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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 FORTEC. Adicionalmente, é 

permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo disponibilizado nesta publicação, desde que citada a 

fonte. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O VIII ProspeCT&I (2018) - II Congresso Internacional do PROFNIT, reforçou a disseminação da 

cultura e boas práticas de inovação, empreendedorismo e tecnologias sociais, favorecendo intensamente o 

intercâmbio entre pesquisadores nos âmbitos regional, nacional e internacional, organizado por 

PROFNIT/FORTEC e ISEG/UL/Portugal. Como evento satélite, ocorreu o XV Seminário Brasil-Portugal 

de Internacionalização de Empresas, Empreendedorismo, Inovação e a Transformação Digital. Ocorreu em 

Maceió, contou com a presença de especialistas internacionais de Brasil e Portugal, com mais de 400 

participantes dos quais 363 estiveram inscritos de 129 organizações dos setores governamental (38), 

empresarial (19), setor acadêmico (71), e uma ONG, de 68 cidades de 24 estados do Brasil evidenciam o 

caráter nacional do evento e o caráter de tripla hélice, 3 conferências convidadas, 41 palestras convidadas, 

158 trabalhos orais sob a forma de pitches, 3 reuniões de articulação, 1 Encontro dos Pontos Focais do 

PROFNIT/FORTEC, 3 visitas técnicas, V Workshop Tech Mining e Inovação, V Encontro das Pós-

Graduações em PI&TT e Inovação, 10 Oficinas Mão-na-Massa e lançamento da Coleção 

PROFNIT/FORTEC e outros livros. Maiores detalhes podem ser consultados em 

http://www.profnit.org.br/pt/viii-prospecti-2018/. 

Foi realizado o XV Seminário Brasil-Portugal de Internacionalização de Empresas, 

Empreendedorismo, Inovação e a Transformação Digital, em Maceió, Alagoas, Brasil 19 e 20 de agosto de 

2018. A organização conjunta foi de Universidade de Lisboa – ISEG – Lisbon School of Economics & 

Management, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Minas Gerais – FACE – 

Faculdade de Ciências Econômicas e Rede PROFNIT/FORTEC. Foi apoiado por SEBRAE-AL, FIEA, 

FAPEAL, FORTEC. Maiores detalhes podem ser consultados em http://www.profnit.org.br/pt/xv-

seminario-brasil-portugal/. 

 

 

 

Cristina M. Quintella 

http://www.profnit.org.br/pt/xv-seminario-brasil-portugal/
http://www.profnit.org.br/pt/xv-seminario-brasil-portugal/
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EQUIPE 

 

Comissão organizadora 

 

Aurea Andrade (SEBRAE) 

Cristina M. Quintella (UFBA) 

Eliana Sá (FIEA) 

Josealdo Tonholo (UFAL) 

M. Graças Ferraz Bezerra (FORTEC) 

Paula Jamile Rocha (FORTEC) 

Tatiane L. Balliano (UFAL) 

 

Comissão técnica-científica 

 

Carlos R. Maneck Malfatti 

Cristina M. Quintella 

Daniel S. Chaves Ribeiro 

Edilson da Silva Pedro 

Erick S. Rojas Cajavilca 

Flavia Lima do Carmo 

Francisco J. Peixoto Rosário 

Gabriela Silva Cerqueira 

Gesil S. Amarante Segundo 

Gloria M. Marinho S. Sampaio 

Grace Ferreira Ghesti 

Helano Diógenes Pinheiro 

Humbervânia Reis 

Ibsen M. B. Santana Pinto 

Irineu Afonso Frey 

Josealdo Tonholo 

Luciana C. de Azevedo 

M. Graças Ferraz Bezerra 

Marcelo Farid Pereira 

Maria Hosana Conceição 

Nubia Moura Ribeiro 

Paulo G. B. D. Nascimento 

Paulo Jose Lima Juiz 

Paulo R. P. Rodrigues 

Rafael de Andrade 

Raimundo C. Oliveira 

Rejane Sartori 

Rita C. Pinheiro Machado 

Rosa M. N. Santos 

Samira Abdallah Hanna 

Tatiane Luciano Balliano 

Tecia Vieira Carvalho 

Vivianni M. Leite dos Santos 

Wagna P. C. dos Santos 

 

Conselho Gestor (CG) 

 

Presidente: Josealdo Tonholo (Representante da Associação FORTEC junto à CAPES) 

MEC –A indicar 

MCTIC: Francisco S. dos Santos e Antenor C. V. Correa 

Sede Acadêmica do PROFNIT: Alejandro Frery e Eliana Almeida 
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Coordenadora Acadêmica Nacional: 

Cristina M. Quintella 

CNI: Marcelo F. Prim e Rosangela M. C. F. de Oliveira 

ANPROTEC: José A. S. Aranha e Renato de Aquino F. Nunes 

SEBRAE: Célio Cabral de Sousa Júnior e Carla Regina Nedel Rech. 

 

Comissão Acadêmica Nacional (CAN) 

Cristina M. Quintella (Coordenador Acadêmico Nacional) 

FORTEC: M. Graças Ferraz Bezerra 

Corpo docente: Gesil Sampaio Amarante Segundo, Irineu Afonso Frey, Núbia Moura Ribeiro, Flávia Lima 

do Carmo 

- Coordenador da Comissão Acadêmica Institucional (CAI) da Sede:  

Josealdo Tonholo 

– Disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI):  

Wagna Piler Carvalho dos Santos e Pierre Barnabé 

– Disciplina Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT): 

Tecia Vieira Carvalho e Tatiane Luciano Balliano 

– Disciplina Prospecção Tecnológica (PROSP):  

Núbia Moura Ribeiro, Ricardo Carvalho Rodrigues, Sílvia Uchoa 

– Disciplina Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET):  

Glória Maria Marinho Silva e Maria Hosana Conceição 

– Disciplina Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro (POL): Edilson 

Pedro e Gesil Sampaio Amarante Segundo 

– Comissão de Acompanhamento Acadêmico (CAA):  

Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento, Samira Abdallah Hanna, Carlos Ricardo Maneck Malfatti 



 

 

 

Palestrantes do evento 

Ana Lúcia Vitale Torkomian - Possui graduação em Engenharia de Produção (1987) pela Universidade Federal de 

São Carlos e mestrado (1992) e doutorado (1997) em Administração, área de Gestão de Ciência e Tecnologia, pela 

Universidade de São Paulo. Desde 1993 é professora no Departamento de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de São Carlos (professora titular desde maio de 2017), atuando na área de Gestão de Tecnologia, 

principalmente nos seguintes temas: cooperação universidade-empresa, empreendedorismo, polos e parques 

tecnológicos, inovação tecnológica e propriedade intelectual. De 1998 a 2006 foi coordenadora do Núcleo de 

Extensão UFSCar-Empresa, vinculado à Pró-reitoria de Extensão. De 2001 a 2009 foi Diretora da Fundação de 

Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI.UFSCar e de 2002 a 2009 Assessora da 

Reitoria, especialmente em temas relacionados à Gestão de Tecnologia e Inovação. Foi eleita como membro da 

coordenação nacional do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - Fortec, em 2006 

e reeleita em 2008. Em maio de 2008 assumiu a diretoria executiva da Agência de Inovação da UFSCar, onde 

permaneceu até outubro de 2009, quando foi cedida ao Ministério de Ciência e Tecnologia. De novembro daquele 

ano a julho de 2011 atuou como Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

SETEC/MCT. Em 2012 reassumiu suas atividades no Departamento de Engenharia de Produção e a Diretoria 

Executiva da Agência de Inovação da UFSCar, está até outubro de 2016. Em 2014 foi eleita coordenadora da região 

sudeste do Fortec com mandato concluído em 2016, quando foi eleita para a diretoria do Fortec (2017-2019). 

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. 

Eduardo Winter - possui graduação em Química Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2001), 

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 
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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). 

Josealdo Tonholo - 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 Xandro Heck - Graduado em Química Industrial de Alimentos (1998), com Mestrado em Microbiologia 

Agrícola e do Ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001) e Doutorado em Biologia Celular e 

Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2005). Fez pós-doutorado, com bolsa do CNPq, no 

Laboratório de Biotecnologia do Instituto de Ciência e Tecnologia da UFRGS (março de 2006 - fevereiro de 2007). 

Foi professor substituto no Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química da UFRGS e professor 

substituto nos Cursos de Biotecnologia e Química da então Escola Técnica da UFRGS (2005 - 2006). Foi professor 

do quadro permanente da Escola Técnica da UFRGS, ministrando aulas nos cursos de Biotecnologia (curso do qual 

foi coordenador por 1 ano) e Química. É professor vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre (IFRS - Porto Alegre), onde exerceu as funções de Vice-diretor geral e 

Diretor de Ensino (2009 - 2012). Foi Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFRS de janeiro de 2013 à 

fevereiro de 2016. Atualmente (desde 18/05/2018) é Reitor do IFRS. Tem experiência nas áreas de Microbiologia, 

Cultivo de Microrganismos, Bioquímica, Purificação de proteínas, Alimentos Transgênicos e Química e Bioquímica 

de Alimentos. Possui publicações nos seguintes assuntos: cultivo em estado sólido, otimização de bioprocessos, 

xilanases, purificação de proteínas, alimentos transgênicos e qualidade de águas naturais. 

Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1977), 

mestrado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1980) e doutorado em 

Comunicações Óticas e Microondas - Universite de Limoges - Ircom (1987). Atualmente é professor titular do 

Departamento de Engenharia Elétrica da UnB. Foi Decano de Administração da Universidade de Brasília de 2012 a 

2016. Atuou também como Presidente do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

do Distrito Federal de 2015 a 2018 e Conselheiro da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em 

Telecomunicações, Microondas e Comunicações Sem Fio, atuando principalmente nos seguintes temas: 
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desenvolvimento tecnológico, tecnologia, incubadoras de empresas, parques tecnológicos e transferência de 

tecnologia. Implantou e Dirigiu o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UnB de 1990 a 2012. 

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. 

Maria Celeste Emerick - Socióloga. Coordenadora de Gestão Tecnológica (Gestec) no âmbito da Vice-Presidência de 

Produção e Inovação em Saúde (VPPIS) da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ - Ministério da Saúde (desde 

fevereiro de 2010). Foi especialista visitante na Agência de Inovação Inova da Unicamp (2009) e diretora de 

Patrimônio Genético da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (agosto/2007 a 

outubro/2008). Foi Coordenadora de Gestão Tecnológica vinculada ao gabinete da Presidência da Fundação 

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ de 1990 a 2007, onde elaborou e implementou a Política de Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia. Colabora (de 1992 aos dias atuais) na elaboração e implementação de políticas públicas 

nacionais relacionadas aos temas: propriedade intelectual, biossegurança, acesso aos recursos genéticos e aos 

conhecimentos tradicionais associados, acesso ao material genético humano, inovação tecnológica, entre outras. 

Coordenou a REPICT Rede de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia (1997 a 2007). Participou 

da criação e da primeira Coordenação do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(FORTEC) (2005 - 2008). Participa como especialista do Comitê de Propriedade Intelectual da Associação Nacional 

de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). Coordenou o Projeto Ghente - Estudos Sociais, 

Éticos e Jurídicos sobre Acesso e Uso de Genomas na área de Saúde, desde sua criação (2002 a 2007). Foi Presidente 

da Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz (1995 - 1998). Organiza e coordena cursos e eventos desde 1996 

relacionados aos temas: Propriedade Intelectual, Comercialização de Tecnologia, Propriedade Intelectual em 

Biotecnologia, Política Nacional e Institucional de Biossegurança, Acesso e Uso ao Genoma Humano e Acesso aos 

Recursos Genéticos e Regulamentação e Gestão da Biotecnologia no Brasil. Tem ministrado Palestras e Aulas desde 

1995 em diversas Universidades, Institutos de Pesquisas, Agências de Fomento e Associações Empresariais no Brasil 

e na América Latina sobre: Gestão de Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e Comercialização de 

Tecnologia em Instituições de Pesquisas e Universidades; Política Nacional e Institucional de Biossegurança, 

Limites ao Acesso e Uso do Genoma Humano no Brasil, experiência da implementação da legislação brasileira de 

Acesso e Uso do Patrimônio Genético e Regulamentação da Biotecnologia no Brasil. Integrou a delegação brasileira 

nas negociações de um Regime Internacional de Acesso aos Recursos Genéticos e Repartição de Benefícios no 

âmbito das Nações Unidas/Convenção da Diversidade Biológica: Montreal/Canadá - outubro de 2007; 

Genebra/Suíça - janeiro de 2008 e Bonn/Alemanha - maio de 2008. Foi representante titular do MMA no Comitê 

Nacional de Biotecnologia no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Brasília, de 

agosto de 2007 a novembro de 2008. Representou o Brasil em reunião sobre Proteção dos Conhecimentos 
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Tradicionais organizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual/OMPI e parceiros locais em 

Quito/Equador em junho de 2008. Fez palestra sobre a experiência da implementação da legislação brasileira de 

Acesso aos Recursos Genéticos. Trabalhou durante 16 anos (1973 a 1989) como pesquisadora em diversas 

instituições brasileiras. Graduada no Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Juiz de 

Fora/MG (1971) é mestre em Gestão de C&T em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ (2004). 

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, 

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). 

Noélia Lúcia Simões Falcão - Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas 

(1997) e Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e 

Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015). Por vinte e três anos (1979 a 2002) foi 

bancária e especializou-se em elaboração e análise de projetos econômicos e financeiros. Participou da criação da 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), onde coordenou a implantação das ações de crédito para 

pequenas e médias empresas do estado do Amazonas. No período de 2002 a 2008, coordenou a implantação, 

estruturação e consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), atuando principalmente nos seguintes temas: propriedade intelectual, patentes, marcas, 

biodiversidade, conhecimento tradicional associado à biodiversidade, licenciamento e transferência de tecnologia. 

Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Elaboração e Análise de Projetos Econômicos e Financeiros. 

Atualmente responde pela Coordenação de Extensão Tecnológica e Inovação do INPA, na qual está inserida a 

Incubadora do INPA, pela Coordenação do Arranjo NIT da Amazônia Ocidental (Arranjo AMOCI) e pela Diretoria 

Nacional do FORTEC. 

Rita de Cássia Pinheiro Machado - Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula (1984). 

Mestrado (1999) e doutorado (2004) em Química Biológica, ambos com ênfase em Gestão, Educação e Difusão de 

Biociências, realizados no Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é 

Especialista Sênior em Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) onde começou 

a trabalhar como examinadora de patentes (2002 - 2004); foi Coordenadora da Cooperação Nacional (2005 - 2007), 

que atua na articulação de parcerias com os diversos atores do sistema nacional de inovação. Em 2008, coordenou a 

Academia da Propriedade Intelectual e Inovação onde são organizados cursos de capacitação de curta, média e longa 

duração, inclusive cursos de pós-graduação Lato e Stricto sensu. Entre 2009 - 2013 atuou como Coordenadora-Geral 
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de Ação Regional coordenando a atuação do INPI nos Estados da Federação. Entre 2013 e março de 2018 coordenou 

mais uma vez a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. Desde 2006, atua como 

Professora do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI e desde 2013 do Doutorado em 

Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. 

Wagna Piler Carvalho dos Santos - Doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia-UFBA (2007), mestre 

em Química pela UFBA (2003), licenciada em Química pela UFBA (2001) e técnica em Alimentos pela Escola 

Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, atual IFRJ. Atuou como professora do curso Técnico em Alimentos 

do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná-CEFET/PR, atual UTFPR. Atualmente é professora do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA. Tem experiência na área de Química, com 

ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: técnicas espectro analíticas, ICP OES, 

preparo de amostras, alimentos, leguminosas e elementos essenciais e tóxicos. 

Vinicius Nobre Lage - Atualmente exerce a função de Gerente da Unidade de Assuntos Internacionais do SEBRAE 

Nacional, ligada à Presidência da instituição (desde 2007). Doutor em Socioeconomia do Desenvolvimento, pela 

Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS), Paris, (titulação, com distinção, em 1997), com tese sobre 

estratégias comparadas de desenvolvimento envolvendo Índia e Brasil. Mestre em Gestão Ambiental, pela 

Universidade de Salford, Inglaterra (titulação em 1988), com tese sobre agricultura sustentável. Engenheiro 

Agrônomo, pela Universidade Federal de Alagoas (graduação em 1981). 
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Organização, apoiadores e financiadores 
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EVENTO 

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 presencialmente do evento, tendo 

sido um momento integrador dos seus vários Pontos Focais.  

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 (363) e o número de organizações (129) dos setores governamental (38), empresarial (19), 

setor acadêmico (71), e 01 ONG, de 68 cidades de 23 estados do Brasil evidenciam o caráter nacional do evento e o 

caráter de tripla hélice. 

A presença de 2 países de ibero-americanos: (Brasil, Portugal) 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 159 artigos publicados ou sendo avaliados para 

publicação na revista Cadernos de Prospecção (ISSN 1983-1358), os Anais do Evento, as 08 palestras e conferências 

convidadas gravadas e disponíveis para acesso público no http://www.profnit.org.br/pt/viii-prospecti-2018/, 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 68 cidades de 24 estados brasileiros, deste modo tendo caráter de fato NACIONAL. 

Organização brasileira (PROFNIT/FORTEC) e portuguesa (ISEG/UL) permite a difusão internacional do 

conhecimento. 

 

http://www.profnit.org.br/pt/viii-prospecti-2018/
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Público alvo atingido 

Os inscritos compreenderam: 

− 363 participantes; 

− 129 organizações participantes: 38 do setor governamental, 19 do setor empresarial, 71 do setor acadêmico, 

01 ONG; 

− 68 cidades; 

− 23 estados AL; AM; AP; BA; CE; GO; MA; MG; MS; MT; PA; PB; PE; PI; PR; RJ; RN; RR; RS; SC; SE; 

SP; TO) e o Distrito Federal (DF). 

− 02 países (Brasil, Portugal).  

 

Estiveram presentes: 

Gestores e profissionais dos setores empresarial, governamental e acadêmico de Instituições de Ciência e 

Tecnologia, públicas e privadas, vinculados à gestão da inovação e à transferência de tecnologia. 

− Associados do FORTEC, membros dos NITs e dos Sistemas Locais de Inovação 

− Financiadores de PD&I tecnológica como Capital Anjo, Pools, Setor Bancário. 

− Geradores de políticas de longo termo, de estratégias e de planos. 

− Professores e estudantes de várias áreas. 

 

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: 

− IOT, TIC, Construção e Materiais; 

− Indicações Geográficas e Agronegócio;  

− Experiências Institucionais e Alimentos e Produtos Naturais; 

− Transferência de Tecnologia e Inovação Tecnológica; 

− Energia e Ambiente;  

− Ciência, Tecnologia e Inovação; 
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− Políticas e Estratégias 

 

Produtos 

− Apresentação de 159 trabalhos de Prospecção Tecnológica;  

− Treinamento do SisGen 

− 01 Reunião do Conselho Editorial do PROFNIT/FORTEC 

− 01 Reunião presencial da Comissão Acadêmica Nacional (CAN) do PROFNIT 

− Encontro dos Pontos Focais do PROFNIT 

− Destaques das Rede PROFNIT/FORTEC – TCCs e Pós-Doutorandos  

− Doutorado Profissional do PROFNIT/FORTEC 

− 01 Conferência de abertura. 

− 01 Conferência de encerramento 

− 08 Palestras Convidadas  

− 10 Oficinas Mão-na-Massa (Ciclo de debates de direitos autorais, Panorama Atual da CT&I e o papel da 

PI&TT, Roadmaps, Indicações Geográficas, Políticas de Inovação das ICTs, Creative Commons, Orbit® 

Questel, Economia Criativa e Circular, Método TIRA de mentoria e Gestão de NITs, Uso da prospecção 

tecnológica); 

− 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). 

− 03 Visitas técnicas (Cinturão Verde Braskem – IG Própolis Vermelha de Alagoas; Programa de 

Melhoramento Genético de Cana de Açúcar (Rio Largo-AL); Pontal da Barra – IG Filé das 

Alagoas); 

Potencial publicação de 159 artigos em fase de realizar as correções solicitadas pela avaliação por pares da revista 

“Cadernos de Prospecção”. 
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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 e o 

que encontraram e se dedicam a sugerir melhores maneiras de existir da sociedade no futuro. 

Disponibilização de material gerado no evento 

Estão disponíveis na homepage: http://www.profnit.org.br/pt/viii-prospecti-2018/ 

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 

http://www.profnit.org.br/pt/viii-prospecti-2018/
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Vídeos de palestras 

4ª feira, 15/08/2018 

 

Panorama Atual da CT&I e o papel da PI&TT - 
https://www.youtube.com/watch?v=dfsp8WQEAfA&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=22 

Coordenação:  

Maria das Graças Ferraz Bezerra (MPEG, Diretora técnica do FORTEC)  

Facilitadores:  

Gesil Sampaio Amarante Segundo (UESC, Diretor Técnico do FORTEC) 
https://www.youtube.com/watch?v=dwzdwMrAU1s&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=16 

Wagna Piler Carvalho dos Santos (IFBA, Diretora Técnica do FORTEC) 
https://www.youtube.com/watch?v=I5roSVX8a7I&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=20 

Ana Lúcia Vitale Torkomian (UFSCar, Diretora Técnica do FORTEC) 
https://www.youtube.com/watch?v=o2hwZBeKn_I&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=21 

Celeste Emerik (FIOCRUZ, Conselho Consultivo do FORTEC)  
https://www.youtube.com/watch?v=31lD6LZ2YRE&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=15 

Rita Machado (INPI, Conselho Consultivo do FORTEC) 
https://www.youtube.com/watch?v=7eaAVEpeFOU&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=19 

Júlio Xandro Heck (IFRS, CONIF) 
https://www.youtube.com/watch?v=dasV2IZiuuA&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=17 

Noélia Falcão (INPA) 
https://www.youtube.com/watch?v=B21SAE53BiQ&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=18 

 

V Encontro das Pós-Graduações em PI&TT e Inovação - https://www.youtube.com/watch?v=faGHm-

Of7wI&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=14 

Coordenação:  

Eduardo Winter (INPI, CAPES) - https://www.youtube.com/watch?v=bA5xBcLYgIU&t=7s 

Relatora:  

Maria das Graças Ferraz Bezerra (MPEG, FORTEC)  

SESSÃO 1: Plenária de cursos de PG - https://www.youtube.com/watch?v=BVdEeKbP2wY&t=1289s 

Palestrante:  

Vinicius Nobre Lages (SEBRAE Nacional) - https://www.youtube.com/watch?v=4a2csKzeaHE&t=5s 

Debatedores:  

Cristina M. Quintella (UFBA, PROFNIT)  

Zulmara de Carvalho (PPgCTI/UFRN)  

José Augusto Ferreira Silva (ProfEPT/IFES)  

Lucymara Fassarella Agnez-Lima (RENORBIO, UFRN)  

Maria Virgínia Borges Amaral (PROPEP/UFAL)  

SESSÃO 2: Internacionalização, Cátedra PROFNIT/FORTEC e ISEG/UL, e novos modelos de PG  

Arakén Lima (INPI/PROFNIT)  

Manuel Mira Godinho (ISEG/Univ. Lisboa)  

https://www.youtube.com/watch?v=dfsp8WQEAfA&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=dwzdwMrAU1s&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=I5roSVX8a7I&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=o2hwZBeKn_I&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=31lD6LZ2YRE&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=7eaAVEpeFOU&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=dasV2IZiuuA&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=B21SAE53BiQ&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=faGHm-Of7wI&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=faGHm-Of7wI&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=bA5xBcLYgIU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BVdEeKbP2wY&t=1289s
https://www.youtube.com/watch?v=4a2csKzeaHE&t=5s
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Hilário Alencar (UFAL, PROFMAT, ABC, SBM)  

Aruã Lima (ASI/UFAL) 

 

Abertura com autoridades - 

https://www.youtube.com/watch?v=4LE2A1atWE8&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=23 

 

5ª feira, 16/08/2019 

 

A Rede PROFNIT/FORTEC: Destaques  

Coordenação:  

Manuel Mira Godinho (ISEG/PT) 

Ângelo Legat (UEPG e FORTEC)  

TCCs na Rede PROFNIT  

Camila Lisdália Dantas Ferreira - https://www.youtube.com/watch?v=dn70CAvTyyQ 

Raquel Beatriz Almeida de Minas  

Sandra Malveira - https://www.youtube.com/watch?v=sTFJpVFvGLo 

Pós-Doutorando na Rede PROFNIT 

Marcus Vinícius Dantas Linhares - https://www.youtube.com/watch?v=piKkXdQQEiA 

Célia Regina Simonetti Barbalho - https://www.youtube.com/watch?v=PwEhLIO1wag 

Eduardo Muniz Santana Bastos - https://www.youtube.com/watch?v=mI6tFDqn3ng 

Alessandro Aveni - https://www.youtube.com/watch?v=1i3Z9aOY_gg 

Encerramento -  https://www.youtube.com/watch?v=j1Gdfe6H1xI 

 

Melhores trabalhos apresentados - https://www.youtube.com/watch?v=9irE8v3vuYg 

 

Plenária de encerramento: O desafio Institucional de Promover a Inovação 
https://www.youtube.com/watch?v=1qZhVXr5gyk&t=518s 

Moderador:  

Luís Afonso Bermudez (PROFNIT/UNB e SEBRAE-DF)  

Expositores:  

José Ricardo Santana (Diretor do CNPq)  

Fábio Guedes (Presidente da FAPEAL) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LE2A1atWE8&list=UUzm07s_XEsoTlPkOLw9ltlg&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=dn70CAvTyyQ
https://www.youtube.com/watch?v=sTFJpVFvGLo
https://www.youtube.com/watch?v=piKkXdQQEiA
https://www.youtube.com/watch?v=PwEhLIO1wag
https://www.youtube.com/watch?v=mI6tFDqn3ng
https://www.youtube.com/watch?v=1i3Z9aOY_gg
https://www.youtube.com/watch?v=j1Gdfe6H1xI
https://www.youtube.com/watch?v=9irE8v3vuYg
https://www.youtube.com/watch?v=1qZhVXr5gyk&t=518s
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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 50 % 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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SINOPSE GRÁFICA 
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ARTE GRÁFICA 

 

FLYER 
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PASTA 
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PROGRAMAÇÃO 
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5a feira, 16ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

SESSÃO A: 

IOT, TIC, CONSTRUÇÃO E MATERIAIS 

Coordenação: 

Francisco Rosário (UFAL) 

Carlos Alberto machado da Rocha (IFPA) 

Relatoria: 

Lívio César Cunha Nunes (UFPI) 

SESSÃO B: 

EXPERIÊNCIAS INSTITUCIONAIS E ALIMENTOS E 

PRODUTOS NATURAIS 

Coordenação: 

Alexandre Guimarães (INPI, PROFNIT UFRJ) 

Estevão Freire (UFRJ)  

Relatoria: 

Juliana Gonçalves Vidigal (IFF) 

9h00 

O QUE É IOT 

Raimundo Correa 

GAMIFICAÇÃO DO APRENDIZADO: UMA ESTRATÉGIA PARA 

DIVULGAÇÃO DOS NITs 

Renata Farias Fernandes, Mariana Chaves Antenor, Juliana Santos 

Andrade, Martônio Mendes Leitão Barros Filho, Nathalia Cavalcante 

Sousa Menezes, André Luiz Carneiro de Araújo Correio 

9h10 

Potencial do Município de Maringá para instalação de um parque 

tecnológico com ênfase em biotecnologia 

Mary Pilly Durán Canedo Gomes, Patrícia de Carvalho Kimura, 

Fernanda Paula Manosso, Renan Montrezol Rejani, Marcelo Farid 

Pereira 

9h20 

A INOVAÇÃO NAS EMPRESAS METALMECÂNICAS: UM FOCO 

SOBRE A AMBIÊNCIA INOVADORA 

Ricardo Tomaz Caires, Renan Araújo de Azevedo, Rejane Sartori 

FONTES DE FOMENTO À INOVAÇÃO APLICADAS AO POLO DE 

INFORMÁTICA DE ILHÉUS, BA 

Rafaele Paz Comin, Marcelo Silva Borges, Marilís Pereira Moura, 

Silvio Luis Comin, Gesil Sampaio Segundo 

9h30 

A INTERNET DAS COISAS NA SEGURANÇA PÚBLICA: PRINCIPAIS 

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Erivaldo Oliveira Matos, Francisco Medson Maia 

 

9h40 

PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIAS EM CHATBOTS 

Marilís Pereira Lima Moura, Maria Elisabeth dos Santos Rodrigues, Rafaele 

Paz Comin Correio 

TECNOLOGIAS VERDES: O USO SUSTENTÁVEL DE COCOS 

NUCIFERA NO SETOR INDUSTRIAL 

Djane Encarnação dos Santos, Felipe Carlos Carvalho Martinez, Paulo 

José Lima Juiz 
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5a feira, 16ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

SESSÃO A: 

IOT, TIC, CONSTRUÇÃO E MATERIAIS 

Coordenação: 

Francisco Rosário (UFAL) 

Carlos Alberto machado da Rocha (IFPA) 

Relatoria: 

Lívio César Cunha Nunes (UFPI) 

SESSÃO B: 

EXPERIÊNCIAS INSTITUCIONAIS E ALIMENTOS E 

PRODUTOS NATURAIS 

Coordenação: 

Alexandre Guimarães (INPI, PROFNIT UFRJ) 

Estevão Freire (UFRJ)  

Relatoria: 

Juliana Gonçalves Vidigal (IFF) 

9h50 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DAS PATENTES DESENVOLVIDAS 

A PARTIR DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: UM CENÁRIO GLOBAL 

Vinícius José Ferro Gomes, Sílvia Beatriz Beger Uchoa, Tygra Ferreira da 

Silva Santos 

ESTUDO DO MONITORAMENTO DAS APLICAÇÕES 

TECNOLÓGICAS DA PROSOPIS JULIFLORA (ALGAROBA) 

Alain Charles de Melo Alves, Jacyelli Cardoso Marinho dos Santos, 

José Nilton Silva 

10h00 

ESTUDO PROSPECTIVO EXPLORATÓRIO DAS PATENTES DE 

MÉTODOS DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA APLICADOS AO 

MERCADO FINANCEIRO 

Vitor M. Quintella, Cristina M. Quintella, Antônio Francisco A. Silva Junior, 

Cristiano de Oliveira Hora Fontes 

DESAFIOS NA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE-EMPRESA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 

NÚCLEO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UFRB 

Gustavo Modesto Amorim, EDILSON PIRES, FERLANDO SANTOS 

Correio 

10h10 
PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM KNX 

Luiz André da Silva Lima André LIMA, Thaís Telles Queiroz Lira 

UMA ABORDAGEM DO CENÁRIO GERAL DE SUCOS 

INDUSTRIALIZADOS POR MEIO DAS PATENTES NO 

CONTEXTO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Felipe Rodrigues Linhares, Flávia Lima do Carmo 

10h20 

ESTUDO PRÉ-PROSPECTIVO PARA ROADMAP TECNOLÓGICO 

SOBRE RÁDIO COGNITIVO: EVOLUÇÃO CIENTÍFICO-PATENTÁRIA 

ENTRE 1970-2017 

Andrade José Luiz Andrade 

TENDÊNCIAS E PATENTES: ANÁLISE DE UMA INDÚSTRIA DO 

SETOR DE CELULOSE E PAPEL 

Gabriela Terezinha Luchese, Ilson Dos Santos, Irineu Afonso Frey 

10h30 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE SOLUÇÕES DE INTERNET DAS 

COISAS APLICADA AO CONTROLE DE TRÁFEGO AUTOMOTIVO 

EM CRUZAMENTOS 

Raphael Augusto da Cunha Silva, Taciana Melo dos Santos, Clodoaldo Silva 

do Nascimento, João Paulo Lima Santos 

ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 

NUCLEAR: UM ESTUDO DE CASO 

Lorena de Oliveira Felipe, Gustavo José Pereira, Régia Ruth Ramirez 

Guimarães, Sérgio Almeida Cunha Filgueiras, Xênia Aparecida Chaves 

Santos Correio 
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Hora 

SESSÃO A: 

IOT, TIC, CONSTRUÇÃO E MATERIAIS 

Coordenação: 

Francisco Rosário (UFAL) 

Carlos Alberto machado da Rocha (IFPA) 

Relatoria: 

Lívio César Cunha Nunes (UFPI) 

SESSÃO B: 

EXPERIÊNCIAS INSTITUCIONAIS E ALIMENTOS E 

PRODUTOS NATURAIS 

Coordenação: 

Alexandre Guimarães (INPI, PROFNIT UFRJ) 

Estevão Freire (UFRJ)  

Relatoria: 

Juliana Gonçalves Vidigal (IFF) 

10h40 

DA PESQUISA À INOVAÇÃO: O MERCADO DA METAL-CERÂMICA 

NA ECONOMIA DO BRASIL 

Ian Germano Cruz Batalha, Túlio Cesar Gomes Bezerra, Rafael Ferreira 

Mariano, Charniel Guilherme de Oliveira, Luis Alonso Magalhães Miranda, 

Felipe Macêdo Zumba, Zulmara Virgínia de Carvalho 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO 

STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS (MART.) COVILLE 

(BARBATIMÃO) 

Cristiane Araujo Nascimento, Tatiane Luciano Balliano, Denise Macêdo 

Silva, Renan Macêdo Silva, Karol Fireman Farias, Guilherme Benjamin 

Brandão Pitta 

10h50 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DE COMPUTADOR 

DE PLACA ÚNICA 

Gilton Jose Ferreira da Silva, Joao Antonio Belmino Dos Santos 

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA (UnB) PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

ENSINO, DA PESQUISA E INOVAÇÃO 

Regina Coeli Andrade Marques, Maria Hosana Conceição 

11h00 

SMART BAKERY: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE INTERNET DAS 

COISAS (IOT) APLICADAS AO SETOR DE PANIFICAÇÃO 

Beneildo Rodrigues Oliveira Pereira, Silvia Uchoa, Clodoaldo Nascimento, 

João Santos, Ramon Cardeal Silva, Jéssica Caroline Rodrigues de Lima 

ESTUDO E MONITORAMENTO DA GERAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS UTILIZANDO PLANTAS DO GÊNERO Jatropha 

Arianne de Freitas Barros Soares, José Nilton Silva 

11h10 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA O 

TRANSBORDAMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS - A INDÚSTRIA 

CIMENTEIRA 

Alysson Ferreira da Silva, Lenise Souza Cardoso de Andrade, Sthefania 

Fernandes Silva, Carlos Alexandre Camargo de Abreu 

A PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA 

ACADEMIA: ESTUDO DE CASO DA FACULDADE UNB GAMA 

Larissa da Costa e Silva Godinho, Andréia Alves Costa 

11h20 

BLOCKCHAIN: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM BASES DE 

PATENTES 

Alisson Luiz Lessak, Roberto Alexandre Dias, Irineu Afonso Frey 

FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Célia Regina Simonetti Barbalho, Adelaide Maria de Souza Antunes 
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Hora 

SESSÃO A: 

IOT, TIC, CONSTRUÇÃO E MATERIAIS 

Coordenação: 

Francisco Rosário (UFAL) 

Carlos Alberto machado da Rocha (IFPA) 

Relatoria: 

Lívio César Cunha Nunes (UFPI) 

SESSÃO B: 

EXPERIÊNCIAS INSTITUCIONAIS E ALIMENTOS E 

PRODUTOS NATURAIS 

Coordenação: 

Alexandre Guimarães (INPI, PROFNIT UFRJ) 

Estevão Freire (UFRJ)  

Relatoria: 

Juliana Gonçalves Vidigal (IFF) 

11h30 

UTILIZAÇÃO DO BIG DATA COMO GERENCIAMENTO INTEGRADO 

A NECESSIDADES SOCIAIS 

Robert Bruce de Saint George, Anna Elizabeth Pinheiro dos Santos, 

Guilherme Souza de Farias, Rayane Pereira dos Santos Câmara, Zulmara 

Virgínia de Carv 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A MATURIDADE DAS 

PESQUISAS NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – ICTs NO BRASIL 

Larisse Araújo Lima, Lincoln Pinheiro Oliveira, Luiza Xavier da Silva 

Tenório, Sarah Sampaio Py-Daniel, Thiago Lara Fernandes, Grace 

Ferreira Ghesti, Marcio Lima da Silva 

11h40 

ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE SISTEMA DE CONTROLE E 

ACELERAÇÃO EM ELEVADORES 

Gisele Cristina Borges, Ana Carolina Nerva Blumm, Eduardo Henrique da 

Silva Figueiredo Matos, Carolyne Caetano Gonçalves, Wina Eleana Lages 

Pereira, Roosevelt Tomé Silva Filho, Paulo Gustavo Barboni Dantas 

Nascimento, Adriana Regina Martin 

CIDADES INTENSIVAS EM INOVAÇÃO – UMA ANÁLISE DO 

SETOR ELETROELETRÔNICO E A RELAÇÃO COM A HÉLICE 

SÊXTUPLA DA REDE DE INOVAÇÃO DE PATO BRANCO NO 

PARANÁ 

Cesar Giovani Colini, Vanessa Ishikawa Rasoto, Silvestre Labiak Jr 

Correio 

11h50  

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E PATENTES DE LEVEDURAS 

NUTRICIONAIS 

Natasha Cecchi Evangelista, Grace Ferreira Ghesti, Nádia Skorupa 

Parachin 
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Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

14:00 

ANÁLISE DOS FLUXOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS: CASOS DE SUCESSO 

Fabrício Dos Santos Simões, Wagna Piler 

Carvalho dos Santos Correio 

USO DE UMA NOVA MISTURA DE 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE FONTES 

ATRATIVAS ALIMENTARES (FÍGADO 

BOVINO, CARNE MOIDA BOVINA E PEIXE 

SARDINHA, PARA CONTROLAR O INSETO-

PRAGA CHRYSOMYA SSP (DÍPTERA: 

CALLIPHORIDAE): UM ESTUDO 

PROSPECTIVO 

Analice Ferreira Ferreira 

PROSPECÇÃO REFERENTE A L-

ASPARAGINASE DE ESCHERICHIA COLI, 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, DE ORIGEM 

HUMANA: PATENTES E PRODUTOS EM 

DESENVOLVIMENTO E NO MERCADO 

Leonardo Silva Leite, Melissa da Silva Carvalho, 

Lucas de Oliveira Rossetti Nascimento, Leila Costa 

Duarte Longa 

14:10 

PROPOSTA DE ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL PARA UMA 

ACELERADORA DE EMPRESAS DE 

BASE TECNOLÓGICA 

Américo Leonardo de Carlos Biff, 

MARCELO FARID PEREIRA 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

ESTRATÉGIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO 

ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA 

Fabio Lima Cordeiro, Adelina do Socorro Serrão 

Belém, Alessandra Rodrigues da Silva 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO USO 

COMERCIAL DA CHLORELLA VULGARIS 

Andreiza Márcia Maia De Oliveira, Carlos Eduardo 

de Farias Silva, Joyce Carolina Lins Guilhermat, 

Andreia Mácia De Oliveira, Josealdo Tonholo 
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Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

14:20 

A INDÚSTRIA CRIATIVA EM 

ALAGOAS: FORECASTING DE 

MERCADO, CADEIA DE VALOR E 

OPORTUNIDADES PARA NOVOS 

NEGÓCIOS 

Débora Cristina da Silva Lima, Pauline 

Maria Reis Costa, Francisco José Peixoto 

Rosário 

TRATAMENTO ANAERÓBIO DE LODOS E 

ESGOTOS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

Paula Marques Borges Vinhas Porto, Silvana 

Sandes Tosta, Cristina Maria Quintella, Thaison 

Monteiro de Jesus 

UM ESTUDO SOBRE PORTFÓLIOS 

TECNOLÓGICOS PARA TTUE: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Andreiza Márcia Maia de Oliveira, Joyce Carolina 

Lins Guilhermat, Andreia Mácia de Oliveira, Eliana 

Silva de Almeida 

14:30 

ANÁLISE DO PROGRAMA AGENTES 

LOCAIS DE INOVAÇÃO NO PROCESSO 

DE INOVAÇÃO DAS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR DE 

COMÉRCIO VAREJISTA DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO 

Patricia da Silva Nogueira, Sueli Menelau de 

Novais, Alessandra Sousa Cordeiro de Sá, 

Evelyn Siqueira Bezerra da Silva 

ABORDAGEM MERCADOLÓGICA DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS À ÁREA QUÍMICA 

AMBIENTAL. UMA INOVAÇÃO 

CARACTERIZADORA DA QUÍMICA DE 

FLUIDOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Naiara Nunes de Oliveira 

EMBRAPA E UMIPTT: ALIANÇAS 

ESTRATÉGICAS PARA INOVAÇÃO E 

EMPREENDORISMO SOCIAL 

Karla da Costa Cartaxo Melo; Líbia Cristina Xavier 

Santos; Michelle de Sousa Silva; Pedro Anisio de 

Camargo Alves; Tânia Cristina; Sônia Marise Salles 

Carvalho 
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Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

14:40 

ENSINO E EMPREENDEDORISMO: O 

PROJETO NOVOS TALENTOS DA 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

Alessandro Aveni, ANDREI SIMAO DE 

MELLO, Leandro Rodrigues Doroteu, 

Daliane Firmino de Medeiros 

ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE A 

UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA PARA 

PRODUÇÃO DE BIOGÁS PARA A GERAÇÃO 

DE ENERGIA DESCENTRALIZADA 

Luiza Xavier da Silva Tenório, Lincoln Pinheiro 

Oliveira, Sarah Sampaio Py-Daniel, Thiago Lara 

Fernades, Marcio Lima da Silva, Grace Ferreira 

Ghesti 

POLITICAS PÚBLICAS EMPREENDEDORAS 

DESENVOLVIDAS NO SETOR CULTURAL 

Carolina Panzolini; Daniela Couto; Jéssica Lima; 

Tânia Cristina; Sônia Marise S.Carvalho 

14:50 

COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO 

“TIRA” DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA (TT) E A GESTÃO DE TT 

REALIZADA NAS UNIVERSIDADES 

USP E UNICAMP 

Luis Wagner Santos Domingos, Luis André 

Santos Domingos, Rômulo Garcia, Socorro 

Ribeiro 

FITORREMEDIAÇÃO DE SOLO 

CONTAMINADO POR METAIS PESADOS 

Marissol Leite, Elenara Pereira Ventura 

Guajajara, Sanderson Silva, Wesley Lima da 

Silva, Sidnei Cerqueira dos Santos 

DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO NA 

POLITICA PÚBLICA DA ECONOMIA 

CRIATIVA 

Carolina Panzolini; Daniela Couto; Jéssica Lima; 

Sônia Marise S.Carvalho; Tânia Cristina 
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Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

15:00 

PARQUES TECNOLÓGICOS: 

CONCEITOS E REQUISITOS BÁSICOS 

PARA A IMPLANTAÇÃO COM 

SUCESSO 

Angelo José Marcolino Junior, Michael 

Douglas Camilo, Onivaldo Flores Junior, 

Marcelo Farid Pereira 

ENERGIA EÓLICA NA BAHIA – SEUS 

PARQUES E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO 

Thiago Messias Carvalho Soares, Cidinei Paulo 

Campos 

PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: O CASO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 

INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES 

Cláudio Rodrigues Tavares; Sânya Léa Alves Rocha 

Lopes; Tatyana Aranda Andrade Veloso; Tânia 

Cristina; Sônia Marise S. Carvalho 

15:10 

INOVAÇÕES INCLUSIVAS EM 

REGIÕES PERIFÉRICAS: UM ESTUDO 

DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE 

MANDIOCA NO AGRESTE ALAGOANO 

José Francisco Oliveira de Amorim, 

Francisco José Peixoto Rosário, Natallya de 

Almeida Levino, Pauline Maria Reis Costa, 

Débora Cristina da Silva Lima 

MAPEAMENTO PROSPECTIVO DAS 

TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS NA 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO 

FERMENTADO ALCOÓLICO DO TOMATE E 

SEUS RESÍDUOS 

Rosana Correia Vieira, Wedja Timóteo Vieira, 

Nívea dos Santos Brainer, Rafael da silva oliveira 

de Holanda, Renata Maria Rosas Garcia Almeida, 

João Inácio Soletti, Tatiane Luciano Balliano 

ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO 

DE UM PARQUE TECNOLÓGICO NO 

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

Weliton Monteiro Perdomo, Edione Magalhães 

Motta, Marcio Lima Motta, Marcelo Farid Pereira, 

Pedro Fonseca Camargo 
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Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

15:20 

ATITUDES, HABILIDADES E 

ASPIRAÇÕES NO ECOSSISTEMA DE 

EMPREENDEDORISMO DA AMÉRICA 

LATINA 

Diego Araujo Reis, Iracema Aragão 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE 

PATENTES RELACIONADA À 

PRESERVAÇÃO DE ANIMAIS E SUAS 

PARTES 

Dilma da Paixão Coelho Ferreira dos Santos, 

Samira Abdallah Hanna 

EMPREENDEDORISMO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NO BRASIL. COMPARAÇÃO 

DE METODOS 

Alessandro Aveni, de Mello 

15:30 

POTENCIAIS TECNOLÓGICOS E 

PATENTEABILIDADE DE 

TECNOLOGIAS DERIVADAS DE 

EXTRATOS VEGETAIS 

Luiza Xavier da Silva Tenório, Sarah 

Sampaio Py-Daniel, Larisse Araújo Lima, 

Lincoln Pinheiro Oliveira, Thiago Lara 

Fernandes, Grace Ferreira Ghesti, Marcio 

Lima da Silva 

INOVAÇÕES DESENVOLVIDAS EM 

UNIVERSIDADES - A TRÍPLICE HÉLICE 

ATUANDO NO MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS 

Sthefania Fernandes Silva, Lenise Souza Cardoso 

de Andrade, Alysson Ferreira da Silva, Carlos 

Alexandre Camargo de Abreu 

MAPEAMENTO DAS TECNOLOGIAS 

RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA DE 

CALOR POR MEIO DE DOCUMENTOS 

PATENTÁRIOS DEPOSITADOS NO BRASIL 

ENTRE 2009 E 2013 

Maria Elisa Marciano Martinez, Mauricio da Silva 

Martins Almeida 

15:40 

PRÁTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE 

MULTICASOS 

Renata Farias Fernandes, Mariana Chaves 

Antenor, Juliana Santos Andrade, Martônio 

Mendes Leitão Barros Filho, André Luiz 

Carneiro de Araújo 

RAÇÃO DE MACAÚBA: ESTUDO 

PROSPECTIVO DE UMA TECNOLOGIA 

Ana Cristina dos Santos, Sérgio Saraiva Nazareno 

dos Anjos, Eliana Fortes Gris, Eduardo Antonio 

Ferreira, Adriana Regina Martin 

LEVANTAMENTO PROSPECTIVO DOS 

PROCESSOS E TECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO 

DE BIODIESEL COM ÊNFASE NOS 

EQUIPAMENTOS 

Wedja Timóteo Vieira, Nivea dos Santos Brainer, 

Rafael da Silva Oliveira de Holanda, Tatiane 

Luciano Balliano, João Inácio Soletti 
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Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

15:50 

O ENSINO DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E DO 

EMPREENDEDORISMO COMO 

ESTÍMULO À INOVAÇÃO NOS CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS 

Joyce Carolina Lins Guilhermat, Pierre 

Barnabé Escodro, Silvia Beatriz Beger 

Uchôa, Andreiza Marcia Maia Oliveira 

O USO DA PROSPECÇÃO COMO 

FERRAMENTA NA BUSCA DE 

TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

Laudilene Macedo Bispo, Josiele Ferreira do 

Nascimento, Marcelo Soares Teles Santos 

TECNOLOGIAS DE MEDIÇÃO DE GÁS PARA 

USO DOMÉSTICO 

Fabiana Arcanja dos Santos, Cleidison Cesar 

Ferreira Lima, KENYA KARLA FELICISSIMO 

Gonçalves 

16:00 

ANÁLISE DO PROCESSO DE 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE 

UMA UNIVERSIDADE SOB A ÓTICA 

DOS SISTEMAS LEAN 

Ana Paula Matei, Jaime Roberto Pohlmann, 

Sabrina da Rosa Pojo, José Luis Duarte 

Ribeiro 

USO DE UMA NOVA MISTURA DE 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DE FONTES 

ATRATIVAS, PARA CONTROLAR O 

INSETO-PRAGA RHYNCHOPHORUS 

ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) EM 

ARACACEAS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

Viviane Araujo Dalbon, Ellen Rebeca Lopes de 

Oliveira, Analice Ferreira, Karlos Antonio Lisboa 

Ribeiro Junior, Henrique Fonseca Goulart, 

Antonio Euzebio Goulart Santana, Juan Pablo 

Molina Acevedo, Guilherme Benjamin Brandao 

Pitta 

ESTUDO DE PROSPECÇÃO DA APLICAÇÃO 

DO CARVÃO ATIVADO PARA REMEDIAÇÃO 

DE EFLUENTES 

Danilo Henrique da Silva Santos, Gleybhson Felipe 

dos Santos Alves, Lucas Meili, Josealdo Tonholo, 

Carmem Lúcia de Paiva e Silva Zanta 
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5a feira, 16ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

 

Hora 

Sessão C: 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Coordenação: 

Carlos Ricardo M. Malfatti 

(UNICENTRO) 

Renata Angeli (UENZO, PROFNIT 

UFRJ) 

Relatoria: 

Luciane Cleonice Durante 

Sessão D: 

ENERGIA E AMBIENTE 

Coordenação: 

Daniel S. Chaves Ribeiro (UNIFAP) 

André Carneiro de Araújo (IFCE) 

Relatoria: 

Cláudio Vinicius Silva Farias 

Sessão I 

Ciênica, Tencologia e inovaçãp 

Coordenação: 

Josealdo Tonholo (UFAL)) 

Relatoria: 

Eliana Silva de Almeida 

16:10 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA NO BRASIL: UMA 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO 

BALANÇO DE PAGAMENTO 

TÉCNOLÓGIO 

Flávia Vieira Santos, José Ricardo Santana 

Tecnologias para a produção de biofertilizantes: 

tendências e oportunidades 

Eduardo Cardoso Garrido, Angela Machado 

Rocha, Douglas Alves Santos, Jose Miguel 

Vicente Gomila 

 

16:20 

O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

VULNERÁVEIS NA CASA AZUL FELIPE 

AUGUSTO EM BRASILIA (DF) 

Alessandro Aveni, ANDREI SIMAO DE 

MELLO 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA APLICADA A 

TECNOLOGIAS DE COLETA DE ENERGIA 

SOLAR 

Carlos Roberto Pinto de Souza, Danylo Carvalho 

Mucury, Elaine Cristina Pereira Silva, Marco 

Antonio da Cruz Borba, Rafael Leite Pinto de 

Andrade, Marcio Lima da Silva 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão E:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Gelso Pedrosi Filho (UFRR) 

Silvio Claudio da Costa (UEM) 

Relatoria: 

Sônia Marise Salles Carvalho (UNB) 

Sessão F:  

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Franco Jefferds dos Santos Silva (UNIFESSPA) 

Olivan Rabelo (UFMT) 

Relatoria: 

Erick Samuel Rojas Cajavilca (UFOB) 

9h00 

MODELO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E 

CONSOLIDAÇÃO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Núbia Moura Ribeiro, Elias Ramos-de-Souza, Eduardo Oliveira de 

Brito 

MARMELADA DE SANTA LUZIA: ANÁLISE DA POTENCIALIDADE 

DE LUZIÂNIA E REGIÃO PARA UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

Alessandro Aveni, Andrei Simão de Mello, Fabio Lima Cordeiro, Daniela 

Soares Couto Saldanha, Debora Mendes Carvalho 

9h10 

UM PANORAMA DO DESEMPENHO EM INOVAÇÃO NO 

BRASIL E A BUSCA POR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) NAS INSTITUIÇÕES 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ICT) DO BRASIL 

Antonio Marcos Aires Barbosa, Rodrigo Barata, Emanuela de Alcântara 

Vasconcelos Braga, Alberto Moreira da Rocha, André Luiz Carneiro de 

Araújo 

CONTRIBUIÇÕES PARA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG): 

CONSIDERAÇÕES SOBRE ITORORÓ - BA COMO UMA POTENCIAL 

IG PARA CARNE DO SOL 

Joelito Cruz Santos, Wagna Piler Carvalho dos Santos 

9h20 

DESAFIOS EM HARMONIZAR OS INSTRUMENTOS OFICIAIS 

DO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ E AS LEGISLAÇÕES 

VIGENTES NO QUE CONCERNE À GESTÃO DA INOVAÇÃO E 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Rodrigo Pereira Barata 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INOVAÇÃO SOCIAL: O CASO DO 

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE HORTICULTURA NO AGRESTE 

Pauline Reis Costa, Francisco Rosário, Débora Lima 

9h30 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DE IMPACTO 

SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE O ESTADO DA ARTE NOS 

ÚLTIMOS 10 ANOS 

João Paulo Ajala Sorgato, Claudia Beatriz Lopes Almeida, Ibsen 

Mateus Bittencourt 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DO POTENCIAL DE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA (IG) DO MORANGO DE BRAZLÂNDIA NO DISTRITO 

FEDERAL 

Alessandro Aveni, Luiz Carlos Rebelatto dos Santos, Estela A. Ribeiro, Sânya 

Léa Alves Rocha Lopes, Cláudio Rodrigues Tavares Correio 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão E:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Gelso Pedrosi Filho (UFRR) 

Silvio Claudio da Costa (UEM) 

Relatoria: 

Sônia Marise Salles Carvalho (UNB) 

Sessão F:  

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Franco Jefferds dos Santos Silva (UNIFESSPA) 

Olivan Rabelo (UFMT) 

Relatoria: 

Erick Samuel Rojas Cajavilca (UFOB) 

9h40 

PESQUISA EXPLORATÓRIA COMPARATIVA ENTRE ARTIGOS 

E PATENTES SOBRE NÍVEL DE MATURIADA TECNOLÓGICA 

Andre Goes Paternostro, Cristina Maria Assis Lopes Quintella, 

Handerson Jorge Dourado Leite 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA AS UVAS FINAS DE MESA DE 

MARIALVA NO NOROESTE PARANAENSE 

Weliton Monteiro Perdomo, Rejane Sartori, Pedro Fonseca Camargo 

9h50 

A LEI DE INOVAÇÃO ALAGOANA E SUA NECESSÁRIA 

REFORMULAÇÃO 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, Gabriel Francisco da 

Silva 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: AGREGAÇÃO DE VALOR DA RENDA 

DE BILRO DE SAUBARA 

Valdir Silva Conceição, Angela Machado Rocha 

10h00 

UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE COMPRAS PÚBLICAS 

EM PROJETOS DE INOVAÇÃO 

Luciana Maria de Oliveira Cortinhas, Sanderson Cesar Macedo 

Barbalho 

POTENCIAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO MEL NA RIDE-DF 

Alessandro Aveni, Regina Coeli Andrade Marques, Cínthia Ximenes, 

Carolina Roberte de Oliveira 

10h10 

PRODUÇÃO DE PATENTES NO ESTADO DO CEARÁ: UM 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

DE ENSINO SUPERIOR, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Geovane Gomes de Araujo, Etelvina Maria Marques Moreira, Lidiane 

Oliveira Araujo, Joelia Marques de Carvalho 

ANÁLISE PROSPECTIVA DO ALGODÃO TRANSGÊNICO NO BRASIL 

Thaíse Dantas de Almeida Xavier, Luiz Nunes Filho, Simone Silva dos 

Santos Lopes 

10h20 

IMPACTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ATRAVÉS DOS 

INVESTIMENTO PÚBLICOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DO 

DEPÓSITO DE PATENTES NO BRASIL 2007-2016. 

Andreia RodriguesFerreira Baro, José Francisco Oliveira de Amorim, 

Francisco José Peixoto Rosário, Natallya de Almeida Levino 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

Alessandro Aveni, Carolina Leite Diniz Panzolini, Daniela Soares Couto 

Saldanha, Jéssica Pinto Lima Correio 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão E:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Gelso Pedrosi Filho (UFRR) 

Silvio Claudio da Costa (UEM) 

Relatoria: 

Sônia Marise Salles Carvalho (UNB) 

Sessão F:  

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Franco Jefferds dos Santos Silva (UNIFESSPA) 

Olivan Rabelo (UFMT) 

Relatoria: 

Erick Samuel Rojas Cajavilca (UFOB) 

10h30 

PESQUISA & INOVAÇÃO: a Propriedade Intelectual do Estado de 

Minas Gerais 

Edcleyton B. F. Silva, Marina Rezende Santos Coelho, Marina 

Vasconcelos Vilaça Santos, Rodrigo Souza Leite 

O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E A INSERÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

Aline de Góes Lima Amaral, Sílvia Beatriz Beger Uchoa, João Paulo Lima 

Santos, Kaline Silva dos Santos, Yuri Carlos Tietre de Araújo 

10h40 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS 

PARA O BRASIL: NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO 

Aline Teles Santos, Erick Samuel Rojas Cajavilca, Katharyna Motta 

Medrado Faria, Elaine Campos de Araujo 

IMPLEMENTAÇÃO DE SIGNOS DISTINTIVOS PARA AS PEDRAS DE 

PIRENÓPOLIS: MARCA OU INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

Alessandro Aveni, Pedro Anisio de Camargo Alves, Priscilla Marmentini 

Correio 

10h50 

INDICADORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO 

Valéria Melo MENDONÇA, Mário Jorge Campos Dos SANTOS, 

Renata SILVA-MANN, Marta Jeidjane Borges RIBEIRO, Patrícia 

Brandão Barbosa Da SILVA 

ESTUDO EXPLORATÓRIO DAS TECNOLOGIAS QUE AUXILIAM AS 

ATIVIDADES DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (IGs) 

Luiz Antônio da Silva Gonçalves, Max Davi Dantas Matos, Bethânia de 

Araújo Almeida, Hugo Pereira Cardoso Saba 

11h00 

OS REGISTROS DE MARCAS NO BRASIL: UMA PROPOSTA DE 

UM GUIA PRÁTICO PARA FACILITAR O DEPÓSITO NO INPI 

Taynan Santos Pereira, Maria Hosana Conceição 

PROBLEMAS METODOLOGICOS EM PESQUISA SOBRE INDICAÇÃO 

GEOGRÁFICA 

Alessandro Aveni 

11h10 

DISSEMINAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO 

ESTRATÉGIA PARA POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO: O CASO DO SISTEMA PERNAMBUCANO DE 

INOVAÇÃO (SPIn) 

Eduardo Andrade Bemfica, André Marques Cavalcanti 

AGRONEGÓCIO NO OESTE DA BAHIA: UM ESTUDO 

BIBLIOMÉTRICO SOBRE A SOJA E O ALGODÃO 

Katharyna Motta Medrado Faria, Aline Teles Santos, Erick Samuel Rojas 

Cajavilca, Mylena Maia de Assunção 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão E:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Gelso Pedrosi Filho (UFRR) 

Silvio Claudio da Costa (UEM) 

Relatoria: 

Sônia Marise Salles Carvalho (UNB) 

Sessão F:  

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Franco Jefferds dos Santos Silva (UNIFESSPA) 

Olivan Rabelo (UFMT) 

Relatoria: 

Erick Samuel Rojas Cajavilca (UFOB) 

11h20 

PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E O CRESCIMENTO 

DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS NO BRASIL 

Eliciana Selvina Ferreira Mendes Vieira, Cândida Beatriz Oliveira de 

Jesus 

PROCESSO DE PEDIDO e PROJETO DE PEDIOD DE INDICAÇÕES 

GEOEGRÀFICAS. MENOS BUROCRACIA E MAIS ESTRATÉGIA. 

Alessandro Aveni 

11h30 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

Flavio Santos Silva, Leyla Carolyne da Silva Santos, Ibsen Mateus 

Bittencourt Santana Pinto, Sílvia Beatriz Beger Uchôa, Tatiane Luciano 

Balliano Correio 

LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS AO DESENVOLVIMENTO ÀS 

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL 

Alessandra Sousa Cordeiro de Sá, Sueli Menelau Novais, Patrícia da Silva 

Nogueira, Evelyn Siqueira Bezerra da Silva 

11h40 
Technology Roadmap da Biometanização da Palha 

Fernanda Cardoso, Suzana Borschiver Correio 

REINVENTANDO MODOS DE TRABALHO NA AGRICULTURA 

MECANIZADA: DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO PRODUTO 

PARA TRATORES COM AUMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA E 

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Illyushin ZAAK SARAIVA, Vanderleia Machado BARROS, Bruna do 

AMARAL, Thiago Luiz GUERREIRO 

11h50 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM ALAGOAS: UMA ANÁLISE 

DOS DEPÓSITO DE MARCAS EM ALAGOAS 

Andreia RodriguesFerreira Baro, José Francisco Oliveira de Amorim 

ANÁLISE PROSPECTIVA DA PATENTE “PROCESSO PARA A 

APLICAÇÃO DA BIOMINERALIZAÇÃO NA MELHORIA DE SOLOS” – 

PI 1001279-6: ESTUDO DE VIABILIDADE DE PATENTE BRASILEIRA 

POR MEIO DE INFORMETRIA 

Líbia Cristina Xavier Santos, Neiane da Silva Azevedo Andreato, Sérgio 

Saraiva Nazareno dos Anjos, Eliana Fortes Gris, Adriana Regina Martin 

Correio 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão G:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Katyusco de Farias Santos (IFPB) 

Kleber Abreu de Sousa (UFT) 

Relatoria: 

Victor Manoel Pelaez Alvarez (UFPR) 

Sessão H: 

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Elias Ramos de Souza (IFBA) 

Dalton Chaves Vilela Junior (UFAM) 

Relatoria: 

Rosinei de Sousa Oliveira (UFOPA) 

14:00 

ESTUDO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE EMBALAGENS 

ATIVAS PARA VEGETAIS 

Debora Lima, Pauline Reis Costa, Clinston Paulino, Josealdo Tonholo, Sílvia 

Uchoa, Ticiano Gomes, Adriana Ribeiro 

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS PELO MÉTODO DO FLUXO DE 

CAIXA DESCONTADO (FCD): UM ESTUDO EM UMA STARTUPS 

NA ÁREA DA BIOFÁRMACOS 

Debora Leite Ribeiro, Sarah Juliana Oliveira Lins, Suzuca Caroline 

Marçal de Almeida, André Luis Rocha de Souza, Eduardo Oliveira Leite 

Correio 

14:10 

ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DA 

DESPOLIMERIZAÇÃO DO PET 

Caio Cefas da Nóbrega Souza, Edilânia Silva do Carmo, Juliana Araújo 

Marques França, José Nilton Silva 

ESTUDO PROSPECTIVO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO APLICADAS A PESSOAS COM AUTISMO 

Felipe Roberto Eloi Moura, Alana Jéssica Vilela Messias, Bruna Pinto 

De Cerqueira Pedrosa De Oliveira, Tatiane Luciano Balliano 

14:20 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS: UM PANORAMA DO MERCADO INTERNACIONAL E 

NACIONAL DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO 

DE MALTE 

Marcio Lima da Silva, Larisse Araújo Lima, Lincoln Pinheiro Oliveira, Luiza 

Xavier da Silva Tenório, Sarah Sampaio Py-Daniel, Thiago Lara Fernandes, 

Grace Ferreira Ghesti Correio 

TENDÊNCIAS NO MERCADO EM TECNOLOGIAS PARA 

ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, SOB ENFOQUE DE 

PATENTE 

Janio Rodrigo Santos, Carlos Augusto de Jesus, Paulo José Lima Juiz 

Correio 

14:30 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO 

AVANÇADA DE PETRÓLEO 

Lívia Santos Simões 

DEPÓSITO DE PATENTE NO SETOR FARMACÊUTICO: UMA 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE EUA E BRASIL 

Bábila Nunes de Souza, Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento, 

Camila Alves Areda 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão G:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Katyusco de Farias Santos (IFPB) 

Kleber Abreu de Sousa (UFT) 

Relatoria: 

Victor Manoel Pelaez Alvarez (UFPR) 

Sessão H: 

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Elias Ramos de Souza (IFBA) 

Dalton Chaves Vilela Junior (UFAM) 

Relatoria: 

Rosinei de Sousa Oliveira (UFOPA) 

14:40 

ESTUDO DE PROSPECÇÃO EM QUÍMICA COMPUTACIONAL 

Eric Jose Braga Ferreira, Pedro Vitor Dos Santos, JULIO COSME SANTOS 

DA SILVA 

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO E SAÚDE: REFLEXÕES 

SOBRE ANTIRRETROVIRAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

NA “ÚLTIMA DÉCADA DA AIDS” 

Sheila de Souza Corrêa de Melo, Sonia Cristina Sequeira Gama, Natália 

Bonela de Oliveira, Edoardo Sigaud Gonzales 

14:50 

ANÁLISE E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DAS 

TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO DO ÁCIDO 

ASCÓRBICO COMO CONSERVANTE NATURAL 

Jacyelli Cardoso Marinho dos Santos, Alain Charles de Melo Alves, Jose 

Nilton Silva 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE BIOMARCADORES 

RELACIONADOS COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS 

PSIQUIÁTRICAS 

Ana Caroline Melo dos Santos, Denise Macedo da Silva, Bruna Brandão 

dos Santos, Karol Fireman de Farias, Elaine Virginia Martins de Souza 

Figueiredo 

15:00 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA PATENTE (21) BR 10 2012 012197-

2 A2: DETECÇÃO COLORIMÉTRICA DE METANOL E FORMOL EM 

COMBUSTÍVEIS E COSMÉSTICOS 

Gilliard Castilho de Almeida, Agnaldo de Almeida Dantas, Mirelle dos 

Santos Fachin, Grace Ferreira Ghesti, Paulo Gustavo Barboni Dantas 

Nascimento 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES RELACIONADAS 

A PRÁTICAS RESPIRATÓRIAS DO YOGA 

Zizete Falcão Nogueira, Luciana Ferreira Menezes, Paulo José Lima Juiz 

15:10 

Competitividade tecnológica entre países: uma análise de séries históricas de 

patentes na indústria petroquímica 

Eduardo Cardoso Garrido, Renelson Ribeiro Sampaio, Fernando Luiz 

Pellegrini Pessoa 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E DOR NEUROPÁTICA: 

PERSPECTIVA TERAPÊUTICA 

Keicyane Aguiar da Silva, Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 

Correio 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão G:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Katyusco de Farias Santos (IFPB) 

Kleber Abreu de Sousa (UFT) 

Relatoria: 

Victor Manoel Pelaez Alvarez (UFPR) 

Sessão H: 

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Elias Ramos de Souza (IFBA) 

Dalton Chaves Vilela Junior (UFAM) 

Relatoria: 

Rosinei de Sousa Oliveira (UFOPA) 

15:20 

PROSPECÇÃO DOS TIPOS DE PATENTES GERADAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO 

ELETROQUÍMICO E FOTOCATÁLISE HETEROGÊNIA 

Rafael da Silva Oliveira Holanda, Carmem Lúcia de Paiva e Silva Zanta, 

Tatiane Luciano Balliano, João Inácio Soletti, José Edmundo Accioly de 

Sousa, Rosana Correia Vieira, Wedja Timóteo Vieira 

PROSPECÇÃO DE ARTIGOS E PATENTES SOBRE PLANTAS 

MEDICINAIS PRESENTES NA CAATINGA BRASILEIRA 

Sannyele Alcantara Emiliano, Tatiane Luciano Balliano 

15:30 

ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DA UTILIZAÇÃO DO 

ULTRASSOM EM PROCESSOS QUÍMICOS E COM MEMBRANAS 

Thiago Rodrigo Barbosa Barros, Valdirio Alexandre Gadelha Segundo, Caio 

Cefas da Nobrega Souza, José Nilton Silva 

ESTUDO PROSPECTIVO DAS PATENTES DE RESVERATROL NA 

INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Guilherme da Mata Quintella, Mayla Rohweder, Cristina M. Quintella 

15:40 

ESTUDO PROSPECTIVO E TECNOLÓGICO DA CELULOSE COM 

ÊNFASE EM NANOCELULOSE E CATÁLISE 

Grace Ferreira Ghesti, Munique Gonçalves Guimarães, Rafael Benjamin 

Werneburg Evaristo, Julio Lemos de Macedo, Paulo Gustavo Barboni Dantas 

Nascimento 

ANÁLISE TECNOLÓGICA DA PI 0805516-5: EXTRATOS E SEUS 

DERIVADOS DE PLANTAS DO GÊNERO POUTERIA, PROCESSOS 

DE OBTENÇÃO E SEUS USOS EM COMPOSIÇÕES COM AÇÃO 

TERAPÊUTICA, COSMÉTICA OU NUTRACÊUTICA 

Polyana de Almeida Borges, Mariana Ribeiro, Ana Paula Duarte Avena 

de Castro, Adriana Regina Martin, Eduardo Antonio Ferreira 

15:50 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DE NOVAS 

COMPOSIÇÕES INIBIDORAS DE CORROSÃO 

Williams Raphael Morais, Jaceguai Soares da Silva, Gleybhson Felipe dos 

Santos Alves, Karolina Bertulino da Silva, Carmem Lúcia De Paiva E Silva 

Zanta, Josealdo Tonholo 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INOVATIVA SOBRE A ÓTICA 

PATENTÁRIA BRASILEIRA DO EMPREGO DE 

BIOTECNOLOGIAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL 

Maria Elisa Marciano Martinez, Marcello Carvalho dos Reis, Patrícia 

Carvalho dos Reis, Lorena Angelo de Castro Sales Sales Correio 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão G:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Katyusco de Farias Santos (IFPB) 

Kleber Abreu de Sousa (UFT) 

Relatoria: 

Victor Manoel Pelaez Alvarez (UFPR) 

Sessão H: 

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Elias Ramos de Souza (IFBA) 

Dalton Chaves Vilela Junior (UFAM) 

Relatoria: 

Rosinei de Sousa Oliveira (UFOPA) 

16:00 
PLÁSTICO FEITO A PARTIR DO ETANOL DA CANA-DE-AÇÚCAR 

Claudio Costa de Santana, Cleiton Correia Viana 

PESQUISA EXPLORATÓRIA DAS PATENTES DE MÉTODOS DE 

DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIA CHAGASI 

Carolina Carvalho dos Santos Lira, Ana Carolina Pontes de Miranda 

Maranhão, Tatiane Luciano Balliano, João Inácio Soletti, Pierre Barnabé 

Escodro 

16:10 

ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DE TECNOLOGIAS 

ASSOCIADAS A SUPERFÍCIES HIDROFÓBICAS 

Thianne Silva Batista, Valdirio Alexandre Gadelha Segundo, José Nilton 

Silva 

ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO AO USO DO FRUTO COCO 

COMO MATÉRIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS 

Isabella Sampaio, Solange Ferreira, Paulo Juiz 

16:20 

SISTEMATIZAÇÃO DE UM MODELO DE PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA COM AS FERRAMENTAS ESPACENET E 

IRAMUTEQ: APLICAÇÃO PARA BANCO DE DADOS DE PATENTES 

VERDES DO ELEMENTO FÓSFORO 

Tatiana Costa Nascimento, Erick Samuel Rojas Cajavilca, Aline Teles Santos 

APLICAÇÃO DA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTUDO DE 

CASO DA PALMILHA SENSORIZADA PARA PÉS DIABÉTICOS 

Anna Patricia Teixeira Barbosa, Jeane Souza Chaves, Leonara Gonçalves 

e Silva, Luciana Maria de Oliviera Cortinhas, Paulo Gustavo Barboni 

Dantas Nascimento, Rafael Leite Pinto, Camila Alves Areda 

16:30 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA UTILIZAÇÃO DE 

CATALISADORES SÓLIDOS ÁCIDOS CARBONÁCEOS PRODUZIDO 

POR MEIO DE TRATAMENTO TERMOQUÍMICO 

Lincoln Pinheiro Oliveira, Larisse Araújo Lima, Thiago Lara Fernandes, 

Luiza Xavier da Silva Tenório, Sarah Sampaio Py-Daniel, Grace Ferreira 

Ghesti, Marcio Lima da Silva 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INOVATIVA SOBRE A ÓTICA 

PATENTÁRIA BRASILEIRA DO EMPREGO DE 

NANOTECNOLOGIAS NA INDUSTRIA TÊXTIL 

Maria Elisa Marciano Martinez, Marcello Carvalho dos Reis, Patricia 

Carvalho dos Reis 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão G:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Katyusco de Farias Santos (IFPB) 

Kleber Abreu de Sousa (UFT) 

Relatoria: 

Victor Manoel Pelaez Alvarez (UFPR) 

Sessão H: 

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Elias Ramos de Souza (IFBA) 

Dalton Chaves Vilela Junior (UFAM) 

Relatoria: 

Rosinei de Sousa Oliveira (UFOPA) 

16:40 

ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DE 

DESSALINIZAÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR RECOMPRESSÃO 

MECÂNICA DE VAPOR 

Valdirio Alexandre Gadelha Segundo, Mônica Tejo Cavalcanti, José Nilton 

Silva 

MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DO CANABIDIOL (CBD) PARA 

FINALIDADES FARMACÊUTICAS NO BRASIL 

Elton Henrique Alves de Oliveira, João Paulo Ajala Sorgato, Ramon 

Cardeal Silva, Pollyanna Karine da Silva Martins, Sílvia Beatriz Beger 

Uchôa, Josealdo Tonholo 

16:50 

A RELAÇÃO ENTRE A INDÚSTRIA QUÍMICA E O SETOR DE BENS 

DE CONSUMO NO CONTEXTO DA ECONOMIA CIRCULAR 

Aline Tavares, Suzana Borschiver, Tatiana Ferreira 

ANÁLISE DE TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS PARA O 

CONTROLE DO MOSQUITO Aedes aegypti NOS ÚLTIMOS 10 

ANOS 

Nalu Gusmão Teixeira de Freitas, Doris Monteiro Ribeiro Soares, Paulo 

José Lima Juiz Correio 

17:00 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE CATALISADORES ÁCIDOS DE 

LEWIS SURFACTANTES/COMBINADOS NA PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL: O CASO DO CATALISADOR TRIS-DODECILSULFATO 

DE CÉRIO (III) 

Melissa Braga, Débora Franceschini Mazzei, Higor dos Santos Santana, 

Priscilla Marmentini, Marcio Lima da Silva, Grace Ferreira Ghesti 

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE DISPOSITIVO CICATRIZANTE 

PARA PÉS DIABÉTICOS COM CAPACIDADE DE 

NEOFORMAÇÃO TECIDUAL 

Lívia Pereira Araújo, Alexandre Ventin Carvalho, Arthur Guimarães 

Carneiro, Carolina Roberte Oliveira, Marcio Lima Silva, Grace Ferreira 

Ghesti 

17:10 

NANOTECNOLOGIA: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NO 

ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Diego Fialkoski, Carlos Ricardo Maneck Malfatti 

TÉCNICA ALTERNATIVA PARA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO TRATO GASTRINTESTINAL: 

UM ESTUDO PROSPECTIVO 

ERIKA MARIA ARAUJO BARBOSA DE SENA, LUCIANA 

Aparecida Corá, Viviane Araujo Dalbon, Guilherme Benjamin Brandão 

Pitta 
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6a feira, 17ago18 
Local: SEBRAE Alagoas - R. Dr. Marinho de Gusmão, 46 - Centro, Maceió - AL, 57020-600 

Hora 

Sessão G:  

POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS 

Coordenação: 

Katyusco de Farias Santos (IFPB) 

Kleber Abreu de Sousa (UFT) 

Relatoria: 

Victor Manoel Pelaez Alvarez (UFPR) 

Sessão H: 

 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E AGRONEGÓCIO 

Coordenação: 

Elias Ramos de Souza (IFBA) 

Dalton Chaves Vilela Junior (UFAM) 

Relatoria: 

Rosinei de Sousa Oliveira (UFOPA) 

17:20 
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE REATORES QUÍMICOS 

Wilton Lima Silva Saturnino, Sidinei Kleber Silva 

TRATAMENTO INTRAVASCULAR LASER IRRADIATION OF 

BLOOD NA PREVENÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA 

ASSOCIADA À DOENÇA FALCIFORME CID-10 (D. 57.0): UM 

ESTUDO PROSPECTIVO 

Sabrina Barbosa Matos Da Conceição, Maria Cristina Teixeira Cangussu, 

Fábio Silva Da Conceição, Valdir Lopes Barbosa, Silvana Maria Barros 

De Oliveira 

17:30 

FORMAS DE TRANSBORDAMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA E 

SEUS IMPACTOS NA DINÂMICA SOCIOECONÔMICA - O ESTUDO 

SOBRE NOVOS TENSOATIVOS NA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DO 

PETRÓLEO 

Caio Victor Macêdo Pereira, Leandro De Souza Rodrigues, Carlos Alexandre 

Camargo de Abreu 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE MÉTODOS DE CONTROLE 

DO MOSQUITO Aedes aegypti 

Sidnei Cerqueira dos Santos, Lorena Carmem M. Paz, Matheus Oliveira 

Assunção Lima 

17:40 

ESTUDO PROSPECTIVO E TECNOLÓGICO DA GERAÇÃO DE 

SYNGAS UTILIZANDO CATALISADORES 

Munique Gonçalves Guimarães, Grace Ferreira Ghesti, Camila Lisdalia 

Dantas Ferreira 

BRASIL X ALEMANHA: MERCADO DE DETECÇÃO DE CÂNCER 

Rafael Carvalho Lira 

17:50 

ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DO TRATAMENTO 

DE EFLUENTES POR ELETROCOAGULAÇÃO 

Thalys de Freitas Fernandes, Caio Cefas da Nóbrega Souza, Gerônimo 

Barbosa Alexandre, José Nilton Silva 
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RESUMOS 

TÍTULO: A INDÚSTRIA CRIATIVA EM ALAGOAS: FORECASTING DE MERCADO, CADEIA DE VALOR E 

OPORTUNIDADES PARA NOVOS NEGÓCIOS 
AUTORES: DÉBORA CRISTINA DA SILVA LIMA, PAULINE MARIA REIS COSTA, FRANCISCO JOSÉ PEIXOTO 

ROSÁRIO 
RESUMO: A economia criativa e seu potencial de inovação são pouco analisados como fator de geração de riqueza, bem como, 

a prospecção de oportunidades de negócio como elemento de inteligência tecnológica. Este artigo tem por objetivo realizar uma 

prospecção de oportunidades para novos negócios através do mapeamento dos dados e informações da economia criativa em 

Alagoas. A metodologia utilizada foi o levantamento de dados secundários e entrevistas em profundidade com atores do setor 

para identificar a cadeia de valor e possíveis oportunidades por meio de uma técnica qualitativa de Market Forecasting. Como 

resultado, foi delineado uma matriz SWOT para fundamentar a análise do grau de competitividade e condições para fomento da 

geração de novos negócios. A inexistência de dados setoriais estruturados e o pouco entendimento de negócios de muitos atores 

envolvidos foram limitações encontradas. A técnica forecasting para identificar novos negócios em economia criativa é a 

contribuição para pesquisas e estudos. 

 

TÍTULO: A INOVAÇÃO NAS EMPRESAS METALMECÂNICAS: UM FOCO SOBRE A AMBIÊNCIA INOVADORA 

AUTORES: RICARDO TOMAZ CAIRES, RENAN ARAÚJO DE AZEVEDO, REJANE SARTORI 

RESUMO: Sabe-se que inovar é diferencial competitivo para qualquer organização. Porém, existem empresas que mesmo 

conhecendo as exigências do cenário atual, deixam de criar um ambiente favorável à inovação. Assim, o objetivo deste trabalho 

é analisar a mensuração da inovação por meio do Radar da Inovação e observar o comportamento da dimensão Ambiência 

Inovadora. Para tanto, a partir de referenciais teóricos sobre inovação e ambiência inovadora, foi utilizada a metodologia de 

coleta de dados do Programa Agentes Locais de Inovação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas por 

meio do diagnóstico Radar da Inovação, tendo sido abordadas 20 empresas do setor metalmecânico da cidade de Maringá no 

Paraná. Percebe-se um avanço nas médias dos resultados entre os diagnósticos aplicados, com uma tendência favorável para 

algumas dimensões, o que é evidenciado com as respostas obtidas nos questionários e nas observações diretas. 

 

TÍTULO: A INTERNET DAS COISAS NA SEGURANÇA PÚBLICA: PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO 

MERCADO 
AUTORES: ERIVALDO OLIVEIRA MATOS, FRANCISCO MEDSON MAIA 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise crítica da aplicação de tecnologias que utilizem a “Internet das 

Coisas” (Internet of Things) como ferramenta de uso cotidiano e que possam servir ao Poder Público na execução e manutenção 

da Segurança Pública. O estudo foi feito através da análise de patentes, artigos e tendências globais de buscas por termos em 

diferentes softwares e bancos de dados. A contribuição da pesquisa é uma prospecção tecnológica que resultou na apresentação 

de um panorama tecnológico da “Internet das Coisas” com enfoque no desenvolvimento tecnológico aplicado à cidades 

inteligentes (smart cities), expondo como o uso desta tecnologia pode revolucionar a Segurança Pública no Brasil 

proporcionando maior agilidade na identificação de indivíduos, resolução de delitos e manutenção do bem-estar social. 

 

TÍTULO: A LEI DE INOVAÇÃO ALAGOANA E SUA NECESSÁRIA REFORMULAÇÃO 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, GABRIEL FRANCISCO DA SILVA 
RESUMO: O arcabouço normativo favorável constitui importante fator para a promoção da inovação em um país. Em 2004, 

com o advento da Lei nº 10.973/04, conhecida como Lei da Inovação, o Brasil estabeleceuseu primeiro grande marco legal nesta 

área, o qual contribuiu para a melhoria de indicadores no setor, promoveu maior interação entre Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICT) e o segmento produtivo e serviu de parâmetro para criação de leis estaduais de inovação, como a Lei nº 

7.117/2009, do Estado de Alagoas. No entanto, percebeu-se que mesmo com estes avanços, havia pontos de entrave e falta de 

sincronismo com outras leis. Assim, foi promulgada 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 de Alagoas, 

apresentando os principais itens que necessitam de adequação nesta última. 

 

TÍTULO: A PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ACADEMIA: ESTUDO DE CASO DA FACULDADE 

UNB GAMA 
AUTORES: LARISSA DA COSTA E SILVA GODINHO, ANDRÉIA ALVES COSTA 

RESUMO: Este artigo visa a contribuir para o conhecimento mais aprofundado sobre o registro de propriedade intelectual na 

academia, tendo por base o estudo de caso da Faculdade UnB Gama - FGA. Para tanto, a análise se fundamenta nas estatísticas 

de proteção de marcas, desenhos industriais, programas de computador e patentes da instituição, obtidas através da coleta de 

dados no Portal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e de entrevista à equipe do setor Proteção Tecnológica do 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB. Os resultados mostram que a FGA 

ocupa posição de destaque no quesito proteção de propriedade intelectual perante a Universidade de Brasília. Todavia, concluiu-
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se que os números de registros não são significantes se considerarmos o grande potencial tecnológico que o referido campus 

possui. 

 

TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A INDÚSTRIA QUÍMICA E O SETOR DE BENS DE CONSUMO NO CONTEXTO DA 

ECONOMIA CIRCULAR 
AUTORES: ALINE TAVARES, SUZANA BORSCHIVER, TATIANA FERREIRA 

RESUMO: A Economia Circular se apresenta como um modelo de sustentabilidade, em que os resíduos se tornam novos 

recursos, mantendo a utilidade e o valor o máximo de ciclos possíveis. Com isso, este trabalho apresenta estudos de caso do setor 

de Bens de Consumo Não Duráveis relacionados à Economia Circular e à Indústria Química, identificados dentre 57 casos 

selecionados em uma busca descritiva e exploratória a nível mundial na plataforma de Estudos de Caso da Fundação Ellen 

MacArthur e outras fontes correlacionadas à Economia Circular nos últimos 10 anos. A partir da categorização proposta dos 

casos selecionados, foi possível identificar sinergia das ações circulares no ciclo técnico e reverso da Economia Circular e 

impactos mais concentrados no setor petroquímico e de transformados plásticos, a montante e a jusante da Indústria Química, 

devido ao incentivo de redesign das embalagens plásticas e a aplicação da logística reversa nesta cadeia produtiva. 

 

TÍTULO: ABORDAGEM MERCADOLÓGICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À ÁREA QUÍMICA AMBIENTAL. UMA 

INOVAÇÃO CARACTERIZADORA DA QUÍMICA DE FLUIDOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS 
AUTORES: NAIARA NUNES DE OLIVEIRA 

RESUMO: Neste artigo pretende-se abordar aspectos acerca dos laboratórios tecnológicos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em especial o Núcleo de Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos NUPPRAR, e de como os 

serviços prestados por ele impactam de maneira positiva as áreas de petroquímica e meio ambiente por meio de melhorias e 

maior confiabilidade de serviço. Usando como exemplo o modelo de técnicas utilizado nas análises de resíduos sólidos, 

sedimentos e fluídos realizados pelo (NUPPRAR) que segue a norma NBR ISO/IEC 17025, alunos universitários trabalham 

realizando o cumprimento da norma de maneira econômica, produtiva e empreendedora. Neste artigo, também são abordadas 

questões de análises sobre o impacto no mercado econômico que a utilização de laboratórios universitários pode causar e as 

possíveis estratégias de inovação que o projeto PVB13874-2017 - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE FLUÍDOS, 

SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA AMBIENTAL estudado pode trazer a sociedade.  

 

TÍTULO: AGRONEGÓCIO NO OESTE DA BAHIA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A SOJA E O ALGODÃO 

AUTORES: KATHARYNA MOTTA MEDRADO FARIA, ALINE TELES SANTOS, ERICK SAMUEL ROJAS 

CAJAVILCA, MYLENA MAIA DE ASSUNÇÃO 
RESUMO: O Oeste Baiano é uma região localizada no cerrado nordestino nacionalmente conhecido pela produção de grãos. 

Existem autores que relatam a região, como sendo, uma dentre as mais importantes regiões agroindustriais do Brasil. 

Embasando-se nesta ideia, este escrito visa apresentar o agronegócio no Oeste da Bahia, tendo como foco principal os estudos e 

publicações referentes à soja e o algodão. Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é o de apresentar um estudo bibliométrico 

sobre o agronegócio, focando na soja e no algodão. Fazendo isto, através da utilização da produção do conhecimento científico 

publicado a respeito do Oeste Baiano dos últimos 20 anos. Promovendo, assim, uma análise prospectiva da região. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DE TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS PARA O CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
AUTORES: NALU GUSMÃO TEIXEIRA DE FREITAS, DORIS MONTEIRO RIBEIRO SOARES, PAULO JOSÉ LIMA 

JUIZ CORREIO 
RESUMO: O presente trabalho busca avaliar o comportamento dos depósitos de patentes relacionados ao controle do mosquito 

Aedes aegypti nos últimos dez anos. Uma prospecção dos pedidos de patentes foi feita no software Orbit, considerando patentes 

depositadas em todo o mundo. O escopo da pesquisa incluiu também patentes aplicadas a outros mosquitos semelhantes e seus 

respectivos estágios larvais. Foi visto que 35,46% de todos os depósitos foram enquadrados no domínio tecnológico de química 

básica, embora as patentes relacionadas à biotecnologia tenham predominado nos últimos anos do intervalo de tempo realizado. 

Estados Unidos, China e Japão figuraram como os principais detentores de tecnologia e exportadores de conhecimento através 

do depósito das mesmas patentes em outros países. O que se concluí é que essa é uma boa área para investimentos, visto que os 

efeitos das arboviroses hoje são sentidos muito além das áreas endêmicas devido à adaptabilidade do mosquito. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE UMA UNIVERSIDADE SOB A 

ÓTICA DOS SISTEMAS LEAN 
AUTORES: ANA PAULA MATEI, JAIME ROBERTO POHLMANN, SABRINA DA ROSA POJO, JOSÉ LUIS DUARTE 

RIBEIRO 
RESUMO: Este artigo apresenta uma análise do processo de transferência de tecnologia da academia para o setor produtivo sob 

a ótica dos sistemas lean. O objetivo consiste em identificar oportunidades de melhoria nos mecanismos de aproximação entre 

universidade e sociedade. A análise foi realizada no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFRGS. Para esta avaliação, 

foram utilizados métodos e ferramentas adaptados dos Sistemas Lean. Foi construído um Mapa de Fluxo de Valor de todo o 

processo de transferência tecnológica. O processo foi organizado em cinco fases ou etapas possíveis: (i) geração de resultados de 

pesquisa aplicada e formação de alunos, (ii) proteção por propriedade intelectual, (iii) geração de empresas nascentes, (iv) 

aproximação visando uma transferência, e (v) formalização de contrato de transferência de tecnologia. O foco do estudo baseia-
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se na identificação dos diferentes mecanismos de aproximação entre estes atores e sua eficiência em termos de efetivação da 

transferência. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO PROGRAMA AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO NO PROCESSO DE INOVAÇÃO DAS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR DE COMÉRCIO VAREJISTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
AUTORES: PATRICIA DA SILVA NOGUEIRA, SUELI MENELAU DE NOVAIS, ALESSANDRA SOUSA CORDEIRO 

DE SÁ, EVELYN SIQUEIRA BEZERRA DA SILVA 
RESUMO: O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) objetiva ajudar as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) na melhoria 

de ações voltadas para inovação, seguindo as indicações do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que atua 

em acordo com a política pública de inovação voltada a promover o crescimento econômico das empresas atendidas. O objetivo 

do estudo foi analisar como o Programa ALI está favorecendo o avanço de ações de inovação de MPEs do setor de comércio 

varejista de vestuário, na região metropolitana de Recife, no ciclo 2015-2017. O estudo possui abordagem quantitativa e 

finalidade descritiva, e coleta estruturada e longitudinal. O questionário é o instrumento aplicado pelo Programa ALI e se 

fundamenta na ferramenta Radar de Inovação. Os resultados indicam que o objetivo do Programa ALI foi alcançado, pois as 

MPEs estão saindo da posição de desenvolvedoras de inovação, indo para a posição das que inovam sistematicamente. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS FLUXOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS: CASOS DE SUCESSO 
AUTORES: FABRÍCIO DOS SANTOS SIMÕES, WAGNA PILER CARVALHO DOS SANTOS CORREIO 

RESUMO: Transferência do conhecimento gerado na academia para a sociedade tem um papel fundamental no 

desenvolvimento social e econômico de uma nação. As universidades públicas devem possuir mecanismos efetivos para 

disponibilizarem as tecnologias ao mercado rompendo o gargalo da prateleira tecnológica. Inegavelmente há desafios tanto para 

quem transmite como para quem recepciona a transferência. Este artigo teve o objetivo de analisar o processo de transferência de 

tecnologia adotado por duas universidades brasileiras (Unicamp e UnB). Utilizou-se o método de estudo qualitativo de natureza 

descritiva baseada em pesquisa documental e bibliográfica. Os resultados sugerem que a aproximação entre a indústria e a 

universidade é fundamental para ampliar os indicadores de Transferência de Tecnologia nas universidades. Ainda se percebe que 

investimentos contínuos no setor de pessoal que trabalha com inovação, adoção de fluxogramas objetivos e gestão da inovação 

contribuem positivamente para alcançar bons resultados em Transferência de Tecnologia. 

 

TÍTULO: ANÁLISE E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DAS TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS PARA 

APLICAÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO COMO CONSERVANTE NATURAL 
AUTORES: JACYELLI CARDOSO MARINHO DOS SANTOS, ALAIN CHARLES DE MELO ALVES, JOSE NILTON 

SILVA 
RESUMO: O presente artigo trata do monitoramento de tecnologias associadas com a aplicação do ácido ascórbico, a partir da 

busca de informações em bancos de patentes, utilizando a plataforma PatentInspiration®. O ácido ascórbico é um nutriente 

essencial e necessário para várias reações metabólicas, sendo uma substância importante por seu caráter antioxidante, podendo 

desta forma ser utilizado como conservante natural de alimentos, cosméticos e fármacos. O pressente estudo trata do 

levantamento das tecnologias, aplicando como critério de busca uma associação de palavras chaves: ácido ascórbico, natural e 

conservante. O período considerado foi de 2000 a 2018/6, resultando em um total de 9603 patentes depositadas, sendo o ano de 

2014 o maior número de depósito. A principal tecnologia de aplicação do ácido ascórbico como conservante natural foi a 

formulação de conservantes acrescido de outros aditivos e antioxidantes naturais, além disto, foi a aplicação destas tecnologias 

se concentra na indústria alimentícia. 

 

TÍTULO: ANÁLISE PROSPECTIVA DA PATENTE “PROCESSO PARA A APLICAÇÃO DA BIOMINERALIZAÇÃO NA 

MELHORIA DE SOLOS” – PI 1001279-6: ESTUDO DE VIABILIDADE DE PATENTE BRASILEIRA POR MEIO DE 

INFORMETRIA 
AUTORES: LÍBIA CRISTINA XAVIER SANTOS, NEIANE DA SILVA AZEVEDO ANDREATO, SÉRGIO SARAIVA 

NAZARENO DOS ANJOS, ELIANA FORTES GRIS, ADRIANA REGINA MARTIN CORREIO 
RESUMO: Desenvolvimento sustentável é um tema estratégico e consiste em ações de crescimento econômico preservando o 

meio ambiente. O mercado de construção civil é um dos que tendem a crescer sob essa ótica, sendo que a patente “Processo para 

a aplicação da biomineralização na melhoria de solos”, cuja titular é a Universidade de Brasília (UnB), é uma tecnologia que se 

apresenta como alternativa ambiental para melhorias na mecânica de solos de forma sustentável. Assim o objetivo deste estudo 

foi apresentar uma análise prospectiva da patente por meio de informetria para indicação do grau de maturidade tecnológica e de 

competitividade da patente no mercado pretendido, para proceder à avaliação da viabilidade patentária. A análise demonstrou 

que as tecnologias neste mercado estão maduras, que a patente da UnB tem grau baixo de maturidade e, portanto, baixo caráter 

estratégico, embora possua um caráter inovador e um alto grau de sustentabilidade ambiental. 

 

TÍTULO: ANÁLISE PROSPECTIVA DO ALGODÃO TRANSGÊNICO NO BRASIL 

AUTORES: THAÍSE DANTAS DE ALMEIDA XAVIER, LUIZ NUNES FILHO, SIMONE SILVA DOS SANTOS LOPES 

RESUMO: Os organismos transgênicos possuem grande importância para desenvolvimento econômico do País. Tratar essa 

temática implica em verificar as vantagens que uso de cultivares transgênicas representa, dentre estas, destaca-se a redução no 

número de aplicação de inseticidas. Logo, investiga-se cultivares registradas no Brasil com objetivo realizar uma prospecção 
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tecnológica do panorama nacional de cultivares de algodão transgênico. Para tanto, utiliza-se a ferramenta de busca Cultivar 

Web para recuperação de dados relativos a cultivares registradas. Neste sentido, foi possível cruzar os dados da pesquisa com 

informações obtidas em pareceres técnicos da CTNBio, e artigos científicos. Através da análise, verificou-se que o número de 

cultivares transgênica registradas vem crescendo anualmente, demonstrando a possibilidade de se ter direitos exclusivos 

referentes a uma obtenção vegetal com evento transgênico, dando ao obtentor uma boa oportunidade de reaver seus custos e 

acumular as reservas necessárias para futuros investimentos. 

 

TÍTULO: ANÁLISE TECNOLÓGICA DA PI 0805516-5: EXTRATOS E SEUS DERIVADOS DE PLANTAS DO GÊNERO 

POUTERIA, PROCESSOS DE OBTENÇÃO E SEUS USOS EM COMPOSIÇÕES COM AÇÃO TERAPÊUTICA, 

COSMÉTICA OU NUTRACÊUTICA 
AUTORES: POLYANA DE ALMEIDA BORGES, MARIANA RIBEIRO, ANA PAULA DUARTE AVENA DE CASTRO, 

ADRIANA REGINA MARTIN, EDUARDO ANTONIO FERREIRA 
RESUMO: As pesquisas para utilização de produtos naturais para fins terapêutico, cosméticos e nutracêuticos, tem contribuído 

para a melhora da qualidade de vida da população. Neste estudo, foi realizada avaliação tecnológica do pedido de patente 

PI0805516-5 “Extratos e Seus Derivados de Plantas do Gênero Pouteria, Processos de Obtenção e Seus Usos em Composições 

com Ação Terapêutica, Cosmética ou Nutracêutica”. A metodologia utilizada para realizar o estudo foi a bibliometria, 

Technology Readiness Level (TRL), Technology Roadmap (TRM) e matriz SWOT. A maturidade da tecnologia analisada, 

resultou em um nível que demanda de mais pesquisas até que a tecnologia esteja pronta para ser transferida para o mercado. 

Esse, poderá ser acessado utilizando o know-how, uma vez que a concessão de patente para materiais biológicos não é viável, 

conforme a Lei nº 9.279/96. 

 

TÍTULO: APLICAÇÃO DA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTUDO DE CASO DA PALMILHA SENSORIZADA 

PARA PÉS DIABÉTICOS 
AUTORES: ANNA PATRICIA TEIXEIRA BARBOSA, JEANE SOUZA CHAVES, LEONARA GONÇALVES E SILVA, 

LUCIANA MARIA DE OLIVIERA CORTINHAS, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO, RAFAEL 

LEITE PINTO, CAMILA ALVES AREDA 
RESUMO: O presente artigo realiza uma prospecção tecnológica do pedido de patente intitulado “palmilha sensorizada para 

pés diabéticos” de titularidade da Fundação Universidade de Brasília, com o intuito de analisar a viabilidade de sua manutenção 

em razão do cenário atual de crise orçamentária. Foram mapeadas tecnologias similares, no Brasil e exterior, que utilizam sinais 

bioelétricos, no corpo ou em suas partes, para monitoramento. A busca por patentes se deu na base Orbit. Também foram 

analisadas publicações sobre sistemas eletrônicos de monitoramento, nas bases de dados das plataformas Scopus e Web of 

Science. Identificou-se que a área apresentou crescimento nos últimos anos, porém que os estudos ainda são incipientes. O 

trabalho visou também a avaliação da maturidade tecnológica do invento, pelo que se concluiu que o grau de prontidão 

tecnológica da palmilha estudada é TRL 5. 

 

TÍTULO: ATITUDES, HABILIDADES E ASPIRAÇÕES NO ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORISMO DA AMÉRICA 

LATINA 
AUTORES: DIEGO ARAUJO REIS, IRACEMA ARAGÃO 

RESUMO: O debate acerca do ecossistema de empreendedorismo vem sendo intensificado em vários países, inclusive nos 

países latino-americanos. A identificação dos principais gargalos, a partir dos índices que mensuram o ecossistema 

empreendedor inovador, oportuniza aos países estabelecerem políticas específicas para o fomento e fortalecimento de seus 

ecossistemas. Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre as atitudes, as habilidades e as aspirações empreendedoras 

na América Latina, entre 2014 e 2018. Com base nos dados obtidos nos relatórios do Global Entrepreneurship Index (GEI), 

foram aplicados métodos estatísticos de correlação e teste de correlacionamento. Em síntese, é possível identificar a presença de 

uma relação significativa entre atitudes, habilidades e aspirações no ecossistema de empreendedorismo latino-americano. 

 

TÍTULO: ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA 

TECNOLOGIA NUCLEAR: UM ESTUDO DE CASO 
AUTORES: LORENA DE OLIVEIRA FELIPE, GUSTAVO JOSÉ PEREIRA, RÉGIA RUTH RAMIREZ GUIMARÃES, 

SÉRGIO ALMEIDA CUNHA FILGUEIRAS, XÊNIA APARECIDA CHAVES SANTOS CORREIO 
RESUMO: O objetivo desse estudo foi fazer um diagnóstico acerca da atuação do NIT-CDTN, por meio de entrevistas com 

pesquisadores do instituto, abordando as experiências dos pesquisadores no relacionamento com o NIT-CDTN, o conhecimento 

sobre seu papel institucional e a percepção sobre a relevância e efetividade dos trabalhos por ele realizados. Em especial, 

analisou-se as cooperações feitas entre o CDTN e outras ICT, empresas e órgãos do governo. Observou-se que os pesquisadores 

têm por prática adotar parcerias informais, especialmente com universidades, com foco na formação de pessoas. A principal 

razão é a simplicidade na sua efetivação e a falta de controles e exigências institucionais sobre seus resultados. Os pesquisadores 

entrevistados reconhecem o papel do NIT-CDTN na defesa da propriedade intelectual, mas nem sempre compreendem bem as 

demais funções institucionais desse Núcleo e suas limitações. O estudo deixa claro que o CDTN precisa desenvolver esforços 

para consolidar a presença institucional do NIT-CDTN. 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INOVATIVA SOBRE A ÓTICA PATENTÁRIA BRASILEIRA DO 

EMPREGO DE BIOTECNOLOGIAS NA INDÚSTRIA TÊXTIL 
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AUTORES: MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ, MARCELLO CARVALHO DOS REIS, PATRÍCIA CARVALHO 

DOS REIS, LORENA ANGELO DE CASTRO SALES SALES CORREIO 
RESUMO: A indústria têxtil tem buscado inovar em seus produtos e processos, como o uso de biotecnologia - entre estas, 

tratamento enzimático, tratamento biológico e demais tratamentos (por exemplo o “bioblasting”), com destaque para os 

tratamentos enzimáticos com amilases, celulases, catalases, peroxidases e pectinase. Com a objetivo de avaliar a capacidade 

inovativa das tecnologias envolvidas neste cenário, foram utilizados os dados dos documentos patentários extraídos da base 

INPI-BR, onde foram selecionados 39 documentos de patentes sendo 38 relacionados à biotecnologia na indústria têxtil 

depositados até 2013, sendo 24 sobre tratamento enzimático, 4 sobre tratamento biológico e 10 sobre demais tratamentos. A 

evolução temporal revelou um pico entre 1996 e 2000 (exceto 1999). Verificou-se que os documentos patentários que tiveram 

sua família originada no escritório americano (USPTO) tiveram mais relevância nos depósitos patentários com foco tratemento 

enzimático, demais tratemento e tratamento biológico. 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INOVATIVA SOBRE A ÓTICA PATENTÁRIA BRASILEIRA DO 

EMPREGO DE NANOTECNOLOGIAS NA INDUSTRIA TÊXTIL 
AUTORES: MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ, MARCELLO CARVALHO DOS REIS, PATRICIA CARVALHO 

DOS REIS 
RESUMO: A indústria têxtil tem buscado inovar em seus produtos e processos, como o uso da nanotecnologia - tecnologia dos 

materiais, processos e produtos cujas dimensões estão na faixa de décimos a centenas de nanômetros – com o uso das nano-

fibras e fibras contendo nano partículas, e, acabamento/ revestimentos contendo nano substâncias. Entre estas, destacam-se os 

nano-tubos de carbono (CNT) que são utilizados para incrementar fibras. Com a objetivo de avaliar a capacidade inovativa das 

tecnologias envolvidas neste cenário, foram utilizados os dados dos documentos patentários extraídos da base INPI-BR, onde 

foram selecionados 335 documentos de patentes sendo 32 relacionados à nanotecnologia na indústria têxtil entre 2009 e 2013, 

sendo 19 sobre nano-fibras, destes 13 referem-se a CNT, e, 13 sobre tratamento de nano-fibras. A evolução temporal revelou 

crescente entre 2010 e 2012 e leve declínio em 2013. Verificou-se que os documentos patentários que tiveram sua família 

originada nos escritórios USPTO e UKIPO tiveram mais relevância nos depósitos patentários com foco em CNT, demais nano-

fibras e no tratamento de nano-fibras. 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE CATALISADORES ÁCIDOS DE LEWIS SURFACTANTES/COMBINADOS 

NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL: O CASO DO CATALISADOR TRIS-DODECILSULFATO DE CÉRIO (III) 
AUTORES: MELISSA BRAGA, DÉBORA FRANCESCHINI MAZZEI, HIGOR DOS SANTOS SANTANA, PRISCILLA 

MARMENTINI, MARCIO LIMA DA SILVA, GRACE FERREIRA GHESTI 
RESUMO: O biodiesel já se encontra na matriz energética brasileira em uma porcentagem de 10% em todo diesel que é 

comercializado. A sua produção em escala industrial ocorre por meio da reação de transesterificação na presença de catalisador 

básico homogêneo. Visando a produção mais ambientalmente recomendável, foi desenvolvido o catalisador tris-dodecilsulfato 

de cério (III), o qual deu origem à patente concedida pelo INPI sob o número BRPI0701850-9 e publicações científicas 

relacionadas. Este artigo apresenta a avaliação tecnológica da patente em questão no contexto global de patentes e pesquisas 

científicas a fim de estudar sua manutenção no portfólio da UnB. Dentre os obstáculos tecnológicos a serem superados, os quais 

podem garantir a viabilidade do catalisador, barreiras técnicas impediram o escalonamento da tecnologia impedindo sua 

maturidade tecnológica e, consequentemente, sua transferência para o setor produtivo. 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE DISPOSITIVO CICATRIZANTE PARA PÉS DIABÉTICOS COM 

CAPACIDADE DE NEOFORMAÇÃO TECIDUAL 
AUTORES: LÍVIA PEREIRA ARAÚJO, ALEXANDRE VENTIN CARVALHO, ARTHUR GUIMARÃES CARNEIRO, 

CAROLINA ROBERTE OLIVEIRA, MARCIO LIMA SILVA, GRACE FERREIRA GHESTI 
RESUMO: A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica que atinge cerca de 347 (trezentos e quarenta e sete) milhões 

de pessoas no mundo, causando em alguns casos ulcerações nos pés que podem levar à amputação dos membros. Com o intuito 

de oferecer uma opção eficaz de tratamento para essas ulcerações a FUB depositou a patente PI 1103690-7 no INPI, em 2011. A 

patente traz a invenção da “Palmilha Cicatrizante para Pés Diabéticos”, que a partir da tecnologia de laser de baixa frequência 

(LLLT) trata as feridas causadas pela Diabetes Mellitus. Dessa forma, este artigo analisou a qualificação tecnológica dessa 

invenção, bem como a viabilidade de inserção da tecnologia no mercado. Identificou-se os principais pontos fortes, fraquezas e 

ameaças acerca da tecnologia e traçou-se possíveis caminhos para se buscar aumentar a maturidade da tecnologia bem as 

chances de colocá-la no mercado. 

 

TÍTULO: BLOCKCHAIN: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM BASES DE PATENTES 

AUTORES: ALISSON LUIZ LESSAK, ROBERTO ALEXANDRE DIAS, IRINEU AFONSO FREY 

RESUMO: O Bitcoin foi a primeira aplicação da tecnologia blockchain, trata-se de um sistema monetário virtual que não 

necessita de uma autoridade central para emitir moeda, realizar transferência de propriedade e confirmar transações. Segundo a 

literatura, desde a divulgação do termo blockchain em 2008, tem aumentado o interesse pela tecnologia. Porém, estudos em 

bases de patentes sobre blockchain não são encontrados facilmente. Este estudo tem como objetivo realizar uma análise 

prospectiva das patentes sobre blockchain depositadas no contexto global e nacional até o início de julho de 2018. Para tal foi 

utilizado o sistema de base de dados patentários Questel Orbit e a palavra-chave blockchain nos campos de busca “título”, 

“resumo” e “reivindicações”. A pesquisa resultou em 1035 famílias de patentes, sendo que a partir do ano de 2015 o número de 



 

 
Anais do VIII ProspeCT&I 2018 

 

Página 56 de 82 

depósitos de famílias de patentes por ano tem aumentado exponencialmente. Além disso, os depósitos no Brasil ainda são 

incipientes. 

 

TÍTULO: BRASIL X ALEMANHA: MERCADO DE DETECÇÃO DE CÂNCER 

AUTORES: RAFAEL CARVALHO LIRA 

RESUMO: O Brasil e a Alemanha são países com grande potencial econômico, reflexo disso é a forma com que cada um 

fomenta o ambiente de negócios. É de extrema importância que um país tenha seu ambiente de negócios muito bem formado, 

para isso, o ecossistema de inovação do país é uma peça fundamental, pois faz com que a tecnologia produzida no país consiga 

de fato se tornar inovação. Ao comparar o mercado de inovação com o da Alemanha é visível a falta de incentivo a inovação. 

Diante disso o objetivo do estudo é apresentar formas de melhorar o ecossistema de inovação da detecção do câncer no Brasil, 

mostrando maneiras de diminuir as burocracias que atrapalham o Brasil de inovar. 

 

TÍTULO: CIDADES INTENSIVAS EM INOVAÇÃO – UMA ANÁLISE DO SETOR ELETROELETRÔNICO E A 

RELAÇÃO COM A HÉLICE SÊXTUPLA DA REDE DE INOVAÇÃO DE PATO BRANCO NO PARANÁ 
AUTORES: CESAR GIOVANI COLINI, VANESSA ISHIKAWA RASOTO, SILVESTRE LABIAK JR CORREIO 

RESUMO: Compreendendo que as cidades são elementos fundamentais no desenvolvimento inovador de uma região e nela 

existem vários atores que podem ser ativos em suas interações. Esse artigo tem por objetivo compreender a relação entre atores 

da Hélice Sêxtupla do ecossistema municipal de inovação em Pato Branco no Paraná e analisar ações de políticas públicas 

voltadas ao fomento da inovação no setor produtivo potencializando empreendedorismo local. A metodologia adotada neste 

trabalho caracteriza-se por um estudo de caso, pautado no levantamento documental e análises interpretativas correlacionando 

teoria de cidades inovadoras com as práticas identificadas na cidade estudada. Os resultados apresentados demonstram que a 

interação entre atores favorece o desenvolvimento econômico da cidade, por meio da relação público/privado e a organização da 

rede local de inovação, sobretudo pela atuação integrada das instituições que compõe a Hélice Sêxtupla municipal com foco no 

desenvolvimento das empresas de eletroeletrônico, tornando a cidade intensiva em inovação. 

 

TÍTULO: COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO “TIRA” DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) E A GESTÃO 

DE TT REALIZADA NAS UNIVERSIDADES USP E UNICAMP 
AUTORES: LUIS WAGNER SANTOS DOMINGOS, LUIS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS, RÔMULO GARCIA, 

SOCORRO RIBEIRO 
RESUMO: A transferência de tecnologia é uma das maneiras de disseminação da ciência e da tecnologia produzidas no meio 

acadêmico para o ambiente produtivo, gerando inovação tecnológica. O processo da transferência tecnológica pode ocorrer de 

diversas formas, como a transferência pura do conhecimento, assim como a transferência de informações, processos, funções, 

implementações e até mesmo com a criação de novas empresas. Diante do cenário brasileiro, com alta quantidade de publicações 

científicas e baixa quantidade de pedido de patentes, foi proposto um método para Transferência de Tecnologia em Instituições 

de Ensino Superior – IES, denominado “TIRA”, sigla em inglês para Technology, Insertion, Recipiente, Appreciation. Este 

artigo se propõe a analisar a gestão de Transferência de Tecnologias nas duas principais universidades do Brasil (USP e 

UNICAMP) e comparar estes cenários com os processos sugeridas pelo Método TIRA. 

 

TÍTULO: COMPETITIVIDADE TECNOLÓGICA ENTRE PAÍSES: UMA ANÁLISE DE SÉRIES HISTÓRICAS DE 

PATENTES NA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 
AUTORES: EDUARDO CARDOSO GARRIDO, RENELSON RIBEIRO SAMPAIO, FERNANDO LUIZ PELLEGRINI 

PESSOA 
RESUMO: Os dados resultantes do monitoramento permitem apontar quais países apresentam melhores condições para 

investimento no cenário mundial tecnológico e, assim, subsidiar ações destinadas ao desenvolvimento de negócios. O objetivo 

do presente trabalho foi o de verificar se o investimento tecnológico por meio de patentes da indústria petroquímica está ligado à 

competitividade de um país. Utilizou-se o Questel Orbit para busca e análise de dados contidos em publicações de patentes. 

Diferentes indicadores foram utilizados para efetuar a análise: PIB PPC; quantitativo de patentes com reivindicação de 

prioridade em um país; e o ICG. Verificou-se uma forte ligação entre o número de depósitos de patentes com o PIB PPC e o 

nível de investimento em P&D. Entretanto, ainda que determinado país se destaque quanto aos indicadores citados, esta 

correlação não é aplicável à totalidade dos países. Evidencia-se forte presença da China, dos EUA e do Japão no âmbito da 

publicação de patentes. 

 

TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL: UMA 

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO BALANÇO DE PAGAMENTO TÉCNOLÓGIO 
AUTORES: FLÁVIA VIEIRA SANTOS, JOSÉ RICARDO SANTANA 

RESUMO: No presente artigo buscou-se discutir a importância dos contratos de transferência de tecnologia e sua respectiva 

averbação/registro, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, para o desenvolvimento industrial, econômico 

e social do país. Dessa forma, espera-se demonstrar que a transferência de tecnologia é um fator determinante para um país se 

tornar competitivo no mercado nacional e internacional. Posteriormente, aborda-se a Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação do 

Brasil), instrumento jurídico bastante relevante que regulamentou novas perspesctivas para a efetivação dos contratos de 

transferência de tecnologia. Por fim, foi analisado, a partir de dados obtidos no INPI, o Balanço de Pagamentos Tecnológico – 

BPT, adotado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, no qual são contabilizados os 
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fluxos de ingressos e remessas de recursos, referentes aos contratos que envolvem operações de transferência de tecnologia entre 

o país e o exterior. Deste modo, verificou-se que a BPT do Brasil, no período de 2002 a 2015 apresenta saldos deficitários, 

demonstrando que no país a realização de contratos e sua proteção jurídica regular ainda é incipiente, exigindo-se um 

aprofundamento em seu estudo e emprego, frente aos benefícios que podem gerar para e economia de um país. 

 

TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES PARA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG): CONSIDERAÇÕES SOBRE ITORORÓ - BA 

COMO UMA POTENCIAL IG PARA CARNE DO SOL 
AUTORES: JOELITO CRUZ SANTOS, WAGNA PILER CARVALHO DOS SANTOS 

RESUMO: Este trabalho tratou de identificar as características associadas da carne de sol produzida no município Itororó, 

Bahia, Brasil, com objetivo de demonstrar a potencialidade de registro de Indicação Geográfica (IG) para o território abrangido 

pelo município. A pesquisa foi dividida em duas partes, diferenciação do produto e a determinação de área de indicação 

geográfica. Feita a revisão bibliográfica, foram comparadas as ações e características existentes do município em questão, bem 

como em relação ao produto. Assim ficou sinalizada a potencialidade do território do município de Itororó-BA em obter a 

proteção industrial pela Indicação Geográfica para o produto alimentício "carne do sol". 

 

TÍTULO: DA PESQUISA À INOVAÇÃO: O MERCADO DA METAL-CERÂMICA NA ECONOMIA DO BRASIL 

AUTORES: IAN GERMANO CRUZ BATALHA, TÚLIO CESAR GOMES BEZERRA, RAFAEL FERREIRA MARIANO, 

CHARNIEL GUILHERME DE OLIVEIRA, LUIS ALONSO MAGALHÃES MIRANDA, FELIPE MACÊDO ZUMBA, 

ZULMARA VIRGÍNIA DE CARVALHO 
RESUMO: Na perspectiva da fabricação de ferramentas de corte e perfuração por brasagem, surge uma nova composição de 

melhor custo-benefício, o metal-cerâmica. Sendo assim, neste artigo analisamos o ponto de vista da gestão, economia, ciência, 

tecnologia e inovação, com o objetivo de analisar as aplicações e impactos gerados no mercado. Para que isso ocorresse, a busca 

de referencial teórico e a busca de trajetória e balanço de pagamento tecnológico foram essenciais. Além disso, um estudo foi 

realizado através da trajetória histórico-tecnológica das aplicações que já utilizam o metal-cerâmica em sua composição. 

Observações realizadas definem o Estado como um agente forte para movimentar a economia do país com suas políticas de 

planejamento e desenvolvimento. Contudo, analisamos que enquanto os países considerados desenvolvidos investem em média 

cerca de 2,3% do seu PIB, o Brasil investe apenas 1,3%, diferença que pode parecer pouca, mas que afeta diretamente no avanço 

do país. 

 

TÍTULO: PRÁTICAS INTRAEMPREENDEDORAS NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 
AUTORES: CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES; SÂNYA LÉA ALVES ROCHA LOPES; TATYANA ARANDA 

ANDRADE VELOSO; TÂNIA CRISTINA; SÔNIA MARISE S. CARVALHO 
RESUMO: O presente artigo traz uma análise sobre a atividade intraempreendedora existente na Secretaria de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações na elaboração e 

desenvolvimento de políticas públicas, mediante a participação e interação com organizações externas e empresas com o 

objetivo de estudar as práticas intraempreendedoras utilizadas na gestão pública e as dificuldades para se ter uma visão 

intraempreendedora nessa organização. Com vistas ao objetivo, foi realizada uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, 

com abordagem qualitativa e na forma de um estudo de caso. O estudo mostrou que os gestores públicos valorizam as práticas 

empreendedoras, afirmam que elas contribuem substancialmente para maximizar os resultados advindos das políticas públicas e 

se mostram interessados em realizar mais ações intraempreendedoras na sua organização. 

 

TÍTULO: DESAFIOS EM HARMONIZAR OS INSTRUMENTOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ E AS 

LEGISLAÇÕES VIGENTES NO QUE CONCERNE À GESTÃO DA INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
AUTORES: RODRIGO PEREIRA BARATA, TECIA VIEIRA CARVALHO 

RESUMO: Na atual conjuntura das políticas de inovação tecnológicas, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia do Pará (IFPA), vive um paradoxo que envolve os documentos 

institucionais e a legislação vigente. O presente artigo é baseado em uma pesquisa realizada nos Projetos Pedagógicos de curso 

(PPCs), editais de pesquisa e inovação, política de inovação e outras resoluções aprovadas pelo conselho superior do IFPA, com 

objetivo de apresentar e discutir o arcabouço legal que envolve à produção acadêmica. Foram estudadas as principais legislações 

sobre inovação e propriedade intelectual e os aspectos que envolvem as políticas da instituição. Contudo, evidenciou se que os 

documentos institucionais atuais, promovem uma incongruência entre legislação vigente e tais instrumentos. Assim, se faz 

necessária a discussão de ajustes que possam minimizar esses impactos, aprimorando os documentos institucionais e para a 

valorização da atividade de ensino, pesquisa, extensão e inovação no IFPA. 

 

TÍTULO: DESAFIOS NA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSIDADE-EMPRESA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UFRB 
AUTORES: GUSTAVO MODESTO AMORIM, EDILSON PIRES, FERLANDO SANTOS CORREIO 

RESUMO: O processo de transferência de tecnologia e a relação universidade-empresa (TTUE) tem sedo discutidos no Brasil 

com grande frequência nos últimos anos. Apesar de avanços promovidos pelas leis 10.973/2004 e 13.243/2016, uma diversidade 

de barreiras na promoção da TTUE são comuns nas Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação do país. Esse artigo apresenta 
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um relato de experiencia da utilização de estratégias para tornar uma tecnologia desenvolvida pela universidade em uma 

inovação mercadológica, ou seja, promover a TTUE. A partir da descrição das ações do Núcleo de Transferência de Tecnologia 

e Captação de Recursos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), e do grupo de Bioprodutos e Processos 

Aplicados à Nutrição Humana da UFRB para colocar uma tecnologia patenteada no mercado, discutiu-se essas ações 

correlacionando-as à prática e debatendo-as com base na literatura científica que discorre sobre as estratégicas que podem ser 

adotadas para ascender ao mercado um produto inovador com potencial mercadológico 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A MATURIDADE DAS PESQUISAS NO ÂMBITO DAS 

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – ICTS NO BRASIL 
AUTORES: LARISSE ARAÚJO LIMA, LINCOLN PINHEIRO OLIVEIRA, LUIZA XAVIER DA SILVA TENÓRIO, 

SARAH SAMPAIO PY-DANIEL, THIAGO LARA FERNANDES, GRACE FERREIRA GHESTI, MARCIO LIMA DA 

SILVA 
RESUMO: O desenvolvimento tecnológico oriundo das Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica - ICTs têm se 

caracterizado como um grande desafio junto ao processo de inovação. Se por um lado o país conta com o apoio das ICTs para 

promover o contínuo crescimento tecnológico e o desenvolvimento de novas tecnologias que supram o gap mercadológico, por 

outro lado essas experimentam as dificuldades dos entraves no desenvolvimento das pesquisas. Escassez de recursos e carência 

de apoio do setor industrial em tecnologias em estágios iniciais são algumas das barreiras encontradas por pesquisadores. O 

presente estudo busca analisar o desenvolvimento tecnológico e as pesquisas oriundas nas ICTs bem como as ações mediatórias 

tais como as parcerias com o setor industrial; a promoção e o apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação 

assim como o apoio à transferência de tecnologia como forma de minimização dos obstáculos durante o desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

 

TÍTULO: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DO POTENCIAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) DO MORANGO DE 

BRAZLÂNDIA NO DISTRITO FEDERAL 
AUTORES: ALESSANDRO AVENI, LUIZ CARLOS REBELATTO DOS SANTOS, ESTELA A. RIBEIRO, SÂNYA LÉA 

ALVES ROCHA LOPES, CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES CORREIO 
RESUMO: O presente artigo busca a verificação do potencial de registro da região de Brazlândia no Distrito Federal como uma 

indicação geográfica para a produção de morangos. O cultivo do fruto na região ocorre de forma tradicional e o produto possui 

características típicas advindas do clima e do solo. O estudo baseou-se na percepção dos produtores locais de morango da região 

de Brazlândia sobre a importância e necessidade de um diferencial que agregasse valor mercadológico e vantagem competitiva 

aos seus produtos. Buscou-se verificar a atuação do grupo na comunidade local e a homogeneidade de qualidades do produto. 

 

TÍTULO: DISSEMINAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO ESTRATÉGIA PARA POLÍTICAS DE 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: O CASO DO SISTEMA PERNAMBUCANO DE INOVAÇÃO (SPIN) 
AUTORES: EDUARDO ANDRADE BEMFICA, ANDRÉ MARQUES CAVALCANTI 

RESUMO: A disseminação do conhecimento em Propriedade Intelectual (PI) entre todos os atores que compõem o Sistema 

Regional de Inovação (SRI) é essencial para a promoção de uma cultura dentro dos negócios inovadores. Este trabalho busca 

propor ações de disseminação do conhecimento em PI para as instituições que compõem o Sistema Pernambucano de Inovação 

(SPIn) mapeadas no documento Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para Pernambuco 2017 – 2022 (ECT&I-PE). A 

metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, considerando as dimensões dos sistemas regionais de 

inovação discutidas por Souza Júnior (2014): científica, tecnológica, intermediação, capacitação e gestão empresarial, 

financiamento e governança, agrupando-se às instituições do SPIn dentro de cada uma das dimensões. Como resultado, foram 

realinhados aos seis eixos estratégicos do documento que nortearam as propostas para o fomento de políticas públicas destinadas 

à inovação por meio da disseminação do conhecimento em PI junto ao SPIn. 

 

TÍTULO: EMPREENDEDORISMO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL. COMPARAÇÃO DE 

METODOS 
AUTORES: ALESSANDRO AVENI, DE MELLO 

RESUMO: O trabalho foi desenvolvido com uma pesquisa bibliográfica para fazer uma analise comparativa de propostas e 

metodologias de ensino de empreendedorismo utilizadas no Brasil. O estudo analisa  quatro casos, de ensino para crianças e 

adolescentes. e faz uma análise das propostas de ensino de empreendedorismo para crianças e adolescentes vulneráveis. Buscou-

se modelos de autores e de instituições referenciados para ter uma amostra significativa e as informações foram avaliadas com 

base no método de classificação de autores americanos do Babson College. O objetivo de analisar quais propostas poderiam ser 

aproveitadas no ensino de empreendedorismo para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade não deu resultado 

satisfatório. O resultado aponta que a proposta SEBRAE é a melhor, porém não tem foco possui foco voltado a esta população 

carente. O segmento de alunos em situação de risco é um segmento sensível a uma proposta que nesse momento parece ofertada 

somente para instituições do terceiro setor. 

 

TÍTULO: ENERGIA EÓLICA NA BAHIA – SEUS PARQUES E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A MATRIZ ENERGÉTICA 

DO ESTADO 
AUTORES: THIAGO MESSIAS CARVALHO SOARES, CIDINEI PAULO CAMPOS 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar a energia eólica e sua contribuição para a matriz energética do estado 

da Bahia para fornecimento de energia elétrica. Em face dos problemas ambientais, à incidência nos últimos anos de períodos de 

seca, principalmente aqui no Brasil, tem havido o comprometimento de energia elétrica oriundas das hidroelétricas. Assim, o uso 

de fontes energéticas renováveis, como no caso da energia eólica, tem demonstrado ser uma alternativa viável e, sobretudo, 

limpa, causando menor impacto ambiental. Para este estudo, foram levantados dados nos órgãos competentes (ANEEL, CHESF, 

ABEEólica, dentre outros) que mostram que em 2013 a contribuição para o sistema energético baiano de 3,36% de megawatts 

gerados eram oriundos da força dos ventos e que projeções indicam que já em 2020 o estado superará os demais, alcançando 5,9 

Giga Watts. Ademais, o território da Bahia favorecido pela qualidade e quantidade de seus ventos combinado com as 

características do sistema eólico criam um cenário ideal para expansão e investimentos em energia eólica. 

 

TÍTULO: ENSINO E EMPREENDEDORISMO: O PROJETO NOVOS TALENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI, ANDREI SIMAO DE MELLO, LEANDRO RODRIGUES DOROTEU, DALIANE 

FIRMINO DE MEDEIROS 
RESUMO: O trabalho relata o projeto e os resultados deste no ensino de empreendedorismo em uma escola de ensino médio do 

Distrito Federal com apoio da Universidade de Brasilia (UnB). A UnB desenvolveu um projeto de ensino de empreendedorismo 

no Programa Novos Talentos da CAPES e produziu um curso para adolescentes que foi testado na escola pública CEAM da Asa 

Norte em Brasilia-DF. Os resultados mostram que houve um enfoque acadêmico desnecessário, mas que o curso para alunos e 

professores foi bem sucedido, pois foi desenvolvido com atividades de ensino e extensão. Os alunos participaram de uma feira 

de empreendedorismo e atividades de jogos costuradas para ensino de mepreendeorismo. O projeto não foi retomado 

sucessivamente. 

 

TÍTULO: ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE 

PARANAVAÍ 
AUTORES: WELITON MONTEIRO PERDOMO, EDIONE MAGALHÃES MOTTA, MARCIO LIMA MOTTA, 

MARCELO FARID PEREIRA, PEDRO FONSECA CAMARGO 
RESUMO: Parques Tecnológicos são mecanismos complexos, porém eficazes na promoção do desenvolvimento econômico e, 

como tal, percebe-se uma lacuna no Brasil, cujo desenvolvimento desses habitats ainda é incipiente. Diante desse contexto, este 

trabalho pretendeu levantar dados que sustentem a adequação de implantação, ou não, de um Parque Tecnológico no município 

de Paranavaí. Como procedimentos metodológicos, primeiramente realizou-se uma fundamentação teórica acerca de Parques 

Tecnológicos e posteriormente a caraterização da região objeto do estudo. Utilizou-se como norteadora a metodologia sugerida 

por Zouain e Plonski, restringindo-se a estruturação das três primeiras etapas de implantação de um Parque Tecnológico e nesta 

fase realizou-se uma verificação quanto ao atendimento dos requisitos de implantação de um Parque Tecnológico, com base em 

buscas documentais sobre o município de Paranavaí. As análises permitiram concluir que na região, ainda há certa carência em 

relação ao atendimento de todos os requisitos necessários para a implantação de um Parque Tecnológico. 

 

TÍTULO: ESTUDO DE PROSPECÇÃO DA APLICAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO PARA REMEDIAÇÃO DE 

EFLUENTES 
AUTORES: DANILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, GLEYBHSON FELIPE DOS SANTOS ALVES, LUCAS MEILI, 

JOSEALDO TONHOLO, CARMEM LÚCIA DE PAIVA E SILVA ZANTA 
RESUMO: As práticas agrícolas, descargas industriais e do ser humano desempenham um papel importante na geração de 

águas residuais altamente contaminadas, que se tornam uma ameaça ao meio ambiente. A persistência de muitos desses 

compostos, aos tratamentos convencionais fez com que, nos últimos anos, inúmeros esforços tenham sido dedicados à proposta 

de sistemas de tratamento que permitam a remoção desses contaminantes. Nesse sentido, o presente estudo consistiu em avaliar 

o potencial da utilização do carvão ativado como agente de remediação desses efluentes através de um estudo de prospecção em 

bases de dados cientificas e tecnológicas. De acordo com os dados recuperados o Brasil é líder em publicações cientificas entre 

os países latino americanos e o 13ª a nível mundial, conforme as bases Scielo e Scopus, respectivamente. De modo geral, um 

número significativo de patentes foi recuperado para este tema evidenciando o crescente interesse no desenvolvimento em 

tecnologias nessa área. 

 

TÍTULO: ESTUDO DE PROSPECÇÃO EM QUÍMICA COMPUTACIONAL 

AUTORES: ERIC JOSE BRAGA FERREIRA, PEDRO VITOR DOS SANTOS, JULIO COSME SANTOS DA SILVA 

RESUMO: A química computacional é uma área em constante crescimento, fazendo uso de métodos de química quântica e de 

mecânica molecular para analisar um problema químico e contribuir para sua resolução. Por se apresentar como alternativa de 

baixo custo, a química computacional tem sido uma ferramenta atrativa para diversas áreas além da química, como engenharia, 

materiais e biologia. Mesmo tendo aplicabilidade na indústria, o campo atual de PI não tem recebido muita atenção destes 

profissionais. Portanto, o trabalho teve o intuito de abordar este cenário, junto ao científico, através da utilização de tal 

ferramenta para o depósito de patentes em diferentes áreas de conhecimento ao longo das últimas décadas. O levantamento de 

dados evidenciou uma realidade negativa nestes cenários, que não era o esperado. 

 

TÍTULO: ESTUDO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE EMBALAGENS ATIVAS PARA VEGETAIS 

AUTORES: DEBORA LIMA, PAULINE REIS COSTA, CLINSTON PAULINO, JOSEALDO TONHOLO, SÍLVIA 

UCHOA, TICIANO GOMES, ADRIANA RIBEIRO 



 

 
Anais do VIII ProspeCT&I 2018 

 

Página 60 de 82 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo mapear o desenvolvimento científico e tecnológico de embalagens ativas para 

vegetais. A partir da identificação de documentos de patentes e de artigos, foi realizada uma análise do cenário tecnológico sobre 

o tema, com identificação e apreciação da evolução ao longo do tempo, para apontamento da dinâmica deste mercado em 

diversas partes do mundo. Para tanto, foram realizadas buscas em bases de patentes e de artigos, a partir de um conjunto de 

palavras chave selecionadas. As bases utilizadas foram o software Questel Orbit, que identificou 620 patentes e o Scopus, com 

350 artigos, a partir das quais foram realizadas análises e projeções apresentadas nos gráficos. Por fim, a junção de palavras-

chave e os principais códigos IPC permitiram uma análise mais direcionada às tecnologias de embalagens ativas, com vistas à 

identificação de tendências e direcionamento de mercado. 

 

TÍTULO: ESTUDO DO MONITORAMENTO DAS APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DA PROSOPIS JULIFLORA 

(ALGAROBA) 
AUTORES: ALAIN CHARLES DE MELO ALVES, JACYELLI CARDOSO MARINHO DOS SANTOS, JOSÉ NILTON 

SILVA 
RESUMO: A prosopis juliflora (algaroba) é uma espécie que foi introduzida no Brasil por volta da década de 40. A planta 

apresenta uma aplicabilidade bastante elevada resultando em produtos diversificados como biocombustíveis e alimentos. Esse 

artigo trata de um estudo prospecção tecnológica sobre a algaroba, usando patentes como fontes de informações. Para 

levantamento das informações foram utilizados termos chaves na plataforma PatentInsparation®. Foram realizadas análises 

“macro”, “meso” e “micro”, com o objetivo de levantar as principais características tecnológicas. A busca resultou em 43 

patentes que foram analisados sobre os aspectos, quantitativos, cronológicos, países depositantes e instituições detentoras. Após 

realizar uma filtragem duas patentes de interesse foram selecionadas, abordando tecnologias sobre a produção de etanol e a 

aguardente. O monitoramento apontou que poucas são as tecnologias protegidas nos últimos 20 anos sobre o tema e quando se 

trata das tecnologias de interesse apenas duas patentes foram encontradas. 

 

TÍTULO: ESTUDO E MONITORAMENTO DA GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS UTILIZANDO PLANTAS DO GÊNERO 

JATROPHA 
AUTORES: ARIANNE DE FREITAS BARROS SOARES, JOSÉ NILTON SILVA 

RESUMO: O presente trabalho aborda o estudo e monitoramento da geração de tecnologias desenvolvidas a partir da utilização 

de espécies do gênero Jatropha, baseado na busca de informações nos principais bancos de patentes. O levantamento das 

informações foi realizado por meio da plataforma PatentInspiration®, aplicando como critério de busca as palavras-chaves 

“Jatropha”, “Jatropha gossypiifolia”, “Jatropha curcas” e “Jatropha mollissima”. Foram realizadas análises “macro”, “meso” e 

“micro”, com o objetivo de levantar as principais características relacionadas ao desenvolvimento tecnológico a partir do uso de 

espécies de plantas do gênero Jatropha. 

 

TÍTULO: ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DA DESPOLIMERIZAÇÃO DO PET 

AUTORES: CAIO CEFAS DA NÓBREGA SOUZA, EDILÂNIA SILVA DO CARMO, JULIANA ARAÚJO MARQUES 

FRANÇA, JOSÉ NILTON SILVA 
RESUMO: Este artigo trata do estudo e monitoramento tecnológico sobre a despolimerização do PET, usando patentes como 

fontes de informações. O levantamento das informações foi realizado utilizando a plataforma Questel Orbit®, aplicando como 

entrada as palavras-chaves para as buscas “despolimerização”, “Politereftalato de etileno”, “PET”, “Poly(ethylene 

therephthalate)” e “depolymerization”. Foram realizadas análises “macro”, “meso” e “micro”, com o objetivo de levantar as 

principais características tecnológicas relacionadas ao campo de pesquisa.  Os principais processos para despolimerização do 

PET estão a hidrólise, glicólise, aminólise, amonólise e metanólise. Tais tecnologias constituem a reciclagem terciária ou 

reciclagem química do PET. 

 

TÍTULO: ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DA UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM EM PROCESSOS 

QUÍMICOS E COM MEMBRANAS 
AUTORES: THIAGO RODRIGO BARBOSA BARROS, VALDIRIO ALEXANDRE GADELHA SEGUNDO, CAIO CEFAS 

DA NOBREGA SOUZA, JOSÉ NILTON SILVA 
RESUMO:  
Este artigo refere-se ao estudo de monitoramento da geração tecnológica no desenvolvimento de processo utilizando ultrassom, a 

partir da pesquisa de informações nos principais bancos de patentes. Para levantamento das informações foi utilizada a 

plataforma Questel Orbit®, aplicando como entrada as palavras-chaves para as buscas “sonoquímica”, “ultrassom”, 

“membranas”, “polimérica”. Foram executadas análises “macro”, “meso” e “micro”, com o objetivo de levantar as principais 

características tecnológicas relacionadas ao processo utilizando ultrassom ao longo dos últimos anos. Dentre as áreas de 

tecnologias relacionadas ao Ultrassom, a que mais se destacou foi Engenharia Química na preparação e utilização do ultrassom 

em membranas poliméricas, somando 19 % do total. A principal matéria-prima utilizada para a produção/aplicação juntamente 

com o ultrassom foi o polímero polieterimida, com destaque também para celulose. 

 

TÍTULO: ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DE DESSALINIZAÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR 

RECOMPRESSÃO MECÂNICA DE VAPOR 
AUTORES: VALDIRIO ALEXANDRE GADELHA SEGUNDO, MÔNICA TEJO CAVALCANTI, JOSÉ NILTON SILVA 
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RESUMO: Este artigo refere-se ao estudo de monitoramento da geração tecnológica no desenvolvimento de processo utilizando 

ultrassom, a partir da pesquisa de informações nos principais bancos de patentes. Para levantamento das informações foi 

utilizada a plataforma Questel Orbit®, aplicando como entrada as palavras-chaves para as buscas “sonoquímica”, “ultrassom”, 

“membranas”, “polimérica”. Foram executadas análises “macro”, “meso” e “micro”, com o objetivo de levantar as principais 

características tecnológicas relacionadas ao processo utilizando ultrassom ao longo dos últimos anos. Dentre as áreas de 

tecnologias relacionadas ao Ultrassom, a que mais se destacou foi Engenharia Química na preparação e utilização do ultrassom 

em membranas poliméricas, somando 19 % do total. A principal matéria-prima utilizada para a produção/aplicação juntamente 

com o ultrassom foi o polímero polieterimida, com destaque também para celulose. 

 

TÍTULO: ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DE TECNOLOGIAS ASSOCIADAS A SUPERFÍCIES 

HIDROFÓBICAS 
AUTORES: THIANNE SILVA BATISTA, VALDIRIO ALEXANDRE GADELHA SEGUNDO, JOSÉ NILTON SILVA 

RESUMO: Este artigo aborda um estudo de monitoramento tecnológico no desenvolvimento de superfícies com caráter 

hidrofóbico com diversas áreas de aplicações. Para levantamento das informações foi utilizada a plataforma Questel Orbit® que 

direciona buscas em documentos de patentes, sendo aplicado como palavras-chaves: “Hidrofóbica”, “superfície”, 

“revestimento”, “sílica” e “polímero”. Foram feitas as análises “macro”, “meso” e “micro”, para obtenção das principais 

características tecnológicas referentes aos tipos de instituições, aos países e as áreas de atuação que apresentam os maiores 

números de patentes ao longo dos anos. Dentre as áreas de aplicação, destacam-se as áreas métodos de revestimento, técnicas de 

produção e síntese e composição. A principal matéria-prima utilizada para a produção/aplicação foram os compostos orgânicos, 

com destaque também para os poliméricos. 

 

TÍTULO: ESTUDO E MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DO TRATAMENTO DE EFLUENTES POR 

ELETROCOAGULAÇÃO 
AUTORES: THALYS DE FREITAS FERNANDES, CAIO CEFAS DA NÓBREGA SOUZA, GERÔNIMO BARBOSA 

ALEXANDRE, JOSÉ NILTON SILVA 
RESUMO: Este artigo aborda um estudo de monitoramento tecnológico da eletrocoagulação, usando patentes como fontes de 

informações. Para levantamento das informações foi utilizada a plataforma Questel Orbit®, aplicando como entrada as palavras-

chaves para as buscas: “eletrocoagulação”, “tratamento de água” e “alumínio”. Foram realizadas análises “macro”, “meso” e 

“micro”, com o objetivo de levantar as principais características tecnológicas relacionadas ao tratamento de efluentes líquidos 

por eletrocoagulação. A principal aplicação mencionada à eletrocoagulação ocorre na área de remoção de contaminantes. As 

outras áreas de destaque encontradas foram as de processos integrados, com nove patentes, em que sete delas discorrem sobre a 

conjugação da eletrocoagulação com a eletroflotação, sistemas contínuos e descontínuos, com seis patentes, sendo uma 

enfatizando o sistema contínuo e cinco os sistemas descontínuos. Dentre as tecnologias relacionadas a eletrocoagulação, a que 

mais se destacaram foram as de Fenômenos de Superfície e Tecnologia Ambiental, somando 55,36% do total. 

 

TÍTULO: ESTUDO EXPLORATÓRIO DAS TECNOLOGIAS QUE AUXILIAM AS ATIVIDADES DAS INDICAÇÕES 

GEOGRÁFICAS (IGS) 
AUTORES: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA GONÇALVES, MAX DAVI DANTAS MATOS, BETHÂNIA DE ARAÚJO 

ALMEIDA, HUGO PEREIRA CARDOSO SABA 
RESUMO: Indicação Geográfica é usada para identificar a origem de produtos ou serviços advindos de locais que tenham se 

tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. A IG é uma 

alternativa para o desenvolvimento do território, contribuindo para a agregação de valor à cadeia produtiva e ao comércio local e 

regional. O presente artigo tem como objetivo realizar uma prospecção tecnológica do panorama mundial de patentes 

depositadas, visando identificar as tendências tecnológicas relacionada ao auxílio de IG’s, mais especificamente os Players 

envolvidos. A metodologia desta pesquisa empregou a busca na base de dados do banco de patentes do Questel-Orbit, encontrou 

um total de 47 patentes depositadas no período entre 1985 a 2018. Os resultados mostram que as tecnologias voltadas para o 

desenvolvimento destes produtos estão depositadas em sua maioria na China e em sua maioria ocorreram no ano 2016, ano em 

que a China recebeu em seu Escritorio Estatal de Propriedade Intelectual (SIPO) um numero recorde de solicitações de registros 

de patentes, chegando a 1,3 milhões. 

 

TÍTULO: ESTUDO PRÉ-PROSPECTIVO PARA ROADMAP TECNOLÓGICO SOBRE RÁDIO COGNITIVO: 

EVOLUÇÃO CIENTÍFICO-PATENTÁRIA ENTRE 1970-2017 
AUTORES: ANDRADE JOSÉ LUIZ ANDRADE 

RESUMO: Avanços tecnológicos como digitalização das camadas físicas nos meios de comunicação tem promovido grande 

impacto na sociedade mundial em curto período de tempo. Nos últimos anos, complexos desafios propostos pela Era do 

Conhecimento incluem equilibrar o aumento exponencial de novos usuários a um espectro eletromagnético limitado se utilizado 

de forma convencional, como ocorre na atualidade. O Rádio Cognitivo emerge como uma tecnologia habilitadora para o uso 

eficiente e dinâmico do espectro, capaz de elevar os parâmetros de qualidade do serviço, ampliar o grau de confiabilidade e de 

plena utilização espectral. Este artigo explora tendências apontadas pelo estudo finlandês, Trial Cognitive Radio Innovation 

Landscape, no período 1970-2011 e monitora a evolução tecnológica entre 2012 e 2017. A análise bibliométrica permite 

antecipar crescente maturidade em domínios como spectrum sensing, cognitive & Spectrum sensing e dynamic spectrum 

sharing/management e intenso esforço inovativo em white space & LTE, cognitive & LTE e cognitive & smart antenna. 
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TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DAS PATENTES DE RESVERATROL NA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

AUTORES: GUILHERME DA MATA QUINTELLA, MAYLA ROHWEDER, CRISTINA M. QUINTELLA 

RESUMO: Este estudo trata da prospecção tecnológica sobre o uso do resveratrol na indústria farmacêutica. Essa substância é 

extraída principalmente da casca da uva e estudos mostram sua eficácia na área da saúde. Dentre suas funções estão o efeito anti-

envelhecimento, anti-oxidante e equilíbrio lipídico. Suas patentes estão classificadas no IPC sob os códigos A61K, A61P e 

A61Q. A pesquisa realizada levantou as patentes do resveratrol nesses grupos no banco de dados Questel, onde foram 

identificados quatro grandes grupos de parentes que variam quanto à aplicação e a finalidade terapêutica. A análise destes grupos 

identificou comportamentos individuais e globais. Incluindo as tendências de contínuo desenvolvimento desta tecnologia, e as 

correlações entre o desenvolvimento tecnológico e a exploração comercial. Também foi levantado o perfil dos cinco maiores 

jogadores do setor. Concluímos que a prospecção tecnológica é compatível com os estudos de mercado existentes, e que existe 

um enorme potencial de crescimento do setor. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO E TECNOLÓGICO DA CELULOSE COM ÊNFASE EM NANOCELULOSE E 

CATÁLISE 
AUTORES: GRACE FERREIRA GHESTI, MUNIQUE GONÇALVES GUIMARÃES, RAFAEL BENJAMIN 

WERNEBURG EVARISTO, JULIO LEMOS DE MACEDO, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO 
RESUMO: A celulose é o constituinte da biomassa mais abundante do mundo e é composta por biopolímeros de glicose. Um 

estudo prospecctivo sobre celulose com ênfase em nanocelulose e catálise é apresentado sob duas perspectivas: indicadores 

tecnológicos baseados em documentos patentários e indicadores científicos baseados em artigos científicos indexados. Foram 

encontrados um total de 190615 documentos patentários relacionados a celulose, sendo que 47,6% desse valor está 

compreendido no período de 2012- 2016, sendo majoritariamente depositadas pela China e Estados Unidos. A fim de agregar 

valor a celulose, a nanocelulose tem apresentado destaque nas áreas de química e de materiais nos últimos anos. Dentre os 

subdomínios, a nanocelulose aplicada a catálise ainda apresenta baixa maturidade tecnológica. Este trabalho avalia os 

indicadores desta baixa maturidade e estabelece perspectivas. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO E TECNOLÓGICO DA GERAÇÃO DE SYNGAS UTILIZANDO CATALISADORES 

AUTORES: MUNIQUE GONÇALVES GUIMARÃES, GRACE FERREIRA GHESTI, CAMILA LISDALIA DANTAS 

FERREIRA 
RESUMO: Com a crescente conscientização sobre o aquecimento global, o aumento do preço e escassez dos combustíveis, é 

necessário pesquisar e desenvolver fontes de energia alternativas. Uma possível fonte substituta é a biomassa, que apresenta 

grande quantidade de energia que é perdida durante o processo de decomposição. O biogás é fonte de energia abundante, não 

poluidora, barata e que não compete por espaço com outras culturas e nem com a produção alimentícia. Assim, o presente 

trabalho tem como objetivo apresentar um estudo prospectivo que retrate o estágio das pesquisas na área. Foram eleitas as 

seguintes combinações de palavras para o estudo: “biogas”, “syngas” e “syngas and cataly*”.O trabalho concluiu que as 

pesquisas sobre syngas e catálise apresentam baixa maturidade e que existe bastante espaço para desenvolvimento tecnológico 

nessa área incentivado, muita vezes, por políticas públicas específicas em diversos países. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO EXPLORATÓRIO DAS PATENTES DE MÉTODOS DE APRENDIZAGEM DE 

MÁQUINA APLICADOS AO MERCADO FINANCEIRO 
AUTORES: VITOR M. QUINTELLA, CRISTINA M. QUINTELLA, ANTÔNIO FRANCISCO A. SILVA JUNIOR, 

CRISTIANO DE OLIVEIRA HORA FONTES 
RESUMO: Foi realizado um estudo de prospecção tecnológica do uso da tecnologia de aprendizagem de máquina aplicada a 

negociação e investimento financeiro. Foi identificado um pico de registros em 2016 que se mantêm até o presente. As principais 

aplicações foram orientadas a identificação de outliers e a realização de feature selection e clustering. Nenhuma empresa foi 

identificada que tenha como atividade-fim atuar no mercado financeiro, indicando a existência de estratégias de manutenção de 

segredo de negócio. A China e os EUA se mostraram como maiores produtores e consumidores da tecnologia. Foi verificado o 

rápido crescimento do mercado e a possibilidade de amadurecimento da tecnologia diante do cenário de rápido desenvolvimento 

de ferramentas de alto processamento e de manutenção de extensas bases de dados. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO RELATIVO AO USO DO FRUTO COCO COMO MATÉRIA PRIMA PARA 

FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS 
AUTORES: ISABELLA SAMPAIO, SOLANGE FERREIRA, PAULO JUIZ 

RESUMO: O coco é considerado um fruto de grande importância socioeconômica, com multifuncionalidade pois é fonte de 

matéria-prima para diversos ramos industriais como agroindústrias, têxteis, cosméticos e farmacêuticos. Apesar do potencial 

aproveitamento do fruto como um todo, seu uso está mais concentrado à área alimentícia. Assim, este estudo teve como objetivo 

realizar um levantamento de informações sobre patentes relacionadas ao uso do coco como matéria prima para fabricação de 

cosméticos. Utilizando a base de busca de patentes Orbit Intelligence percebeu-se que países asiáticos lideram o ranking de 

investimentos nesta área e que apesar do Brasil ser considerado um grande produtor de coco, e também possuir uma área 

geográfica adequada, ainda precisa de grandes investimentos para implementar produção direcionada à área de cosméticos. 
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TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS PARA A 

GERAÇÃO DE ENERGIA DESCENTRALIZADA 
AUTORES: LUIZA XAVIER DA SILVA TENÓRIO, LINCOLN PINHEIRO OLIVEIRA, SARAH SAMPAIO PY-DANIEL, 

THIAGO LARA FERNADES, MARCIO LIMA DA SILVA, GRACE FERREIRA GHESTI 
RESUMO: A produção de biomassa no mundo representa milhões de toneladas e uma pequena parte desse resíduo é convertida 

em energia. Atualmente, o Brasil produz cerca de 900 milhões de toneladas de biomassa, com projeção para 1402 milhões de 

toneladas até 2030. Isso representa uma grande oferta para a produção de energia descentralizada, entretanto as quantidades de 

patentes nessa área no Brasil são pequenas quando comparada com países como China e Alemanha. Esses dois países possuem 

485 e 349 famílias de patentes no banco de dados ORBIT, respectivamente, enquanto no Brasil são encontrados 73 documentos 

patentários no sítio do INPI relativos a tecnologias relacionadas à biomassa para a produção de biogás. Sabe-se que é uma 

tecnologia extensivamente comercializada e de baixo custo, porém merece atenção em diversas questões pertinentes a aspectos 

técnicos. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE SISTEMA DE CONTROLE E ACELERAÇÃO EM ELEVADORES 

AUTORES: GISELE CRISTINA BORGES, ANA CAROLINA NERVA BLUMM, EDUARDO HENRIQUE DA SILVA 

FIGUEIREDO MATOS, CAROLYNE CAETANO GONÇALVES, WINA ELEANA LAGES PEREIRA, ROOSEVELT 

TOMÉ SILVA FILHO, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO, ADRIANA REGINA MARTIN 
RESUMO: O presente estudo pretende mostrar por meio da prospecção tecnológica uma análise comparativa e analítica de 

tecnologias que utilizam arquiteturas reconfiguráveis com sistemas de controle e aceleração para o controle do tráfego de 

usuários em elevadores comerciais, visando reduzir o tempo de espera de viagem dos usuários e diminuir o consumo de energia. 

Para esse levantamento, foram realizadas pesquisas na base de patentes Patentscope WIPO, consultas na base de artigos Web of 

Science, bem como uma análise de mercado e avaliação da maturidade tecnológica desse sistema de controle. A patente 

registrada no INPI pela Universidade de Brasília sob o nº PI 9500121-1, foi usada como objeto de estudo. Foram encontradas 

662 patentes e 113 artigos através de buscas por palavras-chave, sugerindo que essa tecnologia está madura e, portanto, bem 

estabelecida no mercado, assim foram sugeridas novas aplicações para a tecnologia de forma a justificar a manutenção da 

patente, além de uma análise SWOT demonstrando os pontos fracos e fortes da tecnologia. 

 

TÍTULO: FITORREMEDIAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO POR METAIS PESADOS 

AUTORES: MARISSOL LEITE, ELENARA PEREIRA VENTURA GUAJAJARA, SANDERSON SILVA, WESLEY LIMA 

DA SILVA, SIDNEI CERQUEIRA DOS SANTOS 
RESUMO: A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para remediar áreas contaminadas com metais pesados. Esta 

técnica possui grande vantagem devido à alta diversidade de vegetais que podem ser encontrados na natureza. Este trabalho teve 

como objetivo fazer o levantamento tecnológico dos métodos de fitorremediação usados na recuperação de ambientes 

impactados por metais pesados. A pesquisa foi realizada nos bancos de dados de patentes do Escritório Europeu de Patentes 

(Espacenet®) e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), utilizando as palavras-chave: remediação, planta, solo, 

metal pesado, recuperação e fitorremediação, e os códigos B09C1/00 e A01H5/00 da Classificação Internacional de Patentes. A 

China foi o destaque nesta pesquisa, apresentando os principais inventores e universidades detentoras de patentes, tendo o auge 

de depósito no ano de 2009. A técnica de fitorremediação mais utilizada foi a fitoextração. As tecnologias fitorremediadoras se 

mostram bastante promissoras para atender o mercado que é cada vez mais exigente e preocupado com os impactos ambientais. 

 

TÍTULO: FONTES DE FOMENTO À INOVAÇÃO APLICADAS AO POLO DE INFORMÁTICA DE ILHÉUS, BA 

AUTORES: RAFAELE PAZ COMIN, MARCELO SILVA BORGES, MARILÍS PEREIRA MOURA, SILVIO LUIS COMIN, 

GESIL SAMPAIO SEGUNDO 
RESUMO: O presente artigo aborda a efetividade de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação a partir de 

levantamento e análise das principais fontes de financiamento e incentivos à inovação em um polo industrial relacionado a setor 

considerado prioritário. O trabalho realizou uma pesquisa exploratória como forma de pesquisa bibliográfica possibilitando uma 

abordagem da inovação sob a perspectiva da regulamentação e do financiamento governamental, aferindo-se o papel do governo 

nesse processo e das instituições beneficiadas pelo governo quanto à forma como elas se utilizam desse financiamento, 

sobretudo as empresas instaladas no Polo de Informática de Ilhéus – BA. Conclui-se que políticas públicas de incentivos, se não 

aliadas a outras ações não são suficientes. Não há desenvolvimento regional sem ações coordenadas pelas diversas esferas do 

poder público que possam garantir que as empresas tenham todas as condições para seu crescimento. 

 

TÍTULO: FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AUTORES: CÉLIA REGINA SIMONETTI BARBALHO, ADELAIDE MARIA DE SOUZA ANTUNES 

RESUMO: Examina as questões inerentes a formação de competências para propriedade intelectual a luz do modelo executado 

pelo Japão desde 2002. Discute as implicações da Teoria da Competência com especial foco na Teoria do C.H.A. Aborda os 

aspectos intrínsecos à formação para a propriedade intelectual, sobretudo em função da economia contemporânea ser baseada em 

conhecimento e na inovação. Assume que tal formação é multifacetada, multidisciplinar e multinacional em vista da ampla 

perspectiva que ela envolve. Discorre sobre as dimensões das estratégias formadoras do modelo adotado pelo governo japonês 

no âmbito do ensino infantil, fundamental, médio e superior adotados para conduzir o Japão ao papel de protagonista na 

sociedade do conhecimento. 
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TÍTULO: FORMAS DE TRANSBORDAMENTO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA E SEUS IMPACTOS NA DINÂMICA 

SOCIOECONÔMICA - O ESTUDO SOBRE NOVOS TENSOATIVOS NA RECUPERAÇÃO AVANÇADA DO PETRÓLEO 
AUTORES: CAIO VICTOR MACÊDO PEREIRA, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES, CARLOS ALEXANDRE 

CAMARGO DE ABREU 
RESUMO: As universidades e instituições de pesquisa têm no Brasil um papel importante no processo de inovação, já que as 

mesmas dispõem de capital intelectual.  Na busca de que as pesquisas possam apresentar soluções para os problemas existentes, 

este artigo discute estratégias para transbordá-las para o mercado. Com intuito que o objeto de estudo, a pesquisa “Obtenção de 

novos tensoativos na recuperação avançada de petróleo” da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), se tornasse 

uma inovação, este artigo a direcionou para Inovação Aberta, pois foi verificado que a indústria de recuperação do petróleo 

precisa de colaboradores externos. O artigo tem natureza exploratória e descritiva, tendo sido avaliado a vantagem econômica 

dessa tecnologia advinda da pesquisa frente a outros métodos e os mercados impactados no Brasil e no Rio Grande do Norte 

(RN). 

 

TÍTULO: GAMIFICAÇÃO DO APRENDIZADO: UMA ESTRATÉGIA PARA DIVULGAÇÃO DOS NITS 

AUTORES: RENATA FARIAS FERNANDES, MARIANA CHAVES ANTENOR, JULIANA SANTOS ANDRADE, 

MARTÔNIO MENDES LEITÃO BARROS FILHO, NATHALIA CAVALCANTE SOUSA MENEZES, ANDRÉ LUIZ 

CARNEIRO DE ARAÚJO CORREIO 
RESUMO: A Lei de Inovação, promulgada em 2014, estabeleceu a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) nas 

Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs). Dentre suas competências, o NIT deve possuir habilidade para cooperar 

com o ambiente interno (ICT) e o ambiente externo (empresas e demais atores do ecossistema de inovação). Contudo, o principal 

desafio tem sido buscar ser conhecido e reconhecido diante da sociedade. Para isso foi desenvolvido um game, a partir de uma 

metodologia que utiliza estratégias de ensino aplicadas à gamificação, com o objetivo de difundir o papel dos NITs e 

proporcionar aos participantes simulação de atividades similares às realizadas pelos Núcleos dentro da estrutura das ICTs. 

Conclui-se que a gamificação é um excelente instrumento de disseminação do conhecimento, principalmente para o público mais 

jovem. Grande parte dos participantes que brincaram no jogo tiveram oportunidade de conhecer a função dos NIT’s dentro de 

um ecossistema de inovação. 

 

TÍTULO: IMPACTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA ATRAVÉS DOS INVESTIMENTO PÚBLICOS: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DO DEPÓSITO DE PATENTES NO BRASIL 2007-2016. 
AUTORES: ANDREIA RODRIGUES FERREIRA BARO, JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA DE AMORIM, FRANCISCO 

JOSÉ PEIXOTO ROSÁRIO, NATALLYA DE ALMEIDA LEVINO 
RESUMO: A economia tem passado por intensas transformações ao longo dos últimos, setores que trabalham com alta 

tecnologia sofrem, dado as oscilações apresentadas pelo mercado. O processo de busca e seleção em setores de alta capacidade 

tecnológica é acompanhado por um processo de adaptação as ações tomadas pelo mercado, por meio de forças endógenas, as 

empresas traçam cursos e estratégias através de trajetórias tecnológicas definidas pelo mercado. No Brasil, o setor de Ciência e 

Tecnologia é afetado diretamente pelo investimento público, visto que maior parte dos recursos destinados a esse setor são 

alocados pelo Governo. O presente trabalho visa analisar o impacto de políticas públicas voltados ao setor de tecnologia nos 

últimos anos, assim também como os possíveis resultados de cortes orçamentários realizados nos últimos anos. Como conclusão 

do estudo, verificamos a queda de algumas ações de tecnologia, dado a diminuição do orçamento nessas áreas. O futuro poderá 

apresentar novas externalidades. 

 

TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE SIGNOS DISTINTIVOS PARA AS PEDRAS DE PIRENÓPOLIS: MARCA OU 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
AUTORES: ALESSANDRO AVENI, PEDRO ANISIO DE CAMARGO ALVES, PRISCILLA MARMENTINI CORREIO 

RESUMO: Estudo sobre a viabilidade de implantação de signos distintivos para as Pedras de Pirenópolis com recomendação da 

escolha de Marca ou de Indicação Geográfica de acordo com os objetivos da entidade requerente (pessoa jurídica interessada no 

registro da Marca ou da Indicação Geográfica e que detenha legitimidade). O nome “Pedras de Pirenópolis” possui destaque no 

mercado nacional de pisos e revestimentos, e distingue-se dos outros produtos similares no mercado. 

 

TÍTULO: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA AS UVAS FINAS DE MESA DE MARIALVA NO NOROESTE 

PARANAENSE 
AUTORES: WELITON MONTEIRO PERDOMO, REJANE SARTORI, PEDRO FONSECA CAMARGO 

RESUMO: O objetivo deste artigo é expor acerca do processo de qualificação da Indicação Geográfica (IG) de Marialva para 

produção de uvas finas de mesa. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória, pautada em pesquisa 

documental e de campo, empregando-se entrevista não estruturada. Os resultados evidenciam que o Município de Marialva 

obteve o registro de IG a partir de uma iniciativa do Sebrae Paraná Regional Noroeste. Contou com atuação de diversos outros 

atores, como produtores rurais, universidades e demais entidades. Trata-se de um processo complexo, pois o fato da uva ser 

produzida na região não garante o uso do selo distintivo, que deve ser atestada por profissionais, certificando que constitui 

peculiaridade quanto à produção. Ademais, ressalta-se a necessidade de estratégias de comunicação a serem utilizadas pelos 

municípios que possuem o reconhecimento da IG, propiciando maior renda para o produtor e movimentando positivamente a 

economia local. 
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TÍTULO: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI, CAROLINA LEITE DINIZ PANZOLINI, DANIELA SOARES COUTO SALDANHA, 

JÉSSICA PINTO LIMA CORREIO 
RESUMO: Temos por Indicações Geográficas a proteção dada ao território em função da fama local atribuída a um 

determinado produto ou serviço. Os estudos que envolvem o tema são dos mais diversos, entretanto, o presente artigo pretende 

apresentar uma análise das indicações geográficas e sua correlação com negociações internacionais. Será abordada a 

contextualização histórica, os entraves e os impactos econômicos das Indicações Geográficas, tudo em correlação com as 

negociações internacionais. No contexto histórico é significante constatar que desde tempo remotos era usual a citação de nomes 

geográficos para identificar produtos. O estudo compara conceitos de Indicações Geográficas e suas ramificações, seus impactos 

em âmbito nacional e internacional. Como resultado de pesquisa o estudo  apresenta considerações sob o sistema de políticas 

brasileiras relacionadas a propriedade intelectual e Indicações Geográficas, e entraves para as negociações internacionais, onde é 

possível identificar os pontos a serem explorados para garantir avanço e êxito nas tratativas internacionais. 

 

TÍTULO: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: AGREGAÇÃO DE VALOR DA RENDA DE BILRO DE SAUBARA 

AUTORES: VALDIR SILVA CONCEIÇÃO, ANGELA MACHADO ROCHA 

RESUMO: O objetivo é analisar a possibilidade de geração de valor da renda de bilro de Saubara através do registro de 

Indicação Geográfica (IG), verificando a evolução da importância dada ao tema, assim como debater a importância fundamental 

e estratégica da IG como um dos instrumentos geradores de valor e os seus aspectos mercadológicos, o que proporciona um 

diferencial competitivo para o produto no mercado nacional e internacional. A implantação de uma IG valoriza o produto e/ou 

serviço, o patrimônio cultural, o território, a diversidade, a identidade e a tradição da cultura local, a propriedade intelectual e a 

ancestralidade com o saber-fazer, padroniza o produto, garante a qualidade, capacita a mão de obra entre outros benefícios para a 

comunidade. A pesquisa vai ser do tipo empírico e de caráter qualitativo, utilizando como método a pesquisa bibliográfica, a 

revisão da literatura sobre a renda de bilro, o município de Saubara e a IG e os benefícios agregados advindos do registro de uma 

IG para as rendeiras e para o território no qual se encontra inserido. 

 

TÍTULO: INDICADORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO 

AUTORES: VALÉRIA MELO MENDONÇA, MÁRIO JORGE CAMPOS DOS SANTOS, RENATA SILVA-MANN, 

MARTA JEIDJANE BORGES RIBEIRO, PATRÍCIA BRANDÃO BARBOSA DA SILVA 
RESUMO: Os indicadores de ciência, tecnologia e inovação são dados estatísticos utilizados na elaboração de panoramas, 

cenários, e tendências sobre o avanço científico e tecnológico de uma dada temática, e são muito úteis para subsidiar a tomada de 

decisão e o planejamento de políticas públicas. Esta pesquisa buscou descrever os indicadores nacionais e internacionais de 

ciência, tecnologia e inovação. Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os principais indicadores brasileiros (Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e internacionais (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). Na produção científica tecnológica internacional o Brasil ocupa o 15º lugar; enquanto que no cenário global da 

competitividade ele ocupa o 61º lugar no ranking, demonstrando que o desempenho do país na área da inovação tecnológica não 

condiz com a sua potencialidade. 

 

TÍTULO: INOVAÇÕES DESENVOLVIDAS EM UNIVERSIDADES - A TRÍPLICE HÉLICE ATUANDO NO 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE COMBUSTÍVEIS 
AUTORES: STHEFANIA FERNANDES SILVA, LENISE SOUZA CARDOSO DE ANDRADE, ALYSSON FERREIRA DA 

SILVA, CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU 
RESUMO: A busca incessante do setor produtivo por inovações tem intensificado a procura por novas formas de gerar 

tecnologia, encontrando nas pesquisas realizadas nas universidades e centros de pesquisa um meio perspicaz de atingir esse 

objetivo. Essa necessidade fez a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis buscar métodos mais eficientes 

para realização das análises de conformidade de combustíveis e por isso, existem várias pesquisas e estudos voltados para essa 

área. Diante disso, partindo da análise do conceito tríplice hélice, das relações universidade-empresa e exemplos do 

transbordamento da produção científica bem sucedidas nas universidades do Brasil e do mundo, esse artigo analisa a importância 

do estímulo à inovação e economia do mercado de combustíveis brasileiro a partir do transbordamento de pesquisas científicas 

que visam o desenvolvimento e aperfeiçoamento do métodos analíticos de combustíveis. 

 

TÍTULO: INOVAÇÕES INCLUSIVAS EM REGIÕES PERIFÉRICAS: UM ESTUDO DO ARRANJO PRODUTIVO 

LOCAL DE MANDIOCA NO AGRESTE ALAGOANO 
AUTORES: JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA DE AMORIM, FRANCISCO JOSÉ PEIXOTO ROSÁRIO, NATALLYA DE 

ALMEIDA LEVINO, PAULINE MARIA REIS COSTA, DÉBORA CRISTINA DA SILVA LIMA 
RESUMO: A atividade de mandiocultura consiste em uma das atividades mais antigas ligadas a agricultura, no Brasil, 

impulsionada pelo Pará, Paraná, Bahia, Maranhão e São Paulo, produzindo 58% da produção nacional, segundo dados da 

Produção Agrícola Municipal (PAM/IBGE, 2018). Alagoas ocupa a 16ª posição no ranking nacional com 1% da produção, no 

Nordeste é o 5º em produção, com 6%, sempre acompanhado o aumento da produção e preços nacionais. O estudo buscou 

analisar os impactos das inovações inclusivas no APL de Mandiocultura em Alagoas, a partir das verificações iniciais, foi 

possível perceber que as inovações ocorridas, conforme níveis de inclusão apontados por Heeks et. al. (2013), seja do nível 1 ao 

nível 4, além da possibilidade de incremento na produção, dada a melhoria de novas variedades produtivas desenvolvidas pela 



 

 
Anais do VIII ProspeCT&I 2018 

 

Página 66 de 82 

EMBRAPA. Com isso, constata-se que o APL apresenta potencialidades, e potencialidades para o desenvolvimento de novos 

produtos, devido à melhoria dos cultivares. 

 

TÍTULO: LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS AO DESENVOLVIMENTO ÀS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL 

AUTORES: ALESSANDRA SOUSA CORDEIRO DE SÁ, SUELI MENELAU NOVAIS, PATRÍCIA DA SILVA 

NOGUEIRA, EVELYN SIQUEIRA BEZERRA DA SILVA 
RESUMO:  
O objetivo deste trabalho foi avaliar legislações e programas de apoio à estruturação e gestão das Indicações Geográficas (IGs), e 

a atuação dos múltiplos atores, no cenário federal, estadual e municipal, considerando que a atuação do poder público e privado 

no processo de construção de políticas públicas e ações estratégicas que fomentam o desenvolvimento às IGs no Brasil. IGs são 

ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios, tendo como aparato ao seu 

desenvolvimento legislações e programas governamentais. A pesquisa é qualitativa, do tipo descritiva, com coleta e análise 

bibliográfica e documental. O estudo identificou a participação de múltiplos atores, públicos e privados no processo do 

reconhecimento das IG, bem como as ações desenvolvidas dos programas governamentais. Contudo, foi observada a necessidade 

da participação do poder público municipal, no que tange a criação de políticas públicas e programas de fomento ao 

desenvolvimento às IGs em seus territórios. 

 

TÍTULO: LEVANTAMENTO PROSPECTIVO DOS PROCESSOS E TECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

COM ÊNFASE NOS EQUIPAMENTOS 
AUTORES: WEDJA TIMÓTEO VIEIRA, NIVEA DOS SANTOS BRAINER, RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA DE 

HOLANDA, TATIANE LUCIANO BALLIANO, JOÃO INÁCIO SOLETTI 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar legislações e programas de apoio à estruturação e gestão das Indicações 

Geográficas (IGs), e a atuação dos múltiplos atores, no cenário federal, estadual e municipal, considerando que a atuação do 

poder público e privado no processo de construção de políticas públicas e ações estratégicas que fomentam o desenvolvimento às 

IGs no Brasil. IGs são ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios, tendo 

como aparato ao seu desenvolvimento legislações e programas governamentais. A pesquisa é qualitativa, do tipo descritiva, com 

coleta e análise bibliográfica e documental. O estudo identificou a participação de múltiplos atores, públicos e privados no 

processo do reconhecimento das IG, bem como as ações desenvolvidas dos programas governamentais. Contudo, foi observada a 

necessidade da participação do poder público municipal, no que tange a criação de políticas públicas e programas de fomento ao 

desenvolvimento às IGs em seus territórios. 

 

TÍTULO: LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO E SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE ANTIRRETROVIRAIS E 

PROPRIEDADE INTELECTUAL NA “ÚLTIMA DÉCADA DA AIDS” 
AUTORES: SHEILA DE SOUZA CORRÊA DE MELO, SONIA CRISTINA SEQUEIRA GAMA, NATÁLIA BONELA DE 

OLIVEIRA, EDOARDO SIGAUD GONZALES 
RESUMO: O presente artigo busca discutir os sentidos e disputas em torno do licenciamento compulsório para medicamentos 

no marco da política externa brasileira a partir de um investimento bibliográfico sobre a produção de antirretrovirais a partir das 

reconfigurações do campo suscitadas pelas mais recentes inovações farmacológicas no que diz respeito à busca de uma cura para 

a AIDS e contenção do crescente avanço do HIV. Esse momento enunciado por alguns setores como a última década da AIDS 

condensa um conjunto muito heterogêneo de expectativas e interesses que compõem um campo de conflitos e disputas onde 

participam cientistas, agentes do mercado, Estado e sociedade produzindo assim tensões e reflexões importantes sobre aspectos 

relativos às próprias noções à propriedade, responsabilidade e lucro. 

 

TÍTULO: LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) PARA A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO, DA PESQUISA E INOVAÇÃO 
AUTORES: REGINA COELI ANDRADE MARQUES, MARIA HOSANA CONCEIÇÃO 

RESUMO: Este estudo analisa e descreve o perfil de internacionalização da Universidade de Brasília, dentro dos conceitos 

teóricos adotados em diversos países. Suas ações de internacionalização são iniciadas nas Unidades Acadêmicas e contam com o 

apoio da Assessoria de Assuntos Internacionais (INT/UnB) ao estabelecimento de parcerias estratégicas pelos acordos bilaterais 

e multilaterais com diversas instituições de ensino no exterior e, assim, promove a mobilidade docente de pesquisadores, bem 

como de seus estudantes. Por meio de diversos programas de intercâmbio recebe estudantes internacionais e envia seus 

estudantes para outras instituições no exterior. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e documental nas bases de 

dados da UnB. Sua localização é estratégica pela proximidade dos centros decisórios do poder nacional, das representações do 

corpo diplomático, dos organismos internacionais, das agências de fomento e de outros parceiros indispensáveis à sua evolução. 

Ao ultrapassar fronteiras e divulgar o conhecimento adquirido nas mais diversas instituições estrangeiras de ensino superior e de 

pesquisa, a UnB busca a excelência acadêmica, com inovação e trabalho incessante para ultrapassar seus próprios limites 

cotidianamente. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO DAS TECNOLOGIAS RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR MEIO DE 

DOCUMENTOS PATENTÁRIOS DEPOSITADOS NO BRASIL ENTRE 2009 E 2013 
AUTORES: MARIA ELISA MARCIANO MARTINEZ, MAURICIO DA SILVA MARTINS ALMEIDA 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo oferecer subsídios e reforçar o apoio à tomada de decisões baseadas em fatos 

relevantes e evidências concretas sobre a dinâmica do desenvolvimento tecnológico das tecnologias relacionadas à transferência 

de calor, pois, apresenta um mapeamento tecnológico por meio de busca de documentos patentários depositados no Brasil entre 

2009 e 2013, avaliando a evolução destas. A metodologia do trabalho utiliza a análise de depósitos de pedidos de patentes 

depositados no escritório brasileiro de patentes nos anos de 2009 a 2013 da classificação internacional de patentes (IPC) igual a 

“C09K5” - referente a matérias para trasnferências de calor. O principal sub-grupo encontrado foi a classificação IPC 

“C09K5/04” referente a materiais tendo efeito térmico acompanhado por uma mudança do estado físico (mudança do líquido 

para o vapor ou vice-versa). A principal forma de depósito utilizada é depósito via PCT (Tratado de Cooperação de Patentes), 

depósito internacional. Quanto aos países de origem, observa-se uma distribuição concentrada, com destaque para os Estados 

Unidos com 66% dos documentos patentários destas tecnologias. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO PROSPECTIVO DAS TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS NA MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

DO FERMENTADO ALCOÓLICO DO TOMATE E SEUS RESÍDUOS 
AUTORES: ROSANA CORREIA VIEIRA, WEDJA TIMÓTEO VIEIRA, NÍVEA DOS SANTOS BRAINER, RAFAEL DA 

SILVA OLIVEIRA DE HOLANDA, RENATA MARIA ROSAS GARCIA ALMEIDA, JOÃO INÁCIO SOLETTI, TATIANE 

LUCIANO BALLIANO 
RESUMO: Brasil destaca-se por ter a maior produção mundial de frutas. Contudo, o desperdício pós-colheita de algumas 

culturas gera prejuízos, existindo a necessidade de se desenvolver processos biotecnológicos que permitam a redução das perdas 

e também ocorra a utilização dos resíduos. A Elaboração de bebidas fermentadas representa alternativa de aproveitamento e com 

perspectiva promissora de consumo. Os métodos de prospecção tecnológica utilizados foram feitos, inicialmente, através de 

buscas de anterioridade e similaridade em bancos de dados de patentes e artigos científicos, nacionais e internacionais. Assim, 

este trabalho apresenta a fase da inteligência competitiva, onde são identificadas, mapeadas, coletadas, tratadas e analisadas de 

informações extraídas das bases de patentes para geração de mapas de conhecimento. Com os resultados alcançados, foi possível 

identificar o percentual de documentos de patentes depositados pela área acadêmica, empresas, instituições de pesquisa e pessoas 

físicas, além de identificar as rotas tecnológicas e empresas detentoras das tecnologias no mundo. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DAS PATENTES DESENVOLVIDAS A PARTIR DA TECNOLOGIA 

BLOCKCHAIN: UM CENÁRIO GLOBAL 
AUTORES: VINÍCIUS JOSÉ FERRO GOMES, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHOA, TYGRA FERREIRA DA SILVA 

SANTOS 
RESUMO: O Blockchain é a tecnologia que permitiu a criação da criptomoeda bitcoin, funcionando como uma espécie de 

livro-razão, no qual são armazenados dados sem a possibilidade de alteração; suas transações não necessitam de intermediários, 

ocorrem através de tecnologia descentralizada em uma rede ponto-a-ponto. Este trabalho prospectivo tem por objetivo investigar 

a evolução de produtos tecnológicos desenvolvidos a partir da tecnologia Blockchain, mostrando a versatilidade e a 

aplicabilidade dessa tecnologia nas mais diversas áreas. Também se buscou categorizar os inventos, pontuar quais setores 

encontram-se em destaque e evidenciar inventores, bem como depositantes envolvidos com essa tecnologia. A pesquisa foi 

realizada em documentos científicos na base de dados Scopus e, para patentes, foi utilizada a ferramenta Questel-Orbit®, com 

cobertura de publicações de 87 escritórios nacionais e 6 escritórios regionais. As investigações  foram realizadas no mês de maio 

de 2018 e trouxeram o quantitativo de 1256 documentos científicos, entre eles 375 artigos, já o resultado da busca patentária 

revelou 1548 patentes relacionadas à tecnologia Blockchain, mostrando um crescimento de documentos relativos à tecnologia a 

partir do ano de 2015. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DO CANABIDIOL (CBD) PARA FINALIDADES FARMACÊUTICAS NO 

BRASIL 
AUTORES: ELTON HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO AJALA SORGATO, RAMON CARDEAL 

SILVA, POLLYANNA KARINE DA SILVA MARTINS, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHÔA, JOSEALDO TONHOLO 
RESUMO: O uso de derivados da Cannabis sativa como insumo gerador de inovações na indústria farmacêutica tem sido 

incrementado nos últimos anos, consequência da descoberta da utilidade de seus componentes em usos médicos e da 

desestigmatização de seu porte em diversos países. Um dos princípios ativos da Cannabis é o Canabidiol (CBD) que possui 

potencial terapêutico para uso nos casos de ansiedade, epilepsia, convulsão, tratamento para distúrbio do sono, além de conter 

propriedades anti-inflamatórias. Este trabalho busca realizar um mapeamento tecnológico do Canabidiol em território brasileiro, 

por meio de análises dos processos de pedidos de patentes, levando em consideração os resultados específicos dos processos 

relacionados a finalidades farmacêuticas (classificação A61K) e enfatizando os principais depositantes que investem em 

inovação na indústria farmacêutica utilizando a substância química encontrada na Cannabis sativa. Foi ainda realizada uma 

comparação cenário internacional para esta droga. Como resultado foi identificado que países estrangeiros são os únicos 

depositantes no INPI de processos relacionados a finalidades farmacêuticas utilizando o canabidiol. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DE COMPUTADOR DE PLACA ÚNICA 

AUTORES: GILTON JOSE FERREIRA DA SILVA, JOAO ANTONIO BELMINO DOS SANTOS 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo a realização de um mapeamento tecnológico e científico sobre os 

Computadores de Placa Única. Foram pesquisadas as patentes disponíveis na base internacional da World Intellectual Property 

Organization (WIPO), e as publicações científicas presentes na base de dados da Scopus, acessado pelo portal de Periódicos da 
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CAPES. Relatou-se que o número de pedidos de patentes é inferior ao quantitativo de trabalhos publicados na academia. A 

China é o país com maior número de deposito de patentes e os Estados Unidos o que mais publica artigos. O Brasil aparece com 

19 publicações nas bases de trabalhos acadêmicos e não aparece nas bases de patentes internacionais. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DE NOVAS COMPOSIÇÕES INIBIDORAS DE CORROSÃO 

AUTORES: WILLIAMS RAPHAEL MORAIS, JACEGUAI SOARES DA SILVA, GLEYBHSON FELIPE DOS SANTOS 

ALVES, KAROLINA BERTULINO DA SILVA, CARMEM LÚCIA DE PAIVA E SILVA ZANTA, JOSEALDO TONHOLO 
RESUMO: A corrosão pode ser definida como sendo a deterioração que ocorre quando um material (normalmente um metal) 

reage com seu ambiente, levando à perda de suas propriedades. Processos corrosivos causam grandes problemas nas mais 

variadas atividades, como por exemplo, nas indústrias química e petrolífera, nos meios de transportes e de comunicação, na 

odontologia, na medicina e em obras de arte como monumentos e esculturas. Nesse intuito, o presente artigo objetivou realizar 

um levantamento dos tipos de inibidores de corrosão, as suas aplicabilidades, principais substâncias e/ou materiais aplicados 

com essa finalidade. Assim, foram efetuadas buscas em bases de natureza tecnológica e em bases de produção científica. Em 

relação à classificação internacional, International Patent Classification (IPC), foram recuperados 20 códigos distintos. O estudo 

realizado mostrou que os estudos sobre inibidores de corrosão têm crescido com o passar dos anos, principalmente nos últimos 

10 anos. 

 

TÍTULO: MARMELADA DE SANTA LUZIA: ANÁLISE DA POTENCIALIDADE DE LUZIÂNIA E REGIÃO PARA 

UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
AUTORES: ALESSANDRO AVENI, ANDREI SIMÃO DE MELLO, FABIO LIMA CORDEIRO, DANIELA SOARES 

COUTO SALDANHA, DEBORA MENDES CARVALHO 
RESUMO: O presente trabalho relata uma pesquisa exploratória desenvolvida com visitas de campo e pesquisa bibliográfica, 

com o objetivo de analisar elementos para viabilidade de pedido de registro de Indicação Geográfica para o produto Marmelada 

de Santa Luzia em Luziânia (GO). A análise realizada teve como base os dispositivos legais pertinentes ao tema e apresenta um 

breve esboço histórico do surgimento do produto na região, demonstra as características de produção que envolvem saberes 

locais e identifica diversos elementos que denotam como o produto é popularmente conhecido, ou seja, que comprovam a sua 

notoriedade e boa fama. Conclui que o produto apresenta potencial para registro de uma Indicação Geográfica na modalidade de 

Indicação de Procedência, mas que estudos técnicos e econômicos mais aprofundados são necessários para obtenção do registro 

perante o INPI. 

 

TÍTULO: MODELO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE INCENTIVO AO 

DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
AUTORES: NÚBIA MOURA RIBEIRO, ELIAS RAMOS-DE-SOUZA, EDUARDO OLIVEIRA DE BRITO 

RESUMO: A inovação é fundamental para a competitividade e o desenvolvimento; por isso, possuir um sistema de inovação 

consolidado, composto por instituições eficientes e ativas no processo de incentivo e desenvolvimento da inovação, torna-se 

essencial. Nesse sentido, verifica-se uma tentativa do Estado de incentivar e consolidar a cultura inovativa e apoiar a criação e 

fortalecimento de agentes participantes do sistema de inovação. Dentre esses agentes, os núcleos de inovação tecnológica vêm 

sendo cada vez mais reconhecidos como um dos elementos-chave para a atividade inovativa e o processo de transferência de 

tecnologia. Corroborando com essa afirmação, o novo marco legal, Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, ampliou as 

competências dos NIT. Junta-se a esse fato, o incentivo das agências de fomento em incentivar a criação, estruturação, 

consolidação, e a capacitação da equipe, dos núcleos de inovação tecnológica. Por meio de revisão bibliográfica e documental, 

este trabalho tem como objetivo propor um modelo de análise de ações da política pública de apoio a implementação e 

desenvolvimentos de NITs. O modelo teve seus indicadores inspirados no modelo de avaliação de Giovanni (2009), no Modelo 

de Excelência em Gestão Pública e melhores práticas para gestão de NITs apresentadas por Santos (2009). 

 

TÍTULO: NANOTECNOLOGIA: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

AUTORES: DIEGO FIALKOSKI, CARLOS RICARDO MANECK MALFATTI 

RESUMO: A Nanotecnologia é a tecnologia que estuda a matéria em nanoescala, em escala atômica e molecular. Essa 

tecnologia é empregada na modernização de setores industriais e tecnológicos como a tecnologia da informação, energia, meio 

ambiente, segurança, tecnologia de alimentos, transporte e até na medicina. O estudo prospectivo analisou o avanço das 

pesquisas em nanotecnologia, precisamente nas publicações de artigos e nos depósitos de patentes no período de 1997 até 2017. 

As bases de dados pesquisadas foram o Periódico CAPES para artigos e o INPI e USPTO para depósito de patentes. Constatou-

se uma grande quantidade de artigos e apenas 7 patentes no Brasil, enquanto que na base de patentes americanas encontrou-se 79 

patentes nos últimos 20 anos. O estudo prospectivo demonstra, que nos Estados Unidos os indicadores de pesquisa e 

desenvolvimento da tecnologia, bem como a sua transformação em produto é maior. 

 

TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E A INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

AUTORES: ALINE DE GÓES LIMA AMARAL, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHOA, JOÃO PAULO LIMA SANTOS, 

KALINE SILVA DOS SANTOS, YURI CARLOS TIETRE DE ARAÚJO 
RESUMO: A Nanotecnologia é a tecnologia que estuda a matéria em nanoescala, em escala atômica e molecular. Essa 

tecnologia é empregada na modernização de setores industriais e tecnológicos como a tecnologia da informação, energia, meio 

ambiente, segurança, tecnologia de alimentos, transporte e até na medicina. O estudo prospectivo analisou o avanço das 
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pesquisas em nanotecnologia, precisamente nas publicações de artigos e nos depósitos de patentes no período de 1997 até 2017. 

As bases de dados pesquisadas foram o Periódico CAPES para artigos e o INPI e USPTO para depósito de patentes. Constatou-

se uma grande quantidade de artigos e apenas 7 patentes no Brasil, enquanto que na base de patentes americanas encontrou-se 79 

patentes nos últimos 20 anos. O estudo prospectivo demonstra, que nos Estados Unidos os indicadores de pesquisa e 

desenvolvimento da tecnologia, bem como a sua transformação em produto é maior. 

 

TÍTULO: O ENSINO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO EMPREENDEDORISMO COMO ESTÍMULO À 

INOVAÇÃO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
AUTORES: JOYCE CAROLINA LINS GUILHERMAT, PIERRE BARNABÉ ESCODRO, SILVIA BEATRIZ BEGER 

UCHÔA, ANDREIZA MARCIA MAIA OLIVEIRA 
RESUMO: Apresenta os resultados de pesquisa quantitativa-qualitativa realizada no sítio eletrônico da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL). Objetiva a análise das ementas das disciplinas veiculadas nos projetos dos programas de pós-graduação stricto 

sensu da UFAL, acerca do ensino da temática da propriedade intelectual e do empreendedorismo. Investiga também a quantidade 

de grupos de pesquisa certificados e atualizados junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DGP/CNPq), relacionados com os referidos temas e vinculados à UFAL. 

Considerando o levantamento da literatura e os dados obtidos, conclui-se pela necessidade de mais estudos sobre as causas que 

ensejam a pequena quantidade de cursos de pós-graduação stricto sensu que ofertam disciplinas relacionadas com o ensino da 

propriedade intelectual e do empreendedorismo na UFAL. 

 

TÍTULO: O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VULNERÁVEIS NA CASA 

AZUL FELIPE AUGUSTO EM BRASILIA (DF) 
AUTORES: ALESSANDRO AVENI, ANDREI SIMAO DE MELLO 

RESUMO: O Trabalho relata uma pesquisa feita na Casa Azul Felipe Augusto de Brasília, uma organização civil sem fim 

lucrativo onde é desenvolvida uma tecnologia social para ensino e educação de crianças e adolescente vulneráveis no DF. A 

pesquisa parte da análise do método de ensino de empreendedorismo e da interação entre a organização social e outras entidades 

doadoras de serviços (SEBRAE, SENAS , Instituto Coca Cola). A Casa Azul Felipe Augusto da conta de abrigar quase 200 

crianças e desenvolve também uma incubadora social. O estudo de caso é fundamental para entender como é desenvolvido o 

ensino para crianças e adolescentes vulneráveis e como a tecnologia desenvolvida da Casa Azul Felipe Augusto apoia e 

desenvolve projetos sociais com a comunidade e as famílias. Os resultados mostram que a tecnologia social é robusta e pode ser 

reutilizada se tiver um manual pedagógico e para professores e alunos e treinamento para todos os funcionários e voluntários 

envolvidos. 

 

TÍTULO: O USO DA PROSPECÇÃO COMO FERRAMENTA NA BUSCA DE TECNOLOGIAS DE GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 
AUTORES: LAUDILENE MACEDO BISPO, JOSIELE FERREIRA DO NASCIMENTO, MARCELO SOARES TELES 

SANTOS 
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo principal utilizar a prospecção tecnológica de patentes concedidas no âmbito 

nacional para conhecer as inovações no segmento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) no Brasil, em especial as etapas 

de não geração, redução e reutilização, destacadas como prioritárias ao gerenciamento, segundo a Lei n° 12.305/2010, da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. A busca foi feita na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 

através da International Patent Classification (IPC) com os códigos de classificação “B09B3/00 (Destruição de lixo sólido ou 

transformação em algo útil ou inofensivo)”, “C08J11/00 (Recuperação ou reaproveitamento de materiais residuais)”. Como 

resultados da prospecção, foram encontradas 577 patentes, sendo que, apenas 27 patentes (4,7 %) foram relacionadas com as três 

primeiras prioridades do GRS. As novas regulamentações exigidas para as atividades relacionadas com resíduos sólidos 

estimularam ações em educação ambiental e investimentos em tecnologia e inovação no setor. 

 

TÍTULO: OS REGISTROS DE MARCAS NO BRASIL: UMA PROPOSTA DE UM GUIA PRÁTICO PARA FACILITAR O 

DEPÓSITO NO INPI 
AUTORES: TAYNAN SANTOS PEREIRA, MARIA HOSANA CONCEIÇÃO 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo descrever a experiência de elaboração de um guia prático que auxilia os 

empreendedores a efetivarem o registro de suas marcas no INPI. A confecção desse guia foi feita tendo por base a literatura e a 

experiência profissional do pesquisador. A versão final do guia foi validada pelos participantes e constitui instrumento que 

auxilia no processo de registro de marcas. Para os participantes, o guia prático os auxiliou na solicitação de registro de marcas. 

 

TÍTULO: PARQUES TECNOLÓGICOS: CONCEITOS E REQUISITOS BÁSICOS PARA A IMPLANTAÇÃO COM 

SUCESSO 
AUTORES: ANGELO JOSÉ MARCOLINO JUNIOR, MICHAEL DOUGLAS CAMILO, ONIVALDO FLORES JUNIOR, 

MARCELO FARID PEREIRA 
RESUMO: Um efetivo processo de inovação deve ser construído sobre estruturas sólidas para que o novo produto ou processo 

seja inserido com êxito no mercado. É recomendável o amparo por um modelo como o da Hélice Tríplice. No intuito de auxiliar 

na relação entre os três integrantes deste modelo, municípios têm destinado espaços para a implantação de parques tecnológicos. 

Entretanto, tal implantação é uma atividade complexa e se não for executada de maneira estruturada, pode não alcançar os 
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resultados almejados. Este trabalho objetiva apresentar os requisitos básicos para a implantação com sucesso de parques 

tecnológicos. Para dar suporte a este estudo, efetuou-se uma revisão da literatura sobre aspectos relacionados à economia, 

inovação, hélice tríplice e parques tecnológicos. Como resultado, observou-se que características como infraestrutura, existência 

de universidades, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica, empreendedores e disponibilização de recursos financeiros 

são requisitos que contribuem para a implantação com sucesso de parques tecnológicos. 

 

TÍTULO: PESQUISA & INOVAÇÃO: A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AUTORES: EDCLEYTON B. F. SILVA, MARINA REZENDE SANTOS COELHO, MARINA VASCONCELOS VILAÇA 

SANTOS, RODRIGO SOUZA LEITE 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo construir um diagnóstico da propriedade intelectual produzida pelos Institutos de 

Ciência e Tecnologia – ICT’s, vinculadas à RMPI, no Estado de Minas Gerais. Buscou-se mapear os depósitos realizados pelas 

ICT’s, junto ao INPI, apresentar a produção intelectual dessas instituições, além de identificar os tipos de Propriedades 

Intelectuais mais recorrentes no Estado. São descritas a frequência das ocorrências dos tipos de propriedade intelectual dessas 

instituições. Os resultados demonstram que os depósitos de Patentes são os tipos de Propriedade Intelectual de maior predomínio 

no âmbito das ICT’s do Estado de Minas Gerais, que somam 1004 propriedades. Com a análise realizada no presente artigo, foi 

possível perceber que há uma integração entre as ICT’s mineiras no que se refere à Propriedade Intelectual, ocasionado pelo 

fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, com o objetivo de desenvolver produtos inovadores e assim 

melhorar a qualidade de vida da sociedade. 

 

TÍTULO: PESQUISA EXPLORATÓRIA COMPARATIVA ENTRE ARTIGOS E PATENTES SOBRE NÍVEL DE 

MATURIADA TECNOLÓGICA 
AUTORES: ANDRE GOES PATERNOSTRO, CRISTINA MARIA ASSIS LOPES QUINTELLA, HANDERSON JORGE 

DOURADO LEITE 
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar uma analise comparativa nas bases de dados de artigos e patentes 

visando identificar os principais atores pela utilização dos termos de maturidade tecnológica. Para tal foi realizada uma analise 

comparativa nas bases de dados de artigos (Web of Science; Scopus; Periodicos CAPES; Google Academics) e nas bases de 

patentes (Derwent; Orbit; WIPO – PATENTSCOPE; SPACENET; PatenteInspiration). Para análise dos dados foram escolhidas 

as bases do Scopus (2.787) o Orbit (110).  Os artigos fazendo referência a maturidade tecnológica teve início em 1991 e as 

patentes em 1998. As áreas tecnologias que se sobressaíram foram as de engenharia (1.947) e ciências da computação (540) para 

os artigos. Já para patentes eles se concentram na classe G06 (70) que simuladores os quais se referem aos métodos de computar 

condições existentes ou previstas em um sistema ou dispositivo real. O pais que se destaca tanto com o número de artigos 

(1.307) e patentes (48) são dos Estados Unidos. As empresas de maior relevância estão concentras no mesmo setor que é o 

aeroespacial (NASA, RAYTHEON, BOEING, SAFRAN THALES GROUP). 

 

TÍTULO: PESQUISA EXPLORATÓRIA DAS PATENTES DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIA 

CHAGASI 
AUTORES: CAROLINA CARVALHO DOS SANTOS LIRA, ANA CAROLINA PONTES DE MIRANDA MARANHÃO, 

TATIANE LUCIANO BALLIANO, JOÃO INÁCIO SOLETTI, PIERRE BARNABÉ ESCODRO 
RESUMO: A Leishmaniose Visceral é uma zoonose causada pelo protozoário Leishmania infantum chagasi e está presente em 

regiões tropicais do mundo todo. Essa doença é transmitida por um mosquito flebótomo e apresenta-se principalmente em áreas 

de agrupamentos humanos e em populações subdesenvolvidas, embora possa apresentar-se tanto em zonas rurais quanto peri-

urbanas. O diagnóstico da Leishmaniose Visceral dá-se principalmente por exames sorológicos, porém alguns países vêm 

desenvolvendo os próprios métodos de diagnóstico e patenteando essas descobertas. O objetivo deste trabalho foi fazer uma 

pesquisa exploratória das patentes destes métodos de diagnóstico, bem como descrever os principais países que buscam novas 

formas de diagnosticar e erradicar essa doença de sua população. 

 

TÍTULO: PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E O CRESCIMENTO DOS MESTRADOS PROFISSIONAIS NO 

BRASIL 
AUTORES: ELICIANA SELVINA FERREIRA MENDES VIEIRA, CÂNDIDA BEATRIZ OLIVEIRA DE JESUS 

RESUMO: O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) tem sido uma ferramenta usada pela Companhia de Aperfeiçoamento 

de Pessoal para Ensino Superior (CAPES) para sistematizar esforços e otimizar resultados. Neste trabalho, foi realizado um 

exame do PNPG do período 2011-2020, o primeiro a contemplar uma década, por meio de uma revisão bibliográfica e coleta de 

dados sobre o cenário da Pós-Graduação. Dentre os resultados observados foram, principalmente, a formação de um Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e o crescimento de mais de duzentos em certas áreas do conhecimento. No mestrado 

profissional, ainda que normatizado em 1998, não foi diferente. Assim, tendo dados até 2017, notabiliza-se a necessidade de uma 

leitura estratégica dessa modalidade para pensar o ano de 2030, que dentre outros aspectos poderia incluir a distribuição por 

pesos na participação de parceiros acadêmicos, ou não, para o aceite do Apresentação de Propostas de Cursos Novos (APCN). 

 

TÍTULO: PLÁSTICO FEITO A PARTIR DO ETANOL DA CANA-DE-AÇÚCAR 

AUTORES: CLAUDIO COSTA DE SANTANA, CLEITON CORREIA VIANA 

RESUMO: Na Pesquisa FAPESB o texto intitulado “Plástico renovável”, traz como introdução a temática nos seguintes 

termos; “O forte aquecimento do mercado consumidor e a pressão nos custos das matérias-primas originadas do petróleo têm 
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levado as indústrias de plástico a buscar, em fontes renováveis, matérias-primas substitutas para seus produtos. Plásticos feitos a 

partir do etanol de cana-de-açúcar, que podem ser reutilizados num processo de reciclagem, além de polímeros biodegradáveis 

produzidos por bactérias alimentadas por sacarose e outras substâncias estão na linha de frente de pesquisas e investimentos 

anunciados por gigantes petroquímicas como Dow Química, Braskem e Oxiteno, fabricantes de resinas plásticas feitas a partir da 

nafta e de outras matérias-primas derivadas do petróleo. A Braskem, referência internacional em inovação e líder latino-

americana em produção de resinas, investiu desde 1998 U$ 5 milhões em pesquisa e desenvolvimento para chegar a um 

polietileno certificado a partir de álcool da cana, chamado de “polímero verde”. O Plástico Verde da cana-de-açúcar agora é 

utilizado para a criação de peças no espaço, graças a uma parceria da Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das 

Américas, com a Made In Space, empresa norte-americana líder no desenvolvimento de impressoras 3D para operação em 

gravidade zero e fornecedora da NASA. A tecnologia permite a manufatura de ferramentas e peças de reposição no espaço em 

resina de origem renovável, dando mais autonomia às missões espaciais. 

 

TÍTULO: POTENCIAIS TECNOLÓGICOS E PATENTEABILIDADE DE TECNOLOGIAS DERIVADAS DE EXTRATOS 

VEGETAIS 
AUTORES: LUIZA XAVIER DA SILVA TENÓRIO, SARAH SAMPAIO PY-DANIEL, LARISSE ARAÚJO LIMA, 

LINCOLN PINHEIRO OLIVEIRA, THIAGO LARA FERNANDES, GRACE FERREIRA GHESTI, MARCIO LIMA DA 

SILVA 
RESUMO: Diante de certas dificuldades com o desenvolvimento de tecnologias oriundas de organismos vegetais, o presente 

estudo visa averiguar o panorama das tecnologias desenvolvidas com derivados de extratos vegetais que foram protegidas por 

patente no Brasil e no mundo, e suas implicações. Para tal estudo, foram realizadas buscas patentárias dimensionadas nos 

últimos 10 anos de depósitos por meio de palavras-chaves e seus respectivos sinônimos, além de operadores booleanos. 

Ademais, foram aplicados filtros visando restringir o subdomínio técnico mais adequado. Os principais resultados evidenciaram 

que o Brasil possui uma baixa concentração de proteção de tecnologias derivadas de extratos vegetais, além destas estarem com 

status pendente. Observou-se, também, que as empresas apresentaram a maior concentração de famílias patentárias depositadas. 

Tais resultados podem ser em vista das políticas de incentivo à valorização da Propriedade Intelectual, pelas peculiaridades das 

legislações de cada país, assim como o incentivo da interação entre unidades bases de pesquisa e as empresas. 

 

TÍTULO: POTENCIAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO MEL NA RIDE-DF 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI, REGINA COELI ANDRADE MARQUES, CÍNTHIA XIMENES, CAROLINA 

ROBERTE DE OLIVEIRA 
RESUMO: Este artigo analisa o potencial de IG do mel na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno (RIDE). A pesquisa foi bibliográfica, com estudo descritivo, qualitativo, para identificar variáveis que influenciam o 

potencial de IG do mel, o qual possui qualidade superior ao de outras regiões pelo clima seco e com baixa umidade, que o torna 

mais puro. A apicultura está bem estabelecida e em crescimento; segundo a Associação de Apicultores do DF – APIDF a 

produção local é vendida toda na região, e uma IG pode enfraquecer a APIDF, pois outra entidade executaria o gerenciamento da 

IG. As dificuldades para o aumento da produção são depredações e roubos de colmeias, incêndios ambientais, uso de agrotóxicos 

no pasto apícola e falta de formação dos apicultores. Há necessidade de mais conhecimento sobre IG; um folder sobre IG e seus 

benefícios foi produzido para os apicultores da RIDE 

 

TÍTULO: POTENCIAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA INSTALAÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO COM 

ÊNFASE EM BIOTECNOLOGIA 
AUTORES: MARY PILLY DURÁN CANEDO GOMES, PATRÍCIA DE CARVALHO KIMURA, FERNANDA PAULA 

MANOSSO, RENAN MONTREZOL REJANI, MARCELO FARID PEREIRA 
RESUMO: Parques tecnológicos têm sido reconhecidos como instrumentos de integração de múltiplos atores, instituições e 

atividades relacionadas à promoção da cultura da inovação e competitividade de empresas. Entretanto, para a instalação desses 

empreendimentos é necessário que a região apresente condições mínimas de viabilidade. Desta forma, esttrabalho teve por 

objetivo analisar as vocações locais do Município de Maringá - PR para sediar um parque tecnológico com ênfase em 

biotecnologia. Considerando a temática proposta, optou-se por uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva. Os resultados 

alcançados apontam que, embora exista sinergia entre distintos atores e potencial de fatores-chave em prol do desenvolvimento 

do território maringaense, ainda nos parece precária e inexpressiva a quantidade de empresas biotecnológicas na região para 

convergir na instalação de tamanho empreendimento. 

 

TÍTULO: PRÁTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: UMA ANÁLISE MULTICASOS 

AUTORES: RENATA FARIAS FERNANDES, MARIANA CHAVES ANTENOR, JULIANA SANTOS ANDRADE, 

MARTÔNIO MENDES LEITÃO BARROS FILHO, ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE ARAÚJO 
RESUMO: As Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT´s) são importantes entes para o desenvolvimento da 

economia devido à sua capacidade de geração de conhecimentos e tecnologias. O objetivo deste estudo foi analisar três 

instituições com experiências em Gestão de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual, são elas: a Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP; a Universidade Estadual de São Paulo – USP; e, por fim, a Universidade de Brasília – UnB. 

Apesar destas universidades já atuarem no âmbito da Propriedade Intelectual há mais de 10 anos, elas ainda enfrentam 

dificuldades no que se refere à seleção de criações, passíveis de proteção, com potencial de comercialização e, também, não 

possuem metodologias bem definidas de valoração das tecnologias. Entretanto, mesmo diante dessas dificuldades, percebe-se um 
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amadurecimento das ações realizadas pelas agências e NIT’s, que vem trabalhando para atender o aumento da demanda de 

proteções e transferências e se adequarem ao novo marco regulatório de inovação. 

 

 

 

TÍTULO: PROBLEMAS METODOLOGICOS EM PESQUISA SOBRE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI 

RESUMO: Para que os NIT das Universidades possam apoiar o desenvolvimento das IG se faz preciso descrever a metodologia 

e abordagem escolhido para esta tarefa. O simples apoio ao pedido não é o tipo de apoio que pode resolver o problema de 

pesquisa e de execução que cada NIT deve desenvolver nas Universidades. O processo de pedido de uma IG envolve um projeto 

que possa abranger pesquisa, ensino (difundir a cultura de IG)  e extensão (apoio ao processo) para que as possíveis associações 

sejam acompanhadas no pedido e no desenvolvimento do projeto local. A articulação com entidades locais e nacionais que 

possam agilizar e ajudar nos processos é também uma tarefa que pode ser atribuída aos NITs. Em relação a isso falta uma 

metodologia completa e abrangente que possa assessorar os NIT nessa atividade que abrange, como já foi descrito pesquisa, 

ensino e extensão.  O presente trabalho trata de alguma tema metodológico que deve estar em um eventual manual de ações dos 

NITs. O resultado é ter todos os elementos para construção do processo e do material necessário aos NIT na tarefa de apoio a 

desenvolvimento de IG locais 

 

TÍTULO: PROCESSO DE PEDIDO E PROJETO DE PEDIDO DE INDICAÇÕES GEOEGRÀFICAS. MENOS 

BUROCRACIA E MAIS ESTRATÉGIA. 
AUTORES: ALESSANDRO AVENI 

RESUMO: O trabalho faz parte da pesquisa pós-doutoral do autor e desenvolve uma definição do processo que o NIT local 

deve executar para apoiar o pedido de criação da Indicação Geográfica - IG. Ao contrário da literatura encontrada, a criação de 

uma IG, não é somente um processo burocrático, técnico e legal, ligado a proteção da propriedade industrial. Avaliando 

propostas de várias agencias nacionais, o resultado da pesquisa aponta ao fato que para desenvolver o pedido de uma IG deve 

existir uma estratégia da associação e redes de stakeholders locais para apoiar o processo. Estes atores e exigências devem ser 

incorporadas na definição do processo de pedido. O processo assim não se limita a predisposição de documentação como 

apontado em diversos casos. O fluxograma apresentado como resultado do atual artigo  pode servir para melhorar os processos 

de intervenção de um NIT de base universitária em relação ao pedido e para apoiar a criação de IG no seu território. 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INOVAÇÃO SOCIAL: O CASO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE 

HORTICULTURA NO AGRESTE 
AUTORES: PAULINE REIS COSTA, FRANCISCO ROSÁRIO, DÉBORA LIMA 

RESUMO: A geração de valor e de conhecimento são tidas como importantes para que se fortaleça uma atividade produtiva 

geograficamente próxima. Isto permite que instituições público-privadas promovam ações coordenadas para fomentar o 

desenvolvimento socioeconômico deste território. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo discutir o processo de 

inovação social no Arranjo Produtivo Local de Horticultura no Agreste nas atividades da governança e na promoção de soluções 

locais que possam conduzir a mudança de cenários. Para tal, os métodos utilizados foramm entrevistas e coleta de dados 

secundários que foram sistematizados e confrontados qualitativamente para o desenho do contexto o qual o APL está inserido. 

Os resultados apontam para um avanço das atividades desempenhadas pelo Arranjo, fruto de ações coordenadas por Programas 

apoiadores. Porém a fragilidade das relações da Governança e a desvantagem competitiva fruto do formato demandam deste 

APL um olhar mais cuidadoso para a criação de valor. 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE PATENTES NO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AS 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
AUTORES: GEOVANE GOMES DE ARAUJO, ETELVINA MARIA MARQUES MOREIRA, LIDIANE OLIVEIRA 

ARAUJO, JOELIA MARQUES DE CARVALHO 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a produção de patentes nas instituições públicas cearenses de pesquisa, 

ciência e tecnologia, no período de 2009 a 2017. Foram analisadas as seguintes instituições: Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Regional do Cariri (URCA), Universidade Federal do Cariri 

(UFCA), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Esta pesquisa foi realizada através da 

exploração de dados bibliográficos e também pode ser considerada um estudo patentométrico, já que se tem nas patentes fontes 

de informação importantes para o desenvolvimento industrial. Os resultados obtidos mostram um avanço do número de 

depósitos de patentes, obtidas mediante o fortalecimento das políticas internas relacionadas à gestão de propriedade intelectual, 

com isso acarreta maior índice de proteção das invenções acadêmicas, garantindo direitos a propriedade, incentivando novas 

pesquisas e transferindo tecnologia para o mercado. 

 

TÍTULO: PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA UMA ACELERADORA DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 
AUTORES: AMÉRICO LEONARDO DE CARLOS BIFF, MARCELO FARID PEREIRA 
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RESUMO: As aceleradoras são organizações focadas na alavancagem de empresas de base tecnológica, principalmente 

negócios escalonáveis. Porém há pouco referencial quanto a sua estruturação e hierarquia. A razão dessa escassez se dá por 

serem organizações recentes, a primeira surgiu nos Estado Unidos em 2005, no Brasil somente em 2008. Desse modo o presente 

estudo teve por objetivo desenvolver uma proposta de estrutura organizacional para uma aceleradora de empresas de base 

tecnológica. A metodologia adotada foi a pesquisa referencial bibliográfica acerca de assuntos chaves, como: habitats de 

inovação; modelos de estruturas organizacionais. Afim de compor o conhecimento necessário para confecção da proposta da 

estrutura organizacional. O resultado foi a proposta de estrutura organizacional para uma aceleradora de empresas de base 

tecnológica, com base no modelo de estrutura organizacional em equipe. O modelo proposto servirá de base orientativa para 

estruturação de novas aceleradoras, ou mesmo adequação das já existentes. 

 

TÍTULO: PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM ALAGOAS: UMA ANÁLISE DOS DEPÓSITO DE MARCAS EM 

ALAGOAS 
AUTORES: ANDREIA RODRIGUES FERREIRA BARO, JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA DE AMORIM 

RESUMO: Neste artigo propõe-se mostrar os aspectos relevantes acerca do registro de marcas no Brasil e, em especial, o 

panorama alagoano. O objetivo central deste é analisar os dados que permeiam os pedidos de registro de marca no estado de 

Alagoas e questões sobre competitividade das organizações e o papel fundamental da marca para o desenvolvimento da empresa 

e do ambiente em que ela está inserida. Para desenvolvimento da pesquisa foram utilizados como materiais dos mais diversos 

tipos, tais como relatórios estatísticos, manuais de procedimentos, textos legais e obras voltadas ao tema, após a análise da 

conjuntura nacional e regional, realizou-se análise dos mesmos com a finalidade de demonstrar os aspectos acima mencionados. 

Ao fim, torna-se perceptível o avanço na proteção de marcas em Alagoas, dado os investimentos e ações do mercado, tornando 

clara a ideia de competitividade, onde a marca é utilizada como parâmetro fundamental acima da simples proteção. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE ARTIGOS E PATENTES SOBRE PLANTAS MEDICINAIS PRESENTES NA CAATINGA 

BRASILEIRA 
AUTORES: SANNYELE ALCANTARA EMILIANO, TATIANE LUCIANO BALLIANO 

RESUMO: Plantas medicinais possuem princípios ativos que ajudam no tratamento de doenças podendo levar a cura. São 

utilizadas por meio de chás ou infusões que devem ser ingeridos diariamente enquanto durar o tratamento. Ainda hoje, nas 

regiões mais pobres do país estas plantas vêm sendo comercializadas em feiras livres, mercados e encontradas em quintais para 

seu uso fitoterápico e utilizada como descrito acima. Entretanto, na última década as plantas medicinais têm se destacado como 

produto de valor agregado, onde o número de países que importam essa matéria prima vem se ampliando, compreendendo países 

como Alemanha, Estados Unidos, Singapura, Malásia e Japão, sendo os maiores importadores de plantas medicinais e 

aromáticas. Assim, este trabalho refere-se a um estudo prospectivo de artigos e patentes de espécies de plantas de interesse 

medicinal, onde são verificados alguns indicadores que demonstram a importância do conhecimento da utilização das mesmas 

bem como o interesse de mercado. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM KNX 

AUTORES: LUIZ ANDRÉ DA SILVA LIMA ANDRÉ LIMA, THAÍS TELLES QUEIROZ LIRA 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma prospecção tecnológica sobre as tecnologias educacionais que utilizam o protocolo 

KNX em seus sistemas. Tal protocolo consiste em um padrão de comunicação aberta para controlar sistemas de automação 

predial e residencial. Ao prospectar as tecnologias disponíveis no mercado, pretende-se desenvolver um produto para educação 

utilizando componentes do sistema KNX voltado para o processo de ensino e aprendizagem no âmbito dos cursos de Automação 

de Edifícios e Casas. Para tanto, foi realizado o levantamento em bases de dados nacionais e internacionais, acadêmica e de 

patentes. Os resultados apontam não existir um produto para facilitar a aprendizagem da tecnologia KNX no âmbito das 

instituições educacionais, demostrando a demanda em desenvolver um procedimento específico para gerar produtos que atendam 

às necessidades desse mercado, buscando a difusão de tal conhecimento de modo simples e facilitando a aplicação nessas 

instituições. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIAS EM CHATBOTS 

AUTORES: MARILÍS PEREIRA LIMA MOURA, MARIA ELISABETH DOS SANTOS RODRIGUES, RAFAELE PAZ 

COMIN CORREIO 
RESUMO: Para acompanhar as novas demandas do mercado e continuarem competitivas as empresas se empenham em 

mudanças e implementam novas tecnologias para interagir com seus clientes. Os chatbots (robôs de conversação) trouxeram uma 

nova solução quando o assunto é estreitar a relação com o usuário, por meio de uma interação mais dinâmica. Assim este artigo 

por meio de prospecção baseada em levantamento de artigos científicos pesquisados na Plataforma CAPES e busca de patentes 

por meio do sistema de busca e análise Orbit Intelligence realizou o mapeamento e análise de tecnologias em chatbots. Foi 

possível identificar os países com maior interesse, o aumento no número de patentes e publicações cientificas a partir de 2016, 

assim como uma mudança no foco das tecnologias em patentes solicitadas. Concluindo que as tecnologias em chatbots estão 

despertando o interesse dos inventores e pesquisadores, a fim de ampliar sua capacidade de interação e evidenciando seu 

potencial mercadológico. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DOS TIPOS DE PATENTES GERADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 

DE TRATAMENTO ELETROQUÍMICO E FOTOCATÁLISE HETEROGÊNIA 
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AUTORES: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA HOLANDA, CARMEM LÚCIA DE PAIVA E SILVA ZANTA, TATIANE 

LUCIANO BALLIANO, JOÃO INÁCIO SOLETTI, JOSÉ EDMUNDO ACCIOLY DE SOUSA, ROSANA CORREIA 

VIEIRA, WEDJA TIMÓTEO VIEIRA 
RESUMO: Visando promover um mapeamento dos trabalhos relacionados ao uso de processos eletroquímicos e/ou 

fotocatalíticos na remediação de efluentes da produção de sorvetes ou qualquer outro derivado do leite, utilizaram-se bancos de 

patentes (INPI, PI, WIPO, EPO e Lens) e de artigos (Periódicos indexados), de forma a esclarecer as tendências científicas e 

tecnológicas impostas a esse meio de produção. Identificou-se a liderança da China e EUA tanto na produção científica quanto 

na patentária em relação ao tema. Países como Brasil, Nova Zelândia e Índia foram identificados como bons desenvolvedores 

científicos, apesar da modesta produção tecnológica. A maior parte das patentes identificadas com o tema está classificadas com 

os códigos C02F, BO9B e C04B. Esses dados apontam uma oportunidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para 

gerar inovação tecnológica nessa área. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO REFERENTE A L-ASPARAGINASE DE ESCHERICHIA COLI, SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE, DE ORIGEM HUMANA: PATENTES E PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO E NO MERCADO 
AUTORES: LEONARDO SILVA LEITE, MELISSA DA SILVA CARVALHO, LUCAS DE OLIVEIRA ROSSETTI 

NASCIMENTO, LEILA COSTA DUARTE LONGA 
RESUMO: A L-asparaginase é uma enzima que está na lista dos medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde 

como um antineoplásico para tratamento da Leucemia Linfóide Aguda (LLA). O mercado nacional apresenta grandes 

oportunidades e alguns desafios, dentre eles, o desabastecimento pelo interrompimento da produção por fabricantes 

internacionais. Dessa forma, se faz necessário a busca por alternativas para disponibilização do medicamento à sociedade. Neste 

contexto, o presente estudo se propõe a apresentar cenário referente à propriedade industrial e mercado para L-asparaginase 

derivada de Escherichia coli, de Saccharomyces cerevisiae e de origem humana. Para isso, utilizou-se literatura patentária e 

outras fontes com intuito de definir alguns indicadores. Como resultado observou-se poucas famílias de patentes depositadas no 

mundo sendo 5% com correspondentes no Brasil o que pode representar uma oportunidade para o desenvolvimento nacional. O 

mercado apesar de pulverizado em âmbito internacional carece de produtores nacionais. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA APLICADA A TECNOLOGIAS DE COLETA DE ENERGIA SOLAR 

AUTORES: CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA, DANYLO CARVALHO MUCURY, ELAINE CRISTINA PEREIRA 

SILVA, MARCO ANTONIO DA CRUZ BORBA, RAFAEL LEITE PINTO DE ANDRADE, MARCIO LIMA DA SILVA 
RESUMO: O mundo moderno necessita de energia para sua sobrevivência, estando o acesso à energia diretamente ligado à 

melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade. Os modos de produção de energia são vários, estando a energia 

produzida em usinas hidrelétricas e as energias à base de combustíveis fósseis como as mais utilizadas. Uma tecnologia que vem 

ganhando destaque é a captação de energia do sol por intermédio de equipamentos coletores de energia solar. Os equipamentos 

mais conhecidos podem ser estruturados em placas de vidro, os chamados fotovoltaicos ou em plástico vinílico, ambos tendo 

como suporte uma estrutura rígida. Neste trabalho foi avaliado um coletor com estrutura em plástico escurecido, mas com 

estrutura flexível, o que o diferencia dos demais. Ademais, a estrutura flexível lhe confere facilidades, especialmente no 

transporte do equipamento. A Fundação Universidade de Brasília (FUB) depositou o pedido de reivindicação da propriedade 

intelectual do equipamento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) reivindicando a sua patente, sendo logo após 

mudada a reivindicação para Modelo de Utilidade, a qual foi concedida, pois o coletor tem em seu bojo o ato inventivo, a 

novidade, a aplicação industrial e uma alteração que trouxe melhora funcional em seu desempenho. Portanto, o presente artigo 

avaliou, com base no estado da arte, no histórico do pedido de patente, no grau de maturidade da tecnologia e possíveis rotas 

tecnológicas, a aplicação industrial e demais questões relacionadas ao equipamento, como a possibilidade de avanço no 

desenvolvimento, possível comercialização ou licenciamento, além da situação atual na instituição proprietária da tecnologia em 

estudo. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA PATENTE (21) BR 10 2012 012197-2 A2: DETECÇÃO COLORIMÉTRICA 

DE METANOL E FORMOL EM COMBUSTÍVEIS E COSMÉSTICOS 
AUTORES: GILLIARD CASTILHO DE ALMEIDA, AGNALDO DE ALMEIDA DANTAS, MIRELLE DOS SANTOS 

FACHIN, GRACE FERREIRA GHESTI, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO 
RESUMO: Este estudo teve por objetivo analisar não só o caráter inovativo da patente BR 10 2012 012197-2 A2, mas também 

avaliar outras possíveis aplicações industriais da tecnologia, que possam decorrer do tipo de licenciamento empregado e da 

exploração econômica. Sua vasta aplicabilidade deve-se pela detecção de percentuais de metanol e formol (aldeído) em bebidas 

carbonatadas (cervejas, energéticos e destilados), produtos de limpeza (amaciantes, detergentes e desinfetantes); bem como em 

produtos cosméticos (alisantes de cabelo, xampus e condicionadores) e combustíveis motores (álcool, gasolina e biodiesel). Para 

análise dos dados da prospecção tecnológica por meio de patentes foram utilizadas as ferramentas de busca patentária das 

empresas Thomsom Reuters e LexisNexis. Sob à égide do grau de prontidão tecnológica (TRL) como fator importante para a 

transferência da tecnologia, foi traçada uma matriz SWAT de suas forças e fraquezas para auxiliar na avaliação de 

comercialização da tecnologia em questão. 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA UTILIZAÇÃO DE CATALISADORES SÓLIDOS ÁCIDOS 

CARBONÁCEOS PRODUZIDO POR MEIO DE TRATAMENTO TERMOQUÍMICO 
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AUTORES: LINCOLN PINHEIRO OLIVEIRA, LARISSE ARAÚJO LIMA, THIAGO LARA FERNANDES, LUIZA 

XAVIER DA SILVA TENÓRIO, SARAH SAMPAIO PY-DANIEL, GRACE FERREIRA GHESTI, MARCIO LIMA DA 

SILVA 
RESUMO: O presente trabalho apresenta uma prospecção tecnológica sobre a utilização de catalisadores sólidos ácidos 

carbonáceos por meio de tratamento termoquímico do alcatrão (oriundo da gaseificação de biomassa) para obtenção de 

biocombustível líquido. A metodologia de pesquisa realizou buscas em bases de patentes e artigos, entre 2006 e 2017, a fim de 

observar o estado da arte. Observou-se que grande parte dos autores/inventores possuem origem chinesa (86%), com cerca de 

30% do domínio dessa tecnologia. Pode-se observar um crescimento do número de artigos, o que demonstra que a tecnologia 

ainda não está pronta para ser transferida ao mercado produtivo, uma vez que necessita de investimentos relacionados ao para 

aumentar o nível de maturidade tecnológica a fim de promover o desenvolvimento tecnológico, uma vez que a pesquisa engloba 

3 setores produtivos distintos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS PARA O BRASIL: NITROGÊNIO, 

FÓSFORO E POTÁSSIO 
AUTORES: ALINE TELES SANTOS, ERICK SAMUEL ROJAS CAJAVILCA, KATHARYNA MOTTA MEDRADO 

FARIA, ELAINE CAMPOS DE ARAUJO 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as Patentes Verdes com foco nos elementos químicos Nitrogênio, Fósforo 

e Potássio. Inicialmente, a pesquisa analisa os “códigos verdes” registrados no Espacenet, o qual dispõe de um banco de patentes 

a nível mundial. Para tanto, fez-se prospecção das Patentes Verdes específicas relacionadas ao meio ambiente com palavras-

chave, a fim de constatar a aplicabilidade em favor da preservação ou manutenção do meio ambiente. São analisados, portanto, a 

veracidade dos “códigos verdes” registrados em todo mundo, sob o aspecto da patente, tendo como foco os elementos químicos 

que são compostos agrominerais muito utilizados na indústria automobilística e na agricultura. Por fim, constata-se que as 

Patentes Verdes publicadas no Espacenet apresentam funcionalidade ambiental. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES RELACIONADA À PRESERVAÇÃO DE ANIMAIS E SUAS 

PARTES 
AUTORES: DILMA DA PAIXÃO COELHO FERREIRA DOS SANTOS, SAMIRA ABDALLAH HANNA 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mapear os principais pedidos de patentes depositados no mundo, relacionados 

com às tecnologias de preservação de animais e suas partes e que foram requeridos por universidades através da prospecção 

tecnológica no Espacenet. Este tema é relevante porque permite extrair informações das patentes, permitindo se identificar novas 

possibilidades e novos conhecimentos. Os resultados desta pesquisa demonstraram que os maiores depositantes são os que o 

fazem pela WO, seguido dos US e CN. As principais patentes da WO envolvem a preservação da função mitocondrial, dos US 

envolvem Cicatrização e reparo de feridas e Métodos de preservação de órgãos. As patentes da CN envolvem métodos para 

preservação de materiais no estado amorfo; Preservação da função mitocondrial; Preservação de tecidos; Preservação dos órgãos 

e método de preservação a baixa temperatura de acordo com os Códigos Internacionais C12N1/14, A01N1/02, A61K38/00, 

A01N3/00, A61K38/45, A23L3/3463, A61K31/4178. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES RELACIONADAS A PRÁTICAS RESPIRATÓRIAS DO 

YOGA 
AUTORES: ZIZETE FALCÃO NOGUEIRA, LUCIANA FERREIRA MENEZES, PAULO JOSÉ LIMA JUIZ 

RESUMO: As práticas do yoga vêm cada vez mais sendo disseminadas, tanto pela sua tradição, como pelos benefícios a sáude 

e bem-estar que acompanham a prática. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma prospecção tecnológica de patentes 

referentes às práticas respiratórias do yoga, denominados pranayamas, utilizando o sistema Orbit Intelligence, da Questel. Para a 

prospecção, foram utilizadas a palavra-chave “yoga” juntamente com a classificação internacional de patentes “A63B 23/18”. Os 

resultados mostraram maior número de patentes depositadas nos Estados Unidos e Japão, com picos tecnológicos distribuídos 

nos anos de 2008 a 2010, especialmente pela empresas Philips, Tanita  e Tianjin Yihaoyong. Este estudo prospectivo contribuiu 

na construção de cenários futuros para o mercado, oportunidades e novas ideias e demonstraram a capacidade de 

desenvolvimento de tecnologias com diversas aplicações no yoga passíveis de proteção por meio da ferramenta patente. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO PARA AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE REATORES QUÍMICOS 

AUTORES: WILTON LIMA SILVA SATURNINO, SIDINEI KLEBER SILVA 

RESUMO: A prospecção tecnológica com base em bancos de patentes consiste em uma forma de se obter uma tendência na 

qual uma tecnologia pode se desenvolver buscando respostas relevantes para uma possível tomada de decisão em áreas de 

gerenciamento e negócios. Desta forma, o seguinte trabalho teve como foco obter informações contidas em banco de patentes e 

verificar no estado da técnica projeções ou tendência atuais para tecnologias de reatores químicos. Foi realizado buscas nos 

principais bancos de patentes gratuitos, utilizado para isso uma ferramenta de busca online de licença gratuita da tecnologia 

Octimine®.Os resultados mostram que as engenharias mecânica, química e elétrica apresentam maior número de depósitos, 

sendo as tecnologias de refrigeração e troca térmica, reator nuclear e um método de manufatura de um micro reator com canal de 

fluxo como as tecnologias protegidas de maior representatividade, de maneira que a Europa e a Alemanha são os bancos de 

patentes mais utilizados. 
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TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE SOLUÇÕES DE INTERNET DAS COISAS APLICADA AO CONTROLE 

DE TRÁFEGO AUTOMOTIVO EM CRUZAMENTOS 
AUTORES: RAPHAEL AUGUSTO DA CUNHA SILVA, TACIANA MELO DOS SANTOS, CLODOALDO SILVA DO 

NASCIMENTO, JOÃO PAULO LIMA SANTOS 
RESUMO: A ascensão de novas tecnologias criam novas possibilidades inventivas por meio da combinação de tecnologias 

recentes com tradicionais, com é o caso das soluções IoT aplicada ao tráfego. Esse trabalho objetivo a prospecção tecnológica de 

invenções que utilizasse a internet das coisas em aplicações voltadas para o controle do tráfego automotivo em cruzamentos. Foi 

realizada uma revisão bibliográfica e patentária, resultando em 397 pedidos de patentes e 61 artigos. No Brasil não foi 

encontrado registro de patentes ou artigos, sugerindo pouco investimento na temática. A maior parte dos depósitos foram 

realizados por empresas e estão localizados na China e nos Estados Unidos, sugerindo um forte interesse do mercado 

internacional. Portanto o presente estudo contribui com a apresentação do panorama tecnológico e mercadológico de soluções 

IoT para o tráfego  automotivo em cruzamentos e para difusão do tema no cenário nacional. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO USO COMERCIAL DA CHLORELLA VULGARIS 

AUTORES: ANDREIZA MÁRCIA MAIA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE FARIAS SILVA, JOYCE CAROLINA 

LINS GUILHERMAT, ANDREIA MÁCIA DE OLIVEIRA, JOSEALDO TONHOLO 
RESUMO: As microalgas têm despertado um interesse crescente dos pesquisadores e das indústrias de vários segmentos pelo 

apelo ambiental cada vez mais ensejado mundialmente e pela necessidade de se obter melhor proveito de formas renováveis de 

energia e de utilização de produtos naturais que promovam o ciclo do carbono. O objetivo desta prospecção foi identificar os 

principais usos comercias da Chlorella vulgaris, espécie mais citada nas buscas em artigos. Para tanto foram realizadas pesquisas 

em 03 bases de artigos internacionais e 03 de patentes, duas internacionais e uma nacional. Como resultado, o Brasil, embora 

figure na 6º posição no mercado depositado, aparece apenas em 12º no ranking dos países que mais investem em P&D nesta 

temática. E ainda, que as pesquisas explanadas nos artigos relacionam-se ao uso da biomassa de Microalgas centrada em 

biocombustíveis, enquanto que as patentes exploram seu uso comercial mais fortemente em tecnologias com cerne em 

nutracêutica/alimentos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E DOR NEUROPÁTICA: PERSPECTIVA TERAPÊUTICA 

AUTORES: KEICYANE AGUIAR DA SILVA, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO CORREIO 

RESUMO: O objetivo da presente contribuição é apresentar um possível cenário futuro do mercado de desenvolvimento e 

produção de medicamentos em dor. Analisa-se o estado do tratamento e gerenciamento da dor neuropática do ponto de vista do 

desenvolvimento tecnológico farmacêutico e de tecnologias em saúde, através de pesquisa em base de dados de patentes. Para 

isso foram feitos estudos de prospecção tecnológica no período de 11 anos, entre os anos de 2006 a 2017. Os resultados da 

pesquisa foram satisfatórios, concluindo que a tecnologia apresenta maior uso nos países da América do Norte, Europa e Ásia, 

onde os investimentos e desenvolvimento de pesquisa em medicamentos são maiores. Dessa forma é possível verificar que os 

EUA são os maiores depositadores de patentes e artigos científicos, com um significante número de desenvolvimento de anti-

inflamatórios e analgésicos, assim como antidepressivos, muito utilizados no tratamento. Já o Brasil é observado um crescimento 

ao longo dos anos, porém ainda possui um pequeno número de patentes 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA E PATENTES DE LEVEDURAS NUTRICIONAIS 

AUTORES: NATASHA CECCHI EVANGELISTA, GRACE FERREIRA GHESTI, NÁDIA SKORUPA PARACHIN 

RESUMO: As leveduras nutricionais vêm despontando como alternativa aos suplementos alimentares tradicionais, pois possui 

alta concentração de proteínas, aminoácidos, vitaminas do complexo B e pode ser consumida por aqueles com dietas restritivas, 

como vegetarianos e intolerantes a lactose. O presente trabalho teve como objetivo a prospecção tecnológica, análise e 

compreensão do escopo e das características das patentes relacionadas à levedura nutricional, através dos bancos de dados do 

INPI, Espacenet e USPTO. Os resultados obtidos demonstraram que o mercado mundial ainda investe pouco nesse tipo de 

produto, com escassos depósitos de patentes realizados sobre o tema até o presente momento, revelando ser uma área ainda não 

saturada, com possibilidade de ser mais explorada e receber investimentos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA 

REGULARIZAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO DE UMA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA 
AUTORES: FABIO LIMA CORDEIRO, ADELINA DO SOCORRO SERRÃO BELÉM, ALESSANDRA RODRIGUES DA 

SILVA 
RESUMO: A necessidade de regularização da produção técnico-científica passiva das instituições de pesquisa do país, junto ao 

Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN), está relacionada com 

a mudança da Lei de Acesso ao Patrimônio Genético (Lei 13.123/15) e com o Decreto que a regulariza. O objetivo deste trabalho 

é descrever como a prospecção tecnológica realizada por meio de um sistema de informação de uma instituição de pesquisa 

agropecuária, pode contribuir para o atendimento ágil e seguro dos instrumentos exigidos para regularização do acesso ao 

patrimônio genético das atividades de pesquisa executadas pela instituição, no período anterior à promulgação do novo marco 

legal da biodiversidade. Os relatórios estatísticos qualitativos e quantitativos decorrentes do sistema citado foram fundamentais 

para o levantamento das publicações e contribuíram para a tomada de decisão dos pesquisadores responsáveis pela regularização. 
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TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO 

AUTORES: LÍVIA SANTOS SIMÕES 

RESUMO: A inovação é um fator de desenvolvimento econômico e diferencial que agrega potencial à competitividade das 

organizações e dos países. É um processo dinâmico, executado por vários atores que geralmente operam num ciclo composto por 

etapas distintas relativas a pesquisa, desenvolvimento e difusão, resultando em novos produtos, serviços e processos. A 

diversidade dos agentes envolvidos e sua permanente interação com o ambiente externo, cada vez mais intrincado, demandam 

novas abordagens para o entendimento do processo de inovação. Nesse decurso, a metodologia de análise de redes sociais e 

complexas surge como um possível suporte. Com o objetivo de investigar essa aplicação, foi feito um estudo do ciclo de 

inovação na área de Recuperação Avançada de Petróleo, com base em patentes. Esse texto apresenta os resultados desse estudo, 

frutos de aplicações feitas a partir de uma breve aproximação à essa metodologia, fundamentados na revisão bibliográfica sobre 

inovação e propriedade intelectual. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS: UM PANORAMA DO 

MERCADO INTERNACIONAL E NACIONAL DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE MALTE 
AUTORES: MARCIO LIMA DA SILVA, LARISSE ARAÚJO LIMA, LINCOLN PINHEIRO OLIVEIRA, LUIZA XAVIER 

DA SILVA TENÓRIO, SARAH SAMPAIO PY-DANIEL, THIAGO LARA FERNANDES, GRACE FERREIRA GHESTI 

CORREIO 
RESUMO: O presente trabalho apresenta uma prospecção tecnológica, aplicada à indústria de alimentos e bebidas, de 

processos e equipamentos para produção de malte. A metodologia de pesquisa fez uso de plataformas de busca nacional e 

internacionais, a fim de obter documentos patentários e artigos científicos. As análises dos documentos encontrados desenharam 

os panoramas internacional e nacional do mercado para estas tecnologias. Estes documentos foram correlacionados com o 

objetivo de apresentar um visão global do nível de apropriação destas tecnologias pelo setor industrial e visualizar o panorama 

de transferência de tecnologia para cada país. A China, líder em proteções, apresenta um cenário de tecnologia consolidada, com 

um grande número de documentos patentários e baixo número de artigos científicos. O Brasil encontra-se em um cenário de 

desenvolvimento tecnológico, mas destaca-se as iniciativas das universidades, ao desenvolverem tecnologias voltadas para este 

mercado e realizarem o depósito das mesmas, conferindo-lhes visibilidade dentro do setor industrial. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS 

(MART.) COVILLE (BARBATIMÃO) 
AUTORES: CRISTIANE ARAUJO NASCIMENTO, TATIANE LUCIANO BALLIANO, DENISE MACÊDO SILVA, 

RENAN MACÊDO SILVA, KAROL FIREMAN FARIAS, GUILHERME BENJAMIN BRANDÃO PITTA 
RESUMO: O Stryphnodendron Adstringens (MART.) Coville é uma planta medicinal, popularmente conhecida como 

barbatimão e amplamente valorizada por suas propriedades medicinais devido a alta quantidade de taninos, assim como, de 

outros constituintes químicos. O presente trabalho teve por objetivo realizar uma prospecção tecnológica sobre a utilização do 

Stryphnodendron Adstringens (MART.) Coville (barbatimão). As buscas de patentes foram realizadas nos bancos de dados do 

INPI, EPO, USPTO e WIPO. Foram analisadas 18 patentes, das quais 88,8% eram pertencentes a seção A (IPC), referente as 

necessidades humanas. Os anos de 2003, 2006 e 2010 apresentaram o maior número de registros. O Brasil apresentou-se como o 

maior detentor de depósitos de patentes com 94,45% dos documentos. A partir do mapeamento tecnológico realizado neste 

estudo, foi possível observar que a presente espécie se apresenta como um favorável seguimento de mercado, principalmente, do 

ponto de vista farmacológico. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE BIOMARCADORES RELACIONADOS COM DIAGNÓSTICO DE 

DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS 
AUTORES: ANA CAROLINE MELO DOS SANTOS, DENISE MACEDO DA SILVA, BRUNA BRANDÃO DOS 

SANTOS, KAROL FIREMAN DE FARIAS, ELAINE VIRGINIA MARTINS DE SOUZA FIGUEIREDO 
RESUMO: Os transtornos mentais configuram-se como uma doença que possui características psicológicas associadas a 

comprometimento funcional resultante de disfunção biopsicossocial. Métodos de detecção com a utilização de biomarcadores 

que permitam e que gerem resultados rápidos, seguros e reprodutíveis são necessários para auxiliar os profissionais de saúde na 

avaliação e monitoramento das doenças psiquiátricas. Foram incluídas as descrições das patentes que abordassem o 

desenvolvimento de um biomarcador aplicado para o diagnóstico de doenças psiquiátricas, posteriormente foram excluídas as 

patentes repetidas na mesma base, patentes de Adição e que abordassem métodos de imagem e com enfoque em doenças 

neurológicas. A prospecção mostrou que a maioria dos depósitos de patentes envolvendo tecnologias para comorbidades 

psiquiátricas, teve um aumento crescente nos últimos anos principalmente a partir de 2012 tendo os Estados Unidos como maior 

país depositante e acúmulo de inventores, com pouco desenvolvimento tecnológico sobre a temática no Brasil. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE MÉTODOS DE CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

AUTORES: SIDNEI CERQUEIRA DOS SANTOS, LORENA CARMEM M. PAZ, MATHEUS OLIVEIRA ASSUNÇÃO 

LIMA 
RESUMO: Os surtos recorrentes de doenças causadas pelo Aedes aegypti tornaram-se um grande problema de saúde pública 

em vários países. Como resultado, vários métodos estão sendo desenvolvidos para controle do mosquito, como químicos, 

mecânicos e biológicos. O objetivo deste trabalho foi fazer o levantamento de dados tecnológicos com a finalidade de identificar 

os métodos de controle do Aedes aegypti que estão sendo desenvolvidos. Os métodos identificados visavam interferir no ciclo de 
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vida do mosquito, causando baixa população e, consequentemente, diminuindo a incidência de doenças causadas por esse vetor. 

Os métodos químicos são os mais utilizados e mais estudados, mas traz riscos ao meio ambiente. Os métodos biológicos e 

mecânicos são mais indicados, porém, não é de tão fácil acesso e os custos para pesquisas são mais altos. 

 

TÍTULO: RAÇÃO DE MACAÚBA: ESTUDO PROSPECTIVO DE UMA TECNOLOGIA 

AUTORES: ANA CRISTINA DOS SANTOS, SÉRGIO SARAIVA NAZARENO DOS ANJOS, ELIANA FORTES GRIS, 

EDUARDO ANTONIO FERREIRA, ADRIANA REGINA MARTIN 
RESUMO: Este estudo propõe uma análise sobre a tecnologia, Ração de Macaúba, desenvolvida pela Universidade de Brasília 

(UnB). A tecnologia, com pedido de patente em fase de avaliação pelo INPI, é uma composição alimentar extraída da macaúba 

com finalidade de suplementar a alimentação de ruminantes. A invenção consiste em um processo que envolve a polpa do fruto e 

a amêndoa da macaúba que, misturados a outras proteínas, resulta em uma ração nutricional direcionada, principalmente, a 

bovinos de corte em estado de terminação. O objetivo deste estudo foi realizar analise prospectiva sobre a tecnologia para 

compará-la com outras existentes, bem como apresentar a qualificação e o grau de maturidade da tecnologia. A metodologia 

utilizada para realizar o estudo foi a bibliometria e a técnica de TRL´s desenvolvida pela NASA. Concluiu-se que a tecnologia é 

viável em médio ou longo prazo desde que haja produção comercial de macaúba para atender o mercado alvo e a tecnologia deve 

também atender às questões regulatórias da Lei nº 13.123/2015. 

 

TÍTULO: REINVENTANDO MODOS DE TRABALHO NA AGRICULTURA MECANIZADA: DESENVOLVIMENTO DE 

UM NOVO PRODUTO PARA TRATORES COM AUMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA E MELHORIA DA 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
AUTORES: ILLYUSHIN ZAAK SARAIVA, VANDERLEIA MACHADO BARROS, BRUNA DO AMARAL, THIAGO 

LUIZ GUERREIRO 
RESUMO: O mercado brasileiro de tratores e implementos agrícolas é atualmente o 4º maior do mundo, com 41 mil unidades 

de tratores novos vendidos no Brasil em 2017, quando o fabricante John Deere ultrapassou pela primeira vez seu grande 

concorrente Massey Ferguson, demonstrando forte competitividade. As inovações tecnológicas do setor estão presentes não 

somente nos tratores, mas também nos seus implementos, com a holding Deere & Company detendo sozinha mais de 1.800 

pedidos de patentes de implementos agrícolas no Brasil, mostrando o gigantismo desse mercado. Um ponto de melhoria 

verificado trata-se dos mecanismos de engate trator/implemento, de difícil operação, que demandam esforço físico intenso e 

repetitivo por parte dos agricultores. Este estudo prospectivo com dados da ANFAVEA, do INPI e da WIPO, cujo objetivo é 

analisar a viabilidade de novos sistemas de engate para tratores agrícolas, verificou preliminarmente pela viabilidade no 

desenvolvimento de novos dispositivos que superem mecanismos atualmente existentes. 

 

TÍTULO: SISTEMATIZAÇÃO DE UM MODELO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA COM AS FERRAMENTAS 

ESPACENET E IRAMUTEQ: APLICAÇÃO PARA BANCO DE DADOS DE PATENTES VERDES DO ELEMENTO 

FÓSFORO 
AUTORES: TATIANA COSTA NASCIMENTO, ERICK SAMUEL ROJAS CAJAVILCA, ALINE TELES SANTOS 

RESUMO: A presente pesquisa busca sistematizar um modelo com ferramentas open source a fim de auxiliar pesquisadores, 

oficinas de transferência de tecnologia, startups, universidades, empresas e outras instituições nas atividades de mineração de 

dados textuais e prospecção tecnológica de patentes. Para isso, desenvolvemos um software denominado Espaceteq para 

contribuir nas tarefas de agrupamento, classificação e análise das associações por meio de relatórios gráficos e numéricos do 

banco de dados pesquisado. Esse sistema pode ser operado offline/online e em vários sistemas operacionais: Unix, Windows e 

OS. Por fim, é um software de tamanho médio, operando com mais de 10.000 registros. 

 

TÍTULO: SMART BAKERY: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE INTERNET DAS COISAS (IOT) APLICADAS AO 

SETOR DE PANIFICAÇÃO 
AUTORES: BENEILDO RODRIGUES OLIVEIRA PEREIRA, SILVIA UCHOA, CLODOALDO NASCIMENTO, JOÃO 

SANTOS, RAMON CARDEAL SILVA, JÉSSICA CAROLINE RODRIGUES DE LIMA 
RESUMO: A Internet das Coisas (IoT), solução que permite a conexão entre diferentes objetos através da rede mundial de 

computadores, oferece às empresas de alimentos e bebidas um vasto potencial para otimização de suas operações. Ao mesmo 

tempo, o setor de panificação e confeitaria brasileiro é impelido a adotar novas tecnologias, visando o aumento do seu diferencial 

competitivo e inovativo. Dentro deste contexto, o presente artigo teve como objetivo realizar a prospecção tecnológica de 

soluções do sistema Iot com potencial de aplicação no setor de panificação, sendo para isso levantadas as patentes depositadas 

no INPI e no Questel Orbit e as produções cientificas presentes nas plataformas CAPES e Scielo. A prospecção aponta para um 

crescimento mundial nas pesquisas e desenvolvimento de produtos que relacionam IoT e alimentação, principalmente na China. 

O Brasil, apresenta um cenário incipiente no desenvolvimento dessas tecnologias, embora já existam algumas iniciativas do 

poder público e da indústria. 

 

TÍTULO: TECHNOLOGY ROADMAP DA BIOMETANIZAÇÃO DA PALHA 

AUTORES: FERNANDA CARDOSO, SUZANA BORSCHIVER CORREIO 

RESUMO: O Roadmap Tecnológico da biometanização da palha apresenta de maneira visual o estado da arte do setor no 

ambiente internacional e pode ser utilizado para explorar a dinâmica de tecnologias emergentes, auxiliando na identificação, 

seleção e desenvolvimento de tecnologias alternativas para satisfazerem esse mercado. Por se tratar de um documento vivo, o 
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Roadmapnecessita de alimentação de novas informações para se manter atualizado e relevante para o setor com o tempo. 

Destacam-se alguns resultados, tais como a relevância dos players chineses, o que aponta para o grande investimento da China 

em PD&I neste mercado em comparação ao resto do mundo e as tecnologias de destaque para o pré-tratamento, crucial para a 

viabilidade do processo de biometanização da palha. O Roadmap permite acompanhar movimentos estratégicos de curto, médio 

e longo prazo neste setor por companhias multinacionais que não são conhecidas atualmente pela produção de biogás, como a 

Novozymes, Shell e Texaco. 

 

TÍTULO: TÉCNICA ALTERNATIVA PARA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO 

TRATO GASTRINTESTINAL: UM ESTUDO PROSPECTIVO 
AUTORES: ERIKA MARIA ARAUJO BARBOSA DE SENA, LUCIANA APARECIDA CORÁ, VIVIANE ARAUJO 

DALBON, GUILHERME BENJAMIN BRANDÃO PITTA 
RESUMO: Realizou-se prospecção tecnológica, no objetivo de identificar técnica alternativa para avaliação dos efeitos do 

diabetes mellitus tipo 2 sobre o trato gastrintestinal. Utilizando-se o termo “diabetes mellitus type 2”, recuperaram-se 2.667 

patentes na base WIPO; 2.405, na PATENTINSPIRATION; e 247, na LATIPAT. Destas últimas, 26 (10,5%) depositaram-se no 

Brasil, 22 destas (85%) pertencentes à classificação A61. Na busca de artigos, mediante Science Direct e Scopus, “diabetes 

mellitus type 2” apresentou resultados aproximados (216.428 e 174.064, respectivamente). Ademais, “diabetes mellitus type 2 

and gastroenterology” resultou em 14.968 artigos, via Scopus; e “diabetes mellitus type 2 and biomagnetic methods”, em 61, via 

Science Direct. Destarte, “diabetes mellitus type 2 and diagnostic techniques” apresentou resultado na revisão patentária, mas 

não na bibliográfica. Dentre as patentes recuperadas via PATENTINSPIRATION e LATIPAT, nenhuma relaciona-se à técnica 

para avaliação dos efeitos do diabetes mellitus tipo 2 sobre o trato gastrintestinal, indicando o ineditismo do tema proposto. 

 

TÍTULO: TECNOLOGIAS DE MEDIÇÃO DE GÁS PARA USO DOMÉSTICO 

AUTORES: FABIANA ARCANJA DOS SANTOS, CLEIDISON CESAR FERREIRA LIMA, KENYA KARLA 

FELICISSIMO GONÇALVES 
RESUMO: O sistema de medição de gás de cozinha (GLP e GN) se configura num aporte importante para controle de uso e 

fornecimento. Foram mapeados os resultados desses sistemas por patentes, gerados no âmbito nacional e internacional. Ressalta-

se que utilização desse tipo de Tecnologia fomenta o aspecto de ampla expansão a internet das coisas, esse tema tende a 

influenciar criações do planejamento urbano à produção agrícola, passando por logística, produção industrial e até a preservação 

do meio ambiente. A metodologia utilizada compreende a coleta, processamento e disponibilização de dados verificados nas 

principais plataformas de pesquisas de patentes. Obtendose uma análise quantitativa da evolução do numero de depósitos 

associados, bem como as principais organizações depositantes no cenário internacional. Verificaram-se também tecnologias já 

inseridas no mercado brasileiro, de maneira a observar os requisitos técnicos relevantes associados a dispositivos com um alto 

grau de maturidade. 

 

TÍTULO: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

AUTORES: FLAVIO SANTOS SILVA, LEYLA CAROLYNE DA SILVA SANTOS, IBSEN MATEUS BITTENCOURT 

SANTANA PINTO, SÍLVIA BEATRIZ BEGER UCHÔA, TATIANE LUCIANO BALLIANO CORREIO 
RESUMO: O presente estudo tem como metodologia uma análise prospectiva das tecnologias educacionais considerando as 

patentes do repositório internacional WIPO, as patentes nacionais presentes no INPI e trabalhos na literatura referente ao tema. 

Com base no levantamento feito definiu-se as principais vertentes da educação em que essas tecnologias estão presentes e sua 

expectativa de evolução. Esse estudo também analisa o posicionamento dos principais países na utilização de tais tecnologias, 

bem como as empresas que despontam como maiores depositantes de patentes e sua evolução temporal. Descobriu-se por meio 

dessa análise que as tecnologias educacionais possuem forte investimento dos países melhores colocados em ranking 

internacionais de educação e que o Brasil está aquém do que é produzido nesses países. Assim, com esse estudo pode-se 

perceber que tecnologias educacionais estão diretamente relacionadas ao investimento que o país faz em educação e como a 

fonte desses investimentos impacta na pesquisa de novas tecnologias educacionais. 

 

TÍTULO: TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTES: TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES 

AUTORES: EDUARDO CARDOSO GARRIDO, ANGELA MACHADO ROCHA, DOUGLAS ALVES SANTOS, JOSE 

MIGUEL VICENTE GOMILA 
RESUMO: Biofertilizante é aquele fertilizante que dispõe de microrganismos vivos, dentre elas bactérias e fungos, que 

contribuem para a fertilidade do solo. O objetivo do artigo é o de analisar os dados históricos de patentes de modo a determinar 

quais as principais instituições mundiais que investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico relacionados aos 

biofertilizantes. A Metodologia desenvolve o tratamento e análise dos resultados de patentes relacionadas à biofertilizantes por 

meio do Vantage Point, software de mineração de textos que se utiliza de um dicionário de palavras afins para agrupar autores, 

instituições e termos. O Japão, Europa, Estados Unidos, Coréia, Índia e Brasil encontram-se entre os países com proeminência 

no âmbito de publicações de patentes. Dentre os dados levantados, destacam-se nos resultados as seguintes instituições 

japonesas: Hitachi Ltd; Sanyo Electric Co Ltd; Mitsubishi Electric Corp. Do total de titulares de patentes, 95,53% respondem 

por Empresas Privadas e 3,17% por Institutos de Pesquisa. 

 

TÍTULO: TECNOLOGIAS VERDES: O USO SUSTENTÁVEL DE COCOS NUCIFERA NO SETOR INDUSTRIAL 
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AUTORES: DJANE ENCARNAÇÃO DOS SANTOS, FELIPE CARLOS CARVALHO MARTINEZ, PAULO JOSÉ LIMA 

JUIZ 
RESUMO: O uso do coco vai muito além do que é encontrado e extraído do seu interior, tendo a sua parte externa elevado 

potencial de aproveitamento industrial. A fibra retirada da casca do coco vem sendo utilizada para muitas finalidades capazes de 

melhorar o desenvolvimento econômico bem como o desenvolvimento sustentável. O presente artigo realiza uma análise de 

tecnologias depositadas em bases de patentes através do software ORBIT® relacionadas à fibra de coco. Os resultados obtidos 

demonstram inclinações para estratégias empresariais, bem como de governos e instituições de pesquisas nacionais e 

internacionais, com um gradativo interesse pelo investimento em tecnologias vinculadas ao tema. Verifica-se que a fibra de coco 

tem capacidade para ser explorada em pesquisas futuras diante da sua versatilidade, suprindo demandas da sociedade aliada à 

preservação ambiental 

 

TÍTULO: TENDÊNCIAS E PATENTES: ANÁLISE DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL 

AUTORES: GABRIELA TEREZINHA LUCHESE, ILSON DOS SANTOS, IRINEU AFONSO FREY 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo identificar se as tendências para o setor de celulose e papel referente ao 

Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense - Competitividade com Sustentabilidade (PDIC 2022) podem ser 

encontradas nas patentes depositadas e disponíveis pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por uma indústria de 

celulose e papel. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, juntamente com pesquisa 

bibliográfica além da análise documental. As tendências e os pedidos de patentes como fontes de coleta e análise de dados. Em 7 

pedidos de patentes desta indústria foram encontradas evidências da tendência desenvolvimento sustentável relativo ao tema 

produção mais limpa. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA COMO ESTRATÉGIA PARA O TRANSBORDAMENTO DE 

PESQUISAS CIENTÍFICAS - A INDÚSTRIA CIMENTEIRA 
AUTORES: ALYSSON FERREIRA DA SILVA, LENISE SOUZA CARDOSO DE ANDRADE, STHEFANIA FERNANDES 

SILVA, CARLOS ALEXANDRE CAMARGO DE ABREU 
RESUMO: Em meio a uma sociedade gradativamente mais tecnológica, influenciada pelo saber teórico-prático, o termo 

transferência de tecnologia tem ganhado relevância no setor produtivo e universitário. Esse aumento na visibilidade vai de 

acordo com pensamentos como o da Tríplice Hélice, que consiste na tríade universidade-empresa-governo, e conceitos teóricos 

de Schumpeter, visando o aprimoramento de produtos no mercado por meio da tecnologia como o principal motor do 

desenvolvimento, acarretando um comportamento cíclico de super lucro, concorrência e amadurecimento do mercado, descrito 

por Kondratiev. A mudança na política interna de Harvard, atraiu investimentos recentes por empresas privadas, gerando mais de 

US$ 10 milhões em parcerias para a universidade. Com base nisso, esse artigo tem como objetivo o estudo da estratégia que 

melhor se adequa no transbordamento de pesquisas científicas na área de cimento, a partir de dados na análise do mercado. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE O 

ESTADO DA ARTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
AUTORES: JOÃO PAULO AJALA SORGATO, CLAUDIA BEATRIZ LOPES ALMEIDA, IBSEN MATEUS 

BITTENCOURT 
RESUMO: Negócios de impacto social buscam priorizar a solução de problemas sociais e a geração de valor social, 

posicionamento diferente do modelo de negócio tradicional que focam a criação de lucro para seus acionistas. Possuindo 

diversas modalidades, o mecanismo de transmitir uma tecnologia de uma instituição para outra, é chamado de Transferência de 

tecnologia. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura visando o levantamento do estado da 

arte sobre negócios de impacto social e transferência de tecnologia nos últimos 10 anos. Foram realizadas buscas nas bases 

científicas da Scopus e Science Direct.Conclui-se que a temática possui interesse nos dias atuais, porém há a necessidade de 

mais pesquisas que acercam o assunto e busquem maneiras de adequar as práticas de Transferência de Tecnologia para 

complexidade dos Negócios de Impacto Social. 

 

TÍTULO: TRATAMENTO ANAERÓBIO DE LODOS E ESGOTOS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

AUTORES: PAULA MARQUES BORGES VINHAS PORTO, SILVANA SANDES TOSTA, CRISTINA MARIA 

QUINTELLA, THAISON MONTEIRO DE JESUS 
RESUMO: Os lodos e lamas provenientes de Estações de Tratamento de Água (ETAs) são promissores biossólidos para uso 

agrícola. O tratamento anaeróbio é amplamente aplicado como etapa de tratamento biológico de águas residuais industriais. A 

elevada eficiência de degradação da matéria orgânica neste tipo de processo e a menor produção de lodo residual são algumas 

das principais vantagens que têm promovido o crescente uso deste processo, gerando-se condições favoráveis para sua aplicação 

como insumo para agricultura. O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo comparativo entre métricas, envolvendo a 

literatura técnica revisada por pares e patentes, a cerca do tema tratamento anaeróbio de lodos e esgotos, usando os seguintes 

ferramentais VOSViewer® e Questl Orbit®. Após a análise dos mapas e gráficos gerados, conclui-se que o tema é atual com 

grande margem para desenvolvimento de novos estudos e produção de novas patentes. 

 

TÍTULO: TRATAMENTO INTRAVASCULAR LASER IRRADIATION OF BLOOD NA PREVENÇÃO DA 

SINTOMATOLOGIA DOLOROSA ASSOCIADA À DOENÇA FALCIFORME CID-10 (D. 57.0): UM ESTUDO 

PROSPECTIVO 



 

 
Anais do VIII ProspeCT&I 2018 

 

Página 81 de 82 

AUTORES: SABRINA BARBOSA MATOS DA CONCEIÇÃO, MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU, FÁBIO 

SILVA DA CONCEIÇÃO, VALDIR LOPES BARBOSA, SILVANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA 
RESUMO: Elaborou-se uma prospecção tecnológica para avaliar o uso do tratamento Intravascular Laser Irradiation of Blood 

na prevenção da sintomatologia dolorosa associada à doença falciforme. Patentes e artigos científicos via periódicos Capes 

foram buscados nas bases INPI-IPC, Patent Inspiration, WIPO, EPO, Science Direct, e Scopus, respectivamente. Foram 

recuperadas 34 patentes nas base Patent Inspiration e INPI-IPC, sendo uma pela World Intellectual Property Organization e três 

pela Europan Patent Office quando utilizadas as palavras chaves “Intravascular Laser Irradiation of Blood” no campo 

“pesquisa”. Dessas 17 (50%) foram depositadas nos países dos inventores que aplicam esse tipo de laserterapia, sendo Japão (8), 

China (5) e Ucrânia (4) pertencentes à classificação A61 e nenhuma no Brasil até o primeiro semestre de 2018. Dentre as 34 

patentes recuperadas pertencentes à classificação A61, somente 27 são relacionadas a aplicabilidade na biotecnologia moderna 

para favorecer o diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho locomotor, aneurisma, mácula ocular e nenhuma se refere ao 

uso na prevenção da sintomatologia dolorosa associada à doença falciforme, indicando o ineditismo do objeto de busca em se 

tratando de patentes depositadas no Brasil e no mundo. 

 

TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE PORTFÓLIOS TECNOLÓGICOS PARA TTUE: REVISÃO DE LITERATURA 

AUTORES: ANDREIZA MÁRCIA MAIA DE OLIVEIRA, JOYCE CAROLINA LINS GUILHERMAT, ANDREIA MÁCIA 

DE OLIVEIRA, ELIANA SILVA DE ALMEIDA 
RESUMO: A presente pesquisa procurou, a partir de uma revisão de literatura, abordar as nuances da transferência de 

tecnologia entre Academia e Empresa, perpassando pela importância da implementação de portfólios tecnológicos. Trazendo 

uma análise a respeito do papel da universidade atual em sua atuação como Universidade Empreendedora gerando a 

capitalização do conhecimento, sendo mister, transferir o conhecimento gerado para a sociedade e cumprir, sobretudo, sua 

função social. Para tanto foram analisados resultados resgatados à partir das bases Web of Science e Scopus num período de 

2010 a 2018, onde foram resgatados 666 e 198 textos, respectivamente, considerando três strings formadas. Os resultados da 

pesquisa explicitam a necessidade de ampliação dos estudos acerca da TTUE e sobretudo de modelos que sinalizem as melhores 

práticas para implementação de portfólios tecnológicos tidos como importante ferramenta fomentadora da TT. 

 

TÍTULO: UM PANORAMA DO DESEMPENHO EM INOVAÇÃO NO BRASIL E A BUSCA POR BOAS PRÁTICAS DE 

GESTÃO NA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (TT) NAS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ICT) DO 

BRASIL 
AUTORES: ANTONIO MARCOS AIRES BARBOSA, RODRIGO BARATA, EMANUELA DE ALCÂNTARA 

VASCONCELOS BRAGA, ALBERTO MOREIRA DA ROCHA, ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE ARAÚJO 
RESUMO: As Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICT) do Brasil vêm amadurecendo em inovação, gestão da 

inovação e transferência de tecnologia (TT). Apesar dos cortes orçamentários e grave recessão, importantes estímulos à inovação 

constam atualmente no marco legal da inovação, Lei Nº 13.243/2016, e o Decreto Federal Nº 9.283/2018. No contexto de 

desenvolvimento tecnológico, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) tornou obrigatório 

buscas de anterioridade de patentes no roteiro das propostas de pesquisas na área de tecnologia e inovação. Embora incipiente no 

país, a inovação em algumas ICTs já demonstra bons resultados. Neste artigo, de natureza exploratória, pretende-se traçar um 

panorama da evolução do desempenho em inovação através do resultado no Global Innovation Index (GII) e buscar indícios de 

boas práticas em gestão da propriedade intelectual em instituições de CT&I do Brasil, especialmente no que diz respeito à TT. 

 

TÍTULO: UMA ABORDAGEM DO CENÁRIO GERAL DE SUCOS INDUSTRIALIZADOS POR MEIO DAS PATENTES 

NO CONTEXTO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
AUTORES: FELIPE RODRIGUES LINHARES, FLÁVIA LIMA DO CARMO 

RESUMO: A busca por uma alimentação mais saudável altera as atitudes dos consumidores em relação à escolha para 

consumir determinados alimentos. Neste contexto, é verificado uma tendência crescente no consumo de sucos industrializados 

com apelo de serem saudáveis. Esse aumento gera oportunidades para inúmeras inovações. Nesse sentido, este trabalho tem por 

objetivo verificar as inovações desenvolvidas para o setor de sucos industrializados por meio das patentes, como também seu 

comportamento diante do cenário crescente do aumento do consumo de sucos industrializados que apresentam algum tipo de 

beneficiamento que são considerados saudáveis pelo consumidor. Utilizou-se da base de patentes ORBIT® para a pesquisa, que 

possui abrangência internacional. É verificado uma crescente tendência do volume de depósitos que tratam de sucos 

considerados saudáveis, sendo a China disparadamente a maior depositante. Já no Brasil, foi possível verificar apenas 18 

pedidos. 

 

TÍTULO: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE COMPRAS PÚBLICAS EM PROJETOS DE INOVAÇÃO 

AUTORES: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CORTINHAS, SANDERSON CESAR MACEDO BARBALHO 

RESUMO: O estudo objetivou realizar uma análise bibliométrica quantitativa acerca do tema Compras Públicas em Projetos de 

Inovação. Publicações sobre o assunto foram identificadas através de consultas na base de dados Scopus com limitação de 

período até 2017. Os resultados destacam os autores que mais publicam na área, os periódicos mais relevantes, os tipos de 

documentos utilizados para divulgação das pesquisas, as áreas a que o tema está vinculado, os países mais interessados na 

temática, o período em que o tema apresentou maior ascensão e o posicionamento do Brasil nas pesquisas sobre esse assunto. 

Primeiramente foi elaborado um portfólio composto de 235 documentos, que contribuíram para os resultados apresentados no 

início do estudo, após, foram identificados os 40 documentos mais referenciados, entre 2007 e 2017, com autores e palavras-
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chave mais citados. O estudo ainda deixa margem para continuação da pesquisa por meio de uma análise qualitativa do portfólio 

preparado. 

 

TÍTULO: USO DE UMA NOVA MISTURA DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE FONTES ATRATIVAS ALIMENTARES 

(FÍGADO BOVINO, CARNE MOIDA BOVINA E PEIXE SARDINHA, PARA CONTROLAR O INSETO-PRAGA 

CHRYSOMYA SSP (DÍPTERA: CALLIPHORIDAE): UM ESTUDO PROSPECTIVO 
AUTORES: ANALICE FERREIRA FERREIRA 

RESUMO: Realizou-se uma prospecção tecnológica para avaliar a utilização de uma nova mistura de composição química, a 

partir da extração de compostos voláteis presentes em diferentes fontes alimentares, para o monitoramento e controle da mosca 

varejeiras do gênero Chrysomya spp. Patentes e artigos científicos foram buscados nas bases WIPO, PATENTINSPIRATION, 

LATIPAT, Science Direct, e Scopus, respectivamente. Foram recuperadas patentes na base WIPO, 11 na 

PATENTINSPIRATION 14(Quartoze) na LATIPAT¨ 0 (zero) , todos utilizando o termo “Chrysomya”. No Brasil não foram 

encontrados patentes com a utilização do termo“Chrysomya”. A classificação das patentes são A01N, A01k para biocidas e 

C08K para química. Para as buscas de artigos, o termo Chrysomya teve semelhanças entre a plataforma Science Direct e Scopus, 

com valores de artigos publicados 633 e 0 (zero) respectivamente. Já o termo Chrysomya(Cochliomyia hominivorax) teve um 

total de 141 artigos publicados na plataforma Science Direct e na plantaformaScopus obteve 0 (zero) artigos. 

 

TÍTULO: USO DE UMA NOVA MISTURA DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DE FONTES ATRATIVAS, PARA 

CONTROLAR O INSETO-PRAGA RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM 

ARACACEAS: UM ESTUDO PROSPECTIVO 
AUTORES: VIVIANE ARAUJO DALBON, ELLEN REBECA LOPES DE OLIVEIRA, ANALICE FERREIRA, KARLOS 

ANTONIO LISBOA RIBEIRO JUNIOR, HENRIQUE FONSECA GOULART, ANTONIO EUZEBIO GOULART 

SANTANA, JUAN PABLO MOLINA ACEVEDO, GUILHERME BENJAMIN BRANDAO PITTA 
RESUMO: Foi realizada uma prospecção tecnológica para avaliar o uso de uma nova mistura de composição química, de fontes 

atrativas, para o controle do Rhynchophorus spp. Patentes e artigos científicos foram buscados nas bases WIPO, 

PATENTINSPIRATION, LATIPAT, Science Direct, e Scopus, respectivamente. Foram recuperadas 23 patentes na base WIPO, 

27 na PATENTINSPIRATION e 5 na LATIPAT, todos utilizando o termo “Rhynchophorus”. No Brasil não foram encontrados 

patentes com a utilização do termo “Rhynchophorus”. A classificação das patentes são A01N e A01P. Para as buscas de artigos, 

o termo “Rhynchophorus” teve semelhanças entre a plataforma Science Direct e Scopus, com valores de 334 e 371 artigos 

publicados. Já o termo “coconut palm and natural volatiles” teve um total de 1.869 artigos publicados na plataforma Science 

Direct 

 

TÍTULO: UTILIZAÇÃO DO BIG DATA COMO GERENCIAMENTO INTEGRADO A NECESSIDADES SOCIAIS 

AUTORES: ROBERT BRUCE DE SAINT GEORGE, ANNA ELIZABETH PINHEIRO DOS SANTOS, GUILHERME 

SOUZA DE FARIAS, RAYANE PEREIRA DOS SANTOS CÂMARA, ZULMARA VIRGÍNIA DE CARVALHO 
RESUMO: A partir de uma análise descritiva e exploratória sobre a trajetória dos softwares e suas aplicações, o artigo sintetiza 

informações específicas a fim de incrementar um destes que auxilie a melhoria das cidades com a captação de informações sobre 

determinados aspectos favoráveis. A pesquisa objetiva conectar as comodidades de softwares das Cidades Inteligentes e as 

informações que ele capta para disseminar conhecimentos sobre determinados problemas dentro das cidades usando-as a fim de 

resolver ou fornecer as informações às empresas. A maioria das cidades apresenta problemas, como segurança, iluminação, 

estradas danificadas, má distribuição do comércio no espaço da cidade, dentre outros aspectos que precisam e podem ser 

melhorados. A pesquisa vem com intuito de inovar no quesito de disponibilizar estas informações e assim, ser um atrativo de 

empresas ou de ações estatais que melhorem as cidades digitais.  

 


