar o surgimento de regulamentos que beneficiem a sociedade 

como um todo. Para tanto, fez-se pesquisa qualitativa, a partir de revisão bibliogŕafica acerca do tema. Identificou-se 

que as novas tecnologias no caso impressão e scanner 3D e o direito autoral são intrinsicamente utilizados, porém 

entre eles existe uma discussão real que não afeta somente o direito de propriedade intelectual – direito autoral e sim 

vários direitos de propriedade intelectual, sendo aqui discutido somente o direito autoral. Diante do fato, constata-se 

que é importante haver uma averiguação, um método, regulamentação ou até mesmo procedimento para que não 

afete o direito autoral com a utilização dessas novas tecnologias. Este artigo propõe contribuir, apresentando um 

simplificado procedimento, que pode ser incluído desde a venda das novas tecnologias e nas buscas por novas 

tecnologias de forma geral no Brasil. 

 

 

 

ID.23004 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DE TECNOLOGIAS POTENCIAIS PARA A SOLUÇÃO DA CRISE HÍDRICA 

NO BRASIL 

Autores: SARAH MONTEIRO GALDINO, RONARA MARQUES RIBEIRO DE SOUSA, SIBELLE MOREIRA 

GOES COSTA, JOÃO PAULO CORREIA FERREIRA 

Resumo: A escassez de água potável desencadeou uma crise hídrica que o país enfrenta há vários anos, isso levou a 

necessidade de desenvolver tecnologias capazes de reverter esse cenário que assola o país, principalmente as regiões 

nordeste e sudeste, onde estão concentrados os maiores reservatórios de água distribuidores para os demais estados. 

Este trabalho tem como objetivo realizar pesquisas na base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial - INPI, referente às tecnologias que estão associadas a dessalinização e reuso de água. Após monitorar 

referida base, observou-se a existência de inúmeras soluções aplicáveis ao problema, inclusive iniciativas 

internacionais. Conclui-se que mesmo sendo um assunto bastante difundido existem poucas iniciativas nacionais 

para impulsionar essa solução, onde a maioria ainda está concentrada em inventores independentes, que precisam de 

respaldo institucional para tornar seus inventos acessíveis a um custo que garanta a transferência dessas tecnologias 

para populações carentes de acesso à água potável. 

 

 

 

ID.23006 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: UM MAPEAMENTO DE PATENTES DA PRÓPOLIS VERMELHA 

NO BRASIL 

Autores: ÉRICA EMÍLIA ALMEIDA FRAGA; CLAUBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA; CLEIDE ANE 

BARBOSA DA CRUZ; CLEITON RODRIGUES DE VASCONCELOS; ANA ELEONORA ALMEIDA PAIXÃO 

Resumo: A própolis vermelha tem sido profundamente estudada e tem se configurado um elemento promissor no 

tratamento de inúmeras doenças infecciosas e na formulação de novos produtos com potencial aplicação em diversos 

setores industriais. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo apresentar o mapeamento tecnológico por 

meio de patentes relacionadas ao uso da própolis vermelha, com o intuito de verificar a evolução dos depósitos de 

patentes. Quanto à metodologia, a pesquisa baseou-se num mapeamento dos depósitos de patentes através da base de 

dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e do European Patent Office (Espacenet), utilizando as 

palavras-chave “própolis vermelha” no campo resumo. Os dados indicaram depósitos de 2014 a 2016, tendo a China 

como maior depositante de própolis vermelha. Verificou-se que a maior parcela depositada foi constituída por 

inventores individuais e que o Brasil fica aquém do seu potencial. 
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ID.23011 

Título: MAPEAMENTO PATENTÁRIO DAS TECNOLOGIAS VOLTADAS A PROCESSOS LOGÍSTICOS 

Autores: PAULO ROBERTO DOS SANTOS; CLEIDE ANE BARBOSA DA CRUZ; VALÉRIA MELO 

MENDONÇA; JOSÉ APRÍGIO CARNEIRO NETO; ANA ELEONORA ALMEIDA PAIXÃO; MÁRIO JORGE 

CAMPOS DOS SANTOS 

Resumo: Com o crescimento dos mercados e das organizações, se tornou necessário expandir as tecnologias em 

processos logísticos para atender as necessidades dos clientes. Por isso, o objetivo deste estudo foi realizar um 

mapeamento patentário das tecnologias voltadas a processos logísticos, através da base do European Patent Office. A 

metodologia se baseou no levantamento dos dados no Espacenet, utilizando as palavras-chave: logistic and process, 

sendo encontrados 532 depósitos de patentes; todavia, foram disponibilizados apenas 500 para análise. Os resultados 

indicaram que o ano de 2015 apresentou o maior número de depósitos, e que a China é o maior depositante de 

patentes em processos logísticos. No entanto, verificou-se que é necessário estimular a cooperação entre 

Universidades e Empresas, visando o crescimento desses depósitos em processos logísticos. 

 

 

 

ID.23014 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE MATERIAL GRAXO DE 

RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS COM PRODUÇÃO SIMULTÂNEA DE BIODIESEL 

Autores: MUNIQUE GONÇALVES GUIMARÃES, RAFAEL WERNERBURG EVARISTO, LARISSE ARAUJO 

LIMA, THIAGO LARA FERNARDES, JULIO LEMOS DE MACEDO, ANDREIA ALVES COSTA, PATRICIA 

REGINA SOBRAL BRAGA, GRACE FERREIRA GHESTI CORREIO 

Resumo: O biodiesel é um biocombustível importante para a matriz energética nacional é produzido de diferentes 

fontes oleaginosas, desempenhando papel importante na produção final do biocombustível. Diante de sua cadeia 

produtiva e da importância de métodos mais sustentáveis, realizou-se um estudo prospectivo sobre o processo 

simultâneo de produção de biodiesel visando à condensação das etapas de produção via simultaneidade de extração e 

respectiva conversão a partir de resíduos agroindustriais oleaginosos. Além disso, tem-se como objeto de estudo a 

utilização de catálise heterogênea ao sistema, agregando facilidades na separação do produto e do meio catalítico. 

Neste nicho de pesquisa e desenvolvimento de métodos alternativos para o setor do biodiesel encontram-se poucas 

patentes e artigos, sendo em sua maioria evidenciados processos em escala laboratorial. Sendo assim, tal tecnologia 

merece atenção, investimento e desenvolvimento para seu escalonamento, tendo em vista agregar diversos benefícios 

ao setor, desde a matéria-prima até o processo e distribuição. 

 

 

 

ID.23017 

Título: EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: TEMAS CONTEMPORÂNEOS NA GESTÃO 

DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Autores: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ALESSANDRO AVENI, LEONARDO MODESTO 

COIMBRA, HERIKA FERNANDA DANTAS MONTILHA 

Resumo: Esse artigo tem como objetivo mostrar como os temas Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação têm feito 

parte da agenda da Universidade de Brasília, em um importante ambiente de inovação, que é o Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico/CDT. Destaca-se o pensamento moderno sobre esses temas e o impacto que pode 

ocasionar na qualificação da formação dos estudantes e professores, na melhor interação entre universidade, governo, 

sociedade e o terceiro setor (quadrupla hélice).  Esses temas são relevantes como objeto de estudo pois impulsionam 

a universidade a ser empreendedora, mediante a vida moderna caracterizada por relações mercantis e financeirização 

da vida, movida pela informação, intensificação do consumo e inovação. A estratégia para lidar com a estrutura 

dessa sociedade pode ser conjugada por uma educação para a autonomia do sujeito. A universidade pode e deve 

favorecer as condições para o aprimoramento do empreendedorismo e da produção e difusão de tecnologias 

inovadoras. 
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ID.23018 

Título: AVALIAÇÃO DE PATENTES E INOVAÇÃO. MÉTODOS E PROBLEMAS 

Autores: ALESSANDRO AVENI; SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO 

Resumo: O presente trabalho parte do problema de avaliação da inovação. As avaliações clássicas usam um modelo 

econômico que se baseia sobre análise de mercado. Porém existe um paradoxo, o de Collidrige, que diz que a 

previsão dos efeitos da inovação ex-ante implica que seja possível avaliá-la antes que ela possa produzir seus efeitos. 

O artigo mostra como superar este paradoxo.  Uma avaliação do valor imaterial se remete ao paradoxo avaliando um 

capital humano em relação a sociedade atual e não na base de qual seria a sociedade no futuro depois que a inovação 

terá produzidos seus efeitos na sociedade. A proposta de solução ao dilema que se encontra na avaliação do capital 

financeiro e do capital humano é considerar a inovação ligada ao processo empreendedor e suas avaliações pois é 

nele que há lócus em que a inovação se manifesta no seu potencial e se realiza como lucro empresarial. 

 

 

 

ID.23019 

Título: UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA PARA DELINEAR 

ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO DE MERCADO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS DE 

MONITORAMENTO 

Autores: SANDRA MALVEIRA, LEVI SANTOS, JANAINA DOS SANTOS MELO, MARIA FERNANDA 

MASCARENHAS DOS SANTOS MELIS, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO, GRACE 

FERREIRA GHESTI 

Resumo: O avanço tecnológico propiciou o desenvolvimento de equipamentos eletromédicos de monitoramento de 

altíssima complexidade e sofisticação, sendo cabível um monitoramento dessas tecnologias a fim de garantir 

qualidade na assistência ao paciente e antecipar ou alertar irregularidades, que possibilita a redução de custo com 

adequada manutenção preventiva e reparo. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou traçar estratégias de 

posicionamento de um equipamento eletromédico no mercado, por meio de prospecções científica, tecnológica e 

mercadológica, bem como pela utilização de outras ferramentas de inteligência competitiva. As prospecções, 

realizadas por meio de buscas em bases patentes e em bases de periódicos embasaram a análise e aplicação das 

modalidades de contrato e custeio para transferência de tecnologia. De modo geral, os dados obtidos demonstraram 

um grande potencial mercadológico o qual acarreta uma transação facilitada da transferência de tecnologia. 

 

 

 

ID.23020 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DA APLICAÇÃO DE DISSIPADORES METÁLICOS NO CONTROLE DE 

VIBRAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: SANDRA MALVEIRA; CRISTINA MIEKO COSTA BANDO; DEBORA MENDES CARVALHO; 

CAMILA LISDALIA DANTAS FERREIRA; PAULO GUSTAVO BARDONI DANTAS NASCIMENTO; GRACE 

FERREIRA GHESTI; ADRIANA REGINA MARTIN 

Resumo: Os dispositivos metálicos utilizados para controle de vibrações são empregados para absorver vibrações 

causadas por intempéries como: abalos sísmicos e grandes rajadas de ventos na construção civil com objetivo de 

aumentar a eficiência das edificações. Diante do exposto, um estudo prospectivo foi realizado a fim de mapear o 

cenário tecnológico o qual se insere a temática. Os resultados da pesquisa foram suficientes para concluir que a 

tecnologia apresenta maior aplicabilidade em países do continente asiático, onde a probabilidade de ocorrer 

intempéries é maior. Nesse contexto, o maior número de patentes e artigos científicos nessa temática ocorre na 

localidade específica, assim como o Brasil não apresenta produção expressiva. 
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ID.23024 

Título: MAPEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DENTRO DO 

CONTEXTO DE INUNDAÇÕES URBANAS 

Autores: LUIZA XAVIER DA SILVA TENÓRIO; LARISSE ARAUJO LIMA; MARCIO LIMA DA SILVA; 

THIAGO LARA FERNARDES; GRACE FERREIRA GHESTI 

Resumo: O desenvolvimento tecnológico brasileiro para manejo de desastres ambientais, em especial inundações 

como enchentes e enxurradas, é aquém do esperado, considerando as dimensões territoriais e o potencial científico 

do país. No entanto, ainda não foi desenvolvida uma cultura de Propriedade Intelectual que permita converter a 

ciência desenvolvida nos laboratórios de pesquisa em resultados práticos para a sociedade. Neste trabalho, foi 

investigada a quantidade de pedidos de patente depositados por estado, no que tange a captação, o armazenamento e 

o tratamento de água pluvial, em relação a ocorrência de enchentes e enxurradas em cada localidade. Objetivou-se 

averiguar se os locais com ocorrências de inundações são aqueles capazes de desenvolver tecnologias para solucionar 

as demandas enfrentadas. Foram encontrados 195 pedidos de patentes, dentre os quais menos da metade são oriundos 

de municípios com mais de 45% dos municípios atingidos por enchente e enxurradas. Observou-se, também que 

82% são de inventores independentes. 

 

 

ID.23025 

Título: AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PARA INDUÇÃO DE 

SIMETRIA 

Autores: CAMILA LISDALIA DANTAS FERREIRA, BRUNO CESAR GOULART, FABIANA LOPES DE 

SOUZA, RITA MARIA DA SILVA SANTIAGO, LUCIENE FERREIRA GASPAR AMARAL, PAULO 

GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO, GRACE FERREIRA GHESTI 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo a elaboração de uma avaliação tecnológica na área de tecnologias 

assistivas para indução de simetria na distribuição do suporte de peso entre os pés, tendo como foco uma tecnologia 

brasileira, depositada, de titularidade da Universidade de Brasília. Foi realizado um levantamento de artigos 

científicos na plataforma de dados Web of Science por meio de combinações de palavras-chaves, que resultou em 

1.411 artigos publicados entre 2000 e 2016. Também foi realizada uma busca por patentes na plataforma Questel 

Orbit Intelligence por meio da combinação entre códigos de Classificação Internacional de Patentes (CIP), 

Classificações Cooperativas de Patentes (CPC) e palavras-chaves, que retornou 235 patentes publicadas. A 

prospecção mostrou que as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na área estão em desenvolvimento e 

que se concentram nos Estados Unidos e na Europa. Uma Análise SWOT também foi conduzida com o objetivo de 

avaliar estrategicamente a tecnologia. 

 

 

ID.23026 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DE ÁCIDO LÁTICO PRODUZIDO POR LEVEDURAS EM GLICEROL 

BRUTO 

Autores: FABRICIO DE ANDRADE RAYMUNDO, LEANDRO RODRIGUES DOROTEO, ROGERIO DE 

JESUS CAMARGO EMIDIO, MARCILENE CORDEIRO GOMES, ELIANA MARIA CRUZ RAMOS, CAMILA 

ALVES AREDA, ELIANA FORTES GRIS, GRACE FERREIRA GHESTI, PAULO GUSTAVO BARBONI 

DANTAS NASCIMENTO, EDUARDO AN 

Resumo: O presente trabalho é um estudo prospectivo acerca da produção de poli(ácido lático) (PLA) por leveduras 

utilizando resíduos industriais (glicerol) como fonte de energia. O PLA é a base para a produção de plásticos 

biodegradáveis (biopolímeros) produzidos em grande escala, a partir de subprodutos da indústria do biodiesel – 

fontes renováveis. A produção por rota biológica, além da solução no descarte de subprodutos industriais, amplia a 

utilização do PLA, destacando-se a indústria cosmética e para aplicações no corpo humano, como preenchimento 

facial, agregando valor ao produto. Utilizou-se como metodologia a tendência de pesquisa, medida pela produção de 

artigos científicos, em conjunto com a análise de registro de patentes. Optou-se pela utilização de quatro as bases: 

Espacenet e Patentscope (patentes); Web of Science e Google Acadêmico (artigos). Os resultados demostraram que a 

tecnologia em questão se encontra em nível de desenvolvimento em relação ao ciclo de vida da tecnologia, como 

uma tecnologia em estágio de escalonamento, ainda em andamento. Com base nas patentes analisadas foi possível 

verificar que o maior recorte das tecnologias dessa produção está entre os TRL4 a TRL6. De modo geral, a 

prospecção aponta uma promissora perspectiva na produção de PLA por leveduras a partir de glicerol para a 

indústria. 
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ID.23026 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DE ÁCIDO LÁTICO PRODUZIDO POR LEVEDURAS EM GLICEROL 

BRUTO 

Autores: FABRICIO DE ANDRADE RAYMUNDO, LEANDRO RODRIGUES DOROTEO, ROGERIO DE 

JESUS CAMARGO EMIDIO, MARCILENE CORDEIRO GOMES, ELIANA MARIA CRUZ RAMOS, CAMILA 

ALVES AREDA, ELIANA FORTES GRIS, GRACE FERREIRA GHESTI, PAULO GUSTAVO BARBONI 

DANTAS NASCIMENTO, EDUARDO AN 

Resumo: O presente trabalho é um estudo prospectivo acerca da produção de poli(ácido lático) (PLA) por leveduras 

utilizando resíduos industriais (glicerol) como fonte de energia. O PLA é a base para a produção de plásticos 

biodegradáveis (biopolímeros) produzidos em grande escala, a partir de subprodutos da indústria do biodiesel – 

fontes renováveis. A produção por rota biológica, além da solução no descarte de subprodutos industriais, amplia a 

utilização do PLA, destacando-se a indústria cosmética e para aplicações no corpo humano, como preenchimento 

facial, agregando valor ao produto. Utilizou-se como metodologia a tendência de pesquisa, medida pela produção de 

artigos científicos, em conjunto com a análise de registro de patentes. Optou-se pela utilização de quatro as bases: 

Espacenet e Patentscope (patentes); Web of Science e Google Acadêmico (artigos). Os resultados demostraram que a 

tecnologia em questão se encontra em nível de desenvolvimento em relação ao ciclo de vida da tecnologia, como 

uma tecnologia em estágio de escalonamento, ainda em andamento. Com base nas patentes analisadas foi possível 

verificar que o maior recorte das tecnologias dessa produção está entre os TRL4 a TRL6. De modo geral, a 

prospecção aponta uma promissora perspectiva na produção de PLA por leveduras a partir de glicerol para a 

indústria. 

 

 

ID.23029 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO À ATIVIDADE DA TILÁPIA PARA A INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS NO PERÍODO DE 2006 A 2016 

Autores: MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA BANDEIRA, JAQUELINE SILVA NASCIMENTO 

Resumo: A Tilápia (Oreochromis niloticus) é atualmente a espécie que apresenta maiores índices de produção na 

aquicultura nacional, em função de características relativas à rusticidade genética, reprodução e potencial e 

mercadológico. As características específicas de produção da tilápia a tornaram implementável como cultivo tanto 

em escala industrial quanto de subsistência em grandes extensões do território brasileiro. Para a realização da busca 

de patentes, utilizou-se da base World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office 

(Espacenet), Derwent Innovations Index  e do banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

Para a pesquisa de artigos científicos utilizou-se de bancos nacional e internacional SCIELO e SCOPUS utilizando 

palavras-chave e agrupamentos das palavras direcionadas ao tema proposto no período de 2006 a 2016. A pesquisa 

foi realizada entre os meses de maio e junho de 2017. 

 

 

ID.23032 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO À ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE Schinus terebinthifoliu 

(AROEIRA) NO PERÍDO DE 1990 A 2016 

Autores: JAQUELINE SILVA NASCIMENTO, MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA BANDEIRA, FRANCISCO 

ASSIS NASCIMENTO PEREIRA, TASSO RAMOM DUARTE DE MELO, IAGHO JOSE LIMA DINIZ, VITOR 

FERNANDO SOARES CUNHA NADLER 

Resumo: Schinus terebinthifolius (Aroeira) é uma planta com grande espectro de ações farmacológicas e é alvo de 

interesse nacional para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Logo, há diversos grupos de pesquisas e 

instituições públicas que desenvolvem projetos relacionadas a ela com intuito de produzir fitoterápicos à população 

e, por conseguinte depositam patentes como forma de proteger suas descobertas. A prospecção foi realizada nas 

bases de dados online do World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (Espacenet), 

Derwent Innovations Index e no Banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), utilizando as 

palavras-chave "Schinus terebinthifolius" e "aroeira" cruzada com "antifúngico, antiinflamatório, inflamação, 

cervicites, vaginites, composições, farmacêuticas, extratos, ferida, tumor,cosmético, fitoterápico, cicatrização" nas 

línguas portuguesa e inglesa. Para a pesquisa de artigos científicos foram utilizados os sites SCIELO e SCOPUS, 

usando a mesma estratégia de busca como critério ambos no período de 1990 a 2016. 
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ID.23036 

Título: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DE PEDIDOS DE PATENTES EM MICROALGAS 

Autores: KAMILA CAVALCANTE DOS SANTOS, JESSICA GUIMARÃES LOPES, ANDRÉIA ALVES COSTA 

Resumo: Microalgas são uma fonte promissora e alternativa para a produção de biodiesel. Esses microrganismos são 

caracterizados pelo seu rápido crescimento, alto conteúdo lipídico e para a captura de dióxido de carbono.O objetivo 

do presente trabalho é analisar as buscas de patentes relacionadas à utilização de microalgas para a produção de 

biodiesel,  com o auxílio da ferramenta de dados Questel Orbit, utilizando a palavra microalgas no campo de busca 

da base de dados. Para a realização dessa prospecção tecnológica foram encontrados 219 depósitos de patentes 

relacionadas às microalgas a nível mundial, sendo a maioria dos depositos classificados na seção C - Química e 

Metalurgia - apresentando o Brasil e os Estados Unidos como principais depositantes. 

 

 

 

ID.23039 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: UMA VISÃO DAS INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS DO MERCADO 

CERVEJEIRO 

Autores: THIAGO LARA FERNANDES, LARISSE ARAUJO LIMA, LUIZA XAVIER DA SILVA TENÓRIO, 

MARCIO LIMA DA SILVA, GRACE FERREIRA GHESTI 

Resumo: A cerveja é uma bebida antiga muito consumida, mas seus processos de obtenção não evoluíram 

expressivamente desde sua descoberta até os dias de hoje. No que tange inovação no setor cervejeiro, observa-se 

desenvolvimento de novos sabores, variedade de concentração de álcool, novas metodologias de análise, dentre 

outros. O presente artigo buscou realizar uma prospecção tecnológica sobre o que mais está sendo protegido na área 

cervejeira, quem são os maiores depositantes mundiais, quantidade de pedidos de patentes no mundo nos últimos 20 

anos. A pesquisa retornou em mais de duzentos pedidos de patente na área cervejeira depositada no INPI, onde em 

sua grande maioria são pedidos referentes a equipamentos para aprimorar o processo de produção da cerveja e alguns 

referentes a cervejas flavorizadas. Há também algumas publicações de aparelhos utilizados na indústria cervejeira, 

como é o caso do nariz eletrônico, que com seus sensores analisam a bebida. 

 

 

 

ID.23040 

Título: ANÁLISE PROSPECTIVA DA PATENTE “REAPROVEITAMENTO DE FIBRAS DE ACETATO DE 

CELULOSE E FILTROS DE CIGARRO PARA OBTENÇÃO DE CELULOSE E PAPEL” – PI 0305004-1 

Autores: FABRÍCIA RIBEIRO DIAS, PAULO CÉSAR ANDRADE ARRUDA, SIMONE DOS SANTOS 

XAVIER, GRACE FERREIRA GHESTI, PATRICIA REGINA SOBRAL BRAGA, MARIA HOSANA 

CONCEIÇÃO, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar a aplicabilidade do potencial social, econômico e da sustentabilidade 

da patente intitulada “Reaproveitamento de Fibras de Acetato de Celulose e Filtros de Cigarro para Obtenção de 

Celulose e Papel”, PI 0305004-1. Para o alcance deste objetivo, a metodologia adotou uma pesquisa bibliográfica e 

documental do campo de invenção da patente, onde foram realizadas buscas em bases de dados patentários nacional, 

INPI e internacionais, como o Espacenet, Patentscope, Uspto e Orbit e, posteriormente, os resultados prospectados 

foram analisados. Como complemento ao estudo, foi realizada a busca de literaturas em periódicos, revistas 

especializadas, e em sites da internet especializados em reciclagem de materiais. A busca patentária apresentou mais 

de 3.000 resultados, sendo 12 deles de extrema relevância. A maior parte dos documentos patentários encontrados 

não foram depositados no Brasil. No Brasil, o destaque é a nova usina de reciclagem que começará a produzir papel 

com o uso da tecnologia objeto da patente analisada. 
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ID.23042 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR MEIO DE 

MICROORGANISMOS 

Autores: FÁBIO LIMA CORDEIRO; CLENILCE DIAS SILVA; ELISA MARIA CHAVES ALZAMORA; MARIA 

JOSÉ BARROS LIMA; PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO; GRACE FERREIRA 

GHESTI; ELIANA FORTES GRIS; CAMILA ALVES AREDA; EDUARDO ANTÔNIO FERREIRA 

Resumo: O presente trabalho teve a finalidade de abordar a prospecção tecnológica da produção de Ácido 

Hialurônico (AH) por meio de microrganismos. Foram mapeados em bases de dados internacionais as patentes e 

artigos sobre a temática, a fim de verificar a maturidade tecnológica e outros aspectos desse processamento 

microbriano do AH. Dos resultados obtidos constatou-se que a utilização de bactérias é muito comum, especialmente 

as da espécie Streptococcus sp e sua subespécie Streptococcus zooepidemicus, seguidas da espécie Bacillus sp. 

Como alternativas, ainda que embrionárias, as leveduras geneticamente modificadas têm surgido como 

microrganismos alternativos no processo de obtenção de AH, destacando-se a Pichia pastoris. Ao analisar os 

aspectos da prospecção, conclui-se que a tecnologia de produção de AH por microrganismos quando utilizadas 

bactérias é madura e embrionária, porém promissora, quando considerado o uso de leveduras recombinantes. 

 

 

 

ID.23044 

Título: ÍNDICE EFICÁCIA GOVERNAMENTAL WIPO E SUA INTERFERÊNCIA EM ÍNDICES DE 

INOVAÇÃO SELECIONADOS: UMA ANÁLISE DO BRASIL EM COMPARAÇÃO COM OS PAÍSES 

INTEGRANTES DO BRICS A PARTIR DE UMA ABORDAGEM BIBLIOMÉTRICA 

Autores: SEVERIANO JOSÉ MOTA NETO; ALEXANDRE DE SANTA BÁRBARA SILVA; WASHINGTON 

FRANCA-ROCHA 

Resumo: O presente trabalho aborda a questão da influência que o fator Eficácia Governamental do Índice Global de 

Inovação publicado em 2015 pode ter sobre alguns fatores presentes no mesmo índice, tomando como referência os 

valores encontrados para os países integrantes do BRICS. Assim, ele foi utilizado como parâmetro para a análise do 

potencial inovador dos países integrantes do BRICS por meio do estudo da influência que o fator Eficácia 

Governamental tem sobre dez fatores componentes do Índice e suas interações na sociedade. Foi utilizada uma 

metodologia de pesquisa de natureza básica, caráter descritivo, com levantamento de campo e telematizado e análise 

quantitativa e qualitativa. Além disso, foi igualmente realizado um breve estudo bibliométrico acerca da produção 

acadêmica na área de abordagem do presente artigo na base de dados da SciELO.org. As considerações finais 

refletem sobre quais indicadores são afetados diretamente ou não pela Eficácia Governamental e como é possível 

propor ações que possam solucionar determinados problemas. 

 

 

 

ID.23045 

Título: AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO 

CORPORAL 

Autores: CAMILA LISDALIA DANTAS FERREIRA, HERIKA FERNANDA DANTAS MONTILHA, DANIELA 

SOARES COUTO SALDANHA, BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS, POLYANA DE ALMEIDA BORGES, 

GRACE FERREIRA GHESTI, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS 

Resumo: Anualmente surgem milhares de ideias e conceitos inovadores em todo o mundo, considerando o grande 

avanço das tecnologias modernas, para que estas se tornem inovadoras, elas precisam acompanhar as tendências de 

mercado. Neste trabalho, pretende-se analisar o potencial tecnológico da patente “Dispositivo de Avaliação e 

Movimento Corporal” por meio da prospecção tecnológica em bases de patentes e periódicos utilizando termos 

selecionados. Os Estados Unidos e a China lideram o ranking de publicações em artigos e depósitos de patentes.  

Foram constatadas 1.530 patentes e 6.461 artigos em periódicos de relevância internacional até 2016. Através disso, 

foi possível observar que os desenvolvimentos na área encontram-se em fase embrionária, sendo necessário mais 

pesquisas e desenvolvimento tecnológico para o setor. Contudo, a análise SWOT e a pesquisa de mercado mostrou o 

potencial competitivo desta tecnologia no país sendo possível a negociação de contratos de transferência de 

tecnologia. 
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ID.23046 

Título: AS REDES DE INOVAÇÃO COLABORATIVA E AS NOVAS PERSPECTIVAS DE MODELOS DE 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Autores: BRITO NERY ALVES; ANA ELEONORA ALMEIDA PAIXÃO 

Resumo: O presente estudo procurou realizar uma reflexão sobre a temática dos modelos de gestão do conhecimento, 

os desafios de sua implementação em redes de inovação colaborativa e as perspectivas emergentes dos novos 

contextos interorganizacionais. Para tanto, realizou-se um levantamento do estado da arte das pesquisas sobre gestão 

do conhecimento e redes de inovação colaborativas. Os principais autores levantados sobre Gestão do 

Conhecimento: Sarmento; Correia (2002); Laszlo; Laszlo (2002); Alvesson; Kärreman (2001); Takeuchi (2017), 

dentre outros. Sobre Redes de Inovação Colaborativa: Gloor et al (2003); Perry; Candlot; Corne (2010); Bush; Amrit 

(2005); Qiu; Wang; Nian (2014); Ahrweiler; Keane (2013); Johnsen; Ford (2000), dentre outros. Como resultado, 

observou-se que a importância dos modelos de gestão do conhecimento acenam para as perspectivas emergentes das 

novas estruturas organizacionais, pautadas pelo relacionamento em rede de inovação colaborativa, que se 

estabelecem como fator decisivo de competitividade, na sistematização de metas e resultados, bem como na 

definição dos horizontes presente e futuro das organizações. 

 

 

 

ID.23049 

Título: REGISTRO DE MARCAS COMO INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO 

DE ALAGOAS 

Autores: CARLEY RODRIGUES ALVES, TAYNAH NERY ALVES CORREIO 

Resumo: Este artigo teve por objetivo correlacionar os dados de depósito e registros de Marcas relativos aos 10 

maiores municípios alagoanos com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos referidos municípios. Para tanto, 

partiu do pressuposto da importância econômica das Marcas tanto para as empresas quanto para a sociedade e a 

hipótese do número de depósitos e registros concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) 

estar diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico dos municípios estudados, a saber: Maceió, 

Arapiraca, Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Coruripe, Palmeira dos Índios, Pilar, Rio Largo, Penedo, 

União dos Palmares. Os resultados obtidos permitiram concluir que a evolução que os dados de depósito e registro de 

marcas nestes municípios apresentam uma correlação estatística muito forte (0,99) com o desenvolvimento 

econômico (PIB) destas localidades no estado de Alagoas. 

 

 

 

ID.23050 

Título: ANÁLISE COMPARATIVA BAHIA-BRASIL DA INTRODUÇÃO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

NO MERCADO A PARTIR DOS DADOS DA PINTEC NO PERÍODO DE 2009 A 2014, SOB A ÓTICA DA 

TEORIA EVOLUCIONÁRIA 

Autores: SEVERIANO JOSÉ MOTA NETO 

Resumo: Este artigo busca apresentar inicialmente a contribuição da abordagem neoschumpeteriana a partir da 

concepção da evolução das espécies de Spencer, Lamarck e Darwin, analisando a quebra dessa tipificação e como foi 

desenvolvido o pensamento mais recente, apontando os contrapontos e congruências com a teoria neoclássica. 

Assim, apresentam-se as características básicas da teoria neoschumpeteriana: paradigma, aprendizagem e o sistema 

nacional de inovação no Brasil e sua nova percepção. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi analisar a introdução 

das inovações tecnológicas no mercado a partir dos dados da Pintec de 2009 a 2014, para tanto se utilizou uma 

metodologia de análise qualitativa, com abordagem exploratória descritiva. Os resultados do trabalho apontam para 

necessidade de haver maiores investimentos por parte das empresas no que tange ao objeto de estudo da pesquisa e 

que a relação das abordagens evolucionárias são condizentes com a evolução dos indicadores analisados. 
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Título: ANÁLISE COMPARATIVA BAHIA-BRASIL DA INTRODUÇÃO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

NO MERCADO A PARTIR DOS DADOS DA PINTEC NO PERÍODO DE 2009 A 2014, SOB A ÓTICA DA 

TEORIA EVOLUCIONÁRIA 

Autores: SEVERIANO JOSÉ MOTA NETO 

Resumo: Este artigo busca apresentar inicialmente a contribuição da abordagem neoschumpeteriana a partir da 

concepção da evolução das espécies de Spencer, Lamarck e Darwin, analisando a quebra dessa tipificação e como foi 

desenvolvido o pensamento mais recente, apontando os contrapontos e congruências com a teoria neoclássica. 

Assim, apresentam-se as características básicas da teoria neoschumpeteriana: paradigma, aprendizagem e o sistema 

nacional de inovação no Brasil e sua nova percepção. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi analisar a introdução 

das inovações tecnológicas no mercado a partir dos dados da Pintec de 2009 a 2014, para tanto se utilizou uma 

metodologia de análise qualitativa, com abordagem exploratória descritiva. Os resultados do trabalho apontam para 

necessidade de haver maiores investimentos por parte das empresas no que tange ao objeto de estudo da pesquisa e 

que a relação das abordagens evolucionárias são condizentes com a evolução dos indicadores analisados. 
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Título: A INOVAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO: 

UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE INDICADORES 

Autores: CLEIDE ANE BARBOSA DA CRUZ, VALÉRIA MELO MENDONÇA, PAULO ROBERTO DOS 

SANTOS, NORMANDIA DE JESUS BRAYNER DOS SANTOS, ANA ELEONORA ALMEIDA PAIXÃO, 

MÁRIO JORGE CAMPOS DOS SANTOS 

Resumo: Os indicadores são importantes ferramentas que auxiliam na avaliação do potencial da produção científica e 

tecnológica de um país. Este estudo tem como objetivo traçar um panorama dos indicadores científicos e 

tecnológicos nacionais, com o intuito de verificar a produção científica e tecnológica dos últimos anos. 

Metodologicamente, utilizou-se a análise de dados quantitativos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). Os resultados destacaram que a produção de patentes no Brasil vem crescendo, e que a região Sudeste é a 

maior depositante. Sobre a produção científica, foram analisados dados até 2010, mostrando que a publicação em 

periódicos nacionais vem superando a publicação em artigos internacionais, e ainda que os pesquisadores publicam 

mais capítulos de livros do que livros completos. Atesta-se a necessidade de expandir o desenvolvimento científico e 

tecnológico no Brasil, com o intuito de fortalecer a produção de tecnologias no país e melhorar a qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores. 
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Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE PRODUTOS ALIMENTARES INCORPORADOS DE BIOMASSA DE 

MICROALGAS 

Autores: LEILA MAGDA RODRIGUES ALMEIDA, PAULO LEONARDO LIMA RIBEIRO, CAROLINA 

OLIVEIRA DE SOUZA, JANICE IZABEL DRUZIAN, MARIA SPINOLA MIRANDA 

Resumo: As microalgas constituem um grupo diversificado de organismos procarióticos e eucarióticos e são uma 

excelente fonte de nutrientes. A biomassa de microalgas vem sendo utilizada no mercado de alimentos saudáveis, 

incorporada em produtos alimentares a fim de garantir a produção de alimentos ricos em nutrientes e substâncias 

terapêuticas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo prospectivo sobre produtos alimentares 

incorporados com biomassa de microalgas. Para a realização da busca de patentes, utilizou-se a base de dados do 

Espacenet e do INPI. A busca foi realizada utilizando palavra-chave e códigos de classificação internacional de 

patente, obtendo um total de 169 documentos de patentes. Os resultados evidenciaram que ainda há poucos produtos 

alimentares com incorporação da biomassa de microalgas, tendo uma grande área para ser explorada na indústria de 

alimentos com um alto potencial para gerar inovação. 
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Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE PRODUTOS ALIMENTARES INCORPORADOS DE BIOMASSA DE 

MICROALGAS 

Autores: LEILA MAGDA RODRIGUES ALMEIDA, PAULO LEONARDO LIMA RIBEIRO, CAROLINA 

OLIVEIRA DE SOUZA, JANICE IZABEL DRUZIAN, MARIA SPINOLA MIRANDA 

Resumo: As microalgas constituem um grupo diversificado de organismos procarióticos e eucarióticos e são uma 

excelente fonte de nutrientes. A biomassa de microalgas vem sendo utilizada no mercado de alimentos saudáveis, 

incorporada em produtos alimentares a fim de garantir a produção de alimentos ricos em nutrientes e substâncias 

terapêuticas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo prospectivo sobre produtos alimentares 

incorporados com biomassa de microalgas. Para a realização da busca de patentes, utilizou-se a base de dados do 

Espacenet e do INPI. A busca foi realizada utilizando palavra-chave e códigos de classificação internacional de 

patente, obtendo um total de 169 documentos de patentes. Os resultados evidenciaram que ainda há poucos produtos 

alimentares com incorporação da biomassa de microalgas, tendo uma grande área para ser explorada na indústria de 

alimentos com um alto potencial para gerar inovação. 
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Título: A LEI DE INOVAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DIANTE DO 

ADVENTO DO NOVO MARCO NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Autores: SILVIO SOBRAL GARCEZ JUNIOR, RODRIGO NOGUEIRA ALBERT LOUREIRO, BRUNO RAMOS 

ELOY, JOÃO ANTONIO BELMINO DOS SANTOS, JADSON ANDRADE COSTA 

Resumo: A criação de leis favoráveis à inovação constitui etapa fundamental para o desenvolvimento tecnológico do 

país. Em 2004, o Brasil estabeleceuseu primeiro grande marco legal, a Lei nº 10.973/04, conhecida como Lei da 

Inovação, a qual possibilitou a melhoria de indicadores, contribuiu para a interação entre Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICT) e o segmento produtivo, serviu como parâmetro para criação de Leis estaduais de inovação, 

como a Lei nº 11.174//2008, do Estado da Bahia. Todavia, percebeu-se que mesmo com estes avanços, havia pontos 

de entrave e falta de sincronismo com outras leis. Assim, surgiu em 2016 a Lei nº 13.243/16, intitulada Novo Marco 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (NMCT&I), objetivando suprir as necessidades da lei anterior, reformulando 

legislações e flexibilizando processos inovativos. Nesse contexto, este trabalho traça um paralelo entre o NMCT&I e 

a Lei de Inovação do Estado da Bahia, apresentando os principais itens que necessitam de adequação. 
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Título: ESPIRITUALIDADE NA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR HUMANO EM AMBIENTES DE TRABALHO: 

ESTUDO PROSPECTIVO 

Autores: MILLANE BARBOSA DOS SANTOS; PIERRE BARNABÉ ESCODRO; TATIANE LUCIANO 

BALLIANO; FRANCISCO JOSÉ PEIXOTO ROSÁRIO 

Resumo: O tema espiritualidade vem adquirindo cada vez mais importância nas organizações associados aos 

aspectos físicos, mentais e emocionais, apresentando-se bastante atual em organizações que procuram novas formas 

de alcançar a excelência, não só na produtividade, mas também na responsabilidade social e satisfação dos 

colaboradores. Foram realizadas buscas na base de dados patentários ORBIT, relacionando a palavra espiritualidade 

a várias outras, entre elas empresa, empreendedorismo e organizacional. Os resultados visam auxiliar na formatação 

do desenvolvimento de uma tecnologia social utilizando-se a espiritualidade para empresas brasileiras, oferecido a 

baixo custo e atendendo a uma grande parcela da população. Conclui-se que no Brasil, a implantação da 

“espiritualidade” nas áreas tecnológica e empresarial se apresenta em alto potencial de expansão para melhorar 

relação interpessoal, diminuir enfermidades e incrementar produtividade. Avaliando a pesquisa, o mercado absorverá 

aplicativos, equipamentos e outros que promovam espiritualidade para incremento do bem estar humanos em 

ambientes de trabalho. 
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Título: RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA: UMA 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

Autores: STEPHANIE RUSSO FABRIS; MARIANE CAMARGO PRIESNITZ; LUANA BRITO DE OLIVEIRA; 

JONAS PEDRO FABRIS; MARIA EMILIA CAMARGO; SUZANA LEITÃO RUSSO 

Resumo: O crescimento e desenvolvimento das cidades a nível mundial exige que as mesmas se adaptem para 

conseguir fornecer infraestruturas adequadas a população. Um dos grandes problemas relacionados a esse 

crescimento está relacionado com o Sistema de tráfego urbano. Nesse sentido, onde os avanços tecnológicos se 

tornaram uma ferramenta fundamental para a melhoria nos sistemas de tráfego urbana, notou-se a necessidade de se 

realizar uma prospecção tecnológica para termos conhecimento da evolução tecnológica nessa área. Realizou-se uma 

prospecção tecnológica com base nos dados oriundos do Banco de dados do European Patent Office (EPO), onde 

buscou-se as patentes depositadas através da busca com as palavras-chave semáforo (traffic light), sem truncagem, 

no campo “título”. Assim, através de uma prospecção tecnológica, se identificou que das inovações referentes aos 

semáforos, às relacionadas com o sistema de controle de tráfego (G08G) tiveram um maior destaque, sendo que o 

país com maior número de depósitos foi a China. Concluiu-se que os avanços tecnológicos são necessários para a 

melhoria no Sistema de tráfego urbano, uma vez que as melhorias no trânsito se refletem em diversos setores da 

sociedade, como na economia, na saúde e na evolução mais consciente e sustentável das cidades. 

 

 

ID.23060 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DA MORINGA NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS 

Autores: CLÁUDIA BEATRIZ LOPES ALMEIDA, CAROLINA CONDE E SÁ, RODRIGO CÉSAR DANTAS 

CARVALHO, ELIANA SILVA DE ALMEIDA 

Resumo: A Moringa oleifera é uma planta de fácil cultivo, que possui alto teor proteico e quase todas as suas partes 

podem ser aproveitadas para diversos usos, como: tratamento de água, alimentação de animais e na produção de 

medicamentos.Este trabalho consiste em realizar uma prospecção tecnológica acerca da Moringa; esta será realizada 

a partir de uma pesquisa mercadológica em sites de e-commerce focados na área de Beleza e em bases de dados de 

registro de patentes, com enfoque na indústria cosmética. Para este estudo utilizou-se as bases de patentes do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial,  Espacenet  e Derwent Innovation Index. Conclui-se que, apesar da 

grande oferta de produtos cosméticos nacionais com Moringa, no Brasil as patentes depositadas são voltadas, em sua 

maioria, ao tratamento de água, enquanto nas bases internacionais compreendem as áreas com finalidades médicas, 

odontológicas ou higiênicas, que inclui cosméticos. 
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Título: INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SUA INTERFACE COM O SETOR REGULADOR 

NO BRASIL 

Autores: JOELIA MARQUES DE CARVALHO, LIDIANE OLIVEIRA DE ARAÚJO 

Resumo: A inovação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empresa. No setor de alimentos não é 

diferente, e cada vez mais os consumidores desejam consumir novos produtos que consigam aliar sabor, nutrição, 

qualidade e segurança. O setor de regulação sanitária é responsável por determinar os padrões de qualidade e 

segurança para novos produtos, portanto, todo o processo de inovação para a indústria de alimentos deve seguir os 

fluxos de registro estabelecidos por este setor para ser disponibilizado aos consumidores. No Brasil a regulação 

sanitária de alimentos é realizada pela ANVISA e pelo MAPA, cada um destes órgãos possui legislação própria para 

o registro de novas tecnologias. O objetivo deste trabalho foi abordar o fluxo de registro de novas tecnologias para 

alimentos de origem animal recentemente publicado pelo MAPA, e o fluxo americano utilizado pelo FSIS/USDA e 

elencar os aspectos que favorecem o processo de inovação destas legislações. A metodologia foi baseada no estudo 

dos documentos e legislações disponibilizados pelos órgãos de regulação no Brasil e EUA. Observou-se que a nova 

legislação brasileira para o registro de inovações no setor de alimentos de origem animal se espelha no fluxo de 

processo utilizado pelas agências americanas. O “termo de não objeção” permite a utilização destas tecnologias por 

outras empresas, dentro das condições da instrução normativa. Este fato pode estimular o uso de novas técnicas 

viabilizando a novação nas indústrias de alimentos. A regulamentação do MAPA é mais moderna e também estimula 

a abordagem da tríplice hélice. 
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Título: INCUBADORAS E INDICADORES. ANALISE COMPARATIVA DO MODELO BRASILEIRO COM 

MODELOS INTERNACIONAIS 

Autores: ALESSANDRO AVENI, SONIA MARISE CARVALHO SALLES, ANDREI SIMÃO DE MELLO 

Resumo: As incubadoras são parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento nacional entretanto são também 

organizações com um próprio modelo de atividade ou de negócio que deve ser claramente definido. O atual trabalho 

procurou elementos de analise e a comparação entre o modelo norte americano, europeu e brasileiro. O foco da 

pesquisa foi na relação de desenvolvimento de indicadores para incubadoras. Os resultados da analise apontam a que: 

é fundamental uma analise estratégica inicial da tipologia da incubadora; deve-se identificar e esclarecer o modelo de 

atividade (ou modelo de negocio); deve ser avaliado o estágio de desenvolvimento da incubadora em relação os 

objetivos pretendidos; deve-se entender os objetivos de monitoramento de impactos internos e externos e relacioná-

los com a construção de indicadores e índices de avaliação. O trabalho com base os modelos presentes na literatura e 

na prática sugeriu uma avaliação básica do modelo brasileiro em relação a indicadores de desempenho. 

 

 

 

ID.23066 

Título: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E O PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA EFICIÊNCIA: ANÁLISE DE 

TENTATIVA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE 

SERVIÇO DA UESC 

Autores: LAHIRI LOURENÇO ARGOLLO; EVERTON REGIS DE SANTANA; LUCIANA NALIM SILVA 

MENUCHI 

Resumo: A inovação tecnológica de processos e de produtos visa o aumento da eficiência do processo produtivo por 

meio de pesquisa ou investimentos, de acordo com o Manual de Oslo (1997). Embora primariamente pensada em 

termos de economia de mercado, aproxima-se muito do princípio da eficiência na Administração Pública quando 

interpretada como aperfeiçoamento dos processos e práticas organizacionais. A Universidade Estadual de Santa Cruz 

viveu recente experiência nesse sentido, ao modificar os procedimentos de compras e contratações de serviços por 

meio de licitações na modalidade pregão para torná-los mais eficientes. Todavia, este estudo demonstra que as 

mudanças foram realizadas sem a utilização de mecanismos de prospecção de dados adequados, deixando-se de 

perceber outras possibilidades de incrementar a eficiência perseguida, como a utilização da possibilidade legal de 

dispensa de licitação de modo mais ostensivo. 

 

 

 

ID.23068 

Título: FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E EMPRESAS DO BRASIL 

Autores: ELTON HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA; JOÃO PAULO LIMA SANTOS 

Resumo: O presente trabalho objetiva a realização de um levantamento prospectivo para  análise quantitativa do 

desenvolvimento de ferramentas  para gestão de propriedade intelectual para uso nos Núcleos de Inovação 

Tecnológica – NITs e empresas, particularmente através de programas de computador. O uso de ferramentas de 

gestão de propriedade intelectual pode contribuir para agregar competências nos setores responsáveis pela gestão da 

inovação nas instituições, colaborando para amenizar o efeito do déficit de recursos humanos que, nos casos dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs, de acordo com o FORMICT 2015, tem apenas 41,3% dos servidores com 

dedicação integral em ICTs públicas e 41,7% em ICTs privadas. 
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Título: FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E EMPRESAS DO BRASIL 

Autores: ELTON HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA; JOÃO PAULO LIMA SANTOS 

Resumo: O presente trabalho objetiva a realização de um levantamento prospectivo para  análise quantitativa do 

desenvolvimento de ferramentas  para gestão de propriedade intelectual para uso nos Núcleos de Inovação 

Tecnológica – NITs e empresas, particularmente através de programas de computador. O uso de ferramentas de 

gestão de propriedade intelectual pode contribuir para agregar competências nos setores responsáveis pela gestão da 

inovação nas instituições, colaborando para amenizar o efeito do déficit de recursos humanos que, nos casos dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs, de acordo com o FORMICT 2015, tem apenas 41,3% dos servidores com 

dedicação integral em ICTs públicas e 41,7% em ICTs privadas. 

 

 

 

ID.23073 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DAS APLICAÇÕES DO ÓLEO DE SEMENTE DE UVA A PARTIR DE 

MAPEAMENTO EM DOCUMENTOS DE PATENTES 

Autores: RITA DE CASSIA DE SOUZA, PAULO LEONARDO L. RIBEIRO, CAROLINA OLIVEIRA DE 

SOUZA, JANICE IZABEL DRUZIAN, BRUNA APARECIDA MACHADO, MARCELO ANDRES UMSZA-

GUEZ 

Resumo: A industrialização de uva gera resíduos agroindústrias como a semente de uva que possui um alto valor 

agregado. Da semente é possível extrair o óleo, rico em ácidos graxos, principalmente linoleico (C18:2) e oleico 

(C18:1), e vitamina E com propriedades potenciais para aplicação na indústrias alimentícia, cosmética e 

farmacêutica. O objetivo do estudo foi realizar uma prospecção tecnológica sobre as aplicações do óleo de semente 

de uva. A busca foi realizada utilizando a base de dados Espacenet®, combinando palavras-chave e código de 

classificação internacional de patentes. Os resultados evidenciaram que a China se destaca como o maior detentor da 

tecnologia, com 64% do total de documentos de patentes encontrados, e também possui os principais inventores e 

depositantes. O óleo de semente de uva é grande potencial econômico, sendo as empresas, maiores detentoras de 

patentes e a pesquisa voltada a aplicação com fins medicinais a mais estudada. 

 

 

 

ID.23075 

Título: MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DO USO DA PRÓPOLIS VERMELHA EM COMPOSIÇÕES 

COSMÉTICAS 

Autores: JAMILLA DE PAULA DOS SANTOS ALMEIDA, JOYCE CAROLINA LINS GUILHEMART, 

ANDREIZA MÁRCIA MAIA DE OLIVEIRA, KATIANE DO NASCIMENTO TAVARES, TICIANO GOMES 

DO NASCIMENTO, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHÔA, SILVÂNIA DA ROCHA MEDEIROS VILA NOVA 

Resumo: Tradicionalmente, o setor dos cosméticos representa um dos segmentos mais fortes da economia nacional, 

onde o Brasil segue como o quarto maior mercado consumidor mundial de produtos de beleza, atrás apenas do Japão, 

China e Estados Unidos. Após pesquisas em duas bases de artigos científicos, verificou-se que a própolis vermelha 

possui propriedades químicas e biológicas de grande aplicabilidade para o setor dos cosméticos. Para o presente 

monitoramento foram utilizadas seis bases de buscas patentárias, dentre elas uma nacional, onde foi possível 

verificar que, a partir de 2004, houve um maior fluxo de pedidos de patentes envolvendo a própolis vermelha, sendo 

a maioria dos titulares pessoas jurídicas. Concluiu-se, após harmonização dos dados monitorados, que há um enorme 

potencial para o uso de compostos à base de própolis vermelha no ramo dos cosméticos, despontando os escritórios 

japonês e brasileiro como os que possuem o maior número de pedidos publicados. 
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ID.23076 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES SOBRE A OBTENÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS À 

PARTIR DA BORRA DE REFINO DO TRATAMENTO DE NEUTRALIZAÇÃO DE ÓLEOS BRUTOS (SOAP 

STOCK) 

Autores: PAMELA DIAS RODRIGUES, CRISTINA M. QUINTELLA 

Resumo: Antes de ser comercializado, o óleo vegetal extraído deve passar por um pré-tratamento, sendo o soap stock 

o principal subproduto desse processo, cuja composição possui alto teor de ácidos graxos. O objetivo desta 

prospecção foi mapear as tecnologias utilizadas para a obtenção de ácidos graxos a partir do soap stock. A busca foi 

realizada através do ESPACENET, utilizando a associação das palavras soap stock* or soapstock* com três IPCs que 

se referem à obtenção de ácidos graxos: C11B13, C12P7/64 e C11C1. Os Estados Unidos é o país com maior 

número de patentes seguido da China. O processo de acidificação do soap stock envolve a adição de um ácido forte 

para transformar os sabões em ácido graxo podendo ser facilmente separados por decantação ou centrifugação, esse 

tem sido o método de separação mais utilizado pelos inventores. Existem poucas patentes acerca do tema, o que 

torna esta tecnologia promissora na perspectiva de desenvolvimento tecnológico. 

 

 

 

ID.23077 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO “COFFEE” AND “GREEN COFFEE”: ANÁLISE DE PATENTES 

NA ÁREA ALIMENTÍCIA E ÁREA DA SAÚDE 

Autores: LUCAS MOURA NUTELS, AMANDA BARBOSA WANDERLEY, ARTHUR LUY TAVARES 

FERREIRA BORGES, JOSÉ RODRIGO ARRUDA, MAILDE JESSICA LIODORO SANTOS, SÂMIA 

ANDRÍCIA SOUZA DA SILVA, ELIANE APARECIDA CAMPESATTO, PIERRE BARNABÉ ESCODRO, 

TATIANE LUCIANO BAILLANO, SILVIA BEAT 

Resumo: Considerando que os estudos de prospecção tecnológica têm demonstrado sua devida importância para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, o presente artigo buscou informações sobre a série histórica e avanços 

associados aos descritores “café verde” ou “green coffee”. Foram também utilizados outros descritores, sendo estes 

empregados na seção título (title) e/ou resumo (abstract) com refinamento nas reivindicações (claims), obtendo-se 

desta forma a triagem final dos resultados. Dos bancos de dados consultados para patentes depositadas concedidas e 

artigos publicados destacaram-se o PatSeer com 2.211 e o Lens com 1.378 documentos. De acordo com a 

Classificação Internacional de Patentes (CIP) analisada, foram encontrados 108 e 101 depósitos de patentes para as 

classificações A61K* e A23K*, respectivamente. No âmbito empresarial, a General Foods Corp depositou 178 

patentes e a Nestec SA 144 patentes. Voltando o olhar para as nações, os EUA se apresentam como o maior 

depositário possuindo 177 patentes nacionais seguido da WIPO com 66 patentes. 

 

 

 

ID.23078 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: UM MAPEAMENTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO NO NORDESTE 

Autores: LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO; MARIANA CHAVES ANTENOR; JULIANA SANTOS ANDRADE; 

RENATA FARIAS FERNANDES; GEOVANE GOMES ARAUJO; ROMULO FERRER CARNEIRO 

Resumo: Analisa a atuação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) da região nordeste do 

Brasil, em relação à Propriedades Industriais (patentes, marcas e softwares) depositadas/registradas, considerando o 

corte temporal de 2006 a 2016. O levantamento foi realizado mediante busca na Base de Dados do INPI, onde a 

expressão de busca no campo nome do depositante/titular foi a denominação de cada um dos 11 institutos da região 

nordeste. A busca resultou em 141 patentes depositadas, 33 marcas, 91 softwares. As Propriedades Industriais são 

relacionadas segundo o tipo de documento (patente, marca, software), o tipo de patente (Patente de Invenção e 

Modelo de Utilidade), a sua distribuição geográfica, a data de depósito e quanto à Classificação Internacional de 

Patentes (IPC). O Estado na Bahia se destaca como maior depositante da região nordeste e o único a possuir Carta 

Patente. 
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Título: ESTUDO PROSPECTIVO DE PATENTES RELACIONADAS A UTILIZAÇÃO DO BACILLUS 

SUBTILIS EM BIOPROCESSOS 

Autores: CAMYLLA CARNEIRO SOARES; JANICE IZABEL DRUZIAN; ANA KATERINE CARVALHO 

LIMA LOBATO 

Resumo: O Bacillus subtilis é uma bactéria não patogênica capaz de tolerar condições ambientais atípicas e por isso 

é amplamente estudada e utilizada em bioprocessos. Dentre seus bioprodutos encontra-se a surfactina, um dos 

biossurfactantes mais eficazes conhecidos. O objetivo desta prospecção foi realizar um levantamento do número de 

documentos destinados a produção de bioprodutos por Bacillus subtilis. Utilizou-se o banco de dados do Espacenet® 

e as palavras-chave “product” e “Bacillus subtilis”. Selecionou-se o código C12R 1/25 e localizou-se 980 patentes 

que após a retirada das duplicatas reduziu-se a 307. Notou-se que a utilização desse microrganismo em processos 

biotecnológicos teve seu ápice em 2014 com 73 patentes depositadas. O continente com mais depósitos é a Ásia. 

Coréia do Sul (89 patentes), Estados Unidos (63 patentes) e China (60 patentes) são os maiores detentores de 

patentes e Estados Unidos e Coréia do Sul os maiores inventores. 

 

 

 

ID.23085 

Título: HIDROMEL: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DE DOCUMENTO DE PATENTES 

Autores: LARISSA FARIAS DA SILVA CRUZ; CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA; JANICE IZABEL 

DRUZIAN 

Resumo: Com o aumento mundial da produção do mel e a introdução do mesmo nos hábitos alimentares da 

população, a diversificação dos seus produtos derivados principalmente o hidromel, têm causado interesse em 

diversos países. O objetivo dessa prospecção foi analisar os indicadores mundiais de documentos de patentes 

relacionados ao hidromel, bem como as áreas de proteção, produção e utilização dessa tecnologia no mundo. 

Utilizou-se a base do Espacenet, e 92 documentos de patentes foram selecionados. A primeira patente encontrada em 

1990, pertence a China, sendo o principal país detentor dessa tecnologia. O setor industrial e os inventores 

independentes estiveram em destaque nesse estudo, na área de aplicação, destacaram-se as áreas de bebidas 

alcóolicas e o campo da medicina alternativa. No Brasil ainda há necessidade de incentivos governamentais de 

pesquisas nessa área, já que o mesmo não detém nenhum documento de patente depositado na base de dados do 

Espacenet. 

 

 

 

ID.23086 

Título: CICLO DE VIDA DE PATENTES: UMA ANÁLISE DO CENÁRIO GLOBAL DA MANUFATURA 

ADITIVA A PARTIR DE 2009 E 2014 

Autores: HELIANE CELESTINO PITÁGORA, KIM DE VASCONCELOS E ARAÚJO 

Resumo: A perda de validade de duas patentes chaves no ramo da impressão 3D por FDM em 2009 e SLS, 2014, 

trouxe mudanças significativas em setores importantes da economia global. O presente artigo pretende avaliar de 

forma exploratória as tendências relacionadas ao mercado de manufatura aditiva com foco em processos, métodos e 

maquinário, em relação aos eventos. O estudo foi feito através da análise de patentes, artigos e tendências globais de 

buscas por termos em diferentes softwares e bancos de dados. Os resultados antecipam um crescimento significativo 

de 89 documentos de patentes da primeira tecnologia e 1966 da segunda, a partir destes anos, além de um aumento 

no número de artigos e maior interesse por esses temas no mundo. 
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Título: CICLO DE VIDA DE PATENTES: UMA ANÁLISE DO CENÁRIO GLOBAL DA MANUFATURA 

ADITIVA A PARTIR DE 2009 E 2014 

Autores: HELIANE CELESTINO PITÁGORA, KIM DE VASCONCELOS E ARAÚJO 

Resumo: A perda de validade de duas patentes chaves no ramo da impressão 3D por FDM em 2009 e SLS, 2014, 

trouxe mudanças significativas em setores importantes da economia global. O presente artigo pretende avaliar de 

forma exploratória as tendências relacionadas ao mercado de manufatura aditiva com foco em processos, métodos e 

maquinário, em relação aos eventos. O estudo foi feito através da análise de patentes, artigos e tendências globais de 

buscas por termos em diferentes softwares e bancos de dados. Os resultados antecipam um crescimento significativo 
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de 89 documentos de patentes da primeira tecnologia e 1966 da segunda, a partir destes anos, além de um aumento 

no número de artigos e maior interesse por esses temas no mundo. 
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ID.23090 

Título: EXPERIÊNCIAS SOBRE O PROCESSO DE COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA: ESTUDO 

DE CASO NO INTERIOR DO PARANÁ 

Autores: LEANDRO RAFAEL DE ABREU, MARCOS ROBERTO KUH 

Resumo: O objetivo deste estudo consiste em analisar o processo de cooperação para inovação entre universidade e 

empresa, a partir da perspectiva dos envolvidos, pesquisadores e representantes das empresas. O estudo limitou-se 

aos projetos vinculados a uma instituição de ensino superior do Paraná. Verificou-se a necessidade de adaptação de 

modelos encontrados para o caso proposto, sendo assim, foi elaborado um modelo que inclui aspectos de estudos 

sobre cooperação, de forma a melhorar a compreensão do fenômeno estudado. Trata-se de um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa e estratégia estudo de caso, com coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas com 

três representantes de empresas e três pesquisadores, participantes de projetos de cooperação U-E, e também com o 

gestor da agência/núcleo de inovação, responsável pelos três processos. Dados documentais, baseados nos registros 

da cooperação, termos de convênio, contratos de cooperação, projetos de pesquisa dos pesquisadores, entre outros, 

também foram analisados. Os principais resultados obtidos indicam que aspectos como acesso a recursos, custo e 

capacitação, permeiam todo processo de cooperação U-E; que a possibilidade de gerar contribuição significativa para 

a sociedade em termos econômicos, sociais e ambientais é relevante para ambos os atores; que a maioria dos 

aspectos apontados pelos entrevistados é coerente com aqueles identificados na literatura. Como contribuição 

relevante do estudo, considera-se a proposição de um novo modelo de análise da cooperação U-E, a partir da 

perspectiva de três fases. 

 

 

 

ID.23091 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE LEGUMINOSAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

FUNCIONAIS DESTINADOS AO SETOR DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA 

Autores: WAGNA P. C. SANTOS, NÚBIA M RIBEIRO, RITA M W NANO, CLICIA M J BENEVIDES, 

MARIANGELA V LOPES, KÁTIA E S MIRANDA 

Resumo: As leguminosas (p. ex. ervilha, lentilha, feijões etc.) são alimentos importantes para assegurar a segurança 

alimentar da dieta. A Bahia ocupa a quarta posição entre os principais Estados produtores de feijão no Brasil. Com 

respeito à produção de leguminosas, o Estado da Bahia encontra-se em segundo lugar em área plantada. A pesquisa 

foi realizada mediante o levantamento de fontes bibliográficas e de informações tecnológicas acessíveis em bases de 

dados, tendo uma abordagem quantitativa e exploratória. Foram definidas as estratégias de busca utilizando palavras-

chave e códigos internacionais pertinentes ao tema delimitado. As buscas de documentos foram realizadas em junho 

de 2017 nas bases/software do INPI, ESPACENET e ORBIT®. Os resultados quanto ao número de processos 

variaram consideravelmente quando comparados os resultados obtidos das três bases da dados/software. Os códigos 

de classificação internacional de maior relevância foram A23L-007/10 e A23L-19/00. A China destaca-se como país 

com domínio da tecnologia, seguida pela Coréia, Japão e Estados Unidos. O domínio tecnológico de maior 

relevância para os documentos recuperados nesta pesquisa é o "Química de Alimentos". O desenvolvimento de 

produtos alimentícios à base de leguminosas pode apresentar-se como uma alternativa inovadora ao atendimento às 

tendências do mercado de alimentos para os próximos anos. 
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Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM DOCUMENTO DE PATENTE VERDE POR MEIO DA PIRÓLISE 

Autores: LUIZ ANTONIO DA SILVA GONCALVES, JILVANIA SILVA BEZERRA 

Resumo: O estudo apresentado tem como objetivo mapear através da Prospecção Tecnológica os documentos de 

patentes por meio do processo da pirólise. A pirólise é um dos meios mais eficientes e ecologicamente corretos para 

o tratamento de resíduos, podendo representar futuramente uma alternativa aos aterros sanitários e à incineração do 

lixo. O presente estudo prospectivo procurou identificar as tecnologias relevantes para a definição do escopo da 

pesquisa, compreendendo as trajetórias tecnológicas. O levantamento foi realizado durante o mês de julho de 2017 e 

encontrou um total de 4076 patentes depositadas no período entre 1968 a 2017. Os resultados mostram que as 

tecnologias voltadas para o desenvolvimento destes produtos estão depositadas em sua maioria na China e Japão, 

respectivamente, devido a grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dentre as patentes analisadas, 6 

documentos foram registrados no programa brasileiro de “Patentes Verdes” do INPI. 
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ID.23095 

Título: MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PATENTES DE BIOPROCESSOS E PRODUÇÃO DE 

BIOPRODUTOS POR MEIO DE CULTURAS PURAS BACTERIANAS 

Autores: JÉSSICA MAGALHÃES NEVES NUNES, PLÍNIO RIBEIRO RODRIGUES, PALOMA PEREIRA 

CACIQUE, JANICE IZABEL DRUZIAN, ANA KATERINE DE CARVALHO LIMA LOBATO 

Resumo: O estudo de processos biotecnológicos viabilizados por bactérias vem ganhando destaque ao longo dos 

últimos anos, colaborando com estrátégias de produção mais sustentáveis, reduzindo impactos associados à cadeia de 

produção tradicional. Neste cenário, o presente trabalho apresenta uma investigação de patentes de 1950 a 2016 para 

a detecção de tendências tecnológicas relativas a bioprocessos e produção de bioprodutos por meio de culturas 

bacterianas. Foram encontrados 149 diferentes documentos patentários, publicados majoritarimente nos Estados 

Unidos. O setor de maior destaque em responsabilidade pelo desenvolvimento das patentes foi o empresarial, com 

um total de 54% dos depósitos, revelando grande interesse corporativo na tecnologia prospectada. A função 

sigmoidal BiDoseResp exibiu o melhor ajuste na modelagem preditiva dos resultados da prospecção, revelando que a 

atual fase da técnica investigada se encontra em estágio de maturidade, com previsão para início de declínio em 

2028, indicando ainda, perspectivas de importantes avanços técnicos para os próximos anos. 

 

 

 

ID.23100 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DE DOCUMENTOS DE PATENTES RELACIONADOS AOS PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS ALIMENTICIOS DA MANDIOCA 

Autores: RENATA TORRES DOS SANTOS E SANTOS, ITALA SUZANA OLIVEIRA SILVA, PAULO 

LEONARDO LIMA RIBEIRO, CAROLINA OLIVEIRA DE SOUZA, JANICE IZABEL DRUZIAN, ANA 

CECILIA POLONI RYBKA, CLÍVIA DANÚBIO PINHO DA COSTA CASTRO, ALINE TELLES BIASOTO 

MARQUES 

Resumo: Esta prospecção tecnológica buscou o mapeamento dos documentos de patentes que tangem os produtos e 

subprodutos alimentícios que contenham em sua composição a mandioca, utilizando a base de dados online 

Espacenet®, através das combinações dos descritores cassava*, manioc* e starch*, com os códigos de classificação 

internacional A21D, A23L1, A21D2/18, A21D2/36, A21D13/08 e A21D13/00. Foram encontradas 173 patentes, 

dentre os produtos mapeados, macarrão, bolo, cárneos e mix de farinha foram os mais representativos, seguido das 

massas, biscoitos e pães.  A partir da análise dos resultados, verificou-se que há perspectivas de crescimento na área 

em estudo; assim, espera-se fomentar o estudo de novas patentes e inovações tecnológicas dentro da realidade 

brasileira. 

 

 

 

ID.23102 

Título: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO: O CASO DA FEIRA DE NEGÓCIOS E INOVAÇÂO DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÌLIA – UNB 

Autores: ALESSANDRO AVENI; ANDREI SIMÃO DE MELLO; DALIANE FIRMINO DE MEDEIROS 

Resumo: Eventos de inovação fazem parte das atividades necessárias para desenvolver educação de 

empreendedorismo. O CDT da UnB tem um histórico de muitas propostas de inovação e desde 2011 está ativo 

também na atividade de eventos de inovação no DF. Nascido como apresentação de trabalhos dos alunos da 

disciplina Introdução a atividade empreendedora o evento se transformou em feira de negócios nos últimos anos 

atraindo mais d 2.000 pessoas por evento. A pesquisa mostra esta trajetória e discute o caso mostrando elementos 

críticos, de discussão e de sugestões por que possa crescer mais. A feira de negócios do CDT é uma atividade que 

hoje é considerada uma tradição e que certamente contribuiu para o desenvolvimento da atividade empreendedora na 

UNB e no DF. Toda discussão e alternativas para que seja melhor devem ser avaliadas por que fica no patrimônio de 

todos os professores e alunos da UnB. 
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ID.23104 

Título: SEBO BOVINO: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

BRASILEIRO 

Autores: FABIO MATOS FERNANDES, MARCELO SANTANA SILVA, FRANCISCO GAUDÊNCIO 

MENDONÇA FREIRES, EMERSON ANDRADE SALES, EDNILDO ANDRADE TORRES 

Resumo: Entre as matérias-primas oriundas do abate de bovinos está o sebo, termo utilizado para denominar 

materiais graxos extraídos dos resíduos de pré-descarne de animais. Em 2014, o sebo representou 76,1% da produção 

brasileira de gorduras de origem animal com produção estimada em 1,95 milhões de toneladas, sendo destinado 

como insumo para as indústrias cosmética e saboaria, química e petroquímica. O objetivo do trabalho foi realizar um 

estudo bibliométrico da produção acadêmica com a temática sebo bovino a partir da publicação de artigos em 

periódicos brasileiros. Para tanto, foi conduzido um estudo descritivo e quantitativo, tipo survey, com o uso de 

pesquisa documental e técnicas bibliométricas. Foram recuperados 16 registros, sendo 87,50% publicados após o 

lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel-PNPB, o que pode ser considerado com um fator 

de estímulo para estudos relacionados ao sebo bovino. 

 

 

 

ID.23105 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO PRELIMINAR DE PATENTES SOBRE A ESTÉVIA NO SEGMENTO DE 

ADOÇANTES 

Autores: EDINALDO DA SILVA RDRIGUES; FRANKLIN TIAGO DIAS SILVA 

Resumo: Diante do cenário mundial cada vez mais preocupado com os males que são causados pelo consumo do 

açúcar, mesmo que moderado, a estévia vem aparecendo e se destacando como uma grande proposta para diminuir 

significativamente essas doenças e proporcionar uma vida mais saldável e duradoura para essa e para as próximas 

gerações, sem que precisem se privar dos alimentos doces, principalmente para os diabéticos. Por isso, este estudo 

preliminar de prospeção se propõe a mostrar não só os benefícios da estévia para a saúde, mas, principalmente, para 

o potencial patentário, econômico e social que o aproveitamento e beneficiamentos dessa planta, a estévia Stevia 

Rebaudiana Bertoni da família das Asteraceae) pode continuar gerando. 

 

 

 

ID.23107 

Título: PATENTES E APROPRIAÇÃO DE VALOR DA INOVAÇÃO: O CASO DA PRÓPOLIS 

Autores: TICIANO GOMES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOSÉ PEIXOTO ROSÁRIO, ARAKEN ALVES 

DE LIMA, IZADORA QUINTELA SOUZA DE MORAES, LILIAN MARIA SANTOS SILVA DE LIRA, ISABEL 

CRISTINA CELERINO DE MORAES PORTO, ERIVALDO OLIVEIRA DE MATOS, PAULA CAVALCANTE 

AMÉLIO SILVA CED 

Resumo: O objetivo do trabalho foi realizar uma análise crítica do processo de apropriação das patentes em própolis 

que podem ser consideradas uma proxy de apropriabilidade de valor da inovação, particularmente quando se trata da 

grande empresa. Realizou-se uma investigação de artigos científicos, documentos de patentes e busca de 

anterioridade realizados por meio de bases de dados, nacionais e internacionais. A contribuição foi mostrar que o 

desenvolvimento tecnológico pode acontecer por meio das empresas de Biotecnologia (Biotec), mas os ativos 

específicos e co-especializados necessários para a proteção do conhecimento de acordo com os regimes de 

apropriabilidade vigentes, as estratégias para explorar a maior fatia do valor da inovação são traçadas pelas grandes 

empresas. A originalidade do trabalho vem da própolis como objeto de pesquisa que apesar de bastante conhecida e 

utilizada no exterior ainda é pouco estudada em termos de redes de pesquisa e inovação no Brasil. 
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ID.23107 

Título: PATENTES E APROPRIAÇÃO DE VALOR DA INOVAÇÃO: O CASO DA PRÓPOLIS 

Autores: TICIANO GOMES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOSÉ PEIXOTO ROSÁRIO, ARAKEN ALVES 

DE LIMA, IZADORA QUINTELA SOUZA DE MORAES, LILIAN MARIA SANTOS SILVA DE LIRA, ISABEL 

CRISTINA CELERINO DE MORAES PORTO, ERIVALDO OLIVEIRA DE MATOS, PAULA CAVALCANTE 

AMÉLIO SILVA CED 

Resumo: O objetivo do trabalho foi realizar uma análise crítica do processo de apropriação das patentes em própolis 

que podem ser consideradas uma proxy de apropriabilidade de valor da inovação, particularmente quando se trata da 

grande empresa. Realizou-se uma investigação de artigos científicos, documentos de patentes e busca de 

anterioridade realizados por meio de bases de dados, nacionais e internacionais. A contribuição foi mostrar que o 

desenvolvimento tecnológico pode acontecer por meio das empresas de Biotecnologia (Biotec), mas os ativos 

específicos e co-especializados necessários para a proteção do conhecimento de acordo com os regimes de 

apropriabilidade vigentes, as estratégias para explorar a maior fatia do valor da inovação são traçadas pelas grandes 

empresas. A originalidade do trabalho vem da própolis como objeto de pesquisa que apesar de bastante conhecida e 

utilizada no exterior ainda é pouco estudada em termos de redes de pesquisa e inovação no Brasil. 

 

 

 

 

ID.23110 

Título: VIABILIDADE FINANCEIRA DO SECADOR SOLAR VERTICAL NA REGIÃO CACAUEIRA 

Autores: FERNANDA VARGAS AMIGO; GEOVANA PIRES LIMA; JORGE HENRIQUE SALES; KATIANNY 

GOMES ESTIVAL 

Resumo: A região cacaueira até os anos 80 representava uma significativa contribuição no mercado mundial de 

cacau, entretanto teve sua produção afetada substancialmente devido à praga da vassoura de bruxa somado a práticas 

ultrapassadas de beneficiamento. Atualmente a produtividade da região cacaueira ainda é muito baixa, e para voltar a 

ter expressividade no mercado mundial é necessário a introdução de tecnologias no setor. Desta forma, este trabalho 

apresenta um estudo comparativo técnico/financeiro entre dois sistemas de secagem, sendo o primeiro, a forma 

tradicional e o segundo a proposta de um secador solar vertical, nos quais foram avaliados os efeitos térmicos de 

ambos os sistemas, objetivando relacionar a eficiência no processo de secagem e da viabilidade financeira entre 

estes. Foi empregado o método de análise financeira para comparar os sistemas, e o resultado obtido no cálculo da 

taxa interna de retorno (TIR) da torre foi de 135% a uma taxa de a atratividade mínima (TMA) de 10% ao mês e na 

barcaça para a mesma a TMA, a TIR é equivalente a 15%. O valor presente liquido (VPL) também foi calculado e o 

VPL da torre corresponde a R$ 49.190,90 e da barcaça R$ 7.979,25. Com estes resultados é possível concluir que a 

ambos os sistemas são viáveis, pois apresentam TIR maior que TMA e VPL positivo, porém a TIR e VPL da torre é 

substancialmente superior, desta forma possui maior atratividade. Além disso, na torre vertical o retorno do 

investimento ocorre desde o primeiro mês de operação, o que não acontece com a barcaça, na qual o retorno só 

ocorre no sexto mês. 

 

 

 

 

ID.23120 

Título: EFICIÊNCIA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO: ANÁLISE DOS GRUPOS DE PESQUISA E 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Autores: AYALLA OLIVEIRA CHAVES; GUSTAVO PEREIRA DA CRUZ 

Resumo: Este estudo trata de uma pesquisa documental com o objetivo de identificar os grupos de pesquisa e estudo 

ligados ao IF Baiano registrados no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, bem como, as patentes e programa de 

computador depositado na base de dados do INPI. Foram identificados 17 grupos, 12 depósitos de patentes e 01 

programa de computador associado à instituição. Com os resultados possibilitou maior visibilidade a pesquisa e 

produção do conhecimento oriunda do instituto em questão. 
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ID.23120 

Título: EFICIÊNCIA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO: ANÁLISE DOS GRUPOS DE PESQUISA E 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Autores: AYALLA OLIVEIRA CHAVES; GUSTAVO PEREIRA DA CRUZ 

Resumo: Este estudo trata de uma pesquisa documental com o objetivo de identificar os grupos de pesquisa e estudo 

ligados ao IF Baiano registrados no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, bem como, as patentes e programa de 

computador depositado na base de dados do INPI. Foram identificados 17 grupos, 12 depósitos de patentes e 01 

programa de computador associado à instituição. Com os resultados possibilitou maior visibilidade a pesquisa e 

produção do conhecimento oriunda do instituto em questão. 

 

 

 

ID.23137 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO AO CACAU E PRODUTOS DE CACAU, COMO CHOCOLATE, 

CONTENDO PEPTÍDEOS E PROTEÍNAS 

Autores: PAULO TÚLIO DE SOUZA DE SOUZA SILVEIRA, ISMARA SANTOS SANTOS ROCHA 

CONCEIÇÃO, GRACIETE DE SOUZA SILVA, CAMILA DUARTE FERREIRA, SÉRGIO EDUARDO SOARES 

Resumo: Originado na Bacia Amazônica, o cacaueiro (Theobroma cacao L.) é cultivado em regiões tropicais pelo 

mundo. A composição química do cacau varia com o tamanho do fruto, clima, época de colheita, tipo de solo, grau 

de maturação e manipulação pós-colheita. O objetivo foi realizar um estudo prospectivo para mapear as pesquisas já 

desenvolvidas e patenteadas que abordem as proteínas presentes no cacau, verificando assim a frequência de 

depósitos nos países que detém essa tecnologia. A consulta foi realizada na base européia Espacenet® e na brasileira 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com estratégia de busca o uso de palavras-chave e códigos da 

Classificação Internacional de Patentes. O maior número de depósitos é dos Estados Unidos, sendo a primeira no ano 

de 1898, com um auge no ano de 2003; verificou-se que a maioria das patentes depositadas foi por empresas 

multinacionais. Observou-se uma queda de produção tecnológica nos últimos anos. 

 

 

 

ID.23139 

Título: AS UNIVERSIDADES E O AMBIENTE DE ACESSO AO PATRIMÔMONIO GENÉTICO: ANÁLISE 

EXPLORATÓRIA DOS PEDIDOS DE PATENTES 

Autores: KELYANE SILVA, TATIANE LUCIANO BALLIANO, JOSEALDO TONHOLO 

Resumo: O objetivo do trabalho é analisar as patentes universitárias e verificar quais destas têm potencial de 

inovação com acesso ao patrimônio genético. Para isto, utilizou-se o banco de dados de Patentes Acadêmicas, 

correspondentes aos pedidos de patentes depositados na via PCT, com prioridade brasileira, no período de 2001 a 

2006. Foram analisados os status dos pedidos de patentes e verificado quais desses declararam ter utilizado Acesso 

ao patrimônio Genético (APG). Como resultado, obteve-se que apenas 1 pedido de patente teve acesso a componente 

de patrimônio genético, enquanto 30% declararam não ter utilizado em seus inventos qualquer patrimônio genético 

brasileiro. No entanto, 48 (69%) não tem a informação acerca do uso de APG, porém, destes, 16 (33,3%) estão 

concedidas e 15 (31,2%) sofreram exigências do INPI para a devida apresentação de autorização com base na MP 

2186-16/2001, embora não alimentada ao sistema do INPI. 

 

 

 

ID.23150 

Título: A TECNOLOGIA DO POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: ANA MARTHA CARNEIRO GARCIA, MARUEDSON PIRES MARTINS, ISABELLE DA SILVA 

SANTOS 

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar uma das novas aplicações tecnológicas da Construção Civil, o 

Poliestireno Expandido(EPS). Neste artigo será apresentada a fundamentação teórica das pesquisas de 

desenvolvimento e aplicabilidade deste componente, bem como os resultados já conseguidos pela sua aplicação na 

construção civil. Para isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, consultando diversos autores que já 

observaram a aplicação deste polímero em suas muitas funções construtivas. O presente estudo aponta as vantagens, 

tanto econômicas, quanto construtivas deste novo material, desenvolvido à partir de pesquisas de desenvolvimento 

tecnológico, bastante utilizado na construção civil, principalmente como componente de lajes e paredes. 
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ID.23163 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO: O REGISTRO DE MARCAS COMO ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA 

PARA O NEGÓCIO DO CACAU-CHOCOLATE NA REGIÃO SUL DA BAHIA 

Autores: FÁRLEI COSME GOMES DOS SANTOS, RICARDO DE ARAÚJO KALID, WASHINGTON DE 

JESUS SANT'ANNA DA FRANCA ROCHA 

Resumo: A atividade cacaueira foi considerada até a década de 80 como um importante sustentáculo econômico do 

Estado, levando a cultura cacaueira a permear de forma contínua às relações sociais nas distintas esferas em seu 

espaço geográfico. Após a praga denominada “vassoura de bruxa”, a região Sul tem procurado investir em outras 

atividades, gerando novos negócios relacionados ao cacau e ao chocolate. Este estudo objetiva discutir como o 

registro de marca poder ser uma importante estratégia mercadológica para o negócio do cacau-chocolate, na Região 

Sul da Bahia, a fim de contribuir para produção de conhecimento sobre os novos modelos de negócios do 

cacau/chocolate, verticalização da produção de cacau através de unidades produtivas de chocolate. Essas ações de 

valorização da propriedade industrial e a transferência de tecnologia devem promover a geração de empregos e de 

melhor qualidade, distribuição de renda, aumento da arrecadação de impostos e melhoria da qualidade de vida do 

povo da região cacaueira. 

 

 

 

ID.23166 

Título: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DE INSTRUMENTO AUXILIAR NA AVALIAÇÃO 

CLINICA DO DIAGNÓSTICO DA DENGUE 

Autores: DENISE MACÊDO DA SILVA, ANA CAROLINE MELO DOS SANTOS, SILVIA BEATRIZ BEGER 

UCHÔA, EDILSON LEITE DE MOURA, GABRIEL ARNOZO MONTEIRO, WILLIAN . MIGUEL, ADRIELY 

FERREIRA DA SILVA, KAROL FIREMAN DE FARIAS, ELAINE VIRGÍNIA MARTINS DE SOUZA 

FIGUEIREDO, JOÃO INÁC 

Resumo: A dengue é considerada um grande problema de saúde pública no mundo. A contribuição no 

desenvolvimento ou aprimoramento de tecnologias de baixo custo para o manejo clínico da dengue pode ser de 

grande relevância no combate a essa problemática. Com o objetivo de adquirir informações referentes ao emprego 

científico e tecnológico voltados para avaliação clínica da dengue, foi realizada prospecção nos quatro principais 

bancos de dados de patentes do mundo, nas buscas científicas foram consultadas a Web of Science, Science Direct e 

PubMed, utilizando como palavras-chaves: dengue, instrumento e avaliação (em português e inglês). Nos bancos de 

dados internacionais WIPO E EPO, foi encontrado um número mais expressivo de patentes (94%) em comparação ao 

banco de dados nacional INPI. Apesar do número expressivo de patentes, o número de produções científicas se 

mostrou superior, o que demonstra o baixo investimento no desenvolvimento e inovação tecnológica da área. 

 

 

 

ID.23173 

Título: PROPRIEDADES DO AMIDO E SUAS APLICAÇÕES EM BIOPOLÍMEROS 

Autores: LUCIANA CAVALCANTI AZEVEDO, ALESSANDRA SOUSA CORDEIRO DE SÁ, DENISEA 

ALVES FUNGARO 

Resumo: O uso de amido pelos seres humanos remonta ao Egito antigo, onde papiros datados de 4000 a.c. eram 

elaborados com amido de trigo. Este carboidrato polimérico é constituído por unidades de glicose que se ligam 

formando estruturas de amilose e amilopectina, cuja proporção de cada uma dessas frações irá conferir características 

específicas, atribuindo diferentes aplicações comerciais a esta substancia. Muitos estudos estão sendo conduzidos 

para encontrar aplicações nobres para o amido, como por exemplo, o melhoramento das propriedades de materiais 

pela incorporação deste carboidrato como substrato polimérico, especialmente com o intuito de serem empregados 

em substituição ao plástico.  Em relação a isso, pesquisas têm sido realizadas envolvendo a combinação com outros 

hidrocolóides, adição de novos plastificantes, nanocompósitos e polímeros inorgânicos na obtenção da solução 

filmogênica com o amido, assim como estão sendo desenvolvidas novas tecnologias de extrusão e secagem dos 

filmes, incluindo aplicação de radiação gama. O objetivo desta revisão foi apresentar as principais características e o 

avanço no uso de amido como polímero em filmes biodegradáveis e o interesse da comunidade científica e industrial 

por essa tecnologia. A prospecção revelou que, além de estar em ascensão desde 1990, a tecnologia de obtenção de 

biopolimeros está sendo intensivamente aprimorada por países como a China e EUA. 
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ID.23181 

Título: ANÁLISE DOS ATIVOS INOVATIVOS E DAS AÇÕES DE INOVAÇÃO NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS 

Autores: MARIA CRISTINA FERREIRA SILVA PIRES, IBSEN MATEUS BITTENCOURT, LUCIANA 

PEIXOTO SANTA RITA, LUCIANE SANTOS PRADO, DAYANA ALVES FERREIRA 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar os ativos inovativos e as ações de inovação na Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL no período entre 2012 e 2016. Foram analisados os seguintes ativos inovativos: registro 

de patentes, registro de marcas, grupos de pesquisa, projetos de pesquisa e desenvolvimento de softwares. 

Recorrendo ao estudo de caso, por meio de entrevistas, observação direta e pesquisa documental, conclui-se que a 

UFAL pode ser caracterizada como organização inovadora por apresentar elementos compatíveis com a literatura 

sobre o tema, apesar de apresentar pouca representatividade sob as perspectivas da relação com a sociedade, infra-

estrutura básica, tecnologia de ponta e sistema de avaliação contínua de resultados. Estudos futuros sugerem incluir 

diferentes níveis de análises daqueles abordados neste artigo, com a finalidade de apresentar um panorama mais 

completo da inovação no setor público e em universidades. 

 

 

 

 

ID.23183 

Título: NEGOCIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: UMA PROPOSTA DE CARTAS NA MESA 

Autores: LUANDA MOURA CAVALCANTE, ANTÔNIO ROBÉRIO BARBOSA UCHÔA, EMERSON CARLOS 

BAÚ, FRANCISCO EDSON GOMES 

Resumo: A transferência da tecnologia é a técnica que propicia a aplicabilidade de um conjunto de conhecimentos 

aos problemas de produção transferidos, de uma organização para outra, por meio de transação de caráter econômico. 

Várias etapas compõem este processo que vai desde a revelação da invenção, até a percepção dos royalties pela 

universidade. As tecnologias podem estar acessíveis por meios de pesquisa e desenvolvimento como atividade 

interna à firma, contratação de serviços ou cooperação tecnológica, pela aquisição de bens de capital como máquinas 

e equipamentos ou por contratos de tecnologia. A maioria das dificuldades durante uma negociação decorre da falta 

de planejamento ou erros de definições estratégicas.  Apesar de eventuais contribuições para um processo de 

negociação mais eficiente, há que se considerar as particularidades deste processo e por este motivo há necessidade 

de requerer métodos e técnicas diferentes, onde as estratégias definidas no processo, podem propiciar os melhores 

resultados. 

 

 

 

 

ID.23185 

Título: INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA COMO POLÍTICA DE FOMENTO À 

GERAÇÃO DE INOVAÇÃO E RIQUEZA NA MICRORREGIÃO ILHÉUS-ITABUNA 

Autores: FERNANDA VARGAS AMIGO; SOCRATES JACOBO MOQUETE GUZMÁN 

Resumo: As Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, IEBT, são ambientes de inovação que estimulam a 

criaçtiva, observou municípios brasileiros que possuem incubadoras, EBTs e políticas e arranjos institucionais, com 

o intuito de identificar as oportunidades que têm Ilhéus e Itabuna para consolidar um sistema de IEBT. A 

microrregião de Ilhéus-Itabuna possui uma infraestrutura no campo da educação profissionalizante, superior e de 

pesquisa, constituída pela UESC, UFSB, IFBA, IFBaiano, CEPEDI e anunciadas instalações do Parque Tecnológico 

do Sul da Bahia e Centro de Tecnologia da FIEB. Além do mais, é apresentada a experiência da incubadora INETI. 

Várias iniciativas anunciadas pelos governos de Ilhéus e Itabuna estão sendo direcionadas para criação e 

consolidação desse perfil inovador e tecnológico. Porém, é necessário que isso apareça na estrutura oficial e no 

planejamento de ambos, o que não foi constatado por esta pesquisa.ão e protegem o desenvolvimento de novas 

empresas. A presente pesquisa, de tipo analítica e compara 
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ID.23186 

Título: REGISTRO DE MARCAS COMO PASSO INICIAL PARA MAIOR COMPETITIVIDADE ECONÔMICA 

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Autores: RAFAEL PEREIRA PINTO; GRACIELA MISSIO; TENNESSEE LUCENA SARAIVA; GELSO 

PEDROSI FILHO 

Resumo: Este artigo analisa o registro de marcas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte dos setores da 

indústria, comércio e serviços do estado de Roraima e apresenta as principais razões pelas quais os micros e 

pequenos empresários devem realizar a proteção às suas marcas através do registro. A revisão bibliográfica apresenta 

informações importantes para os empreendedores na construção da marca e as principais etapas de registro com os 

respectivos prazos geralmente praticados pelo INPI. Os resultados indicaram o setor de serviços como detentor do 

maior número de empresas que decidiram realizar o registro de marcas, no entanto, os números encontrados ainda 

são muito baixos, considerando a importância do registro e o crescente número de novas empresas abertas no estado. 

 

 

 

ID.23187 

Título: MONITORAMENTO TECNOLÓGICO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO AÇAÍ NA INDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS 

Autores: PABLINE SECCHE FERREIRA MACIEL; ALCILENE VIEIRA FERREIRA; RAFAELA CARLA 

AMBRÓSIO SILVA; CERIZE MARIA RAMOS FERRARI DE MELO 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo realizar um mapeamento tecnológico do açaí, levando em 

consideração bases patentárias, primeiramente no Brasil e posteriormente em âmbito internacional, buscando 

identificar quais patentes e artigos estariam relacionadas ao uso do açaí no setor alimentício. Para a prospecção 

utilizou-se os sistemas de base de dados INPI e WIPO além de artigos científicos publicados na revista eletrônica 

SciELO, usando os termos: euterpe andoleracea, acai, euterpe and oleracea and acai, (euterpe and oleracea) or acai. 

Foram encontrados 75 depósitos no INPI entre os anos de 1993 a 2014, 52 no WIPO entre 2007 a 2016 e 181 artigos 

na SciELO entre 1975 e 2016. Do total de 127 depósitos de patentes, somente 18estão relacionadas diretamente ao 

setor alimentício. Quanto aos artigos, dos 181, apenas 24 estão relacionados ao uso do açaí no setor supracitado. 

 

 

 

 

ID.23189 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE CÁPSULAS GELATINOSAS DE POLPA DE 

PEQUI (CARYOCAR BRASILIENSE CAMB) COMO UM NOVO NUTRACÊUTICO 

Autores: AKSARA SOMCHINDA, RAQUEL BEATRIZ DE ALMEIDA MINAS, PAULO GUSTAVO BARBONI 

DANTAS NASCIMENTO, GRACE FERREIRA GHESTI, ELIANA FORTES GRIS, EDUARDO ANTÔNIO 

FERREIRA 

Resumo: Realizou-se a prospecção tecnológica da invenção de processo de preparação de cápsulas gelatinosas 

produzidas a partir do óleo da polpa de pequi para consumo como suplemento vitamínico natural, com propriedades 

nutracêuticas e antioxidantes. O objetivo foi abordar a prospecção tecnológica da produção de nutracêuticos, bem 

como do fruto pequi (Caryocar brasiliense Camb.) na sua forma nutracêutica. Foram mapeadas em bases de dados 

internacionais, as patentes e os artigos sobre a temática, a fim de verificar a maturidade tecnológica dessa produção. 

A parit dos resultados sugere-se ampliação da utilização dos princípios ativos do pequi para a indústria de cosméticos 

e nutricosméticos. Sugerem-se estudos para utilização de componentes nanoencapsulados do pequi como corante 

para produtos de bronzeamento ou proteção solar. Empresas passíveis de transferência de tecnologia foram 

identificadas. 
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ID.23199 

Título: PESQUISA EXPLORATÓRIA DE TECNOLOGIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO 

TRATAMENTO DE EFLUENTE LÍQUIDO 

Autores: MAX DAVI DANTAS MATOS, ANDRE PATERNOSTRO DAVI, ANDRE MATOS, PATERNOSTRO 

Resumo: O sistema de tratamento de esgoto no Brasil vem sendo expandido devido às pressões ambientais pela 

qualidade da água que deve ser lançada no corpo receptor. O esgoto é rico em matéria orgânica e a forma como é 

tratado gera biogás, o qual pode ser utilizado para geração de energia, que representa o segundo maior custo do setor. 

Tem como objetivo o levantamento de patentes referentes à geração de energia em estações de tratamento de esgoto. 

Para identificação das tecnologias existentes, realizou-se a busca de patentes associadas com artigos científicos e 

eventos técnicos, e o que o mercado está protegendo, contextualizando os momentos distintos da inovação. Foram 

identificadas 39.669 patentes nesse tema com a liderança da China com 4.359, em segundo a República da Coréia 

(473), e o Brasil encontra-se em 14° com 20 pedidos, o que demonstra um grande potencial para o desenvolvimento 

dessa tecnologia em âmbito nacional. 

 

 

 

ID.23201 

Título: MAPEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PATENTES VERDES 

RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Autores: NORMANDIA DE JESUS BRAYNER DOS SANTOS, MARIO JORGE CAMPOS DOS SANTOS 

Resumo: O desenvolvimento tecnológico reflete a importância do investimento econômico como mecanismo de 

incentivo imprescindível para a inovação tecnológica do Brasil. A criação do programa piloto de patentes verdes pelo 

INPI, constitui um desses mecanismos na área de sustentabilidade, buscando privilegiar a energia alternativa, o 

transporte, a conservação de energia, a agricultura e o gerenciamento de resíduos sólidos, como participantes de um 

rol taxativo de categorias aptas a participarem do processo de deferimento de patentes de tecnologias limpas no 

Brasil, com análise prioritária. A presente pesquisa consiste na realização de um mapeamento tecnológico no 

programa piloto de patentes verdes do INPI, na categoria específica de gerenciamento de resíduos. Para tanto, foi 

realizada um mapeamento tecnológico por meio dos bancos de patentes do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), onde foram extraídos dados dos documentos de patentes tendo como base as informações obtidas 

através do relatório quantitativo emitido pelo INPI periodicamente, sobre as tecnologias verdes submetidas ao 

programa. 

 

 

 

 

ID.23202 

Título: MAPEAMENTO PROSPECTIVO DAS TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO DE 

BIOETANOL 

Autores: RAFAEL DE FIGUEIREDO; JOÃO INÁCIO SOLETTI; SHEYLA WELMA DUARTE DA SILVA; 

JUMELICE DOS SANTOS SILVA; KELYANE DA SILVA; PIERRE BARNABÉ ESCODRO; DENISE 

MACÊDO DA SILVA; KAROL FIREMAN DE FARIAS; TATIANE LUCIANO BALLIANO 

Resumo: A produção de bioetanol trata-se de uma alternativa promissora que pode competir com os combustíveis 

fósseis e ainda contribuir com a mitigação dos gases do efeito estufa. Apesar de intensos estudos, a conversão de 

biomassa lignocelulósica em bioetanol ainda enfrenta vários desafios, como altos custos de produção associados às 

enzimas hemicelulases e celulases. O presente trabalho pretende mostrar um mapeamento das tecnologias envolvidas 

na produção de bioetanol a partir do levantamento das patentes relacionadas ao tema tanto no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, quanto nos principais bancos de patente internacionais, a fim de delinear os pontos positivos 

e negativos dessas tecnologias, tornando possível o estudo dos problemas relacionados ao processo de produção de 

bioetanol em larga escala. 
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ID.23203 

Título: CONCRETO PARA USO EM IMPRESSORA 3D E SUA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

Autores: EDUARDO QUINTELLA FLORÊNCIO, LÊDA MORGANA ESPÍNDOLA DE BULHÕES MARQUES, 

NÁDIA TERESINHA PAIM CORSO, THIAGO ARRAES ALVES LIMA, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHÔA 

Resumo: Este trabalho de prospecção tecnológica foi concebido com o objetivo de avaliar o material concreto para 

uso em impressora 3D na construção de edificações. Para tal propósito, foi realizada uma busca patentária nas bases 

WIPO, INPI e ORBIT, além de revisão bibliográfica em artigos científicos, estudos e prospecções relacionadas à 

construção civil. Foram recuperados 39 depósitos coerentes com o objeto da pesquisa, quando utilizado um grupo de 

palavras-chave, suas combinações e classificações relevantes. Dessas, 35 foram depositadas na China (89,74%), 3 na 

Coréia (7,69%) e 1 nos Estados Unidos (2,56%), entretanto no Brasil não foi encontrado nenhum depósito de pedido 

quando pesquisada a base do INPI. Destaca-se que 50,72% dos depósitos recuperados pertencem à classificação 

C04B e 34,78% à B33Y. No Brasil, a ausência de resultados na busca por patentes depositadas na base do INPI 

indica o estágio embrionário em P&D desta tecnologia em contraste à tendência mundial. 

 

 

 

ID.23204 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO USO DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR VISANDO A 

PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

Autores: JÉSSICA GUIMARÃES LOPES, KAMILA CAVALCANTE DOS SANTOS, ANDRÉIA ALVES COSTA 

Resumo: A pesquisa sobre produção de etanol de segunda geração é um estudo de grande interesse por parte dos 

setores envolvidos. Um dos principais motivos é a possibilidade de aumentar a produção de etanol sem a necessidade 

de aumentar a área plantada, produzindo um combustível com baixa emissão de gases de efeito estufa, contribuindo 

ainda mais pra diversificação da matriz energética. Dessa forma há a necessidade de se produzir de forma 

competitiva este etanol de segunda geração, já que suas tecnologias ainda são muito caras e pouco desenvolvidas. 

Visando compreender a dinâmica deste mercado, a prospecção tecnológica será utilizada nesse trabalho para realizar 

um monitoramento tecnológico do processo de obtenção de etanol de segunda geração, baseando-se em documentos 

de patentes e publicações científicas. A metodologia escolhida permitirá a avaliação da distribuição de patentes ao 

longo do tempo, a identificação dos principais atores no setor e a real situação brasileira no cenário mundial. 

 

 

 

ID.23208 

Título: PATENTES COMO FONTE DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA PARA SUBSÍDIO À PESQUISA: 

UMA ANÁLISE AMOSTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Autores: LUIZ FERNANDO BALTAZAR, ANAPATRÍCIA MORALES VILHA, FÁBIO DANILO FERREIRA, 

ANNE CRISTINE CHINELLATO, SUEL ERIC VIDOTTI, RICARDO CARVALHO RODRIGUES 

Resumo: O presente trabalho trata da relevância e da utilização de informações tecnológicas oriundas de documentos 

de patentes para o subsídio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A partir da comunidade de 

pesquisadores da UFABC são analisados em quatro eixos a utilização de informação tecnológica, as principais fontes 

de obtenção, a utilização e o nível de conhecimento acerca das patentes como fonte de informação tecnológica e o 

interesse destes pesquisadores nesta atividade essencial para o subsídio de projetos de P,D&I. 

 

 

ID.23212 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES PARA PRODUÇÃO DE PRODUTOS MEDICINAIS À 

BASE DE MORINDA 

Autores: TARCISIO PARAISO FARIAS, FLAVIO AMORIM FARIA 

Resumo: Morinda Citrifolia L. (“Noni”) é uma planta consumida na Ásia há mais de 2000 anos, por conta de suas 

finalidades terapêuticas com propriedades antibacteriana, antiviral, antifúngica, anti-helmíntica, antitumoral, 

analgésica, hipotensora e imunoestimulante. O presente trabalho teve como objetivo fazer a prospecção de patentes 

de produtos desenvolvidos com Morinda Citrifolia, através do sistema Orbit e A61K36/746 (IPC), classificação 

específica para preparações medicinais à base da Morinda buscando potencialidades e a evolução das competências 

tecnológicas. A China é detentora de 77% dos depósitos, enquanto que no Brasil foram encontradas somente 3 
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patentes no período pesquisado, demonstrando ser uma área promissora com grandes oportunidades a serem 

exploradas no país. 

 

 

 

ID.23213 

Título: FIBRA DE COCO: ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE REGISTRO DE PATENTES 

Autores: LEANDRO LIMA; HELEN COSTA 

Resumo: O aumento do consumo da água de coco pela população brasileira tem crescido de forma significativa. Em 

paralelo, é grande o volume de resíduos da fibra da casca de coco. Para reduzir o grande impacto ao meio ambiente, 

faz-se necessário a realização de estudos e prospecção tecnológica, capaz de caracterizar o aumento no registro de 

patentes de um material até então descartado no lixo. Neste estudo exploratório foram analisadas 831 patentes 

nacionais e internacionais, com destaque às famílias: A01G-001/00, A47C-027/12 e C08H-008/00, caracterizadas 

pela reutilização da fibra de coco bem como, os principais países que possuem patentes em vigência e em domínio 

público. Através dos resultados obtidos, foi possível identificar que há uma crescente prospecção tecnológica quanto 

à utilização da fibra do coco, que resulta na minimização do impacto ambiental e social acometido pelo descarte 

impróprio da casca do coco. 

 

 

 

 

ID.23214 

Título: IMPRESSÃO 3D: MAPEAMENTO EXPLORATÓRIO RECENTE SOBRE OS DEPÓSITOS DE 

PATENTES 

Autores: SILVANA SANDES TOSTA, DILMA DA PAIXÃO COELHO FERREIRA DOS SANTOS 

Resumo: Tem sido crescente o número de novas patentes na área de impressão 3D; entender como se deu este 

crescimento, quais tecnologias estavam envolvidas, quais eram as tendências de mercado, são aspectos importantes 

na análise dos documentos de patentes; combinando pesquisas acadêmicas e patentárias, buscou-se levantar 

informações que se mostrassem úteis para esta análise. Metodologicamente, pesquisou-se artigos acadêmicos 

indexados, selecionando-se dois destes, usados como referência; em um destes artigos, fez-se análise semântica no 

seu resumo, chegando a um conjunto de palavras usadas na montagem da tabela escopo; no outro artigo, mapeou-se 

os principais campos tecnológicos; utilizando-se o sistema de dados do Questel Orbit, com foco nos anos de 2012 a 

2016, analisou-se 20459 famílias de patentes, apresentando-se diferentes análises gráficas. Conclui-se que a análise 

feita representa um retrato momentâneo, rápido e sugestivo de diferentes tecnologias de impressão 3D. 

 

 

 

 

ID.23214 

Título: IMPRESSÃO 3D: MAPEAMENTO EXPLORATÓRIO RECENTE SOBRE OS DEPÓSITOS DE 

PATENTES 

Autores: SILVANA SANDES TOSTA, DILMA DA PAIXÃO COELHO FERREIRA DOS SANTOS 

Resumo: Tem sido crescente o número de novas patentes na área de impressão 3D; entender como se deu este 

crescimento, quais tecnologias estavam envolvidas, quais eram as tendências de mercado, são aspectos importantes 

na análise dos documentos de patentes; combinando pesquisas acadêmicas e patentárias, buscou-se levantar 

informações que se mostrassem úteis para esta análise. Metodologicamente, pesquisou-se artigos acadêmicos 

indexados, selecionando-se dois destes, usados como referência; em um destes artigos, fez-se análise semântica no 

seu resumo, chegando a um conjunto de palavras usadas na montagem da tabela escopo; no outro artigo, mapeou-se 

os principais campos tecnológicos; utilizando-se o sistema de dados do Questel Orbit, com foco nos anos de 2012 a 

2016, analisou-se 20459 famílias de patentes, apresentando-se diferentes análises gráficas. Conclui-se que a análise 

feita representa um retrato momentâneo, rápido e sugestivo de diferentes tecnologias de impressão 3D. 
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ID.23217 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE O IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA 

CONCENTRAÇÃO IRREGULAR DO TEOR DE ENXOFRE EM DIESEL NO BRASIL 

Autores: ALESSANDRA TANAJURA CAMPOS, SAIONARA LUNA, CRISTINA QUINTELLA 

Resumo: Os problemas ambientais relacionados à poluição do solo, ar e água têm sido aumentados com a 

industrialização e a falta de tratamento e destinação inadequada dos resíduos sólidos e líquidos. E a verificação do 

impacto ambiental muitas vezes é feita quando afeta a saúde da população. A utilização dos combustíveis derivados 

do petróleo nos motores de máquinas e automóveis libera os óxidos de enxofre que, por sua vez, é prejudicial a saúde 

humana. O objetivo deste trabalho foi realizar um mapeamento científico sobre a contaminação do ambiente levando 

em consideração a utilização dos combustíveis adulterados ou não e a liberação dos óxidos, principalmente de 

enxofre. Atualmente tem sido observado uma maior necessidade do uso de combustíveis derivados do petróleo e 

devido a isso ocorre a contaminação ambiental através da liberação de gases. Percebeu-se a utilização de técnicas de 

recuperação dos ambientes contaminados como a biorremediação, bioestimulação e fitorremediação. Portanto, o 

monitoramento de áreas mais prováveis de contaminação ambiental, além de uma fiscalização rigorosa por parte dos 

governos e a educação ambiental devem ser utilizados como ferramentas para um maior controle de qualidade do 

meio ambiente e também para qualidade de vida da população. 

 

 

 

ID.23218 

Título: PANORAMA DOS REGISTROS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO BRASIL 

Autores: ILA NATIELLE NERES DOS SANTOS, DIEGO SILVA MENEZES, ANA LÚCIA MATOS COSTA, 

BETHANIA DE ARAÚJO ALMEIDA 

Resumo: A utilização de softwares para gerenciamento de projetos está cada vez mais presente nas organizações 

atuais com o intuito de implementar suas estratégias e gerar diferencial competitivo no mercado. O objetivo deste 

trabalho foi fazer um levantamento dos registros de softwares registrados no Brasil junto ao INPI referente a 

gerenciamento de projetos entre os anos de 1994 a 2017. Foram encontrados um total de 52 registros de softwares 

relacionados a esta temática. Observou-se que há um número baixo de registros para um período de duas décadas. 

Esse resultado demonstra que, a cultura do direito autoral nas universidades brasileiras em matéria de produção de 

software de gerenciamento de projetos ainda é algo a ser mais desenvolvido, que o registro de software precisa ser 

difundido, além de que algumas instituições e/ou empresas não consideram o registro de software como um ativo de 

PI que possui valor econômico financeiro. 

 

 

 

ID.23219 

Título: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DO BURITI NO PERÍODO DE 2005-2015 

Autores: TIAGO SOARES DA SILVA, MARINA BEZERRA DA SILVA, RAFAEL ANGELO SANTOS LEITE, 

BEKEMBAUER PROCÓPIO ROCHA, LIÁRIA NUNES DA SILVA 

Resumo: A Mauritia flexuosa L.f, de nome popular buriti ou miriti, da família das arecáceas, é palmeira nativa de 

Trinidad e Tobago e das Regiões Central e Norte da América do Sul, especialmente de Venezuela e Brasil. O fruto 

do buriti é rico em óleo que é útil na produção de cosméticos, tem propriedades antioxidantes e absorve os raios 

ultravioletas do sol. Possui alto teor de ácidos graxos insaturados, que promove a produção do bom colesterol. O 

objetivo desse trabalho foi realizar um mapeamento tecnológico e científico do buriti do período de 2005 a 2015. 

Foram pesquisados depósitos de patentes nas bases European Patent Office (EPO), World Intellectual Property 

Organization (WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO) e Others Global, através do software 

AcclaimIP, e artigos publicados no banco de dados da Web of Science, Scielo Brazil, Science Direct, Portal 

Periódicos Capes e Scopus.  Quanto aos resultados, verificou-se que o número de pedidos de patentes ainda é 

pequeno em relação à quantidade de artigos publicados. Cabe ressaltar também que o Brasil é o líder em número de 

patentes concedidas com esta matéria-prima. 
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ID.23220 

Título: AVALIAÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE POLÍMEROS UTILIZADOS NA 

PREPARAÇÃO DE MEMBRANAS DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA 

Autores: FABRÍCIA DE SOUZA MOREIRA, ANDREZZA LEMOS RANGEL, ADELAIDE MARIA ANTUNES, 

SUZANA BORSCHIVER 

Resumo: A escassez de água é um problema que afeta a humanidade há décadas e, nos últimos anos, tem se agravado 

ainda mais com o aquecimento global, crescimento demográfico e secas recordes, de modo que os processos de 

dessalinização passaram a serem vistos como importantes alternativas para produção de água potável. Os processos 

por membrana apresentam vantagens em comparação com os processos térmicos de dessalinização, principalmente 

em relação ao consumo de energia, motivo pelo qual a tecnologia de osmose inversa está sendo cada vez mais 

difundida ao redor do mundo. Entre os diferentes polímeros utilizados na preparação de membranas de 

dessalinização, a poliamida e a polissulfona são alguns dos mais citados, devido a características como boas 

propriedades mecânicas, biocompatibilidade e alto fluxo. Mediante ao exposto acima, este trabalho visa analisar a 

balança comercial brasileira desses dois polímeros através do levantamento dos dados de importação e exportação, 

utilizando o Sistema Alice Web. 

 

 

 

ID.23221 

Título: COMO AS ORGANIZAÇÕES DE FOMENTO A PESQUISA E A INOVAÇÃO TEM APOIADO A 

CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA? UMA ANÁLISE DOS 

EDITAIS FEDERAIS DE APOIO A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NO BRASIL 

Autores: EDILSON ARAÚJO PIRES, RAFAEL ANDRADE, CRISTINA M. QUINTELLA 

Resumo: A Lei 10.973/2004 estabeleceu a obrigatoriedade de se criar Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas 

Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil e, consequentemente, gerou o aumento de patentes das 

universidades no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas, são poucos os NITs bem estruturados que 

executam com eficiência as atividades propostas pela lei. Um mecanismo utilizado pelo governo para auxiliar na 

estruturação dos NITs foi a publicação de Editais. O objetivo do presente artigo foi investigar quais os Editais 

publicados pelas organizações federais para apoiar os NITs. Através de um estudo exploratório, foram identificados 

cinco Editais, de duas organizações: Financiadora de Estudos e Projetos e; Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. Juntos, os Editais somaram R$ 37 milhões, destinados ao apoio de projetos de todas as 

regiões do Brasil. No entanto, não existe uma política permanente de apoio aos NITs, pois, em quinze anos, se 

lançou um Edital a cada três anos. 

 

 

 

ID.23225 

Título: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DA COPAÍBA: ANÁLISE PROSPECTIVA NO BRASIL E NO 

MUNDO 

Autores: LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO, MARIANA CHAVES ANTENOR, JULIANA SANTOS ANDRADE, 

RENATA FARIAS FERNANDES, SARAH MONTEIRO GALDINO, MARTONIO MENDES MENDES 

Resumo: A aplicação de plantas medicinais na cura de enfermidades é amplamente difundida no Brasil. A copaíba 

(Copaifera) é uma dessas plantas, utilizada para o tratamento de ferimentos. Nessa perspectiva, o presente estudo tem 

como objetivo realizar uma análise prospectiva das patentes de copaíba depositadas no Brasil e no exterior, levando 

em consideração os principais depositantes e a distribuição setorial das tecnologias, em uma evolução temporal de 20 

anos (1996 a 2016). Utilizou-se, para a realização da prospecção, o sistema de base de dados patentários Questel 

Orbit, fazendo uso da palavra-chave copaíba nos campos de busca “título”, “resumo” e “reivindicações”. Em 

seguida, localizou-se 188 publicações no mundo relacionadas à Copaíba, sendo que a maioria dos depósitos é 

classificada na subseção A61K (Preparações para fins médicos, dentários e cosméticos), tendo o Brasil e os Estados 

Unidos da América, respectivamente, como os países que têm o maior número de família de patentes. 
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ID.23226 

Título: FUNGOS FILAMENTOSOS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO: ESTUDO PROSPECTIVO 

Autores: JULIANO BUENO BARBOSA DA SILVA, JOSEALDO TONHOLO, SONIA SALGUEIRO 

MACHADO, CARMEM LÚCIA DE PAIVA E SILVA ZANTA 

Resumo: A corrosão de metais é um problema muito comum no ramo da construção civil comprometendo diversas 

estruturas e gerando prejuízos nos setores públicos e privados. Diversos métodos e produtos responsáveis por inibir a 

corrosão e proteger o metal vêm sendo desenvolvidos visando minimizar essa problemática. Em geral, é comum a 

adição de metais pesados às ligas de aço com vistas à inibição de corrosão, entretanto os inibidores convencionais 

são eventualmente caros e nocivos ao meio ambiente. Frente a esse panorama, a criação de inibidores de corrosão 

naturais como extratos fúngicos, por exemplo, pode ser uma boa saída para a solução desse problema. Nesse trabalho 

foram levantados dados a respeito da atual produção bibliográfica e patentária acerca do tema. Os resultados foram 

então analisados e comparados em relação a diversos parâmetros como países que mais produzem, a relação entre 

produção bibliográfica e patentária entre outros. 

 

ID.23231 

Título: VEÍCULOS HÍBRIDOS: AVALIAÇÃO DE MATURIDADE TECNOLÓGICA TRL 4 A 7 ATRAVÉS DE 

MAPEAMENTO PATENTÁRIO 

Autores: CRISTINA M. QUINTELLA, PAULA JAMILE ROCHA, VITOR DA MATA QUINTELLA 

Resumo: A tecnologia de veículos híbridos está despontando como uma realidade daqui a duas décadas. Este 

trabalho visa mapear a faixa de maturidade tecnológica TRL 4 a 7 e identificar a visão de futuro de interesse de 

exportação da tecnologia por seus desenvolvedores. Os indicadores foram número de documentos famílias de 

patentes e o número membros dessas famílias. Buscaram-se campos tecnológicos, evolução anual de portfólio de 

empresas, estado legal desse portfólio, distribuição mundial, e cotitulares. O país que mais detém a tecnologia em 

países estrangeiros é os Estados Unidos, enquanto que a China e suas empresas estão desenvolvendo tecnologias 

essencialmente para consumo nacional. A Toyota Motors tem um sólido portfólio para exportação tecnológica, que a 

maior parte das tecnologias para exportação compreende componentes e sistemas eletrônicos de controle sistemas, 

enquanto que as tecnologias nacionais referem também produção e armazenamento de energia. 

 

ID.23235 

Título: A IMPORTÂNCIA DE SE FAZER BUSCA DE ANTERIORIDADES 

Autores: FELIPE RODRIGUES LINHARES 

Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar a importância da busca de anterioridades antes de depositar um 

pedido de patente, de forma a tentar minimizar as chances de indeferimento do pedido. Um efetivo conhecimento do 

sistema de patentes é importante para o detentor do desenvolvimento saber todos os direitos relacionados à 

exploração da mesma, de forma a ter um diferencial competitivo perante seus concorrentes. Foi realizado um 

levantamento das informações sobre propriedade industrial e busca de anterioridade, na tentativa de mostrar sua 

importância para o inventor poder mensurar a potencialidade de um desenvolvimento vir a se tornar uma patente. 

Mais especificamente, o trabalho pretende comparar a teoria que aborda os assuntos relacionados a buscas de 

anterioridades, com a um caso prático de um objeto. 

 

ID.23261 

Título: PROSPECÇÃO EXPLORATÓRIA DE PATENTES DE COLETORES SOLARES UTILIZADOS PARA 

AQUECIMENTO DE ÁGUA COMO MEDIDA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Autores: MARIANA VARELA DE ANDRADE ABREU; EMILIO REBOUÇAS FERREIRA ABREU 

Resumo: A demanda crescente de energia elétrica no mundo e no Brasil pelo setor residencial define o consumidor 

como um dos principais agentes de controle do consumo da energia elétrica. A substituição de chuveiros elétricos 

por sistemas de aquecimento solar de água, cujo principal componente é o coletor solar, já é uma obrigação legal em 

muitos países e se constitui como uma 

importante medida de eficiência energética. O Brasil possui alto índice de radiação solar e poderia utilizar 

amplamente esta tecnologia. No entanto, existem poucas patentes depositadas no Brasil neste tema, o que sinaliza 

como oportunidade de desenvolvimento de pesquisa e inovação desta tecnologia no país. A China, a Alemanha, a 

Coréia e os Estados Unidos são os países que tiveram maior quantidade de patentes depositadas nos últimos 20 anos, 

indicando domínio da tecnologia nesses países. Portanto, a prospecção tecnológica de patentes de coletores solares 

no Brasil e no mundo apontou para a necessidade de mudanças nas políticas de incentivo e na legislação existente 

no Brasil a cerca do uso eficiente da energia elétrica por parte dos consumidores residenciais. 
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ID.23266 

Título: A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E O ADVENTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS: UMA 

PROSPECÇÃO PARA O ENSINO BRASILEIRO 

Autores: ÁUREA VALÉRIA DE ANDRADE, DANISSON LUIZ DOS SANTOS REIS, LILIANE DOS SANTOS 

MOTA DA FONSÊCA, RAPHAEL BEZERRA FALCÃO DE ALMEIDA, RENATA FONSECA DE GOMES 

PEREIRA, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHÔA 

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo principal prospectar tecnologias focadas em educação, por meio da 

pesquisa bibliográfica e da busca de patentes. Visa apresentar um estudo sobre a maturidade de tecnologias 

educacionais, comparando-as no âmbito do cenário patentário, das tendências do mercado e dos principais players. 

Para isso, foi utilizado o software Questel Orbit® que identificou 73.849 famílias de patentes relacionadas com o 

tema, a partir das quais foram realizadas análises e projeções consubstanciadas nos gráficos apresentados. Também 

se demonstrou, por meio de pesquisa bibliográfica, as principais tendências mundiais sobre o assunto e foi efetivada 

análise comparativa entre os resultados: da busca de patentes e os bibliográficos. Ao final, o estudo contribui para 

informar a maturidade em que se encontram as diversas tecnologias educacionais e a possibilidade de sua aplicação 

no País como forma de contribuir para a melhoria do sistema educacional brasileiro. 

 

 

 

 

ID.23285 

Título: SINOPSE DO CENÁRIO CERVEJEIRO: O ADVENTO DA PRODUÇÃO E O MERCADO NA REGIÃO 

CENTRO OESTE 

Autores: LARISSE ARAÚJO LIMA, THIAGO LARA FERNANDES, LUIZA XAVIER DA SILVA TENÓRIO, 

MARCIO LIMA DA SILVA, RAFAEL BENJAMIN WERNEBURG EVARISTO, GRACE FERREIRA GHESTI, 

ADRIANA REGINA MARTIN 

Resumo: Recentemente a fabricação de cervejas artesanais tem ganhado grande repercussão em todo país, 

principalmente no que concerne a produção oriunda das microcervejarias colaborativas. O surgimento de novos 

rótulos, a elaboração de novos sabores e até mesmo o desenvolvimento de novos equipamentos utilizados no 

processo produtivo de cervejas tem contribuído significativamente para a disseminação das informações tecnológicas 

do setor assim como o fortalecimento dos produtos cervejeiros no mercado nacional e internacional. Dessa forma, a 

indústria cervejeira está bastante engajada na teoria da tripla hélice, uma vez que movimenta uma imensa rede que 

envolve pesquisa, cultivo, audiência pública para alteração da legislação vigente, processamento e a comercialização 

de insumos e matérias-primas, caracterizando-se assim como um dos setores mais relevantes da economia brasileira. 

 

 

 

 

ID.23289 

Título: EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO SUBCRÔNICA DE Baccharis dracunculifolia (BR 10 2012 020540-8 

A2) EM MODELO ANIMAL DE DIABETES TIPO I 

Autores: NILANE FRANÇOISE PATEL, BRUNO MOREIRA SOARES, DANIELE FERNANDA RENZI, 

ANDRESSA RAZERA PEZOTI, JÉSSICA WOUK, CARLOS RICARDO MANECK MALFATTI, LUIZ 

AUGUSTO SILVA, VANUSA KARINI SAVIGHAGO SAVIGHAGO, FELIPE NATHANAEL COELHO VAZ 

Resumo: O Diabetes mellitus (DM) destaca-se como um problema de saúde pública mundial. Diante disso, várias 

espécies de plantas vêm sendo utilizadas para tratar e/ou combater os sintomas do DM. O objetivo deste estudo foi 

avaliar os efeitos da ingestão subcrônica do extrato de Baccharis dracunculifolia, em modelo animal de DM. Foram 

utilizados 56 ratos machos da linhagem Wistar, tratados por 28 dias. O modelo de DM tipo I foi induzido pela 

administração de 60 mg/kg de estreptozotocina. O grupo CB demonstrou 14,8% (p<0.05) menor consumo de ração 

que o grupo DB200. Quanto à ingestão hídrica, o grupo CDT teve maior ingesta (44,1%; p<0.05) com relação aos 

grupos tratados. Na glicemia capilar em jejum e pós-prandial, os grupos tratados apresentaram redução de 54,3% a 

63,4% ao jejum e 37,9% a 45% no pós-prandial. Conclui-se que o extrato metanólico de B. dracunculifolia reduziu 

os níveis glicêmicos em ratos diabéticos tipo I. 
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ID.23300 

Título: COMUNICAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO APLICADOS ÀS IGS: UMA PROSPECÇÃO 

PARA NOVAS TENDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

Autores: IVAN BEZERRA DOS SANTOS, WASHINGTON FRANCA-ROCHA 

Resumo: Com a ascensão das Indicações Geográficas (IGs) nos últimos anos em quantidade e representatividade nos 

setores econômico e social, expressivos também têm sido os estudos científicos nesta área da Propriedade Intelectual, 

sobretudo na conceituação de elementos ligados às IGs e em estudos de casos. O objetivo, portanto, deste trabalho é 

comprovar essa tendência e apontar de forma prospectiva novas temáticas possíveis de estudos relacionados às IGs, 

sugerindo, como foco para futuras análises científicas, temáticas ligadas à comunicação social associada à gestão do 

conhecimento por sua importância no processo de desenvolvimento socioeconômico sustentável das organizações no 

mercado globalizado. Os métodos utilizados para esta análise são o bibliométrico e o Roadmap. Por fim, este estudo 

comprova o direcionamento estável dos estudos de IG focados em conceituações e estudos de casos, abrindo, assim, 

possíveis e promissoras novas tendências de estudos relacionados às IGs, sobretudo nas temáticas aqui propostas. 

 

 

 

ID.23310 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O DEPÓSITO DE 

PATENTES DE DRONES PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS AÉREAS 

Autores: LEANDRO DE OLIVEIRA BARRETO, RAFAEL CÂMARA MENHA 

Resumo: O uso de veículos aéreos não tripulados, ou drones, tem se tornado uma grande aposta de empresas de 

diversos setores. Tais tecnologias comportam um vasto uso como na indústria bélica, transporte de cargas, vigilância, 

mapeamento de terrenos, agricultura dentre diversas outras. Neste sentido o presente trabalho tem como objetivo 

realizar uma pesquisa quantitativa de patentes relacionadas à utilização de drones com recurso de apoio tecnológico 

embarcado capaz de gerar e transmitir vídeos, em especial na indústria militar, de mapeamentos georreferenciados, 

televisiva e agrícola. Para realização do trabalho foi utilizado o sistema Questel-Orbit que abrange base de patentes 

de mais de 96 países. Os dados levantados foram submetidos à análise estáticas descritiva, os mesmos foram 

interpretados através da elaboração de tabelas levantadas do Questel-Orbit. Desta forma, após a análise das patentes 

encontradas, percebeu-se  a relevância dos drones como uma tecnologia de ponta com aplicações e potencialidades 

em diversas áreas de atuação. 

 

 

 

ID.23342 

Título: CARACTERIZAÇÃO DA PROTEÇÃO MARCARIA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: UMA VISÃO 

COM BASE EM DADOS DO INPI 

Autores: MARIA JOSE CASTRO, SIDNEY RODRIGUES TAPAJOS, PETROJANES STELLATO FILHO, JOAO 

ANTONIO BELMINO DOS SANTOS 

Resumo: O presente trabalho buscou analisar com base em dados do INPI a situação dos pedidos de registros de 

Marcas relacionadas ao setor do Agronegócio. A Marca de um produto ou serviço tem como objetivo levar o nome 

da empresa ao mercado e como tal ela se traduz em ativos valiosos para as organizações contribuindo para seu 

reconhecimento social e crescimento econômico. A pesquisa consistiu na verificação dos seguintes aspectos: 

segmentos que mais registraram as Marcas, tipo de apresentação da marca, natureza da marca, titularidade, situação 

dos registros e evolução anual dos registros. Os resultados demonstram que para o período analisado (1998 até junho 

de 2017) foram encontrados 549 pedidos registros de marcas para o segmento pesquisado, desses registros, 89,80% 

foram efetuados por pessoa jurídica, quanto aos setores se destacam o de Comércio de insumos agrícolas com 

40,25% dos pedidos, o de Publicidade e comunicação no geral com 12,39%. Já com relação à natureza das marcas, a 

Marcas de Serviços representam 76,87% dos processos e quanto à forma de apresentação a Mista concentra 79,42% 

dos pedidos. 
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ID.23345 

Título: A PROTEÇÃO MARCÁRIA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: UMA 

CARACTERIZAÇÃO COM BASE EM DADOS DO INPI 

Autores: MARIA JOSE CASTRO, SIDNEY RODRIGUES TAPAJOS, JOAO ANTONIO BELMINO DOS 

SANTOS 

Resumo: A marca de um produto ou serviço é considerada um dos elementos mais importantes da aceitação da 

empresa junto ao público, pois define as características da empresa e como os consumidores a visualizam no 

mercado. Para as empresas de serviços contábeis (escritórios de contabilidade) a marca identifica o profissional 

“contador” responsável pelos serviços contábeis. A presente pesquisa objetivou verificar junto ao INPI a situação dos 

registros de marcas relacionadas à área de contabilidade (empresas de contabilidade), observando ainda as 

características de apresentação da marca, entre outros. Os resultados demonstram que para o período analisado (2012 

a 2016) foram encontrados 984 registros de marcas efetuados pelos profissionais de contabilidade, desses registros 

77,13% tem como titular uma pessoa jurídica, e ainda, do total de registros analisados, 816, o correspondente a 

82,93% dos pedidos figuram como do tipo Marca Mista e que o termo “contabilidade “ predomina no nome das 

Marcas registradas. 

 

ID.23357 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE ATIVIDADES BIOLÓGICAS E PROCESSOS 

TECNOLÓGICOS DO GÊNERO Baccharis COM BASE NO DEPÓSITO DE PATENTES 

Autores: NILANE FRANÇOISE PATEL, ANDRESSA RAZERA PEZOTI, DANIEL ZANARDINI FERNANDES, 

CARLOS RICARDO MANECK MALFATTI, CLAUDIA CRISOSTIMO, VANUSA KARINI SAVIGHAGO 

Resumo: Estudos prospectivos visam identificar conhecimentos e tecnologias aplicadas no setor da saúde, visando o 

tratamento de doenças com o uso de plantas medicinais, destacando-se nesta pesquisa as plantas do gênero 

Baccharis. Este gênero de planta contém diversos compostos bioativos com ações terapêuticas importantes para a 

promoção da saúde humana. Sendo assim, o artigo apresentou um mapeamento de patentes depositadas que utilizam 

o gênero Baccharis como agente benéfico à saúde. As patentes foram pesquisadas nas bases de dados: INPI, 

LATIPAT e EPO, utilizando os descritores: Baccharis, Baccharis atividade, Baccharis processos, Baccharis 

produtos. Foram selecionadas 45 patentes e destas, 12 foram selecionadas para o estudo. Verificou-se que o número 

de patentes encontradas é relativamente baixo e o maior número de patentes é classificada como A61K, referindo-se 

ao maior potencial da planta, cujo é utilizado para a elaboração de produtos relacionados à ciência médica e higiene. 

 

ID.23379 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA IMPRESSORA 3D NA ÁREA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Autores: FABIANE GOMES PAIM, MÁRCIA REGO SAMPAIO DE ALMEIDA 

Resumo: A Construção Civil é a segunda indústria mundial, que mais emite dióxido de carbono no planeta, além da 

alta taxa de rejeito da construção civil (RCD) e longos prazos para o termino das obras. Este trabalho tem como 

objetivo apresentar a utilização do processamento de diversas formas de moldagem na impressora 3D no âmbito na 

Construção Civil, englobando documentos depositados desde o ano de 2005 até o momento por cada país 

depositante. Foram analisadas 423 tecnologias na área da construção civil utilizando a impressora 3D, com seu ápice 

em 2005 com 163 documentos de patentes depositados, sendo que 71% destes documentos são de empresas privadas, 

19% de Universidades e 10% por pessoas físicas. Foram encontrados 11 países que possuem patentes na área, sendo 

o cenário dominado pela China com 80%. A aplicação da Matriz SWOT aplicada à Construção Civil deverá ser 

muito bem planejada pelos Setor Estratégico da Organização contendo suas Strenghs, Weakness, Opportunities e 

Threats. 

 

ID.23416 

Título: MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DO POTENCIAL USO DOS EXTRATOS DE BARBATIMÃO 

Autores: LUIZ GUSTAVO MONTEIRO, ROOSSELINY PONTES SILVA, IARA ROSE WANDERLEY, 

CATARINA SILVA SANTOS, SILVIA BEATRIZ UCHOA 

Resumo: Os extratos da espécie Fabaceae, Abarema Cochliacarpos, conhecida popularmente como “Barbatimão” 

possuem princípios ativos cicatrizante, antimicrobiano e antioxidante, que são utilizados como tratamento e cura na 

medicina alternativa; artigos e patentes reforçam o seu potencial uso. A finalidade deste trabalho é contribuir para 

análise estratégica da utilização dos extratos de barbatimão, explanar estudos já desenvolvidos e pontuar aspectos de 

relevância para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A metodologia deste estudo foi uma pesquisa quantitativa 

através da coleta de dados em bases de pesquisas de artigos e patentes, utilizando-se seis palavras-chaves: 
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Stryphnodendron adstringens, Acacia adstringens, Mimosa virginalis, Barbatimão, Barbadetiman e Abarema 

Cochliacarpos, e avaliação qualitativa a partir dos resultados obtidos. 
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ID.23420 

Título: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE ÓCULOS DE REALIDADE AUMENTADA/VIRTUAL 

Autores: FLAVIO SANTOS SILVA, LEYLA CAROLYNE DA SILVA SANTOS, CAMILO COSTA CAMPOS, 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, SÍLVIA BEATRIZ UCHÔA 

Resumo: O presente estudo objetiva uma análise prospectiva dos óculos de realidade aumentada ou virtual 

considerando as patentes acessíveis nos repositórios internacionais WIPO, LENS, USPTO, o repositório de patentes 

nacional, INPI e trabalhos presentes na literatura referente ao tema. Com base no levantamento feito definiu-se o 

estado de desenvolvimento dessa tecnologia, sua expectativa de evolução para os próximos anos bem como suas 

diversas aplicações. Esse estudo também analisa o posicionamento dos principais países que desenvolvem tais 

tecnologias, bem como as empresas que despontam como maiores depositantes de patentes e a evolução temporal 

dos depósitos de patentes relacionados a óculos de realidade aumentada ou virtual. 

 

 

 

ID.23422 

Título: ESTUDO PROSPECTIVO DO USO DA PRÓPOLIS COMO INIBIDOR DE CORROSÃO 

Autores: WILLIAMS RAPHAEL DE SOUZA MORAIS, JACEGUAI SOARES DA SILVA, CARMEM LÚCIA 

DE PAIVA E SILVA ZANTA, JOSEALDO TONHOLO 

Resumo: A corrosão é um grave problema para a indústria e a construção civil, caracterizada ampla incidência 

geográfica, particularmente em regiões litorâneas. A busca por inibidores de corrosão mais baratos, ambientalmente 

amigáveis e com seletividade é uma constante. De outro lado, produtos naturais com reconhecidas atividades 

antioxidantes são postos como possíveis inibidores de corrosão. Este estudo prospectivo visa avaliar a potencialidade 

de uso da própolis - um material resinoso oriundo da biodiversidade - como inibidor de corrosão. Foi realizado um 

levantamento científico e patentário para esse tipo de aplicação da própolis. O Brasil foi identificado com o maior 

produtor de artigos científicos sobre a própolis, apresentando ainda a 5ª. posição como depositante. Apesar de não 

listar entre os maiores produtores de artigos sobre corrosão, figura na 19ª. posição como depositante de patentes. 

Apenas três patentes foram recuperadas abrangendo os dois temas de busca. 

  


