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

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

propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação apresentados durante o evento. 

Compreendem 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. 

 

Editor 

Cristina M. Quintella 
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APRESENTAÇÃO 

 

O IX ProspeCT&I (2019) - III Congresso Internacional do PROFNIT, organizado pela UNB 

e PROFNIT/FORTEC, 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. . Ocorreu em Brasília – DF e  contou 

com a presença de especialistas internacionais de Brasil, China e Portugal, com mais de 300 

participantes dos quais 234 estiveram inscritos de 99 organizações dos setores governamental (20), 

empresarial (26), setor acadêmico (52), e uma ONG, de 68 cidades de 24 estados do Brasil, o que  

evidencia o caráter nacional do evento com a seguinte programação: 1 conferência de abertura, 1 

Diálogo Magno, 1 Abertura Oficial, 8 Painéis Temáticos, 19 palestras convidadas, 200 trabalhos 

orais, 176 trabalhos sob a forma de painéis, 3 reuniões de articulação, 1 Encontro dos Pontos Focais 

do PROFNIT/FORTEC, 04 Oficinas Mão-na-Massa, 06 Oficinas Pedagógicas do PROFNIT e 

lançamento de publicações da Coleção PROFNIT/FORTEC. Maiores detalhes podem ser 

consultados em http://www.profnit.org.br/pt/datas/ 

 

 

 

Cristina M. Quintella 

  

http://www.profnit.org.br/pt/datas/
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Ana Paula Duarte Avena de Castro 
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Tânia Cristina da Silva Cruz  
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Wagna Piler Carvalho dos Santos 
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Adriana Regina Martins 

Andréia Alves Costa Lindinger  

Cristina M. Quintella  

Edilson da Silva Pedro 

Eduardo Antônio Ferreira 

Grace Ferreira Ghesti  

Josealdo Tonholo 

Márcio Akira Couceiro 

Marileusa D. Chiarello 

Patrícia Regina Sobral Braga 

Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 
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Sônia Marise 

Talita Souza Carmo 

Tânia Cristina da Silva Cruz 

Tatiane Luciano Balliano 

Tecia Carvalho 

 

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 Frey, Eliana Almeida e Francine Santos de Paula  

Coordenadora Acadêmica Nacional: Cristina M. Quintella 

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

ANPROTEC: José Alberto Aranha, Sheila Oliveira Pires e Vanusa Leitoguinho 

SEBRAE: Célio Cabral de Sousa Júnior e Paulo Roberto de Melo Volker 

MDIC – INPI: Luiz Otávio Pimentel e Michele de Moraes Sedrez 

 

Comissão Acadêmica Nacional (CAN) 

 

Coordenador Acadêmico Nacional (Presidente) 

– Cristina M. Quintella 

FORTEC 

– Maria das Graças Ferraz Bezerra 

Representantes do corpo docente 

– Gesil Sampaio Amarante Segundo (titular) 

– Irineu Afonso Frey (titular) 

– Núbia Moura Ribeiro (suplente) 

– Flávia Lima do Carmo (suplente) 

Coordenador da Comissão Acadêmica Institucional (CAI) da Sede 

– Josealdo Tonholo 

Presidentes das coordenações técnicas nacionais 

– Disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI): Wagna Piler Carvalho dos 

Santos (presidente), Daniel Santiago Chaves Ribeiro e Renata Angeli 

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

(presidente) e Tatiane Luciano Balliano 

– Disciplina Prospecção Tecnológica (PROSP): Núbia Moura Ribeiro (presidente), Ricardo 

Carvalho Rodrigues, Sílvia Beatriz Beger Uchôa  
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– Disciplina Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET): Glória Maria 

Marinho Silva (presidente) e Alexandre dos Santos [2019.2] 

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

Edilson Pedro (presidente), Gesil Sampaio Amarante Segundo e Paulo Jose Lima Juiz 

– Comissão de Acompanhamento Acadêmico (CAA): Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 

(presidente), Samira Abdallah Hanna, Carlos Ricardo Maneck Malfatti  

– Representante discente: 

Até 2019 parcial: Silvana Sandes Tosta (titular) e Kaline Silva dos Santos (suplente). 

A partir de 2019 parcial: Stênio Diniz (titular), Valdir Silva da Conceição (suplente), Vanderson 

Cunha (1º suplente), Adriana Monteiro da Cunha (2º suplente)
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Palestrantes do evento 

Aline Iramina - Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização 

em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e Master of Law em Direito da 

Propriedade Intelectual na University College London (UCL). Atualmente, é doutoranda em Direito 

pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa "Transformações na Ordem Social e Econômica 

e Regulação", e exerce o cargo de Coordenadora-Geral de Regulação, Negociação e Análise, do 

Departamento de Política Regulatória, da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, 

da Secretaria Especial da Cultura. Tem experiência em gestão de projetos e propriedade intelectual. 

Anapatrícia Morales Vilha - Graduada em Administração Empresarial e Negócios, Mestre em 

Administração e Doutora em Política Científica e Tecnológica pela UNICAMP. É professora dos 

Programas de Pós Graduação de Economia e de Biotecnociência da Universidade Federal do ABC 

(UFABC). Líder do Grupo de Estudos Avançados em Política e Gestão de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - GEACTI/UFABC e do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação - LabEI/UFABC 

e Coordenadora da região Sudeste do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 

Tecnologia (Fortec) desde 2017. Foi Diretora da Agência de Inovação da UFABC (2014-2018) e 

Coordenadora de Transferência de Tecnologia (2019-2020). Na pesquisa recente, tem se dedicado 

ao estudo de temas como: Gestão de tecnologia e inovação; Tecnologia e desenvolvimento em 

economias emergentes e regiões; Tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável; Economia 

da inovação tecnológica; Estratégias empresariais; políticas de ciência, tecnologia e inovação, 

Bioeconomia e biotecnologia, Empreendedorismo hard Science. Lecionou e coordenou programas 

de graduação e pós-graduação em Administração e Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica. 

Possui livros e trabalhos publicados em periódicos especializados e em eventos nacionais e 

internacionais. 

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 
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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). 

Araken Alves de Lima - Possui graduação em Ciências Econômicas (1997) e especialização em 

Economia Agroindustrial (1998), ambos pela Universidade Federal de Alagoas. Na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) obteve os títulos de mestre em Desenvolvimento Econômico, 

Espaço e Meio Ambiente (2001) e de doutor em Economia Aplicada (2006). Trabalha no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2006 como Tecnologista em Propriedade 

Industrial. Desempenhou as funções de Coordenador Acadêmico do Programa de Mestrado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação (nov/2007-out/2008), Coordenador de Pesquisa 

e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (out/2008-dez/2010) e 

Coordenador-Geral da Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento 

(jan/2011-jul/2013). É docente e pesquisador dos programas de Mestrado Profissional e Doutorado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI onde desenvolve trabalhos com ênfase 

em Economia da Propriedade Intelectual e Inovação, atuando principalmente em temáticas sobre 

propriedade intelectual, inovação, sistemas de inovação e agronegócio. Atualmente, desempenha a 

função de chefe da Seção de Difusão Regional do INPI no estado de Santa Catarina, onde também 

é docente permanente voluntário do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT/Ponto focal de Florianópolis/UFSC). 

Carlos Ricardo Maneck Malfatti - Graduado em Biomedicina (Habilitado em Análises Clínicas e 

Imagem) e em Educação Física (Licenciatura Plena), Professor Associado (RT-40 DE) na 

Universidade Estadual do Centro Oeste (PR), Coordenador do Mestrado Profissional em 

Propriedade Intelectual - PROFNIT - UNICENTRO, membro do quadro permanente no Mestrado 

e Doutorado em Ciências Farmacêuticas e no Mestrado Profissional em REDE NACIONAL 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT. Possui Pós-
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Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos - UTFPR (2014), doutorado em 

Ciências Biológicas: Bioquímica - UFRGS (2007) e mestrado em Ciências Biológicas: Bioquímica 

- UFSM (2001). Lidera grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e atestado pela Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. Atua na área de Medicina Esportiva, Ciências Biomédicas e 

Biotecnologia com estudos voltados para Uso de Produtos Naturais em modelos de Doenças 

Crônico-Degenerativas com Projeto de Inovação Tecnológica Incubado em Agência de Inovação 

Tecnológica, atuando como Pesquisador/Empresa na Incubadora Tecnológica de Guarapuava 

(INTEG - UNICENTRO) vinculada ao Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC). Possui 3 

patentes e uma marca depositadas no INPI, propondo novos produtos e apresentações 

farmacológicas para tratamento do Diabetes com estudos em fase de aplicação em Humanos e 

prospecção no Mercado. Coordenador da Pós-Graduação em Medicina do Esporte e da Pós-

graduação em Ciências Biomédicas (UNICENTRO). Ocupou os seguintes Cargos/Funções 

administrativas: Vice-coordenador do Departamento de Educação Física; i) Vice-chefe do 

Departamento de Educação Física; ii) Vice-chefe do Departamento de Educação Física; iii) 

Coordenador do curso de Pós-graduação em Medicina do Esporte; iv) Coordenador do curso de Pós-

graduação em Medicina do Esporte; v) Diretor de Pós-Graduação Stricto Sensu; vi) Coordenador 

do Laboratório de Biotecnologia e Ciências Biomédicas (BIOMED); vii) Coordenador do 

Laboratório de Neurocirurgia e Neurocomportamento (LANCI); viii) Coordenador do Laboratório 

de Bioquímica do Exercício e Neurociências (LABEN); ix) Coordenador de Biotério para 

manutenção e experimentação animal (LEMA); x) Membro do comitê de Ética para uso de animais 

em pesquisa; xi) Membro do comitê assessor da Fundação Araucária; xii) Atuei como membro do 

Comitê Assessor do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBITI/CNPq). 

Orientador e Membro do Colegiado do Mestrado/Doutorado em Ciências Farmacêuticas 

(associação ampla UNICENTRO/UEPG). Coordenador de projetos de pesquisa e inovação 

tecnológica com formação de alunos de iniciação científica Bolsistas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq), Mestres e Doutores (bolsistas 

CAPES/CNPq). Membro do conselho editorial da Revista Biomedical Human Kinetics; Annals of 

Clinical & Experimental Hypertension; JSM Physical Medicine and Rehabilitation. Membro do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde (UNICENTRO). Membro do Comitê Assessor 

de Pesquisa e Extensão para avaliação (consultor Ad Hoc) de projetos e Bolsas para Pesquisa e 

Inovação Tecnológica. Membro do Comitê Assessor de Pesquisa e Extensão para avaliação 

(consultor Ad Hoc) de projetos da Fundação Araucária (FA), Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e Ministério da Educação (MEC). Atuei como pesquisador 
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Produtividade Pesquisa/Fundação Araucária (2014). Vice-presidente da comissão de assuntos 

acadêmicos - CAA na Rede Nacional do Mestrado PROFNIT. Pesquisador/Empresa Certificado na 

Condição de Microempreendedor Individual (MEI), com CNPj ativo: 31.373.885/0001-06 (Nome 

fantasia: CAMPONESA) no setor de alimentos e bebidas funcionais. 

Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella - é bacharel em Física (1983, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro), mestre em Físico-Química (1985, Instituto de Química da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro), doutora em Ciências Moleculares (1993, University of 

Sussex, UK), pós-doutorados em Instituto Superior de Economia e Gestão da Univ. Lisboa, 

Portugal, e no Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal, além de diversas capacitações em 

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

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atua principalmente em: dinâmica e cinética molecular; 

espectroscopias; interfaces; biotecnologia, produção e transporte de petróleo; CO2; instrumentação, 

negociação; prospecção tecnológica; PI e TT, gestão da inovação e de suas redes sociais. É 

autora/organizadora de mais de 113 artigos, 10 livros, 37 capítulos de livros. Orientou/coorientou 

mais de 28 DR, 31 MS, 100 IC e 200 orientações de desenvolvimento tecnológico (ITI e DTI), além 

de 10 supervisões de POSDOC. Seu grupo ganhou 6 Prêmios Petrobrás (2003 a 2010). Está Editora 

Chefe da revista Cadernos de Prospecção [ISSN:1983-1358 (impresso) / ISSN: 2317-0026 (on-line), 

https://portalseer.ufba.br/index.php/nit hospedada pela UFBA]. É inventora de mais de 42 patentes 

nacionais e internacionais, solicitadas e/ou concedidas nos EUA, Grã-Bretanha, Japão, Rússia e 

Brasil, além de duas marcas. Desenvolveu tecnologias que são já inovação tecnológica sendo 

utilizadas pelas empresas QUIMIS, PETROBRAS, COSERN, etc. e outras estão aumentando a 

maturidade tecnológica (TRL), por exemplo no EMBRAPII. Participou da elaboração e do Comitê 

Gestor do PRODOC multi-institucional da Bahia, coordenou o PIBIC da UFBA quando idealizou 

e coordenou a criação do SISBIC UFBA - Sistema de Avaliação de Mérito das Bolsas de Iniciação 

da UFBA (www.sisbic.ufba.br hospedado pela UFBA). Implantou e coordenou o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) na UFBA (2005 a 2014), sendo a primeira Coordenadora de Inovação 

da UFBA. Possui ampla experiência na coordenação de projetos individuais, institucionais e em 

redes. Desde 2004 coordena a Rede NIT-NE (52 organizações onde foi responsável por mais de 180 

bolsas DTI e ITI dos bolsistas atuantes em cada NIT sob orientação imediata dos seus 

Coordenadores. Criou o Portal da Inovação da Rede NIT-NE / APPITTe com cadastro de usuários, 

de organizações, de Propriedade Intelectual, Transferência de tecnologia, gestão remota técnica e 

financeira de projetos, sistema de e-mails, relatórios de gestão, ferramentas dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica, entre outros, e que, em maio/18 compreendia tinha 2.998 usuários, 1.591 inventores 
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cadastrados; 52 organizações de todo o Brasil (academia, governo e empresas); 800 PI cadastradas 

em diversos e múltiplos setores empresariais (www.portaldainovacao.org hospedado pela UFBA). 

Desde a criação da Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 

Tecnologia? FORTEC, até hoje, participa de sua gestão em diversos cargos, inclusive Presidente 

(2014-18). Propôs e foi (2014-2020) Coordenadora Acadêmica Nacional do PROFNIT? Programa 

de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação 

(www.profnit.org.br hospedado pelo FORTEC), gratuito e em cadeia nacional, que, em 2020, 

compreende 34 Pontos Focais atendendo 21 estados e o Distrito Federal, em 32 cidades do Brasil, 

com 44% de interiorização, mais de 1.500 alunos e mais de 400 docentes. 

Daniel Santiago Chaves Ribeiro - Niterói, RJ, 1983. Professor adjunto de História Contemporânea 

na Universidade Federal do Amapá (Unifap). Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História 

Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ), docente permanente dos 

Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGMDR) e Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT/CAPES), ambos na Unifap. Coordenador 

da Regional Norte da Associação Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(FORTEC) para o biênio 2019/2020. É curador do Observatório da Inovação para o 

Desenvolvimento da Amazônia. Principais ações passadas: Coordenador do Ponto Focal Unifap / 

PROFNIT (2018-2019). Láurea João Florentino Meira de Vasconcelos de Inovação, da Academia 

Nacional de Farmácia (2017). Pesquisador Visitante no Centro de Estudos Sociais/Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra (CES-FE/UC, 2016-2017). Colunista de Inovação 

Tecnológica da Rádio CBN/Rede Amazônica (2019). Pesquisa, leciona, extensiona e atua como 

gestor em estratégias de Inovação para o Desenvolvimento Regional; Propriedade Intelectual, 

Transferência de Conhecimento e Tecnologia em Políticas Públicas. 

Edilson da Silva Pedro- Bacharel em Ciências Sociais - modalidade Ciência Política, pela 

Universidade Estadual de Campinas (1995); mestre em Engenharia de Produção pela Universidade 

Federal de São Carlos (2003) com ênfase na área de Tecnologia, Trabalho e Organizações; doutor 

em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas (2008). Participação 

em estudos estratégicos da OMPI, IICA e CGEE (2005 a 2007). Atuação como assessor técnico no 

IPT e na Inova/UNICAMP (2008). Professor Adjunto na Universidade Paulista e na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte onde atuou na implementação da Política de Inovação e do NIT. 

Atualmente é Analista de Gestão, Planejamento e Infraestrutura de C&T no Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, com trajetória em Coordenação das Unidades de Pesquisa, 

javascript:abreDetalhe('K4795585P9','Edilson_da_Silva_Pedro',9289330,)
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supervisão de Contratos de Gestão, Avaliação de Programas e Projetos de CT&I, Captação de 

Recursos do FNDCT, desenvolvimento do Marco Legal da Política de CT&I, Planejamento 

Ministerial e Governança das Entidades Vinculadas, gestão de instrumentos de Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia da SETEC/MCTIC. Atualmente atua na Diretoria de 

Estruturas de Financiamento e Custeio de Projetos da Secretaria de Planejamento do MCTIC. 

Também é Professor Colaborador no Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional de 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFINIT, no polo 

UNB/CDT, e atua como coordenador nacional da disciplina de Políticas Públicas de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e o Estado Brasileiro. 

Gesil Sampaio Amarante Segundo - Possui doutorado em Física pela Universidade de São Paulo 

(2000). Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem experiência 

na área de Física, com ênfase em Física de Plasmas e Descargas Elétricas, atuando principalmente 

nos seguintes temas: plasmas, antenas de rf, aquecimento e geração de fluxos por ondas de Alfvén, 

Computação de Alto Desempenho e Políticas Públicas de CT&I. É Coordenador do Núcleo de 

Inovação Tecnológica da UESC, representante das ICTs da Bahia na Rede de Propriedade 

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

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

Iara Regina da Silva Ferreira - Com mais de 15 anos atuando em temas voltados à Transferência de 

Tecnologia, Parcerias e Projetos Colaborativos, Empreendedorismo e Inovação, Negociação, 

Contratos: confidencialidade, propriedade intelectual, exploração comercial é graduada em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1989), com especialização 

em Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa, pelo Instituto de Economia da 

UNICAMP(2009). Desenvolveu atividades por mais de dez anos na iniciativa privada e mais de oito 

anos no Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", CEETEPS, atuando na área 

gerencial e técnica, com experiência em gestão por resultados. No período de 2001 a 2012 exerceu 

suas atividades na Unicamp, atuando na Agência de Inovação da Unicamp - INOVA como analista 

de parcerias, coordenadora do Programa Inova nos Municípios, Secretária Executiva do Parque 

Científico da Unicamp e gerente da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp - 

INCAMP. No período de maio a setembro de 2012 atuou como consultora de negócios e inovação 

para empresas e a partir de outubro de 2012 a julho 2013 atou como Gestora dos Programas 

CERTICS - Certificação de Tecnologia e Inovação no Brasil e Ecossistemas de Inovação, pelo 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. A partir de agosto de 2013 inicia suas 
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atividades na Agência de Inovação Inova Unicamp, na Unicamp, atuando como gerente da área de 

Parcerias e Projetos Colaborativos, e a partir de agosto de 2014 passou a atuar como gerente da 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (INCAMP), cargo que ainda 

desempenha.Com experiência internacional: EUA, Portugal e Israel em temas como Transferência 

de Tecnologia, Parcerias e Projetos Colaborativos, Empreendedorismo, Parques Tecnológicos e 

Incubadoras. 

Jorge Mario Campagnolo - Possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFRGS (1979), mestrado 

em Engenharia Elétrica pela UFSC (1984) e doutorado em Engenharia Elétrica pela COPPE-UFRJ 

(1994). Atualmente é Prof. Associado III da Universidade Federal de Santa Catarina com atuação 

na graduação e pós-graduação. Pesquisador na área de Planejamento e Operação de Sistemas de 

Elétricos de Potência, Conservação de Energia e Computação de Alto Desempenho Aplicada à 

Engenharia Elétrica. Atuação na gestão da pesquisa. Foi diretor de Pesquisa da UFSC por oito anos. 

Foi Coordenador Geral de Serviços Tecnológicos da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação do MCTI. Atualmente é Diretor de Políticas e Programas de Apoio à Inovação da 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC. Atuação no Conselho Superior 

da FAPESC por oito anos. Atuação nas relações universidade-empresa. Representante da UFSC no 

Conselho Deliberativo do IEL - SC. Membro da Câmara de Assuntos de Energia do Sistema FIESC 

por três anos. Foi representante da UFSC no Conselho do Centro Empresarial de Tecnologias 

Avançadas - CELTA/CERTI por oito anos. Representante da UFSC no Conselho Científico do 

Sapiens Park. Coordenou a elaboração da legislação que normatiza o processo de incubação de 

empresas na UFSC. Vice presidente do Comitê Gestor de Incubadoras da UFSC por três anos. 

Auxiliou na implantação do Departamento de Inovação Tecnológica (DIT) da UFSC. Consultor do 

DIT/UFSC para registro de novas patentes. Coordenou a elaboração da legislação que normatiza as 

relações da UFSC com suas fundações de apoio. Coordenou por oito anos os projetos de implantação 

de infraestrutura de pesquisa na UFSC. Coordenou a implantação do Laboratório Central de 

Microscopia Eletrônica e do Laboratório Central de Biologia Molecular Estrutural da UFSC. 

Coordenou a elaboração da legislação que normatiza a utilização de recursos de renúncia fiscal em 

projetos de pesquisa na UFSC. Palestrante nos assuntos: engenharia elétrica, curso e atuação 

profissional; ciência, tecnologia e inovação, fontes de financiamento; renúncia fiscal. 

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 
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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 

Maria Zaira Turchi - graduada em Letras? Português/Inglês pela Universidade Federal de Goiás e 

Doutora em Letras pela PUC/RS com Doutorado Sanduíche no Centre de Recherches Sur 

L?Imaginaire, Universidade de Grenoble/França. Professora Titular da Universidade Federal de 

Goiás, tendo exercido as funções de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística; Coordenadora Geral da Pós-Graduação/ Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação/UFG; Diretora da Faculdade de Letras/UFG; Editora da Revista Signótica da Faculdade 

de Letras/UFG. Foi Vice-Presidente da ANPOLL? Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Letras e Linguística. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de Goiás. 

Possui artigos em periódicos especializados em teoria e crítica literária, é autora de livros, dentre os 

quais Literatura e antropologia do imaginário, em 2003, pela Editora da UnB (Finalista do Prêmio 

Jabuti/2004 na categoria Crítica) e Leitor formado, leitor em formação: leitura literária em questão, 

pela Cultura Acadêmica, em 2006 (Prêmio Altamente recomendável pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil ? FNLIJ/seção brasileira do IBBY/ UNESCO). Foi presidente da FAPEG? 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, presidente do CONFAP - Conselho Nacional 

da Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, 

do Conselho Consultivo da Finep, e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT. 

Atualmente, é Diretora do Departamento de Infraestrutura de Pesquisa e Formação e Educação em 

Ciências do MCTIC. 

Marli Elizabeth Ritter dos Santos - Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (1975), mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (1993) e doutorado em Ciências da Administração pela Universidade Nacional Autônoma do 
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México (2005). Atualmente é Assessora de Transferência de Tecnologia da Superintendência de 

Inovação e Desenvolvimento e Professora da Escola de Negócios, ambas na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 

Transferência de Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: interação universidade-

empresa, gestão de tecnologia, escritórios de transferência de tecnologia e gestão da propriedade 

intelectual. No período de 2006-2010 foi Coordenadora Nacional do Fórum Nacional de Gestores 

de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC, cargo para a qual foi eleita por dois 

mandatos consecutivos. No período de 2011 a 2018 integrou a Diretoria da ANPEI, por três 

mandatos consecutivos, como representante das instituições afiliadas. Em outubro de 2017 foi eleita 

para integrar a Junta Directiva da Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica 

(ALTEC). Em maio de 2018 obteve a certificação de Registered Technology Transfer Transfer 

Professional (RTTP), conferido pela Alliance of Technology Transfer Professionals. 

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). 

Nelson Simões da Silva - Possui mestrado em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade 

de Comunicação da Universidade de Brasília e graduação em Engenharia de Computação pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Desenvolveu sua competência profissional na 

gestão de organizações sociais e na liderança de equipes e projetos de tecnologias aplicadas à 

educação, pesquisa e inovação. Atualmente é diretor-geral da RNP, a rede de educação e pesquisa 

brasileira. Seus temas de interesse são redes comunitárias, infraestrutura de pesquisa, organizações 

e políticas públicas. 
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Olivan da Silva Rabelo - Graduado em ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS pela Universidade do 

Estado da Bahia (2004). Atualmente é professor ADJUNTO III na Universidade Federal de Mato 

Grosso-FAeCC - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - Campus de Cuiabá-MT, 

Curso: Administração de Empresas e professor Permanente e Membro do Colegiado no Curso de 

Mestrado Profissional PROFNIT - Ponto Focal UFMT - Cuiabá-MT - Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação, atuando principalmente nos seguintes temas: Inovação 

e Ecoinovação, Planejamento Estratégico e Finanças, Produção Industrial. Líder de Grupo de 

Pesquisa e Pesquisador: Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Ecoinovação (GPITEC). 

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional pela 

UNEB, linha de pesquisa: Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional. Possui MBA em Gestão 

Ambiental (FACCEBA/2005) Especialização em Controladoria e Finanças Empresarial 

(Universidade Federal de Lavras-MG). Doutor em Economia Aplicada pelo PIMES/UFPE. 

Professor de Administração Financeira e Orçamentária, Elaboração e Análise de Projetos, 

Administração de Vendas, Sistemas de Informações em Marketing, Desenvolvimento 

Organizacional, Gestão de Pequenas e Médias Empresas, Orçamento Empresarial e Estágio 

Supervisionado, Metodologia da Pesquisa e Administração da Produção, Materiais e Logística. 

Experiência docente em GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO. Consultor Empresarial com foco 

em Análise de Projetos de Investimentos (econômico-financeiro) cadastrado pelo Banco do 

Nordeste do Brasil - BNB; Consultor credenciado pelo SEBRAE-BA. Orientador de trabalhos 

científico em nível de Graduação e Pós-Graduação. Atualmente desenvolve pesquisa em projetos 

sobre impactos da Inovação e Ecoinovação em Organizações. Diretor do Escritório de Inovação 

Tecnológica da UFMT (Portaria nº1.340/2012, publicado no DOU Nº 249, em 27/12/12) no período 

de 2012 a 2014, reconduzido ao cargo em 2016 até a atualidade. Coordenador das Especializações: 

Gestão Pública (EaD) pelo Programa Nacional em Formação de Administração Pública (PNAP) - 

Universidade Aberta do Brasil - UFMT e Gestão Financeira e Estratégia Organizacional - UFMT. 

Raquel Naves Blumenschein - Professora Associada D 1 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de Brasília desde 1993. Diretora do Centro de Excelência da Building Research 

Establishment (BRE) na UnB: Comunidades Integradas Sustentáveis; Coordenadora do LACIS 

(Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade (CDS/FAU/FG-UnB). Arquiteta 

e Urbanista pela Universidade Católica de Goiás (1982), Mestre em Building Economics and 

Management pela Bartlett School of Architecture and Planning - University College London (1989); 

Doutora pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável/UnB (2004). Membro do Programa de Pós-

Graduação da FAU (PPG-FAU). Desenvolve estudos e pesquisa com foco: i) na área de pesquisa 
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Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade, nas linhas de pesquisa Tecnologia de Produção do 

Ambiente Construído e Sustentabilidade, Qualidade e Eficiência do Ambiente Construído; ii) na 

área de Projeto e Planejamento, nas linhas de pesquisa Projeto e Planejamento Edilício, Urbano e 

Regional. Os temas de pesquisa se estruturam em três eixos: 1. INOVAÇÃO NA CPIC - Eixo 

dedicado ao estudo da teoria de inovação aplicada à cadeia produtiva da indústria da construção 

(CPIC). 2. INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO? Eixo com 

foco na pesquisa e desenvolvimento de inovações e sustentabilidade aplicados ao ciclo de vida de 

ambientes construídos, considerando o planejamento, construção, operação e demolição. No âmbito 

deste eixo Coordena o Projeto do PISAC? Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente 

Construído que é objeto de convênio UnB/FINEP e está em fase de implantação na UnB. No âmbito 

do PISAC coordena vários projetos com foco em desenvolvimento de projetos de arquitetura com 

o uso do Building Information Modelling (BIM), protótipos demonstrativos e Governança para 

Resiliência Urbana. 3. RESILIÊNCIA URBANA - Eixo com foco no desenvolvimento e teste de 

metodologias e soluções que fortaleçam o processo de gestão urbana visando o fortalecimento da 

resiliência urbana, integrando agentes, ações, instrumentos e recursos em todos os níveis. 

Renata Angeli - Possui graduação em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal de 

Pernambuco (2004), mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco 

(2006) e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010), atuando 

principalmente nos seguintes temas: Proteínas: Lectinas e Defensinas, interação de defensinas com 

membrana por RMN e avaliação de componentes da saliva em diferentes grupos de pessoas por 

RMN. Desenvolveu seu projeto de pós-doutorado na área de Propriedade Intelectual, Inovação 

Tecnológica e Transferência de Tecnologia na Agência de Inovação da UFRJ sob supervisão da Dra 

Angela Uller onde participou de processos de avaliação de tecnologias na área biomédica para seu 

patenteamento, busca e redação de patentes, negociações com empresas, além de ministrar palestras 

para a difusão da Propriedade Intelectual da universidade. Ainda, criou a disciplina Propriedade 

Intelectual e Inovação em Biotecnologia ministrada em diversos cursos de Pós-Graduação na UFRJ 

e no curso de graduação de Biotecnologia da mesma. Está envolvida nas discussões da 

Biodiversidade e Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado 

participando da Câmara Ética em Pesquisa, unidade da Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

da PR2. Atualmente é Professora Adjunta da UEZO atuando nos temas: propriedade intelectual, 

empreendedorismo, patentes, biotecnologia e monitoramento tecnológico. É coordenadora do 

Núcleo de Consultoria e Serviços da Pro- reitoria de Extensão da UEZO e coordena a implantação 

do Núcleo de Inovação Tecnológica da Instituição (NIT/UEZO) e compõe a comissão de Acesso a 
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Biodiversidade da mesma. É professora permanente do Mestrado Profissional em Ciência 

Ambientais da UEZO onde ministra a disciplina de Legislação Ambiental e do Mestrado 

Profissional em Rede Nacional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 

Inovação? PROFNIT onde ministra e coordena a disciplina de Propriedade Intelectual e Políticas 

Públicas para Inovação. Participa do Grupo Executivo do Complexo Industrial das Ciências da Vida 

GECIV, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (Fórum de 

Capacitação e Formação em Biotecnologia do ERJ) como representante da UEZO. Desenvolve 

junto ao Sebrae o projeto de Bioeconomia baseado em criar um ambiente de empresas de base 

biotecnológica em parceria com as universidades. É bolsista PROTEC-UEZO com o projeto 

intitulado: Observatório Virtual de Inovação em Tecnologias Ambientais para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

Ricardo Carvalho Rodrigues - Pesquisador em propriedade Industrial do INPI desde 2006, 

atualmente está como Coordenador da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e 

Desenvolvimento do INPI. Atuou como coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado 

Profissional do INPI e chefe de Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa do INPI. Possui graduação 

em Engenharia Química, mestrado e doutorado em Ciências em Engenharia Química pela 

COPPE/UFRJ. Possui Treinamento em Propriedade Industrial pelos Escritório Europeu e Japonês 

de Patentes. É Editor da seção de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Revisor e 

Editor Chefe do periódico Cadernos de Prospecção. Coordena a Disciplina de Prospecção 

Tecnológica do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação. Ministra as disciplinas de Introdução à Patentes e 

Prospecção Tecnológica nos programas de Mestrado Profissional e Doutorado em Propriedade 

Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. Tem experiência e está envolvido com atividades 

de ensino e pesquisas nas áreas de Propriedade Industrial, Informação Tecnológica, Teoria da 

Solução de Problemas Inventivos (TRIZ), Inovação Sistemática e Prospecção Tecnológica. 

Samira Abdallah Hanna - Possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Mestrado em 

Microbiologia Aplicada, pela UNESP e Doutorado em Doenças Tropicais pela Faculdade de 

Medicina da UNESP. É Docente Associado do Departamento de Biointeração (2007) do Instituto 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atuou na elaboração do Curso de 

Biotecnologia da UFBA do qual foi coordenadora. Atualmente, Coordenadora do Programa de 

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação 
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(PROFNIT) do Ponto Focal UFBA (2018), no Instituto de Química, desenvolvendo projetos na área 

de Inovação Tecnológica e Gestão da Inovação. Desenvolve projetos na área de micologia; 

bioprospecção de fungos endofíticos e seus bioativos do Semi-Árido Baiano e de microrganismos 

de resíduos e coprodutos agrícolas e industriais, visando produtos microbianos de interesse em 

biotecnologia e bioenergia, dentre outros no Laboratório de Microbiologia Aplicada e 

Bioprospecção. 

Shirley Virginia Coutinho - Graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Pedagogia, pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (1963) e Mestrado em Administração de Empresas, pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1990). Atualmente é Coordenadora Executiva 

da Agência PUC-Rio de Inovação (NIT) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). Tem experiência em Administração de Empresas, com ênfase em Estratégia e Gestão 

Empresarial, de Ativos Intangíveis e de Recursos Humanos. 

Sílvia Beatriz Beger Uchôa - Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de 

Mato Grosso (1984); mestrado em Arquitetura e Planejamento pela Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo (1989) e Doutorado em Química e Biotecnologia - Área de 

concentração Físico-química, pelo Instituto de Química e Biotecnologia (IQB) da UFAL (2007). 

Atualmente é professora visitante da Universidade Federal de Alagoas, tendo sido Vice-

Coordenadora do Mestrado Profissional PROFNIT - Ponto Focal UFAL até agosto de 2018. Atua 

como professora no mestrado PROFNIT/UFAL, lotada no IQB. Foi coordenadora do Núcleo de 

Inovação Tecnológica e de Programas Especiais da PROPEP/UFAL, coordenando o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI de 2010 

a janeiro de 2016. Tem experiência nas áreas de Propriedade Intelectual e Inovação, Construção 

Civil e em Eletroquímica, com ênfase em Materiais e Componentes de Construção e Ensaios de 

Corrosão e Durabilidade. Foi Vice-Coordenadora do FORTEC Regional NE de abril de 2010 a abril 

de 2012 e suplente no Conselho Fiscal da ANPROTEC. 

Sônia Marise Salles Carvalho - Possui Doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília 

(2008) e Mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1991). É 

Professora Associada da Universidade Federal do Amazonas e atualmente em exercício provisório 

na Universidade de Brasília com atuação no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - 

CDT/UnB. É membro do Programa de Pós Graduação em Programa de Pós Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT - Ponto focal UnB, 

Coordenadora da Incubadora de Tecnologia Social e Inovação e da Escola de Empreendedorismo 
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do CDT. Tem experiência na área de empreendedorismo, tecnologia social e Sociologia do 

Trabalho, com ênfase no campo da Economia Solidária. Pesquisadora do campo de modelo de 

negócio e inovação. Membro do GT de Educação Empreendedora nas Engenharias no TF Agenda 

Brasil. da ABENGE. 

Suzana Borschiver - Engenharia Química e Licenciatura em Química, UERJ-1985/1988, Mestrado 

e Doutorado em Engenharia Química, UFRJ,1997 /2002, na área de Gestão e Inovação Tecnológica. 

2 Projetos de Pós Doutorado Empresarial: Em 2006 com a Oxiteno, intitulado? Indicadores de 

PD&E para uma empresa química? e em 2015 intitulado? Matérias Primas Renováveis e CCS- 

(Carbon,Capture and Storage)? com a Braskem. Professora Titular da Escola de Química da UFRJ 

e coordenadora do NEITEC (Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos www.neitec.com). Atua 

na graduação e na pós-graduação como membro permanente em Engenharia de Processos Químicos 

e Bioquímicos, no Mestrado Profissional em Petroquímica, em Engenharia Ambiental, com a Escola 

Politécnica/UFRJ. Coordenadora da disciplina Prospecção Tecnológica no Profnit (Programa de 

Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação). Membro 

da Comissão de Tecnologia da ABIQUIM, e do Conselho Consultivo da ABEQ. Realizou em 2009 

um estágio DOCENTE (Programa EBW- Euro Brazilian Windows) na Universidade do Porto, 

Portugal, no departamento de Engenharia Industrial e Gestão. Tem experiência na área de Gestão e 

Inovação Tecnológica, com ênfase em Organização e Estudos Industriais, atuando principalmente 

nos seguintes temas: gestão, inovação e informação tecnológica, estudos de cadeias produtivas, 

prospecção tecnológica, comércio exterior, economia circular e RoadMap Tecnológico. 

Coordenadora dos I e II Workshop sobre Inovação e Sustentabilidade na Indústria Química 

Brasileira (2009 e 2010), de curso de extensão da EQ e do curso de especialização GETIQ (Gestão 

Empresarial para a Indústria Química (EQ/UFRJ e ABIQUIM). Coordenadora Técnica e Perita em 

Diversos Projetos como o (1) Projeto da UE; Redes de Centros Tecnológicos e Apoio às pequenas 

e Médias Empresas Brasileiras, coordenado pela FINEP , (2) Prioridade e Pensa Rio, da FAPERJ, 

direcionados para oportunidade de produção de biocombustível e bioprodutos, através das 

microalgas.(3) Prospecção Tecnológica e Roadmap de catalisadores, com a FCC (Fábrica Carioca 

de Catalisadores), 4) Estudo de prospecção tecnológica com SENAI, na área de Automação 

Industrial, IoT, Bioprodutos, Tintas e Adesivos. (5) Estudo de prospecção tecnológica sobre Janelas 

de Oportunidades para a Indústria Sucroquímica e Alcoquímica Brasileira para a Cosan/Raízen, 6) 

Estudo de prospecção tecnológica sobre captura de Co2 para a GE e (7) Estudo sobre QUÍMICA 

VERDE, para a FAPERJ; 8) 7 projetos de Roadmap Tecnológico para a GE, 20 para o SENAI/SESI 

Nacional. Faz parte do grupo de pesquisa do CNPQ- Gestão do Conhecimento e Prospecção em 
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Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Líder e pesquisadora de grupos de pesquisa do CNPQ. 

Representante do Programa de Recursos Humanos da ANP/MCTI- PRH41/UFRJ - Engenharia 

Ambiental na Indústria de Petróleo e Gás e Biocombustíveis no Grupo de Trabalho 

Empreendedorismo e Inovação. Membro das Comissões de Inovação Tecnológica e de Integração 

Universidade Empresa da ANPEI. Autora de inúmeros artigos, capítulos de livro e e livro como: 

Technology Roadmap: Planejamento Estratégico para alinhar Mercado-Produto-Tecnologia. 

Tânia Cristina da Silva Cruz - Professora Adjunto IV da Universidade de Brasília, Campus 

Planaltina-DF, Coordenadora do curso de Bacharelado em Gestão Ambiental (GAM/FUP), 

Coordenadora do Curso de Sociobiodiversidade e Sustentabilidade do Cerrado do Centro UNB 

Cerrado, Coordenadora da Especialização em Sociologia para o Ensino Médio (Sistema 

SISUAB/CEA/UNB), Gerente da Multincubadora de Empresas do CDT/UnB. Membro do 

Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 

para Inovação (PROFNIT/UnB) atuando nas linhas de pesquisa em Tecnologia Social, 

Empreendedorismo e Inovação. É membro da Incubadora de Tecnologia Social e Inovação do 

Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UnB (CDT). É membro dos grupos de pesquisa em 

Sociobiodiversidade e sua interface com a Economia Solidária e Modos de Produção e 

Antagonismos Sociais. Desde de outubro de 2009 é professora associada do Centro de Estudos da 

Chapada dos Veadeiros (CENTRO UNB CERRADO) e atualmente é coordenadora da extensão 

deste núcleo. Em março de 2012 iniciou as atividades do LaPCIS (Laboratório de Pesquisa em 

Ciências Sociais, Métodos Qualitativos e Mobilização Social) em parceria de pesquisa e extensão 

com o CENTRO UNB CERRADO. É licenciada em Ciências Sociais e bacharela em Sociologia 

pela Universidade de Brasília - UnB (1998). Entre 1995 e 1998, foi bolsista do Programa de 

Educação Tutorial (PET/CAPES). Também pela UnB, desenvolveu seu mestrado em Sociologia 

Política e do Trabalho (2001) e concluiu sua pesquisa de doutorado na área de Sociologia do 

Trabalho (2006), com a tese: Qual o teu trabalho, mulher? Mulheres empreendedoras no contexto 

da Economia Popular Solidária. Entre junho de 2002 a junho de 2009 foi professora dos cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e coordenou a Unidade 

de Apoio à Monografia. Tem experiência nas áreas de: 1) Sociologia do Trabalho, Gênero e 

Economia Solidária Ambiental; 2) Pesquisa Social e Desenvolvimento de Metodologias de Pesquisa 

Quantitativa e Qualitativa; 3) Planejamento e Gestão Estratégicos. 

Tatiane Luciano Balliano - Tatiane Balliano possui graduação em Licenciatura em Química pela 

Universidade Federal de Alagoas-UFAL (2005), mestrado em Química e Biotecnologia, área de 
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concentração Físico-química (cristalografia de raios X) pela Universidade Federal de Alagoas 

(2006) e doutorado em Física Aplicada (Biomolecular) pela Universidade de São Paulo (2010). 

Atualmente é professora adjunto IV na Universidade Federal de Alagoas no Instituto de Química e 

Biotecnologia e tem experiência em Cristalografia de Raios X (pequenas e macromoléculas e 

materiais policristalinos), Química de Produtos Naturais, desenvolvimento de produtos e materiais 

para aplicação em saúde humana e veterinária. Na área de gestão em ciência, tecnologia e inovação, 

desenvolve atividades ligadas à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e 

empreendedorismo inovador. É orientadora do quadro permanente da Rede PROFNIT e 

colaboradora de PPGs em Química e Biotecnologia do IQB/UFAL, e da Engenharia Química - 

PPGEQ/UFAL. 

Tecia Vieira Carvalho - Possui Pós-doutorado pelo Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Ceará - IFCE, doutorado em Biotecnologia pela RENORBIO - Universidade Federal do Ceará - 

UFC (2010), Mestrado em Ciências Marinhas Tropicais - Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2006), MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ( 2007) e graduação em 

Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1992). Foi Presidente da Rede de 

Incubadoras de Empresas do Ceará? RIC (2012-2016), Diretora Adjunta do Parque de 

Desenvolvimento Tecnológico? PADETEC (2006 -2018), Coordenadora Geral do Fórum de 

Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologias? FORTEC-NE (2012-2014). Atualmente é 

Presidente do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Norte e Nordeste? NEPEN, diretora científico, 

tecnológico e inovação da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual e vice coordenadora 

do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 

- PROFNIT. Atua nas áreas de química e tecnologias ambientais e também na área de Gestão 

Empreendedora, Gestão da Inovação e Gerenciamento de Projetos Inovadores. 

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. 
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Vivianni Marques Leite dos Santos - Graduação em Engenharia Química (1997), mestrado em 

Engenharia Química (2000), na área de Processos Químicos Industriais, e doutorado em Química 

pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Professora Associada IV na UNIVASF. 

Atualmente Diretora Institucional de Inovação Tecnológica. Coordenadora da Regional FORTEC-

NE 2019-2020. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação no ponto focal UNIVASF. Docente Permanente no 

Programa de Pós-Graduação em nível de Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento 

Territorial. Experiência e formação complementar em Propriedade Intelectual no Japão. Presidente 

das Comissões Avaliadoras de Pedidos de Patente e de Pedidos de Registros de Programa de 

Computador sob titularidade da UNIVASF. Docente efetiva do Mestrado Profissional em Gestão 

Pública no ano de 2017. Editora chefe da Revista Indicação Geográfica e Inovação (INGI). Docente 

colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da UNIVASF de 2012 a 

2017. Coordenadora do Colegiado Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção no biênio 

11/2009-10/2011 e da CPA/UNIVASF no período de 11/2011 a 03/2016. Líder do grupo de 

pesquisa: "Propriedade Intelectual e Inovação em Processos, Produtos e Serviços, desde 2009". 

Experiência nas áreas: Gestão Ambiental, Gestão da Inovação, Agroenergia, Reciclagem, Impactos 

Ambientais e Modelagem Molecular. Também experiência como docente pesquisadora, orientadora 

e coordenadora em cursos na modalidade EaD. 

Xiangdong Chen - Possui especialização em Automation Engineering pela Northeast University 

(1982), mestrado em Philosophy of Technology (Science & Technology Policy) pela Northeast 

University (1988) e doutorado em die Wirtschafts - und Sozialwissensichaftliche pela University of 

Potsdam (2014). Atualmente é Professor da BeiHang University. Tem experiência na área de 

Economia. 
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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, 

tendo sido um momento integrador dos seus vários Pontos Focais.  

Houve ênfase, pela programação, na formação em transferência de tecnologia para 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 (234) e o número de organizações (99) dos setores governamental (20), 

empresarial (26), setor acadêmico (52), 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 4 países: Brasil, China, França e Portugal reafirmam o compromisso com a 

internacionalização do Programa, através do Congresso Internacional do PROFNIT. 

 

Contribuição do evento para difusão e transferência do conhecimento 

A contribuição para a difusão do conhecimento é evidenciada pelos 259 artigos publicados ou sendo 

avaliados para publicação na revista Cadernos de Prospecção (ISSN 1983-1358) e os Anais do Evento 

estão disponíveis para acesso ao público em  http://www.profnit.org.br/pt/anais-do-evento/. 

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. 

Presença de organizações de 54 cidades de 23 estados brasileiros, deste modo tendo caráter de fato 

NACIONAL. 

 

http://www.profnit.org.br/pt/anais-do-evento/


 

Página 27 de 136 

 

 

Público alvo atingido 

Os inscritos compreenderam: 

− 234 participantes; 

− 99 organizações participantes: 20 do setor governamental, 26 do setor empresarial, 52 do 

setor acadêmico, 01 ONG; 

− 54 cidades; 

− 23 estados AL; AM; AP; BA; CE; ES; GO; MA; MG; MS; MT; PA; PB; PI; PR; RJ; RN; 

RO; RS; SC; SP; TO) e o Distrito Federal (DF). 

− 04 Países – Brasil, China, França e 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 se a apresentação do 

trabalho deveria ser oral ou painel. 

− Correções pelos autores (ainda em curso). 

− Publicação na revista “Cadernos de Prospecção”. 

Os manuscritos submetidos privilegiaram os seguintes temas: 

− Empreendedorismo; 
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− Gestão e Políticas Públicas; 

− Indicação Geográfica; 

− Inovação Tecnológica; 

− Inteligente Artificial;  

− Propriedade Industrial; 

− Prospecção e Alimentos; 

− Prospecção e Análise de Dados; 

− Prospecção e Bebidas; 

− Prospecção e Biologia; 

− Prospecção e Biotecnologia; 

− Prospecção e Desenvolvimento Sustentável; 

− Prospecção e Engenharia; 

− Prospecção e Inovação Tecnológica; 

− Prospecção e Química; 

− Prospecção e Saúde; 

− Prospecção e Software; 

− Prospecção e Transferência de Tecnologia; 

− Prospecção e Transporte; 

− Tecnologia Socias; 

− Transferência de Tecnologia. 

Produtos 

− Apresentação de 259 trabalhos no formato de poster ou oral;  

− Diálogo Magno  

o Cenários da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

o Consolidação de SNCTI e Setores Estratégicos - Experiências Internacionais; 
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o Como aumentar o impacto econômico das Políticas de Inovação, integrando as 

ferramentas de PI, TT e Prospecção? 

− Painéis Estratégicos que abordaram os seguintes temas:  

o Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual; 

o Política de Inovação das ICTs e Desenvolvimento Regional: Alianças estratégicas, 

Captação de Recursos e Avaliação; 

o Política e Gestão Regional da inovação e da transferência de tecnologia; 

o Tecnologias Sociais, conhecimentos tradicionais e indústria criativa Direitos autorais; 

o Direitos autorais; 

o Plataforma Digital para NIT (PI e TT) Como criar uma plataforma de PI, TT e 

Prospecção para os NITs; 

o Gestão de plataformas tecnológicas e HUBs de Inovação para consolidar a tripla hélice  

− Oficinas Mão na Massa  

o Apresentação Sistema de Gestão Acadêmico e treinamento; 

o Economia Circular; 

o Roadmap Tecnológico; 

o Inovação em modelo de negócios  

− Lançamentos de livros da Coleção PROFNIT  

− Encontro dos Pontos Focais  

− Reunião do Conselho Editorial 

− Oficinas Pedagógicas do PROFNIT  

o Disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI); 

o Disciplina Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia (TT);  

o Disciplina Prospecção Tecnológica (PROSP); 

o Disciplina Metodologia da Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação (MET); 

o Disciplina Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Estado 

Brasileiro (POL).  
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− Reunião do FORTEC-CO 

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 novas 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/datas/# 

Comissão Organizadora e Técnico-científica; 

Folder das Oficinas / Treinamentos Mão-na-Massa; 

Programa (na sua forma final); 

Certificados (modelo básico); 

Apresentações Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profnit.org.br/pt/datas/
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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 pelos participantes do evento. Em 

todos os quesitos avaliados houve 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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Quais são os temas que considera de maior interesse para serem abordados em futuros eventos? 

• A INOVAÇÃO CONTEMPORÂNEA; A PROPRIEDADE INTELECTUAL BRASILEIRA; 

• A RELAÇÃO ENTRE PI E O DESENVOLVIMENTO/AMADURECIMENTO DAS 

STARTUPS E ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 

• ACHO QUE TALVEZ FONTES DE FINANCIAMENTO ALTERNATIVAS E CASES DE 

SUCESSO. 

• AEROESPACIAL; BIGDATA; INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, RECICLAGEM DE LIXO; 

SITUAÇÃO HÍDRICA. 

• AGRICULTURA 4.0, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EMPREENDEDORISMO 

• APLICABILIDADE PRÁTICA, WORKSHOPS MÃO NA MASSA COM TEMÁTICAS 

RELEVANTES E ATUAIS. 

• AS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO CONTEXTO BRASILEIRO E SUA 

INFLUÊNCIA NO TURISMO. 

• BIODIVERSIDADE 

• BIOECONOMIA 
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• DEBATE SOBRE MODELO DE UTILIDADE E SUA RELEVÂNCIA NO BRASIL. 

DEVEMOS EXTINGUIR? DEVEMOS MIGRAR DE MU PARA PI E TORNAR TODAS 

AS PATENTES EM PI? É UMA QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO? 

• DESENVOLVIMENTO REGIONAL (A IMPORTÂNCIA CT&I PARA TAL) 

• DIREITOS DE AUTOR E CULTURA, TÉCNICAS DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

E TENDÊNCIAS EM INDICADORES DE PATENTES, BEM COMO INDICADORES DE 

CT&I 

• ECONOMIA CIRCULAR, BIOECONOMIA, FAKE NEWS 

• EXEMPLOS NA PRÁTICA DAS INOVAÇÕES 

• FERRAMENTA PRÁTICA PARA INOVAÇÃO 

• GESTÃO (PRÁTICA) DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO (INCUBADORAS E PARQUES 

TECNOLÓGICOS). 

• IA APLICADO A INOVAÇÃO E PATENTES 

• IA, BIOTECNOLOGIA E PATENTES DE SERES VIVOS 

• IGS E DIREITO AUTORAL 

• INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

• INDICADORES 

• INDÚSTRIA 40 

• INOVAÇÃO FRUGAL 

• INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

• INTEGRAÇÃO COM SETOR PRODUTIVO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MERCADO PARA INSERÇÃO DOS MESTRANDOS 

DO PROFNIT 

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS AUTORAIS. 

NOVAS TECNOLOGIAS E A SUA RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, EMPREENDEDORISMO DE BASE UNIVERSITÁRIA. 

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS; TIPOS DE PRODUTOS 

TECNOLÓGICOS JÁ GERADOS NO PROFNIT; EGRESSOS DO PROFNIT E 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO PPG. 

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; INOVAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIA 

EM ORGANIZAÇÕES DE MÉDIO E GRANDE PORTE. 

• NEGÓCIOS TECNOLÓGICOS E CONTRATOS DE TECNOLOGIA 

• NEM TUDO SÃO FLORES NOS AVANÇOS TECNOLOGICOS 

• NOVAS TECNOLOGIAS 

• O IMPACTO DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICOS NAS PROFISSÕES ATUAIS. 

• OFICINA DE REDAÇÃO DE PATENTE 

• OS MESMOS DESSA EDIÇÃO 
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• PANORAMA OU MAPA DO QUE O BRASIL ESTÁ PESQUISANDO 

• POLÍTICA DE INOVAÇÃO 

• PRODUTOS DE PI, ASSUNTOS E VIVÊNCIAS MAIS RELACIONADOS À TT E AS 

APLICAÇÕES DA INOVAÇÃO EM DIVERSOS AMBIENTES. 

• PROPRIEDADE INTELECTUAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

• PROPRIEDADE INTELECTUAL: INOVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO 

• PROSPECÇÃO E SAÚDE 

• PROSPECÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

• PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

• PROTEÇÃO DE CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 

• REDES DE COOPERAÇÃO PARA INOVAÇÃO 

• ROADMAPS DE TECNOLOGIA 

• SOCIEDADE INFORMACIONAL E PROTOCOLO DE MADRI DIREITOS AUTORAIS 

NO MERCADO ÚNICO DIGITAL EUROPEU LGPD E PROTEÇÃO DE DADOS 

DIREITO AUTORAL E APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OS DIREITOS 

INTELECTUAIS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL: CONFLITOS E CONVERGÊNCIAS 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DIREITO AUTORAL 

E DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO – SUPERAÇÃO DO PARADIGMA DA 

TERRITORIALIDADE NA INTERNET 

• TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O CURSO COM ESPAÇO PARA DEBATES E 

TROCAS ENTRE OS ESTUDANTES. O MOMENTO DE POSTERES ESTAVA ESCURO 

E NÃO POSSIBILITOU TROCAS. 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E POLÍTICAS PUBLICAS 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E VALORAÇÃO 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA PRÁTICA, CASOS REAIS; ORGANIZAÇÃO 

ICTS; NOVO MARCO DE INOVAÇÃO, POSSIBILIDADES REAIS E FUTURAS; 

POLÍTICA DAS ICTS FRENTE AO NOVO MARCO, CASOS DE SUCESSO E 

APLICAÇÃO; 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VOLTADO A INOVAÇÃO, INDUSTRIA 4.0. 

• TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

• TRASFORMAÇÃO DIGITAL; BIG DATA; VALORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO 
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RESUMOS 

 

TÍTULO: BASES DE DADOS DE PATENTES: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PORTAL DE 

PERIÓDICOS DA CAPES 

AUTORES: GEOVANE GOMES DE ARAUJO, ETELVINA MARIA MARQUES MOREIRA, 

JOSIMARY HORTA DE ARAUJO, MARIA ELIZABETH SANTOS SOARES, JOELIA 

MARQUES DE CARVALHO 

RESUMO: Esta pesquisa analisa as bases de dados de patentes disponibilizadas no Portal de 

Periódicos da Capes com o objetivo de apresentar informações sobre as características de cada base, 

considerando-se os critérios utilizados no processo de busca e recuperação da informação na análise 

dos documentos de patentes. Trata-se de bases acessíveis por meio eletrônico, com abrangência 

nacional e internacional e cobertura de todos os campos tecnológicos. Desse modo, este trabalho 

possibilita a análise de informações tecnológicas contidas nas bases de patentes como um recurso 

informacional estratégico para a atividade de prospecção de novas tecnologias. A análise das bases 

de patentes do Portal da Capes possibilita um conhecimento mais profundo do potencial e da limitação 

de cada base para a obtenção de informações consistentes que possam colaborar na realização de 

estudos futuros. A pesquisa mostra que as informações patentárias podem ser disponibilizadas e 

grandemente utilizadas dentro de universidades e centros de pesquisa. 

 

TÍTULO: ROADMAP TECNOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE 

MONITORAMENTO DA CURA DO CONCRETO 

AUTORES: JOSÉ EDILSON DOS SANTOS JÚNIOR, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS 

SANTOS, ISNALDO JOSÉ DE SOUZA COELHO 

RESUMO: O ramo da construção civil é importante pilar no desenvolvimento social e econômico de 

um país. Estudos para inovação na área vêm agregando valor e permitindo construções com 

tecnologias mais avançadas e eficientes. Entre as principais matérias primas, destaca-se o concreto 

armado, o qual confere resistência aos esforços de compressão e proteção ao aço. Sua resistência e 

durabilidade dependem da proporção entre os materiais que o constituem. O estudo prospectivo foi 

motivado pela necessidade de identificação das alternativas já desenvolvidas para monitoramento da 

evolução das características do concreto. Por meio de matriz SWOT são descritas as forças e 

fraquezas internas para o desenvolvimento da tecnologia, e as oportunidades e ameaças externas ao 

referido desenvolvimento e, finalmente, um roadmap permitiu obter uma visualização dos produtos 

a serem desenvolvidos, avaliação das possíveis parcerias, os principais agentes e os potenciais 

mercados que são as, construtoras, concreteiras, fabricas de pré-moldados e laboratórios. 

 

TÍTULO: CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA APLICADO A DOCUMENTOS DE PATENTES 

SOBRE TÉCNICAS DE PROPAGAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR ATRAVÉS DA ANÁLISE DE 

CO-CLASSIFICAÇÃO 

AUTORES: CECILIA HASNER, EDUARDO WINTER, ARAKEN ALVES DE LIMA 

RESUMO: Trata-se de uma metodologia a ser aplicada a estudos de convergência tecnológica pela 

análise de co-classificação de documentos de patentes. A metodologia foi aplicada ao levantamento 

de documentos de patentes relacionados com a produção de mudas de cana-de-açúcar no período de 

2000 a 2016, onde foram calculadas as taxas de convergência tecnológica entre campos tecnológicos 
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de uma mesma seção (intra-seção) e entre seções diferentes (inter-seção) das classificações Derwent. 

Os resultados apontam para taxas relativamente baixas, chegando a 8,36% para convergências intra-

seção em 2014 e 5,81% para convergências inter-seção em 2012. As classificações do Derwent 

predominantes foram indústria da fermentação, biotecnologia e cultivo vegetal, associas as técnicas 

de produção de mudas por engenharia genética/melhoramento vegetal e controle de doenças e pragas. 

As tecnologias convergentes encontram-se em áreas de ponta, tais como a biotecnologia, que 

precisam da complementaridade disciplinar no processo de inovação para alcançar ganhos de 

produtividade agrícola, redução de custos e inovações no melhoramento vegetal. A contribuição deste 

trabalho está na descrição de uma metodologia que pode ser aplicado a outros tipos de classificação 

de patentes em diferentes áreas tecnológicas. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO REFERENTE AOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO 

AUTORES: DANIELLE NASCIMENTO QUEIROZ DE SOUZA, FLAVIO ANDRE ALVES DE 

OLIVEIRA, MARCIEL CASTRO DE OLIVEIRA, MATHEUS ROCHA DE MACÊDO, MARCIO 

INOMATA CAMPOS, GABRIELA SILVA CERQUEIRA 

RESUMO: RESUMOEste artigo tem como objetivo prospectar documentos de patentes referentes a 

sistemas de irrigação automatizados, em que para essa prospecção foram usadas combinações de 

códigos do IPC e palavras chaves, e as informações foram obtidas através da base europeia Espacenet, 

no qual, os dados foram plotados de diferentes formas, tendo em consideração os documento de 

patentes que foram classificados em três grupos, sendo estes divididos em sete subgrupos, podendo 

esses estarem contidos em ambos os grupos. Foi feito uma análise estatística do tempo que levou uma 

patente ser depositada até a sua data de publicação, percebendo que quase não houve correlação entre 

as datas de publicação. Com essas análises foi possível verificar que a China, EUA e Japão tiveram 

um destaque na quantidade de patentes depositadas em relação aos outros países, onde sua maioria 

foram depositados por inventores individuais. Podendo constatar que essa tecnologia encontra-se em 

desenvolvimento na fase embrionária. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE SISTEMAS DE GEOLOCALIZAÇÃO 

VOLTADOS PARA PASSAGEIROS DE TREM 

AUTORES: ADRIANA MONTEIRO CUNHA 

RESUMO: A geolocalização é utilizada para rastrear um sujeito ou objeto a partir de sua coordenada 

geográfica de modo automático. É empregada a partir de um conjunto de hardware, software e dados 

geográficos. Este estudo apresenta uma análise sobre patentes associadas à geolocalização de 

composições ferroviárias e a dispositivos móveis que identifiquem, em tempo real, o status de viagem 

das mesmas com o objetivo de avaliar as tecnologias disponíveis no Brasil e no mundo para dar 

suporte a passageiros e comunidades que vivem próximas às linhas de trens. A partir dele, observa-

se o baixo uso da tecnologia empregada em serviços destinados a passageiros e comunidades que 

vivem próximas à linha do trem e de metrôs no Brasil. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE SOLUÇÕES DE BIG DATA E ANÁLISE DE 

DADOS APLICADA À EDUCAÇÃO 

AUTORES: THIAGO RAVEL NASCIMENTO PASSOS, MARIA RIBEIRO DE MELLO 

REBELLO, DAYVID EMERSON SILVA FERREIRA, MARIA RITA DE MORAIS CHAVES 

SANTOS 
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RESUMO: A necessidade da geração de um ensino mais assertivo sem substituir os elementos 

tradicionais da educação permite que soluções de big data e análise de dados auxiliem as instituições 

nos processos de tomada de decisões. Essas tecnologias podem tornar mais eficazes também os 

processos de avaliações, feedback, aprendizagem personalizada, oferta de conteúdo, gerenciamento 

e solução de problemas. Esse trabalho tem como objetivo apontar tecnologias de aplicação do 

conceito de big data como ferramenta de educação, por meio de uma revisão patentária e de trabalhos 

científicos. A busca por patentes foi realizada nas bases de dados disponíveis no software Orbit 

Intelligence, que demostrou um crescimento nos últimos anos predominantemente impulsionadas 

pela China e Países asiáticos nas categorias IPC G06, G09 e H04. Enquanto que as buscas por artigos 

científicos relacionados ao tema foram feitas nas bases das principais coleções da Web of Science e 

Scopus e corroboram uma diversificada aplicação. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO CUMARU (DIPTERYX ODORATA) 

AUTORES: ACURSIO YPIRANGA BENEVIDES JÚNIOR, BRUNO THIAGO DE SOUZA 

GAMA, TAYNARA TENÓRIO CAVALCANTE BEZERRA, DANIELA AZEVEDO DA SILVA, 

ANTÔNIO CLAUDIO KIELING 

RESUMO: A prospecção tecnológica da biodiversidade amazônica possibilita a abertura de rumos 

econômicos para região norte brasileira e, consequentemente, para o Brasil. É o caso do cumaru 

(Dipteryx odorata), espécie arbórea comum no Norte e Centro-oeste do país. Nesse sentido, uma 

prospecção tecnológica sobre o cumaru (Dipteryx odorata) poderia contribuir para o entendimento do 

potencial desta espécie como recurso nacional? Para responder à problemática e, devido às 

potencialidades mercadológicas, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo de Prospecção 

Tecnológica do Cumaru (Dipteryx odorata), por meio do mapeamento de patentes e revisão 

bibliográfica sistemática do termo cumaru (Dipteryx odorata), para conhecer o estado da técnica e 

seus possíveis caminhos. O resultado expõe que este elemento da biodiversidade nacional vem 

despertando crescente interesse de pesquisadores e empresas; porém, a pesquisa apresentou a 

complexidade da prospecção tecnológica da biodiversidade da Amazônia devido ao 

multiculturalismo e multilinguismo, com pluralidades de termos vulgares, ditos comuns.  

 

TÍTULO: MAPEAMENTO DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM DOCUMENTOS DE 

PATENTE: USO DA BORRA DE CAFÉ NA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

AUTORES: MICHELLE CRISTINA DA SILVA, CASSANDRA CARNEIRO DE MEDEIROS, 

DOUGLAS ALVES SANTOS, VICTOR PELAEZ, FERNANDA SALVADOR ALVES; RENATO 

MIHOMEM DE PLIVEIRA FILHO 

RESUMO: O estudo teve por objetivo mapear informações tecnológicas contidas em documentos de 

patente, relacionadas ao aproveitamento da borra de café como matéria-prima na produção de 

biocombustíveis. A metodologia do trabalho consistiu na busca de documentos de patente no Derwent 

Innovations Index, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e LATIPAT-ESPACENET, 

utilizando palavras-chave e códigos de Classificação Internacional de Patentes (IPC) e Classificação 

Cooperativa de Patentes (CPC), previamente identificados na revisão bibliográfica e patentária. Os 

resultados indicaram concentração das tecnologias na classe C10L-005 em estado sólido; revelam a 

Coreia do Sul, Japão e EUA como mercados em que há maior interesse comercial; sugerem que ainda 

não há maturidade tecnológica em âmbito industrial; e mostram que o desenvolvimento de 

biocombustível no Brasil tem sido impulsionado pelas políticas de governo. 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA BASE DA INOVAÇÃO: ANÁLISE DE UM 

CASE DE SUCESSO NO EMPREENDEDORISMO CATARINENSE DE BASE 

UNIVERSITÁRIA 

AUTORES: ILLYUSHIN ZAAK SARAIVA, EDUARDO BUTZEN 

RESUMO: A Educação Empreendedora pode ser entendida como uma metodologia educacional 

voltada a desenvolver competências individuais relacionadas à geração de valor para a comunidade e 

à competência em inovar e agir de forma autônoma, buscando a sustentabilidade (PACHECO et al, 

2006). A literatura apresenta exemplos de atividades educacionais nas quais foi possível despertar em 

estudantes de diversos níveis características típicas do empreendedor, como agente promotor do 

empreendedorismo (ROCHA; FREITAS, 2014). Este trabalho exploratório e descritivo busca 

identificar possíveis elos entre a adoção de Atividades Educacionais de Formação em 

Empreendedorismo, AEFE’s em turmas da disciplina Empreendedorismo em cursos de Bacharelado 

em Engenharia num campus de um Instituto Federal do Estado de Santa Catarina, e os resultados 

obtidos pelos alunos em concursos e competições de idéias de negócio organizados pelo Sebrae-SC 

e pelo Governo Estadual. Resultados mostram correlação entre nº de alunos inscritos em concursos e 

nº de trabalhos classificados, concluindo-se ser positiva a metodologia adotada na disciplina. 

 

TÍTULO: EMPREENDEDORISMO E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA: UMA ANÁLISE DA 

ATUAÇÃO DAS INCUBADORAS DE EMPRESAS DA AMAZÔNIA 

AUTORES: MÁRCIO LUIS GÓES DE OLIVEIRA, CIRILO SIMÕES FILHO, CLÁUDIO 

MÁRCIO CAMPOS DE MENDONÇA, WALTER TEIXEIRA LIMA JÚNIOR 

RESUMO: Transferência tecnológica (TT) é um processo de troca de conhecimentos e habilidades 

tecnológicas entre organizações. Há diversos instrumentos para a viabilização da TT, entre elas as 

incubadoras de empresas, organismos que têm como missão o fortalecimento da cultura 

empreendedora, associadas à política de inovação das ICTs. Assim, este artigo objetivou analisar 

como as incubadoras de empresas da Amazônia atuam para apoiar a transferência das tecnologias dos 

empreendimentos incubados. A abordagem ao problema foi qualitativa e quantitativa, com estudo de 

casos. Utilizou-se como referência as incubadoras membros da Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). Os sites institucionais das incubadoras 

pouco têm detalhado como funcionam os processos de apoio à transferência tecnológica e também a 

descrição dos instrumentos de negociação, valoração e prontidão tecnológica (TRL). Um ponto 

relevante fora quanto ao uso de parcerias no processo de TT como solução para limitações das ICTs 

amazônicas. 

 

TÍTULO: MODELAGEM DE NEGÓCIO PARA EMPREENDIMENTOS COLETIVOS 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ALESSANDRO AVENI 

RESUMO: O trabalho tem como objetivo propor um modelo CANVAS a ser aplicado em 

organizações e empreendimentos sociais e, sobretudo coletivos que se relacionam com o mercado por 

meio de outra racionalidade econômica O CANVAS proposto se adapta a todos os empreendimentos 

com missão social por meio de atividades orientadas para trocas sociais solidárias. Foi elaborado pela 

Incubadora de Tecnologia Social do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UnB 

indicadores sociais para o CANVAS e aplicado a três empreendimentos. O resultado da análise 

mostra que o CANVAS utilizado atualmente não abrange todas as necessidades dos grupos sociais 

apoiados pela incubadora e a criação do CANVAS Social revela as possibilidades reais de planejar o 

negócio dos empreendimentos de acordo com as reais necessidades desse grupo especifico. Essa 
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ferramenta pode fazer parte de mentorias e avaliações para incubação em NIT das Universidades. A 

proposta pode ser aplicada também em disciplinas que trabalham com competências empreendedoras. 

 

TÍTULO: VANTAGENS E BARREIRAS DO LEAN STARTUP COMO METODOLOGIA PARA 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM HABITATS DE INOVAÇÃO 

AUTORES: RICARDO TOMAZ CAIRES, MARCELO FARID PEREIRA 

RESUMO: Empresas de tecnologia nascem e podem crescer de uma forma acelerada, carecendo do 

uso de metodologias para a estruturação e interação com o mercado. A Metodologia Lean Startup 

(MLS) consiste em uma união entre rapidez e eficiência sem perda de qualidade, que começou a ser 

difundida no Brasil a partir de 2012 com o livro de Eric Ries. Embora muito utilizada, existem poucos 

estudos relacionados sobre as práticas Lean aplicadas a habitats de inovação. O objetivo deste artigo 

é indicar as vantagens e barreiras reconhecidas por estudos já existentes sobre a prática da MLS. Este 

estudo foi desenvolvido partindo de uma revisão bibliográfica sobre MLS, empreendedorismo e 

habitats de inovação. As etapas foram realizadas por meio de delineamento da pesquisa, execução, 

análise e seleção dos resultados para a sintetização do conteúdo. Os resultados estão relacionados 

com a concepção de oportunidades para adequação da MLS. 

 

TÍTULO: REDUÇÃO DOS RISCOS DE AGÊNCIA NO ECOSSISTEMA DE STARTUPS A 

PARTIR DA ADOÇÃO DO MODELO CONTRATUAL DE VESTING 

AUTORES: EDUARDO MAGALHÃES, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA 

CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: O presente trabalho apresenta um estudo para identificar as características do contrato de 

vesting e a Teoria da Agência e sua aplicabilidade ao ecossistema das startups. O artigo investigará a 

possibilidade de utilização do modelo de vestingcomo instrumento para minorar os efeitos deletérios 

identificados pela Teoria da Agência no ambiente empresarial em que as startups estão envolvidas. 

 

TÍTULO: DESAFIOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA GESTÃO DA MARCA 

NO BRASIL 

AUTORES: MATEUS SANTIAGO SANTOS SILVA, ANA PAULA TROVATTI 

UETANABARO, ANA CAROLINA PEREIRA NOVAES 

RESUMO: A identificação dos desafios e vantagens acerca da exploração da marca como um 

benefício econômico para as micro e pequenas empresas se mostra viável para a dinamização da 

economia, bem como uma forma de alcançar o potencial inovador e financeiro que o ativo marca 

apresenta. O presente estudo tem por objetivo auxiliar na identificação e superação dos entraves que 

tem surgido a uma profícua utilização do potencial criativo dos pequenos empreendedores com 

relação ao direito de exploração e ao processo de proteção e gestão da marca, como parte rentável do 

patrimônio. 

 

TÍTULO: UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA: UM ESTUDO DE CASO DE INDICADORES 

DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA VERSUS PRODUÇÃO TECNOLÓGICA 

AUTORES: EDIONE MAGALHÃES MOTTA, JOSÉ ROBERTO DIAS PEREIRA 

RESUMO: Atualmente existem muitas discussões acerca da pesquisa científica e inovação e sobre 

como esses termos se inter-relacionam dentro da universidade. É importante promover reflexões 
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sobre mecanismos de apropriação do conhecimento produzido nas universidades para sua conversão 

em inovação para a sociedade. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção 

científica e tecnológica como um estudo de caso na Universidade Estadual de Maringá. Revisões da 

literatura e uma pesquisa documental em bases de dados científicas e bancos de patentes apontaram 

que existe um hiato entre produção tecnológica e produção cientifica, onde se observou que o número 

de depósitos de pedidos de patentes está muito aquém do número de documentos científicos 

produzidos. A Constituição Federal Brasileira, explicita que promover a inovação deve ser prioridade 

do Estado, no qual estão compreendidas as universidades, cujo objetivo deve ser destinar a pesquisa 

tecnológica à solução de problemas e desenvolvimento do sistema produtivo. 

 

TÍTULO: ENSINAR OU APRENDER EMPREENDEDORISMO 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ADRIANA REGINA MARTIN, 

AGNALDO ALMEIDA DANTAS, FERNANDA ZAMBON CARVALHO, DEBORA 

FRANCESCHINI MAZZEI 

RESUMO: A importância dada ao empreendedorismo na atualidade é indiscutível. Ele é considerado 

essencial ao processo de desenvolvimento econômico , pelos economistas,, envolvendo mais do que 

apenas o aumento de produção e renda per capita, mas a iniciação e constituição de mudanças na 

estrutura do negócio e da sociedade (HISRICH & PETER, 2004 apud BAGGIO & BAGGIO, 2015). 

Com esta temática como base, este artigo procura refletir sobre as questões trazidas por Jan Spruijt 

(2017) em seu artigo “Paradoxos do Pensamento Empresarial: por que o empreendedorismo 

dificilmente pode ser ensinado” e sugerir possíveis reflexões ou mudanças na forma de atuação de 

universidades que contemplam disciplinas de empreendedorismo em suas grades curriculares e do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - em especial para algumas de suas ações 

educacionais - visto ser sua missão: “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável 

dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional.” 

 

TÍTULO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM MAPA INTERATIVO PARA 

PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NAS MPES-MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

AUTORES: MARCELO DIVINO PEREIRA WOLFF, MARCELO FARID PEREIRA 

RESUMO: Os empresários de MPE encontram dificuldades em inovar nos seus negócios, 

principalmente em função da falta de informações, e de fontes de apoio a respeito deste tema, que as 

façam refletir, compreender este processo, sobre o que é inovação, como fazer inovação acontecer na 

empresa, quais os passos a seguir para inovar, para que isso torne-se uma dinâmica e seja incutida na 

cultura organizacional. Neste estudo, levantamos os principais fatores e barreiras que dificultam a 

inovação para tais empresas. Diante disso, esse trabalho tem como principal objetivo apresentar 

considerações sobre uma proposta de mapa interativo para promover a inovação nas MPES. Para 

tanto fez-se uso de bibliografia específica, métodos descritivos e exploratórios, e dados de órgãos 

especializados no assunto. Por fim, realizou-se a elaboração do guia prático que apresentou 

contribuições para que as MPES possam inovar, traçando um passo-a-passo que pode orientar e 

contribuir para a solução da problemática apresentada. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO FUNDO NACIONAL DO 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

AUTORES: CLÊNIA MOURA BATISTA, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA 

CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 
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RESUMO: O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estabeleceu a missão de prestar 

assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam para uma educação de qualidade a 

todos. Embora seja um órgão que implementa inovações em processos, a transferência de tecnologia 

através da geração de conhecimento e sua difusão por meio da assistência técnica prestada aos entes 

federados requer maiores estudos e estruturação. Neste sentido, o presente artigo teve por objetivo 

verificar como ocorre a assistência técnica aos entes federados e sua normatização, bem como 

comparar com a prática realizada pelas áreas técnicas. A metodologia adotada foi a pesquisa 

referencial bibliográfica acerca de assuntos chaves, como: inovação em processo, transferência de 

tecnologia, assistência técnica. O processo de pesquisa indicou um movimento interno que propôs 

um novo conceito de assistência técnica que possa ser utilizado e adequado à legislação a fim de se 

adequar a realidade. 

 

TÍTULO: AUMENTO DO CRÉDITO PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS COMO 

INCENTIVO À CULTURA DE INOVAÇÃO 

AUTORES: STENIO DINIZ DE LIMA, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA 

CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: A política de crédito adequada para o apoio ao desenvolvimento da inovação nas 

Pequenas e Médias empresas têm grande impacto no aumento da competitividade nacional uma vez 

que estas representam grande parte das empresas nacionais. O desenvolvimento da Cultura de 

Inovação impulsiona a transformação de produtos, serviços e modelos de negócio que permite gerar 

novos resultados financeiros ou econômicos. Ações internas guiadas pela Cultura de Inovação e 

elementos de um ecossistema favorável incentivam a competitividade, que em tempo de menores 

barreiras comerciais, é fundamental no aumento da riqueza local. A disputa das empresas por uma 

maior parcela de mercado conta com o avanço tecnológico como ferramenta, exigindo assim maior 

capacidade de investimento. Estes investimentos necessitam de força financeira além dos níveis atuais 

de caixa das empresas para sua realização. Nesse artigo vamos explorar como o aumento da 

disponibilidade de crédito para Pequenas e Médias empresas pode incrementar a competitividade 

nacional. 

 

TÍTULO: PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

AUTORES: ROBSON TAVARES, RODRIGO DE AQUINO GOMES, RUAN GABRIEL 

ARAÚJO FERREIRA 

RESUMO: O componente de ensino de empreendedorismo quando aplicado de forma eficiente e 

eficaz resulta no melhoramento da qualidade de vida dos indivíduos além de influenciar no 

crescimento econômico e sustentável, no entanto, as pessoas têm contato com o esse elemento apenas 

em níveis de ensino superior ou técnico quando apresentado em suas matrizes. No entanto o Estado 

do Amapá não possui o componente de empreendedorismo no ensino médio em seu plano de 

educação básica, então levantamos a questão de como o Estado do Amapá pode implementar em seu 

plano curricular de educação básica o ensino de empreendedorismo no ensino médio? Dessa forma o 

objetivo deste trabalho é propor a inserção do ensino de empreendedorismo no plano de ensino básico 

do Estado do Amapá.  A proposta elaborada se dá com base na Ferramenta Canvas e tendo como 

parâmetro o Plano Estadual de Educação Empreendedora do Estado de São Paulo. 
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TÍTULO: AS RELAÇÕES MÚTUAS ENTRE A GESTÃO DA QUALIDADE BASEADA NO 

PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

AUTORES: ROGÉRIO DE CAMPOS, CELSO MACHADO JUNIOR, DAIELLY MELINA 

NASSIF MANTOVANI, IARA REGINA DOS SANTOS PARISOTTO, CRISTIANE JACIARA 

FURLANETO 

RESUMO: Esta pesquisa emana do objetivo de analisar as relações mútuas entre a Gestão da 

Qualidade baseada no Prêmio Nacional da Qualidade e as boas práticas de Governança Corporativa. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, apoiada em um estudo de caso na empresa PromonLogicalis, 

uma das vencedoras do Prêmio Nacional da Qualidade em 2014. Utilizou-se como técnica de pesquisa 

a pesquisa documental e entrevista. O estudo aponta que o Conselho de Administração foi parte 

integrante do processo de implantação do Modelo de Excelência da Gestão e da gestão da qualidade 

da empresa. A gestão da PromonLogicalis apresenta vários aspectos que forma desenvolvidos para 

atendimento dos critérios de Excelência em Gestão, que estabelecem importante colaboração para 

com o processo de governança. A sistemática adotada pela empresa caracteriza-se por um profundo 

enlace entre a Governança Corporativa e o Modelo de Excelência da Gestão que atua como 

sustentação e integração de outros sistemas de gestão. 

 

TÍTULO: ESTUDO DE GESTÃO DE PROSPECÇÃO NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO POLO 

EMBRAPII DE INOVAÇÃO IFCE: SISTEMAS EMBARCADOS E MOBILIDADE DIGITAL 

AUTORES: LUCAS QUEIROZ WAGNER, ANTÔNIO WENDELL DE OLIVEIRA RODRIGUES 

RESUMO: O presente trabalho traz um breve histórico da estrutura e do planejamento inicial do Polo 

EMBRAPII de Inovação IFCE (PEIFCE), além de realizar análise de diversos indicadores e a geração 

de um relatório de indicadores dos projetos de inovação do PEIFCE em 2017. A metodologia utilizada 

para a análise dos indicadores e o relatório de indicadores dos projetos de inovação desenvolvidos 

pelo PEIFCE no ano de 2017 foram baseados no estudo dos dados e informações encontrados no 

plano de ação e planos de trabalho dos projetos de inovação do PEIFCE, respeitando em todo caso os 

termos de confidencialidades dos projetos de inovação. Portanto, na perspectiva de aumentar a 

interação entre os atores: governo, indústria e universidade, o presente trabalho consolidou os dados 

quantitativos e qualitativos na realização dos indicadores e o relatório de indicadores dos projetos de 

inovação assinados do PEIFCE do ano de 2017. 

 

TÍTULO: A INDÚSTRIA DE TELESAÚDE COMO UMA OPORTUNIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA 

AUTORES: ANGÉLICA BAPTISTA SILVA, GISELE CRUZ DE MENDONÇA 

RESUMO: Nas últimas décadas observa-se um aumento da aplicação das tecnologias da informação 

e da comunicação nas variadas áreas da assistência à saúde. Faz-se importante conhecer o cenário da 

proteção intelectual deste setor tecnológico. Para tanto foi realizada a revisão da literatura de patente 

em telessaúde – em particular, a videoconferência. O cenário mundial de proteção por patentes se 

apresenta em franco crescimento. Quanto às empresas, verifica-se a predominância da presença das 

multinacionais, no Brasil. A série temporal denota crescimento de depósitos na mesma época de altos 

investimentos públicos em telessaúde no Sistema Único de Saúde. Os resultados evidenciaram que 

há poucos depósitos no Brasil, o que denota a impossibilidade da indústria local reproduzir a 

tecnologia. Aliança entre empresas brasileiras e universidades, com os gestores do setor saúde emerge 

como caminho estratégico para o desenvolvimento tecnológico e a inovação, através do qual o poder 

de compra do Estado induziria a indústria local. 
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TÍTULO: PROPOSTA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 

INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS BAHIA – SEBRAE/BA 

AUTORES: LEANDRO BARRETO, ALZIR MAHL 

RESUMO: Esta proposta estabelece os princípios e as orientações para a Política Institucional de 

Propriedade Intelectual e Inovação no âmbito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas Bahia – Sebrae/Ba, com os objetivos de: estruturar os procedimentos necessários para 

proteção e gestão das propriedades intelectuais; alinhar a proposta de atuação do Sebrae/Ba em 

Inovação e Tecnologia a partir do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e fomentar 

à Inovação nos negócios atendidos pelo Sebrae/Ba. Fundamenta-se e justifica-se em razão da recente 

publicação do Decreto 9.283/2018, que regulamenta a lei nº 10.973/2005 (Marco Legal da Inovação) 

que representa sobretudo uma mudança na cultura no Brasil, no sentido do incentivo e fortalecimento 

da prática de projetos de inovação, além de conceder maior autonomia e segurança jurídica para as 

entidades públicas e agências de fomento de natureza privada operarem os novos instrumentos legais. 

A metodologia empregada foi realizar revisão bibliográfica, pesquisa documental da legislação 

federal e atos normativos do Sistema Sebrae. Outros dados foram levantados com base na participação 

de um grupo de trabalho constituído pelo Sebrae/Na e quatro unidades estaduais do Sebrae, com 

objetivo de produzir um documento com as análises das oportunidades e restrições do Novo Marco 

Legal de Inovação para o Sistema Sebrae. Este trabalho foi desenvolvido entre os meses de julho e 

dezembro de 2018. Espera-se que esta politica venha servir de base para pesquisas futuras e possa 

contribuir para o Sebrae/Ba ampliar sua atuação no fomento à inovação. 

 

TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NACIONAL: O 

CASO BRASILEIRO EM COMPARAÇÃO AOS PAÍSES ASIÁTICOS 

AUTORES: RICARDO LUIZ SICHEL, GABRIEL RALILE 

RESUMO: O presente artigo visa compreender a relação entre políticas públicas, Propriedade 

Intelectual e desenvolvimento e sua relevância para o Brasil. Para isso, analisa-se três casos de 

sucesso em desenvolvimento tecnológico, China, Coreia do Sul e Taiwan, com fins de comparação 

ao caso brasileiro. Dessa forma, é apresentado o histórico de cada país, bem como as estratégias 

empregadas para o êxito de seus objetivos e os índices alcançados. Por fim, faz-se um breve 

levantamento do caso brasileiro, sinalizando os pontos positivos e negativos presentes e os desafios 

pertinentes. 

 

TÍTULO: O MARCO LEGAL DE CT&I E OS SEUS REFLEXOS NO ARCABOUÇO JURÍDICO 

APLICAVÉL ÀS ICTS PÚBLICAS NO TOCANTE AOS PROJETOS DE PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

AUTORES: CARLOS ROBERTO VALERIANO JUNIOR, PAULO ANSELMO ZIANI SUAREZ 

RESUMO: O novo marco legal da inovação tem sido um dos assuntos mais debatidos entre os atores 

envolvidos com ciência, tecnologia e inovação ao longo dos últimos anos, considerando as alterações 

promovidas e os seus possíveis alcances, na expectativa de que o Brasil possa alçar voos maiores no 

que tange o assunto inovação. É imperioso observar que as Instituições de Ciência e Tecnologia 

(ICTs) ganharam ainda mais relevância com o advento do novo marco legal, sagrando-se, assim, 

como uma peça indispensável à engrenagem idealizada pelo Sistema Nacional de Inovação, por meio 
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da criação e disseminação de conhecimento produzido no âmbito de Projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação. 

 

TÍTULO: ATUAÇÃO DO SEBRAE NOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO 

AUTORES: DÉBORA FRANCESCHINI MAZZEI, JULIANA FERREIRA BORGES, KRISHNA 

AUM FARIA, MARCUS VINICIUS LOPES BEZERRA, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, 

ADRIANA REGINA MARTIN 

RESUMO: O SEBRAE atua há quase duas décadas junto às incubadoras, por meio de convênios de 

cooperação com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec) no sentido de orientar e capacitar as incubadoras no seu processo de desenvolvimento de 

metodologias e apoio às empresas. Para dinamizar essa atuação em nível nacional, contemplando os 

SEBRAE localizados nos 26 estados e no Distrito Federal, criou-se, ao final de 2018, uma estratégia 

nacional para unificar e direcionar os esforços desse apoio. O conteúdo deste artigo é o registro da 

estratégia construída.  

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 

APROVEITAMENTO DO CAROÇO DE AÇAÍ COMO FONTE DE ENERGIA ALTERNATIVA 

AUTORES: MARCELL COUTINHO RIBEIRO, ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES, 

ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

RESUMO: Apresenta-se neste trabalho o estudo da utilização do caroço de açaí como fonte 

alternativa de energia alternativa e como a criação de políticas públicas incentivadoras desta 

utilização podem auxiliar comunidades locais, empreendedores e consequentemente diminuir os 

impactos ambientais do descarte irregular destes caroços e também da utilização de outras fontes de 

energia mais poluentes. A pesquisa foi feita através da revisão de material bibliográfico para 

embasamento teórico e de uma entrevista com o Secretário Municipal da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH da cidade de Macapá-AP. Os resultados obtidos 

mostraram a importância da criação de políticas públicas que auxiliem no tratamento do caroço de 

açaí, demonstrando os impactos ambientais do descarte irregular deste material e da queima de lenha 

em indústrias de cerâmica, além do ganho financeiro para empreendedores das indústrias e das lojas 

onde se vende o suco de açaí na região norte do Brasil.  

 

TÍTULO: PROPOSTA DE INSTRUMENTOS PARA GESTÃO MÍNIMA DA INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA EM INDÚSTRIAS DE ELETRODOMÉSTICOS 

AUTORES: ROBINSON AURÉLIO MIOLO, ANTONIO WENDELL DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE ARAÚJO, TECIA VIEIRA CARVALHO 

RESUMO: A capacidade de inovar se adaptar ao mercado em constante mudança é um fator de 

competitividade crescente às indústrias de bens de consumo, contudo, os riscos e incertezas inerentes 

à inovação são contrários à necessidade que têm por segurança, previsibilidade e controle. Este estudo 

propõe uma nova abordagem da inovação tecnológica através da adoção de um conjunto de 

instrumentos que representem uma gestão mínima dos processos de inovação com a finalidade de 

minimizar incertezas, fracassos e seus impactos financeiros sem exigir das empresas abordagens 

excessivamente novas. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca deste problema e realizada 

entrevista com gestores das principais empresas nacionais de linha branca e estudo de seus processos, 

em seguida apresentando os instrumentos da metodologia proposta. O estudo sugere que uma 
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abordagem acessível poderá viabilizar a inovação tecnológica e promover o fortalecimento da 

indústria nacional.  

 

TÍTULO: A POLÍTICA DE INOVAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO AMAZONAS 

AUTORES: LÚCIA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCEL MENDES DE SOUZA, 

EMANOEL DOS SANTOS MATOS, DALTON CHAVES VILELA JUNIOR, ROSA MARIA 

NASCIMENTO DOS SANTO 

RESUMO: O objetivo deste artigo é verificar as principais ações que a Universidade Federal do 

Amazonas vem desenvolvendo para cumprir o disposto em sua Política de Inovação, como os 

recursos estão sendo aplicados nas pesquisas tecnológicas e os resultados com potencial em 

Propriedade Intelectual, visualizando a evolução dos depósitos e registros nos anos de 2014 a 2018. 

Analisou-se os Relatórios de Gestão da Universidade desse período e fontes complementares. A 

metodologia aplicada foi a quali-quantitativa, além de pesquisa documental e bibliográfica, onde 

buscou-se analisar os dados dos Relatórios e confrontá-los com a Política de Inovação. Verificou-se 

que a Universidade está empenhada em cumprir as indicações de sua Política de Inovação, 

gerenciando os recursos recebidos para pesquisas tecnológicas e promovendo a proteção de seu ativo 

intangível.  

 

TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DA OFICINA PROFISSIONAL DO PROFNIT PARA A 

SECRETARIA DE INOVAÇÃO DA UFSC 

AUTORES: BRENO RICARDO DE ARAÚJO LEITE, PAULO ROBERTO LISBOA ARRUDA, 

DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA, THIAGO DOMINGOS MARQUES, 

ALEXANDRE MORAES RAMOS, IRINEU AFONSO FREY 

RESUMO: A Oficina Profissional é uma disciplina obrigatória do Programa de Pós-graduação 

PROFNIT e, no caso da UFSC, constitui-se de um estágio de 180 horas, visando capacitar e contribuir 

na formação dos alunos em atividades práticas, executando tarefas específicas em instituições 

parcerias do Ponto Focal do programa. Tendo em vista a relevante contribuição desta disciplina para 

a Secretaria de Inovação da UFSC em 2019, o presente trabalho aborda o relato de quatro casos 

ocorridos no primeiro semestre do referido ano, com seus respectivos materiais e métodos, bem como 

os resultados e diversos produtos relacionados com os seguintes temas: mapeamento de patentes, 

portfólio de tecnologias, cultivares, indicação geográfica, Política de Inovação e Política de 

Confidencialidade. A metodologia utilizada para este trabalho é a descritiva. Acredita-se que o relato 

dessa experiência de sucesso pode servir de referência para outros pontos focais do PROFNIT, além 

de inspiração para que iniciativas como essa sejam implementadas e replicadas.  

TÍTULO: A GESTÃO DO CONHECIMENTO E SUA RELAÇÃO COM A INOVAÇÃO: ESTUDO 

DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DO SISTEMA S 

AUTORES: CLÁUDIA JANE PINTO GOMES, MARIA SILVANIRA SOUZA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, TECIA VIEIRA CARVALHO 

RESUMO: Atualmente, vivemos na chamada sociedade do conhecimento impactada pelas novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC. A informação é um insumo econômico essencial 

e o conhecimento a força motriz das empresas. O capital intelectual, torna-se um dos recursos mais 

valiosos das organizações para o desenvolvimento de inovações, sejam de produtos, serviços ou 

métodos de produção e comercialização, assim a gestão do conhecimento é uma estratégia para que 

a empresa seja inovadora e se mantenha competitiva no mercado. Este artigo tem por objetivo 
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apresentar um estudo de caso realizado em uma empresa do Sistema S e tem o intuito de compreender 

a relação entre a gestão do conhecimento e a inovação, analisando o impacto causado na empresa.  

 

TÍTULO: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: PROPOSTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO VOLTADO À 

SOCIOBIODIVERSIDADE AMAPAENSE 

AUTORES: MÁRCIO LUIS GÓES DE OLIVEIRA, JOSÉ ERIVAN FERREIRA GARÇON, 

ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

RESUMO: O Amapá ocupa a penúltima posição nos índices de competitividade entre os estados. 

Porém, compreende-se que o estado possui potencialidades que trabalhadas de maneira sustentável 

podem reduzir o atraso econômico local. Destaque-se, pois que o Amapá faz parte do maior sistema 

de biodiversidade do mundo, a Amazônia, possuindo um papel fundamental no ciclo hídrico e 

emissão de carbono. Assim, este estudo objetiva propor uma política pública para a criação de um 

parque tecnológico no Amapá e para tanto analisará a relação sociobiodiversidade amapaense com as 

potencialidades de instituições científicas e tecnológicas, universidades e institutos de pesquisa. Com 

o estudo verificou-se que há um arcabouço de ações exequíveis e que articuladas à contento poderia 

subsidiar a criação e consolidação de um parque tecnológico no estado do Amapá. Porém há a 

necessidade de uma atividade econômica madura, com arranjos produtivos estruturados e atores 

articulados para o devido suporte aos empreendimentos.  

 

TÍTULO: ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NO CAPITAL 

SOCIAL DE INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (ICT) EM EMPRESAS 

AUTORES: LEONARDO MIRANDA FROSSARD, RITA DE CÁSSIA PINHEIRO MACHADO, 

FLÁVIA LIMA DO CARMO 

RESUMO: As universidades têm ampliado o seu escopo de atuação, introduzindo a sua missão o 

ensino, a pesquisa e recentemente, a sociedade tem demandado um papel mais atuante da 

universidade no desenvolvimento econômico e social, internalizando o conceito de “Universidade 

Empreendedora”. Com a regulamentação da Lei nº 13.243/16 – Lei de Inovação, as ICT estão 

autorizadas a participar minoritariamente no capital social de empresas. A pesquisa teve o intuito de 

identificar e realizar um estudo comparativo das ICT públicas e privadas brasileiras que possuem 

cláusulas de participação acionária em empresas. Os resultados demonstram que, por ser um tema 

pouco explorado nas ICT brasileiras, apenas sete possuem cláusulas em suas políticas de inovação. 

O trabalho sugere que as entidades do Sistema Nacional de Inovação, se articulem para oferecer 

capacitação e produzir material informativo sobre como as ICT podem implantar ações de 

investimento em empresas.  

 

TÍTULO: UMA ANÁLISE DA GESTÃO DOS NITS BASEADA NO DIAGNÓSTICO 

EMPRESARIAL DO MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO: UMA ANÁLISE VISANDO A 

INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL. 

AUTORES: MARCIA CRISTINA TOMAZ REINA, JORGE LIMA MAGALHÃES, CARLOS 

AUGUSTO THOMAZ 

RESUMO: Considerando o importante papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica para a promoção 

da Inovação no Brasil e sua interface com a academia e o mercado, bem como suas novas 

competências estratégicas inseridas na Lei 13.243/2016, faz-se necessário analisar e propor o 

desenvolvimento de um sistema mais eficiente e eficaz, visando a excelência do desempenho de sua 
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gestão. Nesse sentido, tendo como referência a relevância da atuação estratégica dos NITs para o 

processo de inovação no contexto do Sistema Nacional de Inovação, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar a gestão dos NITs sob a perspectiva do Diagnóstico empresarial do Modelo de 

Excelência em Gestão (MEG). Conclui-se que a inovação organizacional/institucional, se faz 

necessária para vencer os desafios e demais entraves para uma gestão eficaz dos NITs em prol da 

Inovação.  

 

TÍTULO: FINANCIAMENTO PÚBLICO À CT&I E À GERAÇÃO DE RIQUEZA NO NÍVEL 

SUBNACIONAL: ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS DA FAPESC NA DÉCADA DE 2010 

AUTORES: ILLYUSHIN ZAAK SARAIVA, BRUNA DO AMARAL, CLÁUDIA CRISÓSTIMO, 

PAULO ROGÉRIO DE PINTO RODRIGUES 

RESUMO: No cenário brasileiro de CT&I, a maior parte do financiamento ainda se sustenta em 

investimentos públicos, realizados através de fundações de fomento estaduais e órgãos federais. Entre 

os Estados brasileiros, Santa Catarina aparece atualmente em 5º lugar em termos de montantes 

investidos pelos governos estaduais, e mesma posição no que diz respeito ao número de patentes 

obtidas. O objetivo deste estudo é mensurar e analisar a taxa de realização de investimentos da Fapesc, 

órgão catarinense de fomento em CT&I, descrevendo-lhe o histórico. A pesquisa é documental, sobre 

dados coletados nos arquivos do Estado de Santa Catarina, tratados no Microsoft Excel, construindo-

se gráficos e tabelas a partir dos quais realiza-se análise descritiva. Conclui-se que, embora a 

produtividade da Fapesc seja destaque no Brasil, o órgão está à mercê do não cumprimento do 

percentual constitucional de repasses do orçamento estadual, sugerindo-se à pesquisa estudos 

similares sobre entidades estaduais de fomento à CT&I.  

 

TÍTULO: A EMBRAPA: REESTRUTURANDO-SE PARA AMPLIAR SUA CONTRIBUIÇÃO 

PARA A INOVAÇÃO NO SETOR AGROPECUÁRIO 

AUTORES: LUÍS CARLOS STUTZ, MARCELO FARID PEREIRA 

RESUMO: Países onde governo, empresas e instituições de pesquisa tratam a inovação como 

prioridade têm experimentado níveis expressivos de desenvolvimento econômico. A Embrapa foi 

criada com a missão de viabilizar o crescimento da agropecuária brasileira por meio da pesquisa e da 

inovação, transformando os conhecimentos gerados em tecnologias para o produtor rural. Os 

resultados da produção agrícola nacional demonstram o cumprimento de sua função, mas a empresa 

precisa se amoldar à nova realidade em que são exigidos processos contínuos de inovação. O presente 

trabalho foi desenvolvido com objetivo de demonstrar o que a empresa tem feito para a manutenção 

de sua relevância para o Brasil. A metodologia compreendeu uma revisão de literatura e a avaliação 

de documentos. Como resultado, verificou-se que a empresa está implantando um Macroprocesso de 

Inovação, que reestruturou seu processo de pesquisa fortalecendo as fases de transferência de 

tecnologias, monitoramento e avaliação de seus impactos. 

 

TÍTULO: O PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE DO EXTREMO 

SUL CATARINENSE E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

AUTORES: MARIA IZANETE DA ROSA MARTINS, ADRIANA CARVALHO PINTO VIEIRA, 

KELLY GIANEZINI 

RESUMO: O presente artigo apresenta uma pesquisa que relata a percepção dos coordenadores do 

Parque Científico e Tecnológico da UNESC - PCT, com o objetivo descrever a forma com que o I-

Parque UNESC contribui com o desenvolvimento local. A pesquisa, desenvolvida segundo as 
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orientações do enfoque qualitativo, fundamentalmente traz uma reflexão mais acurada a respeito da 

contribuição do Parque Científico e Tecnológico UNESC com o desenvolvimento local e a criação 

de negócios que possam desenvolver a sua região de atuação, a luz de alguns pensadores teóricos. Os 

dados foram coletados a partir de um questionário com perguntas abertas e a análise das mesmas 

assumiu um enfoque, predominantemente descritivo/reflexivo. Os resultados sugerem que tais 

resultados, longe de serem conclusivos, ampliam, no entanto, nossa compreensão a respeito da 

contribuição do PCT com o desenvolvimento da sua região de atuação, fornecendo um conjunto de 

informações relevantes, tanto do ponto de vista da reflexão teórica, quanto do ponto da realidade local 

do PCT UNESC e sua importância social.  

 

TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE GOVERNO, EMPRESAS E O SISTEMA CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO COMO PRÁTICA DE INOVAÇÃO ABERTA NA PESQUISA APLICADA: O 

MODELO FRAUNHOFER 

AUTORES: JOÃO RICARDO FREIRE DE MELO 

RESUMO: A operação da inovação aberta depende da capacidade das empresas de gerenciar 

processos de inovação descentralizados que incluem participantes que não são vinculados 

efetivamente às empresas. Este trabalho cumpre definir a ciência motriz desse conhecimento, analisar 

os paradigmas de inovação e desvelar como essa inovação reverbera na relação entre governo, 

empresas e o sistema científico e tecnológico através do modelo Fraunhofer. Utilizamos pesquisa 

exploratória qualitativa alicerçada em dados bibliográficos, a partir do levantamento de referências 

teóricas e de consulta a normas jurídicas de estímulo à inovação. Identificamos que a inovação no 

Brasil tem sido guiada pelo Estado há muito tempo e os instrumentos governamentais disponíveis 

para que o Brasil entre na era da revolução tecnológica não produziram, até o momento, os efeitos 

esperados. O modelo de financiamento colaborativo depende de vastas somas de dinheiro público, 

tanto no Brasil quanto em países com sistemas de inovação já sedimentados. 

 

TÍTULO: INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO, DA PESQUISA E INOVAÇÃO ESTUDO 

DE CASO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 

AUTORES: REGINA COELI ANDRADE MARQUES, MARIA HOSANA CONCEIÇÃO 

RESUMO: Este estudo descreve e analisa o processo de internacionalização da Universidade de 

Brasília. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica e documental na base de dados da Assessoria de 

Assuntos Internacionais INT da UnB. As ações de internacionalização iniciam nas Unidades 

Acadêmicas, pelos professores, com a realização de acordos de cooperação científicos e tecnológicos 

com diversas IES exteriores e a INT negocia estes acordos, e promove a mobilidade de 

docente/pesquisadores e discentes. Os programas de intercâmbio executados pela INT recebem os 

alunos internacionais, e enviam ao exterior os alunos da UnB. A INT disponibiliza modelos de 

acordos em 4 línguas e as etapas para acordos de cooperação acadêmica. Verificou-se que a 

localização da UnB, próxima aos centros decisórios nacionais, das embaixadas, dos organismos 

internacionais, das agências de fomento e de outros parceiros, é um diferencial à sua 

internacionalização, a qual, ao divulgar o conhecimento adquirido, realiza sua inovação acadêmica 

continuamente.  

 

TÍTULO: CATÁLOGO DE AÇÕES DA AGÊNCIA UNEB DE INOVAÇÃO DURANTE O ANO 

DE 2018 COM BASE NA ESTRATÉGIA NACIONAL DE CT&I DO BRASIL 2016-2022 
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AUTORES: KIM DE VASCONCELOS E ARAUJO, HUGO SABA PEREIRA CARDOSO, 

EDUARDO MANUEL DE FREITAS JORGE 

RESUMO: A presente pesquisa reúne proposições participativas de intervenção na Agência UNEB 

de Inovação, Núcleo de Inovação Tecnológica da UNEB, através de um catálogo, visando o 

fortalecimento do setor num cenário adverso dentro do Sistema Local de Inovação da Bahia, bem 

como servir de referência para tomada de decisões em outros ambientes semelhantes. Para o feito, a 

metodologia adotada foi a pesquisa-ação em consonância com a Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 2016-2022 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

do Brasil. O trabalho, então, reuniu seis propostas de intervenção durante o ano de 2018 esmiuçadas 

e catalogadas. Além disso, a pesquisa versa sobre o papel dos NIT na nova roupagem que o Marco 

Legal de CT&I trouxe e utiliza índices nacionais e internacionais de inovação como parâmetros de 

análise e tomadas de decisão. Assim, a escolha da ENCTI 2016-2022 e tais índices ocorreu com o 

intuito de evitar a descontinuação de projetos da Agência pela maior proximidade com as diretrizes 

globais. Ao final a pesquisa discute os benefícios da sua existência para uma maior contribuição dos 

NIT no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

TÍTULO: CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DECAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA 

APOIO ÀINOVAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL NA ESCALA DE PRONTIDÃO 

TECNOLÓGICA (TRL) 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ADRIANA REGINA MARTIN, AFONSO 

CARVALHO COSTA LOPES, JULIETA COSTA CUNHA 

RESUMO: A inovação é imprescindível para o desenvolvimento econômico e aumento da 

competitividade das nações. Inovar, porém, apresenta riscos. Como em diversos países que se 

destacam na inovação, o Brasil oferece benefícios variados para apoiar direta ou indiretamente as 

empresas, mas esses instrumentos atendem à demanda de todos os níveis de prontidão tecnológica? 

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo classificar os benefícios de apoio à inovação do 

governo federal na escala de prontidão tecnológica. Para isso foram identificados os tipos e categorias 

dos benefícios de apoio à inovação existentes e descrita a escala de prontidão tecnológica. Como 

resultado foi observado que dentre as ferramentas de apoio à inovação escolhidos para a classificação, 

há apoio em todos os nove níveis da escala de prontidão tecnológica. 

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE UMA AMPLA INTERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES E OS 

HABITATS DE INOVAÇÃO 

AUTORES: BRUNO TEIXEIRA MALDONADO, MARCELO FARID PEREIRA 

RESUMO: Enquanto instituições voltadas ao ensino e pesquisa, as universidades possuem um papel 

fundamental na criação e desenvolvimento do conhecimento e tecnologia necessários para as 

atividades de inovação. Em vista da importância desses elementos para o desenvolvimento 

socioeconômico, torna-se essencial a interação entre a universidade e o setor empresarial. Entretanto, 

dada as suas especificidades e as naturezas diferentes de cada um, observa-se uma série de obstáculos 

para o desenvolvimento dessa interação. O objetivo desse artigo é averiguar como é possível superar 

tais obstáculos no atual contexto do sistema de inovação nacional, sustentado pelo estudo 

bibliográfico do tema, do modelo da tríplice hélice e dos habitats de inovação. O estudo, ao fim, 

enfatizou a importância dos habitatsde inovação para dar suporte a essa interação, a fim de promover 

a interação dos agentes da tríplice hélice, suprindo as lacunas institucionais existentes entre esses, 

para efetivar um ambiente de inovação.  
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TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DE UMA AMPLA INTERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES E OS 

HABITATS DE INOVAÇÃO 

AUTORES: BRUNO TEIXEIRA MALDONADO, MARCELO FARID PEREIRA 

RESUMO: Enquanto instituições voltadas ao ensino e pesquisa, as universidades possuem um papel 

fundamental na criação e desenvolvimento do conhecimento e tecnologia necessários para as 

atividades de inovação. Em vista da importância desses elementos para o desenvolvimento 

socioeconômico, torna-se essencial a interação entre a universidade e o setor empresarial. Entretanto, 

dada as suas especificidades e as naturezas diferentes de cada um, observa-se uma série de obstáculos 

para o desenvolvimento dessa interação. O objetivo desse artigo é averiguar como é possível superar 

tais obstáculos no atual contexto do sistema de inovação nacional, sustentado pelo estudo 

bibliográfico do tema, do modelo da tríplice hélice e dos habitats de inovação. O estudo, ao fim, 

enfatizou a importância dos habitats de inovação para dar suporte a essa interação, a fim de promover 

a interação dos agentes da tríplice hélice, suprindo as lacunas institucionais existentes entre esses, 

para efetivar um ambiente de inovação.  

 

TÍTULO: UMA ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS EM INSTITUIÇÕES 

BRASILEIRAS 

AUTORES: DESIRÉE EMELLY GOMES NASCIMENTO, ÉRIKA SANTOS GOMES, LÚCIA 

MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCEL MENDES DE SOUZA, RAIMUNDO CORREA 

DE OLIVEIRA 

RESUMO: A elaboração de cenários torna-se uma ferramenta indispensável ao planejamento 

estratégico da organização, possibilitando desenvolver descrições plausíveis e consistentes de 

situações futuras possíveis. Este estudo, propôs investigar se as instituições brasileiras, públicas ou 

privadas, utilizam a elaboração de cenários em seu planejamento estratégico. Realizou-se uma revisão 

sistemática da literatura, identificando 415 artigos relevantes, sendo a base de dados Web of Science 

a que se destacou, dos quais 11 trabalhos foram analisados na íntegra. Em relação a tipologia de 

cenários, obteve-se cinco artigos classificados como “Normativos”, quatro como “Exploratórios” e 

dois como “Preditivos”. Destaca-se o setor energético como a área de atuação que mais utilizou a 

elaboração de cenários. A Matriz SWOT, Progressão Linear, Surveys e Workshops foram 

identificados como ferramentas de auxílio para a elaboração de cenários. De maneira geral, observou-

se que a elaboração de cenários no Brasil ainda precisa ser mais explorada pelas instituições. 

 

TÍTULO: A EVOLUÇÃO DOS INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS NÚCLEOS 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS NO BRASIL. 

AUTORES: EDSON LAURO MARCHINI 

RESUMO: Com a publicação da Lei de Inovação em 2004, reiterada em 2016 pelo Marco Legal da 

Inovação, as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e os seus Núcleos de Inovação Tecnológicas 

(NITs), têm sido cada vez mais representativos nos processos e demandas das políticas de inovação 

pelo país, contribuindo assim para o crescimento sócio econômico da Ciência e Tecnologia. Esta 

pesquisa teve como objetivo conhecer a evolução das ICTs e seus NITs, suas naturezas jurídicas, 

disposições por regiões e recursos econômicos, no âmbito nacional.  Para atingir o proposto, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória onde foram extraídos dados de relatórios Formict e 

de outros indicadores estaduais. Os resultados apresentam uma visão geral das instituições, e destaca 

uma participação tímida das instituições na exploração dos recursos com contratos de tecnologia. 

Conclui-se que as Instituições necessitam ampliar suas atuações com a exploração dos recursos 

disponíveis com a proteção intelectual. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE POTENCIAL EM TECNOLOGIA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS 

DE MÍDIAS SOCIAIS E TENDÊNCIAS - TRENDS 

AUTORES: FABRÍCIO DE ANDRADE RAYMUNDO, EDUARDO ANTONIO FERREIRA, 

SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS 

SANTOS, MARCIO LIMA DA SILVA 

RESUMO: O presente artigo trata-se de uma análise acerca de tecnologia de gestão baseada em dados 

de mídias sociais e tendências – trends. O mundo empresarial vem utilizando tecnologias de análises 

de dados oriundos das plataformas de mídias sociais a fim de aprimorarem sua produção e 

melhorarem a relação com os usuários (clientes). Utilizou-se como metodologia a tendência de 

pesquisa, medida pela produção de artigos científicos, em conjunto com a análise de registro de 

patentes. Optou-se pela estratégia de busca principal apresentando detalhes coletados junto às bases 

Web of Science (artigos) e Espacenet (patentes) e pela utilização de quatro bases: Espacenet e 

Patentscope; Web of Science e Google Acadêmico num complemento de pesquisa com 

encaminhamento de sugestão para trabalhos semelhantes futuros. Os resultados revelaram que a 

tecnologia em questão se encontra em nível avançado de desenvolvimento, consolidada, mas em 

constante atualização em virtude dos dados e os atores identificados relacionados a tecnologia estarem 

em constante modificação. 

 

TÍTULO: CONECTANDO OS PONTOS EM TORNO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E PARQUES CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

AUTORES: AKSARA SOMCHINDA, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA 

CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: A dinâmica de constante mudança no mercado consumidor e nas demandas dos 

empreendedores altera o posicionamento dos ambientes de inovação, exigindo a revisão dos 

portfólios de serviços, processos e o foco de atuação. Com a propósito de melhorar as condições do 

setor produtivo, a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, o governo elaborou o Marco Legal 

da Inovação, legislação que favorece a criação de um ecossistema de inovação mais dinâmico no 

Brasil. Este artigo descreve o papel estratégico dos principais atores que compõem os ambientes de 

inovação, o processo de geração de empreendimentos de base tecnológica, de transferência de 

conhecimento e tecnologia no contexto que envolve os parques científicos e tecnológicos (PCT), e o 

núcleos de inovação tecnológica (NIT). Aborda-se também a utilização de boas práticas de 

estruturação e gestão de PCT e de NIT na alavancagem da promoção da inovação no ecossistema 

regional e nacional. A revisão bibliográfica e as considerações objetivam contribuir para a discussão 

acerca dos mecanismos que os sistemas nacionais de inovação têm utilizado para enfrentar os desafios 

que a globalização trouxe para a competitividade das nações. 

 

TÍTULO: ESTRATÈGIAS DE INTERAÇÃO EM INTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

E EMPRESAS PARANAENSES 

AUTORES: FERNANDA MANOSSO, REJANE SARTORI, HILKA MACHADO 

RESUMO: A necessidade de inovações tem tornado a parceria univerdades e empresas uma tendência 

mundial. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar as interações entre universidade e 

empresas no Estado do Paraná, perante a quantidade de produção tecnológica, constituição de NITs 

e impacto na sociedade das inovações desenvolvidas. A coleta de dados foi realizada por meio de um 

questionário estruturado, elaborado a partir da adaptação do instrumento utilizado pelo Ministério da 
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Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em sua pesquisa Formulário para Informações sobre 

a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do 

Brasil no ano de 2018. Os resultados evidenciam a existência de estratégias eficazes para o 

desenvolvimento de inovações no Estado, todavia há uma desigualdade significante na maturidade 

das políticas de inovação nas instituições para inferir no desenvolvimento de parcerias entre 

universidades e empresas e estruturação dos Núcleos de Inovações Tecnológicas das instituições. 

 

TÍTULO: PROPOSTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO AMAPÁ 

AUTORES: JESUSA VANIA BAGUNDES NASCIMENTO, ADELINA DO SOCORRO SERRÃO 

BELÉM, ROBSON ANTONIO TAVARES COSTA 

RESUMO: No cenário brasileiro, a Lei de Inovação, promulgada em 2004 e reiterada pelo Marco 

Legal de Inovação em 2016, estabeleceu que as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) 

dispusessem de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) para gerir suas respectivas políticas de 

inovação. No estado do Amapá, atualmente existem apenas dois NITs, criados há pouco tempo e que 

enfrentam dificuldades para poder cumprir seu papel institucional. Por isso a necessidade de realizar 

políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos NITs no Estado. Portanto, o objetivo deste artigo é 

apresentar uma proposta de política pública que impulsione o fortalecimento da profissionalização 

dos NITs do Amapá. Os dados foram extraídos de uma entrevista semiestruturada e dos sites dos 

NITs. Como resultado, espera-se o melhor desempenho dos NITs, com maior agilidade e segurança 

quanto à proteção da propriedade intelectual e melhor capacidade de análise e avaliação pelos NITs 

das invenções desenvolvidas no Estado. 

 

TÍTULO: O PAPEL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO NIT/UNB: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

AUTORES: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO MATOS, CAMILA LISDÁLIA 

DANTAS FERREIRA, GRACE FERREIRA GHESTI, MARIA HOSANA CONCEIÇÃO 

RESUMO: A extensão tecnológica da Universidade de Brasília (UnB) destaca-se pela atuação do 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT). O objetivo principal desse trabalho é 

apresentar a prestação de serviços do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UnB através dos 

laboratórios da universidade via Disque Tecnologia. A metodologia usada foi a análise qualitativa 

expressa nas fontes primárias, nos registros oficiais e documentos do CDT; em artigos científicos 

voltados para os estudos de extensão tecnológica e consulta a leis e decretos sobre o tema. A pesquisa 

quantitativa foi realizada por meio do levantamento dos números de atendimentos e arrecadação do 

Disque Tecnologia descritos nos relatórios do NIT. A maior quantidade de prestação de serviços foi 

na geologia pelo Observatório Sismológico, que arrecadou um volume alto de recursos em virtude 

dos serviços prestados para as empresas da área. 

 

TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE O REGULAMENTO DE USO DAS INDICAÇÕES 

GEOGRÁFICAS E O CONHECIMENTO TRADICIONAL: O CASO DO GUARANÁ 

ENVOLVENDO OS TERRITÓRIOS DE MAUÉS E DA TERRA INDÍGENA ANDIRÁ-MARAU 

AUTORES: IGOR SCHUMANN SEABRA MARTINS, ALEXANDRE GUIMARÃES 

VASCONCELLOS 

RESUMO: Analisam-se os casos relacionados à Indicação de Procedência “Maués” e ao pedido de 

Denominação de Origem “Terra Indígena Andirá-Maraú’ referentes ao guaraná e discute-se o papel 
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estratégico do regulamento de uso da Indicação Geográfica na preservação das práticas produtivas e 

tradições da coletividade. Utilizou-se pesquisa documental envolvendo os processos administrativos 

dessas Indicações Geográficas no INPI brasileiro. Verificou-se que o regulamento de uso é estratégico 

para a coletividade que utiliza a Indicação Geográfica, pois tem relação direta com a identidade e 

tipicidade do produto, valorizando suas principais características e a estreita ligação com a origem 

geográfica. No caso presente, o Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé  verificou que o regulamento 

de uso da IP Maués não teria serventia especial para preservar e valorizar as formas de produção 

tradicional de sua coletividade no que tange, em especial, aos métodos de produção agroflorestal do 

guaraná, o que motivou um pedido próprio de Denominação de Origem. 

 

TÍTULO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA 

VILA CARAMURU (MERCADO DO PEIXE) NA CIDADE DE SALVADOR-BA 

AUTORES: THIAGO MESSIAS, CIDINEI CAMPOS, MARTA RODRIGUES, DRIELE ROCHA, 

EDUARDO TELES, MARCELO SANTANA 

RESUMO: O presente trabalho aborda uma proposta de intervenção no âmbito da inovação e 

sustentabilidade para a Vila Caramuru, localizada no Bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador, 

Bahia. Para tal, foi necessária a realização de levantamento “in loco” das demandas e necessidades 

dos proprietários e usuários do espaço, através de visitas técnicas, registro fotográfico e aplicação de 

questionário. Dessa forma, obteve-se um diagnóstico da Vila Caramuru, apontando-se as reais 

necessidades e demandas para melhor funcionamento do local. Em seguida, e como objetivo da 

pesquisa, é apresentada a proposta de intervenção tendo como foco a inovação e a sustentabilidade, 

promovendo também a integração do espaço da associação dos pescadores, ora abandonado e isolado 

pela última intervenção realizada pela Prefeitura. Nas considerações finais, a presente proposta 

destaca a humanização da Vila com a participação harmônica dos atores envolvidos no ambiente com 

mais áreas verdes, acessibilidade e áreas de convivência. 

 

TÍTULO: ARTEFATOS DE COURO DE IPIRÁ: POTENCIAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

NO TERRITÓRIO DA BACIA DO JACUÍPE - BAHIA 

AUTORES: BARTOLOMEU DAS NEVES MARQUES, CAMILA SANTOS BULCÃO, ÂNGELA 

MARIA FERREIRA LIMA, JERISNALDO MATOS LOPES, MARCELO SANTANA SILVA 

RESUMO: Este trabalho objetivou identificar e apresentar as características que o município de Ipirá 

reúne para um registro de Indicação Geográfica (IG), na forma de Indicação de Procedência (IP), dos 

seus artefatos de couro, considerando os aspectos históricos e econômicos associados a essa produção. 

A metodologia adotou uma abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e consultas a sites 

especializados como fontes secundárias.  O saber-fazer é uma característica singular e expressiva na 

localidade, que a distingue da produção de outros territórios e representa um potencial para a sua 

certificação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a partir da estruturação da cadeia 

produtiva com estabelecimento de governança para organização dos produtores e demais 

stakeholders. Concluiu-se que a produção de artefatos de couro de Ipirá tem grande potencial para 

Indicação Geográfica na modalidade de Indicação de Procedência (IP), podendo gerar benefícios que 

vão além da melhoria das condições econômicas da população.  

 

TÍTULO: O PAPEL DA EMBRAPA UVA E VINHO NA ESTRUTURAÇÃO DE INDICAÇÕES 

GEOGRÁFICAS PARA VINHOS E ESPUMANTES BRASILEIROS 
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AUTORES: ALESSANDRO AVENI, CARLA DE PAULA CASTRO, KARLA DA COSTA 

CARTAXO MELO 

RESUMO: Trazida por imigrantes italianos no final do século XIX, a produção vitivinícola só vai 

ganhar expressividade a partir da década de 1990, com os vinhos brasileiros de 4a geração. Dentre os 

atributos que lhe proporcionaram notoriedade está o terroir, uma complexa mistura de fatores 

geográficos e humanos e que é protegível juridicamente pelo instituto da indicação geográfica. Com 

o apoio pioneiro e protagonista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e mais 

especificamente de sua unidade Uva e Vinho, diversos produtores brasileiros desfrutam hoje das 

vantagens associadas às indicações geográficas, ligadas a ganhos de competitividade e 

desenvolvimento regional. Este trabalho analisa a atuação da Embrapa Uva e Vinho em cada um de 

seus Projetos de PD&I relacionados à estruturação de indicações geográficas para vinhos e 

espumantes no Brasil, com o objetivo de identificar seu papel no contexto maior de inovação 

brasileiro.  

 

TÍTULO: RENDEIRAS DE SAUBARA: OS CAMINHOS PARA O RECONHECIMENTO DE 

UMA ANTIGA TRADIÇÃO 

AUTORES: DOUGLAS DA SILVA SOUZA MOREIRA, ANGELA MACHADO ROCHA 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo primordial analisar a potencialidade do registro de 

Indicação Geográfica (IG) para a atividade artesanal da renda de bilro no município de Saubara. A 

metodologia adotada comporta pesquisa bibliográfica e documental, por meio das revisões literárias 

sobre a indicação geográfica, a história do município, a origem da renda de bilro, as visitas técnicas 

à associação das rendeiras de Saubara e procedimento do ciclo virtuoso. Deste modo, os resultados 

da pesquisa apontam para o fato de que a indicação geográfica propiciará mudanças na valorização 

da identidade do território, no histórico-cultural do município e na visibilidade, agregando valor ao 

produto artesanal.  

 

TÍTULO: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E O PARADOXO DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NO ESTADO DO PARÁ: DESAFIOS E POTENCIALIDADES DO 

TERRITÓRIO PARAENSE 

AUTORES: MANOEL ENIO ALMEIDA AGUIAR, SIDNEI CERQUEIRA DOS SANTOS, 

FRANCO JERFFERDS DOS SANTOS SILVA, ANDREA HENTZ DE MELLO 

RESUMO: A propriedade intelectual, no Brasil, é regulamentada pela Lei n.º 9.279, de 14 de maio 

de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI). A mencionada lei regula direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial. É neste ordenamento que existe a previsão da figura 

jurídica da Indicação Geográfica (IG). O Estado do Pará é uma unidade federativa extremamente rica 

em biodiversidades, produtos e serviços que poderiam ter sua origem protegidas pela IG, porém, 

possui, efetivamente, apenas um registro concedido. O objetivo deste trabalho é demonstrar o 

paradoxo existente entre a propriedade intelectual e as potencialidades existente no Estado do Pará. 

Foram realizados estudos bibliográficos e exploratórios, cujos resultados demonstram que há muitas 

potencialidades no campo da IG. Conclui-se que este paradoxo pode ser enfrentado a partir do avanço 

das articulações de diversos atores na busca da institucionalização do direito de propriedade 

intelectual das riquezas distintivas paraenses.  

 

TÍTULO: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: PROTEÇÃO LEGAL, DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E PRESERVAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
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AUTORES: ANDREIA RODRIGUESFERREIRA BARO, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DOS 

SANTOS, JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DE AMORIM, TATIANE LUCIANO BALLIANO 

RESUMO: O presente trabalho trata da relação entre o desenvolvimento e a existência das Indicações 

Geográficas no Estado de Alagoas, desde o desenvolvimento econômico, social e ambiental através 

da preservação ambiental a possibilidade de colocar os produtos oriundos das regiões protegidas em 

situação de competitividade no mercado a que se destinam. Atualmente, no Brasil, há legislação 

específica voltada para Indicação Geográfica que garante proteção da área geográfica e suas 

particularidades. No ordenamento jurídico brasileiro a proteção às indicações geográficas está 

prevista no texto da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 9.279/1996, conhecida como a Leide 

Propriedade Industrial - LPI. As IGs que produzem produtos com acesso a mercados exigentes estão 

inseridas num ambiente competitivo, tal competitividade influencia positivamente na cultura das 

empresas produtoras e no desenvolvimento socioeconômico da região, através das políticas 

organizacionais, estratégias mercadológicas e inovações.  

 

TÍTULO: PAINEL DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DAS INDICAÇÕES 

GEOGRÁFICAS DE VINHOS BRASILEIRAS 

AUTORES: SHANA SABBADO FLORES, JORGE TONIETTO, JOÃO CARLOS TAFFAREL 

RESUMO: O desenvolvimento das Indicações Geográficas (IGs) no Brasil é recente e tem o 

protagonismo dos vinhos, com a primeira IG reconhecida em 2002. Hoje o Brasil conta com seis IGs 

de vinhos reconhecidas e quatro em estruturação. O objetivo do artigo é apresentar um diagnóstico 

das IGs brasileiras de vinhos, sistematizando um painel de indicadores a partir de dados primários e 

secundários. O painel possui seis áreas: estrutura de produção, avaliação, adoção de inovação, 

oportunidades e barreiras, expectativa, potencial para outra modalidade de IG. O formato permite 

uma visão transversal dos temas e das IGs, mesmo em diferentes fases de amadurecimento e 

consolidação. Os resultados apontam que as IGs vem trazendo importantes contribuições do ponto de 

vista de adoção de tecnologias e visibilidade das regiões. Os produtores se mostram satisfeitos com a 

IG e veem perspectivas de desenvolvimento para suas IGs e para as IGs como um todo no Brasil.  

 

TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO PASSA PELA LOCALIDADE: AS ATIVIDADES 

INOVADORAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO TECNOLÓGICO DO AGRESTE E SUA 

RELEVÂNCIA PARA O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL (APL) DE CONFECÇÃO EM 

CARUARU (PE) 

AUTORES: LUIS GUSTAVO DE SOUSA SANTOS, NELSON DA CRUZ MONTEIRO 

FERNANDES, ANDERSON DIEGO FARIAS DA SILVA, ANDREY ROOSEWELT CHAGAS 

LEMOS 

RESUMO: Este estudo tem por finalidade identificar as atividades inovadoras desenvolvidas no 

Centro Tecnológico do Agreste (CTA) entendendo a sua relevância para o desenvolvimento do 

Arranjo Produtivo Local de confecção em Caruaru (PE). Para tanto, essa pesquisa teve como base os 

conceitos de APL e a lógica dos Capitais. Na etapa metodológica, foi realizada uma análise de 

conteúdo a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com duas lideranças que estão inseridos 

na cúpula decisória do CTA. A análise foi realizada a partir de quatro categorias de Capitais, que são: 

capital intelectual, capital social, capital físico e capital natural. A partir dessa categorização 

estudamos qual o papel do CTA no contexto do APL de confecção por meio dos discursos desses 

indivíduos. Os resultados indicam que apesar de ter um papel importante no desenvolvimento do APL 

o CTA ainda tem um efeito tímido em relação à inovação das empresas da região.  
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TÍTULO: INDICAÇÃO DE PROCEDENCIA DOS VALES DA UVA GOETHE: VISÃO DO 

SETOR SUPERMERCADISTA EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS COM REGISTRO 

AUTORES: ARTHUR COAN, ADRIANA CARVALHO PINTO VIEIRA, MICHELE 

DOMINGOS SCHNEIDER, JULIO CESAR ZILLI 

RESUMO: Os Vales da Uva Goethe é uma região produtora de Uva e Vinho localizada no sul de 

Santa Catarina, compreendendo oito municípios. Em 2012, conquistou o registro de Indicação de 

Procedência Vales da Uva Goethe. O presente estudo objetivou identificar a visão do setor 

supermercadista em relação aos vinhos produzidos com o registro de Indicação de Procedência dos 

Vales da Uva Goethe na cidade de Criciúma – SC.  Metodologicamente, caracterizou-se como uma 

pesquisa descritiva, quanto aos fins e pesquisa de campo quanto aos meios de investigação. A 

população alvo foi delimitada pelos supermercados da cidade de Criciúma- SC, caracterizadas pelos 

sommeliers ou responsáveis pela compra de vinhos do estabelecimento. Verificou-se que os 

sommeliers sabem o que é Indicação Geográfica, ao contrário dos consumidores. Os vinhos e 

espumantes dos Vales da Uva Goethe são comercializados em 50% dos supermercados. Apesar do 

consumo de vinhos nacionais crescer, o consumidor tem preferência pelos importados, 

principalmente os chilenos.  

 

TÍTULO: POTENCIAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O GUARANÁ DE TAPEROÁ – 

BAHIA 

AUTORES: ARMINDA URSULA PEREIRA BAQUEIRO, CLEBER FERREIRA SENA, 

ÃNGELA MARIA FERREIRA LIMA, JERISNALDO MATOS LOPES, MARCELO SANTANA 

SILVA 

RESUMO: O objetivo do presente artigo é apresentar o potencial de uma Indicação Geográfica, na 

modalidade de Indicação de Procedência, para o guaraná orgânico cultivado no município de Taperoá, 

localizado no Território do Baixo Sul, na Bahia, através da agricultura familiar. A metodologia 

utilizada no estudo foi a pesquisa documental, sendo utilizados dados secundários. O cultivo 

apresenta alta produção e produtividade, associadas a características próprias e únicas da região como 

o clima, o solo, os recursos hídricos, a baixa incidência de doenças próprias da cultura, acrescido ao 

fato de ser uma plantação jovem, cultivada através de mudas altamente selecionadas e com técnicas 

próprias de cultivo utilizadas pelos produtores da região. Essas características peculiares, fornecem 

todas as condições para o registro de Indicação Geográfica, na modalidade de Indicação de 

Procedência, proporcionando mais desenvolvimento econômico e sócia e mais valorização do 

guaraná tanto no mercado interno quanto externo.  

 

TÍTULO: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E SUAS INTERPRETAÇÕES NO MARCO 

REGULADOR INTERNACIONAL. 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI 

RESUMO: O trabalho tem como objetivo esclarecer as interpretações do art.nº 22 do acordo TRIPs 

de 1994 em diferentes blocos econômicos. Além das diferencias quantitativas do numero de IG entre 

blocos deve-se reparar também é importante nos acordos entender as diferentes interpretações sobre 

a propriedade intelectual:a) interpretações internacionais dos tratados comerciais ligados a 

organização mundial do comercio (OMC) e da propriedade intelectual ligada a organização mundial 

da propriedade intelectual (OMPI), b) interpretações do marco legal nacional como, por exemplo é 

explicado no texto, pelo Brasil. O trabalho compara interpretaçõs dos blocos Europeo, Chines e dos 

Estados Unidos. O resultado mais relevante dessa comparação internacional é entender que na 

certificação IG o nome geográfico e a produção relacionada a venda para os consumidores, nos três 
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grandes blocos comerciais, têm diferentes sentidos e são amparadas à diferentes estratégias 

comerciais.  

 

TÍTULO: USO DE ÌNDICES DE LOCALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAR INDICAÇÔES 

GEOGRÀFICAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÌLIA. 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI 

RESUMO: O artigo mostra o uso da metodologia proposta do autor pelo curso de mestrado PROFNIT 

do NIT de Brasília, sobre uso de analise quantitativas (indicadores locacional - QL) e APL para 

identificar Indicações Geográficas na Região Metropolitana de Brasilia. Com o uso de dados 

quantitativos de APL e do censo agropecuário do IBGE é possível identificar uma concentração de 

produção para produtos locais com alto potencial para se tornar certificados. A pesquisa exploratória 

mostra que a produção de Mel e de Morango tem uma concentração na Região metropolitana de 

Brasilia que poderia ser explorada com pedido de Indicaçõe Geográfica pelas associações de 

produtores. Confirma-se assim a metodologia usada e a proposta de aumentar as analises no DF.  

 

TÍTULO: CACHAÇA RAINHA DO SANTO ONOFRE, PARATINGA- BAHIA: UM GRANDE 

POTENCIAL DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DE PROCEDÊNCIA 

AUTORES: DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCELO SANTANA SILVA, ANGELA 

MACHADO ROCHA 

RESUMO: A conquista da certificação de um produto ou serviço como uma Indicação Geográfica 

proporciona inúmeros benefícios para o lugar onde ela existe, além de agregar valor e fomentar a 

economia local. O objetivo do trabalho é apresentar a produção de cachaça artesanal no Vale do Santo 

Onofre, localizado no município de Paratinga, assim como a presença da bebida no Brasil e no estado 

da Bahia. Para isso foi feito uma pesquisa de caráter qualitativo em que se busca através de uma 

revisão literária e de sites de reportagens, notícias que permitam detalhar informações sobre a 

produção de cachaça no Vale do Santo Onofre. Foi avaliado que a cachaça está em condições bastante 

favoráveis à obtenção do seu registro de IG como Indicação de Procedência, o que certamente 

garantirá um maior prestígio nacional e internacional à mesma e, por conseguinte, maiores lucros às 

famílias da associação do Vale Santo Onofre.  

 

TÍTULO: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O DENDÊ DA BAHIA: UMA POSSIBILIDADE 

AUTORES: VALDIR SILVA CONCEIÇÃO, ANGELA MACHADO ROCHA, MARCELO 

SANTANA SILVA 

RESUMO: A planta do dendê gera diversos subprodutos, tanto no segmento artesanal quanto na 

gastronomia, como o azeite que é utilizado para fazer vatapá, acarajé, abará, que são produtos 

comercializados pelas baianas que se vestem a caráter e possuem representatividade em termos 

turísticos. A sua produção está inserida na região denominada Costa do Dendê, na Bahia e no 

município de Valença, o azeite de dendê possui um processo produtivo artesanal, manufatureiro e 

pouco mecanizado, o que gera ocupação para diversas pessoas. O presente artigo objetiva demonstrar 

o potencial da viabilidade da solicitação do registro de uma IG para o azeite de dendê de Valença, 

que possui alguns requisitos como a notoriedade, o saber-fazer, um órgão representativo e a qualidade 

do produto. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o azeite de dendê 

possui potencial para se tornar uma IG.  
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TÍTULO: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: LEVANTAMENTO DAS IGS CONCEDIDAS AO 

ARTESANATO BRASILEIRO 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ANA CLÁUDIA GONÇALVES SOUZA 

OLIVEIRA 

RESUMO: Este artigo tem como proposta o levantamento das Indicações Geográficas concedidas 

pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) para o setor do artesanato brasileiro, de 

forma a apresentar o estado da arte, em relação a modalidade de proteção da propriedade intelectual. 

O seguinte estudo é um esforço inicial que tem como intenção principal o levantamento de dados 

básicos que possam apoiar estudos futuros, mais aprofundados e detalhados. Para melhor 

entendimento será feito uma breve explanação sobre a propriedade intelectual e suas áreas de 

abrangência, com enfoque na Indicação Geográfica e o resultado dos achados na base de pesquisa do 

INPI.  

 

TÍTULO: INDICACAO DE PROCEDENCIA DAS LOUÇAS PRODUZIDAS NO QUILOMBO DO 

MARAUNAUM/AP 

AUTORES: LÚCIO DIAS DAS NEVES, ALAAN UBAÍARA SILVA, ROBSON ANTONIO 

TAVARES COSTA, LUIZ ANTONIO DA SILVA GONCALVES, ANTONIO AUGUSTO COSTA 

SOARES 

RESUMO: Trata-se do estudo de caso exploratória realizado através da pesquisa observatória e das 

produções acadêmicas sobre o processo de confecção das louças do quilombo do Maruanum, com 

vistas para identificar a partir dos resultados obtidos,  a possibilidade do pedido de Indicação 

Geográfica junto ao INPI. A instrução normativa 095/2018, orienta que  Indicação de Procedência 

está ligada essencialmente ao renome (tradição de produção, extração, fabricação). O 

processo/técnicas tradicionais utilizadas para esta produção apresentavam  tais características por ser 

único/singular na região amazônica, e que (re)existe todo um ritual ancestral desde a retirada dessa 

matéria-prima, do respeito ao solo, o processo de seleção inicial sobre quem/quais louceiras estão 

aptas para este momento de coleta, à mística com a natureza, e até mesmo a profundidade e a 

localização de onde essa argila será retirada. Conclui-se que os resultados apresentados a partir da 

mídia e pesquisas acadêmicas contribuam para a notoriedade desta tecnologia tradicional amapaense. 

 

TÍTULO: A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL: UM ESTUDO DE CASO DAS INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA DO GUARANÁ 

DE MAUÉS E DOS PEIXES ORNAMENTAIS DO RIO NEGRO/AM 

AUTORES: FRANÇOAN DE OLIVEIRA DIAS, EMMILLE ARRUDA DIOGENES, LAYDE 

DAYELLE DOS SANTOS QUEIROZ, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO RODRIGUES 

CHAVES 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar as indicações geográficas (IG’s)concedidas no Estado 

do Amazonas, tratando especificamente das indicações de procedência do guaraná de Maués e dos 

peixes ornamentais do rio Negro, com vistas à promoção do desenvolvimento regional. Nos 

procedimentos metodológicos, o presente trabalho se classifica como bibliográfico e estudo de caso, 

tendo uma abordagem qualitativa. Os resultados apontam que a IP Maués representa uma tradição 

iniciada pelas tribos indígenas e mantida até hoje por famílias de produtores. Quanto ao IP Rio Negro, 

estima-se que mais de 1.000 famílias estejam envolvidas na pesca, no transporte e no comércio dos 

peixes ornamentais. Em torno de 100 espécies são exploradas e mais de 40 milhões de peixes são 

exportados por ano, gerando um negócio em torno de US$ 5 milhões. Por fim, as IG’s de procedência 
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evidenciam a promoção socioeconômica e cultural dessas localidades abrangidas, como um processo 

de benefício mútuo.  

 

TÍTULO: INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA: ANÁLISE 

EXPLORATÓRIA DA SÉRIE HISTÓRICA DOS DADOS DA PINTEC 

AUTORES: ANDRÉ LUÍS FARIA DUARTE 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo destacar alguns pontos considerados importantes na 

evolução da inovação na indústria de transformação no Brasil, a partir de dados da Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC). O estudo tem caráter descritivo e exploratório e adotou pesquisa 

bibliográfica e documental, coletando dados secundários. A primeira parte da pesquisa explora os 

dados históricos da PINTEC relacionados à indústria de transformação, tendo como foco a evolução 

da taxa de inovação de produto e de processo. A segunda parte explora alguns dados da pesquisa de 

2014, comparando-os com as de 2008 e 2011, relacionados às divisões da indústria de transformação 

que obtiveram as maiores taxas de inovação. A principal conclusão é que a indústria de transformação 

brasileira vinha, até 2008, inovando mais. Outra consideração é que as quatro divisões que 

apresentaram melhor desempenho na pesquisa de 2014 podem ser divididas em duas grandes áreas, 

chamadas de química/farmoquímica e eletro/eletrônicos. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE FORMAM A AMBIÊNCIA DE INOVAÇÃO 

PARA SEU FOMENTO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS EM BOA VISTA – RR. 

AUTORES: CLEBER ROTONDO, SEBASTIÃO RODRIGO FERREIRA, GELSO PEDROSI 

FILHO PEDROSI 

RESUMO: Avaliar percepção dos atores do SLI sobre ambiência de inovação para pequenos negócios 

em Boa Vista e propor estratégias para fortalecimento, analisando condições existentes da ambiência 

regional e identificando barreiras. Realizada análise dessa ambiência por meio da verificação das 

instituições que atuam em Boa Vista para fomento à inovação e interação realizada entre esses atores, 

conforme modelo Hélice Tríplice. Realizada pesquisa bibliográfica qualitativa, com foco nos 

conceitos do estado da técnica sobre ambiência de inovação. Realizadas entrevistas semiestruturadas 

com representantes dos atores selecionados para entendimento do estágio da ambiência local. 

Exceção à atuação do SEBRAE, constatou-se percepção de fraca atuação, afetando credibilidade de 

todo SLI. Analisada interação dos atores e como isso influencia resultados. Encontrou-se articulação 

institucional satisfatória para trabalho estruturante, indicando que estão cientes da necessidade de 

atuação cumulativa e interativa. 

 

TÍTULO: ASPECTOS DA APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA NO MERCADO DE SOFTWARE: 

INOVAÇÃO NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO 

AUTORES: MARCELO MENDES FONSECA 

RESUMO: A indústria de software é intensiva em conhecimento e tecnologia e tem sofrido mudanças 

a partir do novo contexto gerado pela dinâmica das tecnologias de informação. Essas tecnologias 

assumem o status de “inovação” e passam a viabilizar a apropriação, ou seja, a captura de valores 

tangíveis e intangíveis. O objetivo desse trabalho é investigar e descrever os mecanismos de 

apropriação da inovação no mercado de software. Para tanto, foi realizado uma pesquisa descritiva 

visando apontar as características da indústria de software e abordar a sua relação com a apropriação 

tecnológica. Uma constatação importante é que o os mecanismos de apropriação e os seus benefícios 

somente acontecem em um contexto dinâmico que envolve o ambiente externo (financiamento 
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público e privado de pesquisas e demandas tecnológicas do mercado) e interno (estrutura de P&D, 

planejamento estratégico e recursos humanos). 

 

TÍTULO: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E O PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA EFICIÊNCIA: 

ANÁLISE DE TENTATIVA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE COMPRAS E 

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DA UESC 

AUTORES: LUCIANA NALIM SILVA MENUCHI, LAHIRI LOURENÇO ARGOLLO, 

EVERTON RÉGIS DE SANTANA, JOSÉ MESSIAS BATISTA DIAS, GESIL SAMPAIO 

AMARANTE SEGUNDO 

RESUMO: A inovação tecnológica de processos e de produtos visa o aumento da eficiência do 

processo produtivo por meio de pesquisa ou investimentos, de acordo com o Manual de Oslo (1997). 

Embora primariamente pensada em termos de economia de mercado, aproxima-se muito do princípio 

da eficiência na Administração Pública quando interpretada como aperfeiçoamento dos processos e 

práticas organizacionais. A Universidade Estadual de Santa Cruz viveu recente experiência nesse 

sentido, ao modificar os procedimentos de compras e contratações de serviços por meio de licitações 

na modalidade pregão para torná-los mais eficientes. Todavia, este estudo demonstra que as mudanças 

foram realizadas sem a utilização de mecanismos de prospecção de dados adequados, deixando-se de 

perceber outras possibilidades de incrementar a eficiência perseguida, como a utilização da 

possibilidade legal de dispensa de licitação de modo mais ostensivo. 

 

TÍTULO: OS PARQUES TECNOLÓGICOS BRASILEIROS COMO AGENTES DE 

CONTRIBUIÇÃO COM OS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO. 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ADRIANA REGINA MARTIN, GISELE 

CRISTINA BORGES, JEANE SOUZA CHAVES, MARCO ANTÔNIO CRUZ BORBA 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo mostrar o impacto dos parques tecnológicos nas regiões onde 

estão inseridos. Para a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO 

(2002), os parques são sinônimos de desenvolvimento, posto que é uma estrutura catalisadora de 

tecnologia que apoia e incentiva uma cultura empreendedora, focado em pesquisas capazes de 

promover o compartilhamento de conhecimento, valorizando o capital intelectual como fonte de 

desenvolvimento econômico. Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, em audiência pública no Senado Federal em junho de 

2019, dos 103 parques tecnológicos existentes, 43 estão em operação, 37 estão sendo implantados e 

23 encontram-se em fase de projeto. A maioria deles encontram-se nas Regiões Sul e Sudeste (78). 

Há nove no Nordeste, dez no Centro-Oeste e seis na Região Norte. Eles reúnem 1.337 empresas 

instaladas, 38.365 empregos diretos, 2.950 mestres e 1,1 mil doutores ligados às universidades 

envolvidas. 

 

TÍTULO: USO DE VANTS EM GRANDES ÁREAS AGRÍCOLAS DO CERRADO 

AUTORES: CAMILA CRUZ DE OLIVEIRA ARAÚJO, THALES COITÉ DA SILVA, CAMILA 

DE SOUZA SANTANA, ARLINDO GOMES DE MACÊDO JUNIOR, LARISSA PAOLA 

RODRIGUES VENANCIO 

RESUMO: O setor agrícola exerce papel primordial na economia brasileira, sendo constante o seu 

desenvolvimento tecnológico. Os VANTs surgem na agricultura como ferramenta poderosa e com 

uma relação excelente de custo e benefício. Neste contexto, objetivou-se com esse trabalho realizar 

uma pesquisa descritiva com base em patentes e artigos relacionados as potencialidades de utilização 
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de VANTs nas áreas agrícolas do cerrado. Sendo assim, os resultados mostram que apesar da 

utilização de drones na agricultura ainda está em processo inicial no Brasil, já podem ser visualizados 

benefícios como a otimização da produtividade com máximo retorno financeiro e menor impacto 

ambiental. No entanto, ainda não existem estudos suficientes sobre o uso de VANTs em grandes áreas 

agrícolas. 

 

TÍTULO: ESFORÇO INOVATIVO NO SETOR DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NO BRASIL 

AUTORES: RODOLFO BATISTA PEDROSA, MARIA CECÍLIA JUNQUEIRA LUSTOSA 

RESUMO: O artigo tem por objetivo analisar os esforços inovativo e produtivo dos equipamentos 

médicos de diagnóstico por imagem no Brasil. Para tanto, foram utilizados as seguintes base de dados: 

COMEX STAT para a balança comercial destes equipamentos, Pesquisa de Inovação (Pintec) da 

classe Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE 2660-4 (Fabricação de aparelhos 

eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação) e número de patentes pelo programa 

Questel Orbit. Como resultados verificou-se que a produção nacional não atende à demanda destes 

equipamentos, tendo que importá-los. Porém, o setor revelou-se inovativo, mas  sofreu uma 

expressiva redução no número de empresas e de atividades inovativas, com número irrisório de 

patentes. É importante a melhoria do aparato institucional e do sistema de inovação para a geração e 

difusão de inovações que permitam o aumento da competitividade deste setor industrial e, ao mesmo 

tempo, melhore a assistência à saúde e reduzindo seus custos. 

 

TÍTULO: MODELOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO: 

REVISÃO E ANÁLISE DA LITERATURA 

AUTORES: THIAGO SANTOS DE AMORIM, EDILSON DA SILVA PEDRO 

RESUMO: Estratégia de inovação é um tema de relevante repercussão no meio acadêmico e 

empresarial. Possuir uma estratégia de inovação bem definida é essencial para criação de vantagem 

competitiva. Esse trabalho apresenta um levantamento bibliográfico do tema, realizado a partir de 

busca em bases de dados acadêmicas e de informações disponibilizadas por empresas de consultoria, 

identificando as definições, os tipos e os modelos de construção de estratégias de inovação, quais as 

dimensões, fases e fatores organizacionais. Ao final, são apresentados pontos convergentes e 

divergentes nos modelos encontrados e as implicações para a construção de uma estratégia de 

inovação corporativa. 

 

TÍTULO: MECANISMOS AOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 

PROSPECÇÃO DE PROJETOS E PESQUISAS COM POTENCIAL INOVADOR PARA 

DISSEMINAÇÃO DA INOVAÇÃO 

AUTORES: VITOR HUGO ZANOLO QUEIROGA, WILKER CAETANO 

RESUMO: As universidades são compostas por profissionais altamente qualificados nas diversas 

áreas do conhecimento, configurando-se como uma inesgotável fonte de criação inovadora e 

descobertas científicas. A proteção deste conhecimento via propriedade intelectual faz-se necessária 

para assegurar à Instituição e ao criador os direitos conferidos pela legislação pátria. Nas 

universidades, é de competência dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) a promoção da 

inovação e tramitação dos pedidos de proteção intelectual, dentre outras responsabilidades previstas 

na lei. Nesse sentido, este trabalho apresenta por objetivo propor ações e mecanismos visando 
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estimular e fomentar a tecnologia e inovação no âmbito das universidades, disseminando o 

conhecimento para a comunidade acadêmica e a cultura de propriedade intelectual. 

 

TÍTULO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM EM SALVADOR NA BAHIA 

AUTORES: FABRÍCIO LONGUINHOS SILVA, EDUARDO OLIVEIRA TELES, FERNANDO 

ANTONIO NOGUEIRA DE JESUS, MARCELO SANTANA SILVA, VICENTE CAJUEIRO 

MIRANDA 

RESUMO: O presente trabalho apresenta a proposta de intervenção na Feira de São Joaquim, maior 

feira livre da cidade de Salvador, com foco na inovação estrutural e organizacional. A proposta do 

trabalho é de indicar um caminho para criar um ambiente de inovação, não apenas incluir inovação 

tecnológicas, mas proporcionar um ambiente onde a inovação aconteça no dia a dia. O tradicional 

centro de compras dos soteropolitanos está localizado no bairro da Calçada e apresenta diversos 

problemas que atingem os comerciantes e clientes do local. Para identificar e compreender o impacto 

destes problemas, foram realizadas duas visitas ao local e aplicados 40 (quarenta) questionários com 

os comerciantes, colhendo suas opiniões e avaliações. A partir dos dados colhidos, verificou-se a 

necessidade de se trabalhar a inovação, na feira, em fases distintas, mas que se complementam e 

interagem. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO PROGRAMA HORIZON 2020 DA COMUNIDADE EUROPEIA: 

MODELO DE EFICIÊNCIA NO FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO E À GERAÇÃO DE 

RIQUEZA? 

AUTORES: ILLYUSHIN ZAAK SARAIVA, CLÁUDIA CRISÓSTIMO, PAULO ROGÉRIO DE 

PINTO RODRIGUES 

RESUMO: Dada a ausência de estudos brasileiros acerca do programa Horizon 2020, da Comunidade 

Europeia, com investimento total de 80 bilhões de Euros em CT&I entre 2014 e 2020, o objetivo do 

presente trabalho é analisar este programa, desde sua origem até o presente momento, destacando-se 

características principais, resultados, alcance global, parcerias brasileiras, além de oportunidades e 

desafios do mesmo. A pesquisa é documental, sobre artigos e dados coletados nas bases da 

Comunidade Europeia, sendo tratados no Microsoft Excel, construindo-se gráficos e tabelas sobre os 

quais realiza-se análise descritiva. Constata-se que o Horizon 2020, embora tenha encontrado 

dificuldades, e realizado apenas 45% do orçamento previsto, transcorridos 2/3 da sua vigência, foi 

capaz de atrair enorme número de propostas, de milhares de universidades e instituições, 

contemplando centenas de países, e pugna-se que o programa serve como modelo no fomento à CT&I 

para o Brasil, sugerindo-se à pesquisa estudos aprofundados sobre sua metodologia. 

 

TÍTULO: PROGRAMA DE IDEIAS INOVADORAS DO IFBA: PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS 

BASEADO EM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

AUTORES: JAMILE ROSENDO DE OLIVEIRA, WAGNA PILER CARVALHO DOS SANTOS, 

NÚBIA MOURA RIBEIRO, EDUARDO MANUEL DE FREITAS JORGE, MARCIO LUIS 

VALENCA ARAUJO 

RESUMO: Os concursos de inovação são iniciativas que geram estímulos para a criação de novas 

ideias. Algumas Instituições apoiam essas iniciativas através de ações indutoras que premiam ideias 

inovadoras. Através do lançamento de editais, essas instituições realizam processos de seleção. O 

objetivo desse artigo foi avaliar a aderência do programa de ideias do IFBA com a sua política de 
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inovação e realizar algumas comparações a programas de outras instituições. A metodologia aplicada 

foi pesquisa de base exploratória bibliográfica, documental e nos endereços eletrônicos de concursos 

a nível internacional e nacional e na mídia em geral. A partir da análise foi demostrado os pontos 

fortes e fracos do programa e foram sugeridas melhorias. Conclui-se que o programa de ideias do 

IFBA está aderente à política de inovação do Instituto e aos concursos similares e de mesma 

qualidade, mas que o mesmo pode ampliar a sua visibilidade somando as sugestões ora aqui 

propostas. 

 

TÍTULO: INDICADORES DE INOVAÇÃO NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL DO IF GOIANO 

AUTORES: BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS 

NASCIMENTO 

RESUMO: Objetivou-se a criação de indicadores de inovação no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) que atenda o propósito de estruturar e dar competências suficientes para 

sensibilizar, disseminar e implementar uma cultura inovadora no IF Goiano, aprimorando a proteção 

do capital intangível e a transferência de tecnologia. A pesquisa foi norteada pelos fundamentos do 

método da pesquisa-ação, pesquisa documental e uso da ferramenta de benchmarking para identificar 

estratégias utilizadas por outras instituições e técnicas de bibliometria para elaborar indicadores 

personalizados. O IF Goiano tem potencial inovador, o aproveitamento desse potencial aliado a ações 

de gestão da inovação: inserção de indicadores de inovação no PDI, uso de roadmap para definir 

linhas de pesquisa, formulação de editais com critérios de produtividade tecnológica e inovadora, e 

atividades similares, tendem a fortalecer a cultura de inovação para que a instituição atinja maior 

maturidade de inovação. Como resultado dessa pesquisa, dois dos três indicadores aqui propostos, 

foram acatados e estão no PDI 2019-2023. 

 

TÍTULO: O MODELO DE INOVAÇÃO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA: UMA 

ORGANIZAÇÃO AMBIDESTRA? 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA CRISTINA SILVA CRUZ, ALAN 

ELVIS LIMA 

RESUMO: A Gestão da Inovação consiste em ação estratégica para a obtenção de capacidades 

militares. Este artigo tem por objetivo analisar o equilíbrio entre as soluções tecnológicas geradas por 

Technology-push e por Demand-pull no Sistema de Inovação (SINAER) da Força Aérea Brasileira 

(FAB), de maneira a reunir informações sobre a eficiência na aplicação de investimentos em CT&I. 

Apresenta uma revisão sobre os modelos de inovação aplicados desde a década de cinquenta do século 

vinte, definindo em qual estágio se encontra a metodologia em uso na FAB. A partir de então, analisa 

a carteira de projetos de dois institutos de pesquisa do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA) para verificar se há ambidestria, ou seja, o equilíbrio entre oferta e demanda 

de tecnologia. Sua contribuição é a de lançar luz sobre as inovações geradas na FAB, se diretamente 

relacionadas à geração de capacidades militares para a Força. 

 

TÍTULO: INDICADORES AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE EM CIDADES INTELIGENTES 

AUTORES: PAULA REGINA ZARELLI, ALICE BEATRIZ PATEKOSKI SANTOS NETO, 

GUILHERME EDUARDO FERNANDES, LARISSA FREITAS SILVA 
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RESUMO: As Cidades Inteligentes visam gerar uma infraestrutura digital, no intuito de estimular 

processos inovadores no governo e nas empresas, atrelando qualidade ambiental e desenvolvimento, 

com utilização de indicadores ambientais. Portanto, este estudo objetiva identificar os indicadores 

ambientais como instrumento de avaliação da sustentabilidade para cidades inteligentes. O método 

aplicado foi a revisão sistemática de literatura. A busca sistemática resultou em 194 artigos, em três 

bases de dados internacionais, publicados entre os anos de 1974 e 2018. Após aplicação de filtragem 

por tema, alinhamento de título, alinhamento de resumo e critérios de inclusão, foram analisados 11 

artigos finais. Nestes estudos, foram identificados 39 indicadores ambientais que podem ser utilizados 

como referência em cidades inteligentes. Os resultados demonstram, sobretudo, a importância da 

temática abordada, como sugestão de instrumento para avaliação no referido contexto. 

 

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO: ANÁLISE DAS PATENTES 

RELACIONADAS À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM APLICABILIDADE NA EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA. 

AUTORES: ANDREIA RODRIGUESFERREIRA BARO, LEANDRO DOS SANTOS 

GONÇALVES, MAURICIO JOSÉ PEREIRA RAMOS 

RESUMO: Este artigo tem como finalidade analisar a relação entre a Inteligência Artificial e a 

educação, a evolução da inteligência artificial, as características que a permeiam e em especial sua 

interação com a Educação a Distância. Esta interação pode ser observada, sob o olhar tecnológico e 

inovador, a partir do número de depósitos de produtos tecnológicos. O trabalho busca trazer a tona a 

relação entre os produtos tecnológicos voltados para a inteligência artificial e a educação, através de 

uma breve revisão bibliográfica. Além da revisão bibliográfica, o trabalho traz dados obtidos através 

da prospecção realizada na base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e na 

base de dados Questel Orbit, gerando informações a respeito do perfil dos depositantes e dados 

quantitativos a respeito das patentes e programas de computador. Desta forma, foram observados 

dados relativos a quantidade de patentes e registros de programa de computador que estão ligadas 

direta e indiretamente a educação a distância e foram depositados no Brasil no INPI. 

 

TÍTULO: SMART CITIES: UM ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE INTERNET DAS COISAS 

(IOT) APLICADA AO SETOR DE MOBILIDADE URBANA 

AUTORES: JOSIMARY HORTA DE ARAUJO, ETELVINA MARIA MARQUES MOREIRA, 

CARLA FERNANDES DE FREITAS, FRANCISCO EDIVALDO BRITO DE CASTRO, ANDRE 

LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO, TECIA VIEIRA CARVALHO 

RESUMO: Numa sociedade cada vez mais conectada, despontam tecnologias impactantes em todas 

as áreas do conhecimento. Nessa conjuntura, a Internet das Coisas (IoT) emerge tendo como princípio 

interconectar coisas e dispositivos inteligentes a uma rede, o que contribui, efetivamente, para o 

estreitamento da relação homem X máquina. A tecnologia IoT viabiliza uma gama de aplicações em 

vários setores da sociedade, o aumento do diferencial competitivo e inovativo dos diversos 

segmentos. Nesse contexto, o presente artigo objetiva realizar a prospecção tecnológica de soluções 

de IoT com potencial de aplicação ao setor de Mobilidade Urbana. Para tal foi realizado um 

levantamento das patentes depositadas na base de dados do INPI e do PatentInspiration, como 

também das produções científicas registradas no Portal de Periódicos da Capes e no Google 

Acadêmico. A prospecção indica uma movimentação nacional crescente de incentivo à criação de 

ambientes favoráveis ao desenvolvimento de equipamentos inteligentes, por meio da tecnologia IoT. 
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TÍTULO: EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA SMART CONTRACTS PELA PERSPECTIVA DOS 

INDICADORES DE PATENTES 

AUTORES: GILDÉRCIA SILVA GUEDES DE ARAÚJO, KATYUSCO DE FARIAS SANTOS 

RESUMO: Este artigo trata de busca de anterioridade e análise quantitativa sobre a evolução do tema 

smart contracts, usando o depósito de patentes como principal indicador tecnológico. Para o 

levantamento dos dados utilizou-se as plataformas Questel Orbit®, Lens e Patent Inspiration, 

aplicando como entrada as palavras-chaves “smart contract” ou “smart contracts” para as buscas nos 

títulos e nas reivindicações. Foram realizadas análises Macro e Meso, com o objetivo de identificar 

os indicadores quantitativos das patentes relacionadas aos smart contracts. As investigações foram 

realizadas até abril de 2019 e trouxeram o quantitativo de 968 invenções de patente pelo Questel 

Orbit®, um resultado de 1.935 depósitos de patentes pelo Lens e 660 depósitos pelo Patent 

Inspiration. Em todas as plataformas, houve uma predominância de depósitos realizados pelo setor 

privado (Empresas) e a área de maior relevância, quanto ao domínio tecnológico dos smarts contracts 

é o modelo de gestão, representando 49% das patentes verificadas. 

 

TÍTULO: AS TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A REVOLUÇÃO DIGITAL: 

A NECESSIDADE DE UMA POLÍTICA NACIONAL QUE GARANTA OS BENEFÍCIOS E 

PRESERVE OS DIREITOS DO CIDADÃO 

AUTORES: CARLOS ROBERTO PINTO DE SOUZA, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, 

TÂNIA CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: As Tecnologias de Inteligência Artificial (IA) são consideradas Tecnologias de Propósito 

Geral (TPG), ou seja, tecnologias que geram forte impacto em diversos setores da atividade 

econômica, modificando processos produtivos e, muitas vezes, alterando relações de trabalho e 

sociais. Além disso, podem ser aplicadas no intuito de aperfeiçoar a atuação do governo (e-

government), a educação, a promoção da saúde e do bem-estar social, além de aumentar a 

competitividade econômica. Tais impactos, historicamente, foram observados na introdução da 

propulsão à vapor, da eletricidade, da automação dos processos fabris e das tecnologias da informação 

e comunicações (TIC), entretanto, segundo especialistas, tais tecnologias, também consideradas 

tecnologias de propósito geral, teriam gerado impactos na produtividade de distintos setores, da 

ordem de 2 à 6 vezes menos do que é esperado pela adoção das inúmeras tecnologias de IA. O que o 

Brasil necessita fazer para colher os benefícios dessas tecnologias? Quais são as prioridades? Que 

objetivos queremos alcançar? 

 

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA 

ABORDAGEM SOBRE TECNOLOGIAS ASSISTIDAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

AUTORES: ROSANA DE JESUS SANTANA NASCIMENTO, SANDRA SANTOS SOUZA 

RESUMO: O avanço tecnológico e o incremento da inteligência artificial (IA) possibilitaram o 

crescimento da propriedade intelectual (PI) com a criação de tecnologia de apoio para as pessoas com 

deficiência. Este artigo tem como objetivo analisar de que forma a IA contribui através da PI na vida 

das pessoas com necessidades especiais. A metodologia utilizada, quantos aos objetivos, descritiva, 

com abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica. Os resultados indicam progressos nas inovações 

de tecnologia assistiva que usam a IA como instrumento para soluções de acessibilidade. Acerca 

disso, percebe-se um crescimento no número de patentes e publicações científicas, a WIPO (2019) 

apresentou dados no período de 1960 a 2018, referente à aproximadamente 340.000 solicitações de 

patentes e mais de 1,6 milhão de artigos científicos relacionados à IA. Esse tema é de vital 



 

Página 77 de 136 

 

 

importância, pois essas tecnologias que são geradas com IA proporcionam às pessoas com 

deficiência, autoestima, confiança e autonomia no cotidiano. 

 

TÍTULO: A INTERNET DAS COISAS NA SEGURANÇA PÚBLICA: PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA PARA UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

AUTORES: EDILSON PONCIANO DE LIMA, JOÃO PAULO LIMA SANTOS, VINÍCIUS JOSÉ 

FERRO GOMES, ERIVALDO OLIVEIRA DE MATOS, FRANCISCO MEDSON LIMA MAIA, 

LUÍZ ANDRÉ DA SILVA LIMA, JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR FILHO, WAGNER 

GONÇALVES E SILVA, GESYCA PATRÍCIA DA SILVA SANTOS 

RESUMO: Este artigo realiza uma prospecção tecnológica sobre a Internet das Coisas direcionada à 

sua aplicação na Segurança Pública apresentando tendências que poderão aprimorar as informações 

e desenvolver os serviços prestados pelos agentes da segurança pública no Brasil.  As tendências 

tecnológicas são demonstradas através de uma prospecção tecnológica nas bases patentárias “Lens”, 

“Questel-Orbit” e a “Derwent Index Innovation”. Foram reunidos os dados sobre patentes juntamente 

com pesquisas bibliográficas na área, podendo ser traçado um breve panorama das tendências da 

Internet das Coisas (Iot) integrada aos serviços relacionados à Segurança Pública. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO DE STARTUPS ATUANTES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: 

UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SANTA 

CATARINA 

AUTORES: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA, JULIO SANTIAGO DA 

SILVA FILHO, IRINEU AFONSO FREY, ARAKEN ALVES DE LIMA, LUIZ HENRIQUE 

CASTELAN CARLSON 

RESUMO: Desde a década de 50 quando houve o surgimento da Inteligência Artificial, comumente 

chamada como IA, os mecanismos ou softwares desenvolvidos com a função de executar estudos e 

planejamentos, vêm ampliando sua aplicabilidade gradualmente, abrangendo diversos ramos da 

ciência entre outras áreas de atividades por oferecer habilidades às máquinas que, até então, somente 

o homem era capaz de apresentar. Evidencia-se nos últimos anos um impacto significativo com o 

avanço da IA,  tendo alcançado os ambientes de negócios, principalmente nas áreas de Tecnologia da 

Informação, marketing, mercado financeiro e consumidor. Com esse notório desenvolvimento, houve 

o surgimento de startups utilizando IA nos seus modelos de negócio. O presente trabalho tem por 

objetivo a realização de um mapeamento das startups em destaque no estado   de Santa Catarina que 

atuam com Inteligência Artificial e como tais empresas realizam a proteção propriedade intelectual 

relacionada à inteligência artificial. Para a concretização da pesquisa, a mesma foi pautada em três 

etapas: buscas nas bases de dados tecnológicas do INPI, científicas pelo Google Scholar e o 

mapeamento das startups de Santa Catarina. Os resultados demonstraram a ausência de proteção dos 

ativos oriundos de propriedade intelectual basicamente pela ausência de tempo, interesse e 

conhecimento. 

 

TÍTULO: AGRICULTURA 4.0: OS DESAFIOS DA CONECTIVIDADE NA REGIAO DE 

INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS OESTE DO PARÁ 

AUTORES: ANDRIK GUIMARÃES FERREIRA, ANTÔNIO PINHEIRO 

RESUMO: A agricultura 4.0 está inserida no que se chama de Quarta Revolução Industrial, juntas 

utilizam-se de inovações tecnológicas para aplicações no campo. Neste contexto, o artigo sugere um 

estudo de caso através da análise de entrevistas com profissionais do setor agrícola, estando um, 
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externo ao contexto local da região Oeste do Pará e o outro, residente em Santarém, com a visão local 

dos desafios das tecnologias para setor rural. Os objetivos da pesquisa é coletar, descrever e comparar 

os estágios da influência das tecnologias no campo e, através da problemática exposta, criou-se um 

projeto de rede para conectividade de internet em uma fazenda. Por fim, ressalta-se a necessidade de 

investimento na área de conectividade, uma vez que, de nada adianta um setor inovador, com 

equipamentos modernos sem que estes cumpram seu papel que é produtividade, eficiência e 

sustentabilidade. 

 

TÍTULO: O PAPEL DOS FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO DA VIGILÂNCIA 

TECNOLÓGICA 

AUTORES: THAIS DE CARVALHO LARCHER PINTO, BRENO RICARDO DE ARAÚJO 

LEITE, ARAKEN ALVES DE LIMA 

RESUMO: A Vigilância Tecnológica é uma das mais eficazes técnicas de prospecção tecnológica, 

capaz de levantar informações sobre o desenvolvimento tecnológico e ação dos principais 

concorrentes, mas apesar disso, sua utilização pelas empresas brasileiras é irrisória. A situação ainda 

se agrava mais a medida que, mesmo aquelas empresas que decidem explorar as potencialidades da 

vigilância tecnológica, não dão a devida importância à definição oportuna e precisa dos fatores 

críticos de vigilância. Tendo em vista o importante papel dos fatores críticos para a definição de uma 

vigilância tecnológica eficaz, o presente trabalho busca contextualizar a vigilância tecnológica, 

partindo de sua contribuição para a inteligência competitiva e discutindo os passos necessários para 

a utilização correta dos fatores críticos, utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica e 

documental. Os resultados da pesquisa demonstram que os fatores críticos precisam ser tratados com 

prioridade máxima, sob pena de destruir completamente o planejamento estratégico da organização. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DE TECNOLOGIAS PARA CIDADES INTELIGENTES 

AUTORES: MARCOS PAULO MASSAO ISEKI, JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO 

RESUMO: As Cidades Inteligentes podem ser entendidas como aquelas que utilizam as tecnologias 

de informação e comunicação baseadas em uma estrutura de rede com múltiplos propósitos. 

Tecnologias como essas podem ser exploradas por meio de informações patentárias. Assim, este 

trabalho objetiva caracterizar tecnologias de Cidades Inteligentes. Os resultados apontaram as 

tecnologias de redes de comunicação sem fio e os sistemas de controle de tráfego como mais 

frequentes. Um pequeno grupo de empresas são os maiores depositantes, sendo que os campos 

analisados possuem níveis de atratividade distintos, com predominância das tecnologias baseadas em 

redes de comunicação sem fio. Tais resultados permitiram avaliar potenciais ameaças e oportunidades 

para as organizações brasileiras que desenvolvem tecnologias nos campos tecnológicos analisados. 

Os resultados do estudo permitiram ainda análises comparativas entre instituições e países, gerando 

assim subsídios para melhorar a gestão de propriedade industrial e as decisões sobre investimentos 

em Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

TÍTULO: A INTERNET DAS COISAS E O AGRONEGÓCIO NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE 

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA NA BASE SCOPUS 

AUTORES: RENATA LUIZA DE CASTILHO ROSSONI, ANDRÉ LUÍS ROSSONI, JOÃO 

CARLOS DE SOUZA MAIA 

RESUMO: Levar alimentos à mesa do consumidor com menor custo, exige uma produção eficiente 

no uso dos recursos naturais, financeiros e de pessoal, e a adoção de tecnologias emergentes 
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viabilizam este diferencial ao agronegócio. O uso integrado de tecnologias de produção e 

comunicação como a IoT (internet of things) potencializa receber informações e gerir equipamentos 

para operacionalizar a produção agropecuária de forma remota, tornando a produção precisa e 

eficiente. A pesquisa guiou-se com o objetivo de identificar e mapear a produção científica das 

instituições de pesquisa e dos pesquisadores brasileiros no setor de agronegócio com a adoção ou 

potencial uso da IoT. Tendo como objeto de estudo artigos da base Scopus, e como método de estudo 

a bibliometria, permitindo uma análise métrica dos dados estudados e viabilizando a identificação de 

pesquisadores e instituições que trabalham com a temática no país. O que possibilitou uma análise de 

cenário e discussão de novos gapsLevar alimentos à mesa do consumidor com menor custo, exige 

uma produção eficiente no uso dos recursos naturais, financeiros e de pessoal, e a adoção de 

tecnologias emergentes viabilizam este diferencial ao agronegócio. O uso integrado de tecnologias 

de produção e comunicação como a IoT (internet of things)potencializa receber informações e gerir 

equipamentos para operacionalizar a produção agropecuária de forma remota, tornando a produção 

precisa e eficiente. A pesquisa guiou-se com o objetivo de identificar e mapear a produção científica 

das instituições de pesquisa e dos pesquisadores brasileiros no setor de agronegócio com a adoção ou 

potencial uso da IoT. Tendo como objeto de estudo artigos da base Scopus, e como método de estudo 

a bibliometria, permitindo uma análise métrica dos dados estudados e viabilizando a identificação de 

pesquisadores e instituições que trabalham com a temática no país. O que possibilitou uma análise de 

cenário e discussão de novos gaps. 

 

TÍTULO: SMART CITIES: AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS ECOSSISTEMAS DE 

INOVAÇÃO DE DUAS CIDADES INTELIGENTES BRASILEIRAS 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, ADRIANA REGINA MARTIN, ARTHUR 

GUIMARÃES CARNEIRO, ERALDO RICARDO SANTOS, ANNA PATRÍCIA TEIXEIRA 

BARBOS 

RESUMO: As inovações tecnológicas são facilitadores essenciais para superar os principais desafios 

da urbanização e melhorar a gestão da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Nesse sentido, surge 

o conceito de cidade inteligente (smart city), que é aquela que usa tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) para melhorar sua habitabilidade, capacidade de trabalho e sustentabilidade, 

podendo ainda monitorar e integrar as condições de todas as suas infraestruturas críticas - incluindo 

estradas, pontes, metrôs, aeroportos, meios de comunicações, água, energia, etc. Entretanto, para que 

uma cidade se torne inteligente ela necessita de um ambiente que propicie inovação e geração de 

negócios. Para isso, este estudo investiga quais as características dos ecossistemas de inovação das 

cidades mais inteligentes do mundo que o Brasil precisa aperfeiçoar para se equipar as cidades mais 

inteligentes do mundo. Além disso, são mapeadas as características essenciais de uma cidade 

inteligente e de seu ecossistema de inovação. 

 

TÍTULO: UM PANORAMA DA ABORDAGEM DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL PELAS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

AUTORES: PAULO CESAR ANDRADE ARRUDA, MARCIO LIMA DA SILVA, EDILSON DA 

SILVA PEDRO 

RESUMO: O presente estudo apresenta um panorama nacional e internacional dos controles 

relacionados à segurança da informação, utilizados pelas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) 

em suas atividades relacionadas à Propriedade Intelectual. Para esta análise foram selecionadas 

Instituições de renome internacional, divididas em três estrangeiras (Harvard, MIT e Oxford) e quatro 

nacionais (UFSC, UFRJ, UnB e Unicamp). A metodologia utilizada usou como referencial as 
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recomendações das normas ABNT NBR ISO/IEC 27001 e 27002, e permitiu mapear os principais 

controles adotados pelas ICTs, além de indicar as Instituições que possuem um Sistema de Segurança 

da Informação (SGSI) mais completo e abrangente. A partir desse mapeamento, analisou-se o impacto 

dos principais controles nas atividades institucionais que envolvem Propriedade Intelectual. 

Concluiu-se que a adoção de um SGSI é crucial para o desenvolvimento de atividades relacionadas à 

Propriedade Intelectual, tais como a proteção de ativos intangíveis e a transferência de tecnologias. 

Observou-se que, comparando-se as ICTs nacionais com as estrangeiras, estas apresentam um 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação mais abrangente, em relação à PI. Destacou-se ainda, 

que as normas e as diretrizes das ICTs nacionais, para segurança da informação, são direcionadas 

para TI, não abordando aspectos importantes para PI. 

 

TÍTULO: O DIREITO AUTORAL E O USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL - ASPECTOS JURÍDICOS E TECNOLÓGICOS 

AUTORES: CARLA FRADE DE PAULA CASTRO, JONATH ANDRADE OLIVEIRA, LUCAS 

BARBOSA DE ARAÚJO, LUCIANO ANDRADE PINHEIRO 

RESUMO: O termo “Inteligência Artificial” até pouco tempo, tratava apenas de algo utópico, digno 

de ficção científica. Hoje, até mesmo de forma não visível à maioria das pessoas, está presente no 

nosso cotidiano das mais diversas formas. No âmbito das artes, já é responsável por gerar músicas, 

pinturas e textos com cada vez menos interferência humana. Dado o potencial financeiro de tais obras 

e a importância de se incentivar sua criação, este trabalho tem por objetivo trazer uma breve reflexão 

sobre a viabilidade de sua proteção pelo Direito Autoral brasileiro. Partindo dos conceitos de obra e 

titularidade, originária e derivada, conclui-se que, atualmente, essa proteção não existe no país. Nesse 

sentido, eventual proteção que se queira outorgar a tais obras deverá ser feita mediante alteração 

legislativa. 

 

TÍTULO: SMART CITY: UM ESTUDO PROSPECTIVO DA TECNOLOGIA COM BASE NAS 

PATENTES 

AUTORES: VANESSA DE SOUZA SILVA, LUIZ FLÁVIO FELIZARDO, ANA CLÁUDIA 

DUTRA 

RESUMO: Uma cidade inteligente é uma área geográfica bem definida, na qual tecnologias cooperam 

para criar benefícios para os cidadãos, dessa forma a proteção destas tecnologias por meio das 

patentes tem grande relevância. Neste contexto esta pesquisa tem como objetivo realizar o 

levantamento das patentes na aŕea de Smart Cities no mundo, para isto foi utilizada da base de dados 

Espacent. A prospecção apontou dados dos principais países solicitantes e os códigos de classificação 

internacional que mais definem as patentes solicitadas. Na busca foram encontrados 412 resultados 

para patentes publicadas sobre o referido assunto, a maioria nas seções de física e eletricidade. Desde 

a patente precursora publicada em 2010 houve um aumento quase que exponencial de propriedades 

intelectuais, onde a China é o país dominante no que diz respeito a patentes que envolvem esta 

temática, fato que possivelmente pode ser corroborado devido ao grande investimento do país em 

inovações tecnológicas. 

 

TÍTULO: SMART CITY BRASILEIRAS: OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, CLAUDINA MARIA COSTA, ADRIANA 

REGINA MARTIN, WASHINGTON LUIZ SANTOS OLIVEIRA 
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RESUMO: O presente trabalho apresenta um estudo da mobilidade urbana nas principais Smarty City 

do Brasil de acordo com o Ranking Connected Smart Cities 2018. No decorrer da pesquisa, 

bibliográfica e qualitativa, foi detectado que a mobilidade urbana é sensivelmente afetada pelo 

crescimento desordenado das cidades. Muitos problemas dos centros urbanos atualmente são 

ocasionados pelo aumento do número de automóveis nas ruas. A saturação viária, a grande emissão 

de poluentes e o pouco incentivo ao transporte coletivo são apenas alguns desses transtornos. Mas, 

assim como as cidades crescem e evoluem diariamente, a tecnologia também o faz e está cada vez 

mais acessível e presente na vida das pessoas. Sendo assim, este artigo vislumbra apresentar os 

diversos conceitos de smart cities, que parte do princípio de que, através da tecnologia, as cidades 

podem se modernizar em benefício da população em diversos setores, bem como identificar as 

principais smart cities brasileiras e seus desafios para solução dos problemas referentes à mobilidade 

urbana. 

 

TÍTULO: O RECONHECIMENTO FACIAL COMO UMA DAS VERTENTES DA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UM ESTUDO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

AUTORES: VALDIR SILVA CONCEIÇÃO, EDNA MARIA NUNES, ANGELA MACHADO 

ROCHA 

RESUMO: A prospecção tecnológica é um instrumento utilizado para verificar e mapear o 

desenvolvimento tecnológico e científico e que serve para influenciar e direcionar a inovação na 

indústria, na sociedade e na economia de forma que os inventores não se atenham a trabalhar em 

produtos que já tenham sido gerados e protegidos, servindo também para melhorar o que já existe em 

termos tecnológicos. O objetivo do presente trabalho foi mapear as pesquisas registradas referentes 

ao reconhecimento facial, tendo como base os pedidos de patentes nos escritórios, tendo como 

ferramenta a plataforma Orbit. Nesse estudo foram encontradas 17 050 patentes. A maior parte das 

patentes estão na classificação CPC como G – Física com 78,92% e desse total 80,20% estão no CPC 

G06 – Cômputo, cálculo; contagem, sendo que 53,81% são relativos ao código CPC G06K referente 

a identificação de dados; apresentação de dados; suporte de dados; manipulação de transporte de 

dados. 

 

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E OS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL 

AUTORES: MÁRCIA SOARES DA CUNHA, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA 

CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: A rápida evolução tecnológica introduziu o mundo em um cenário disruptivo 

caracterizado como a quarta revolução industrial. Dentre os sistemas que alavancam este cenário, a 

Inteligência Artificial ganha cada vez mais espaço, inclusive como capaz de promover o processo 

criativo sem a intervenção humana. Todavia, a legislação brasileira, em especial o direito autoral, 

ainda prevê apenas o ser humano como titular de direitos e obrigações. Neste sentido, este artigo 

abordará a necessidade de revisão das normas afetas ao tema dentro do cenário de transformação 

digital proposto pelo governo brasileiro. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADO AO 

SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

AUTORES: FABIO DOS SANTOS TEIXEIRA, PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA, CARLOS 

ALBERTO MACHADO DA ROCHA 
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RESUMO: A inteligência artificial, são tecnologias que possibilitam que máquinas aprendam com 

experiências, ajustando-se a cada nova informação, realizando tarefas como humanos, possibilitando 

às empresas de construção civil potencial para melhorar suas atividades. Contudo, o setor é um dos 

menos digitais do mundo, implementando inovações em ritmo mais lento. Dessa forma, o presente 

artigo teve como objetivo realizar um estudo prospectivo de soluções de inteligência artificial com 

potencial de utilização no setor, sendo para isso levantadas as patentes depositadas no INPI e no 

LENS, assim como as produções científicas registradas nas plataformas CAPES e no Science Direct. 

A prospecção apontou uma carência em pesquisa e desenvolvimento de produtos relacionados a 

inteligência artificial associada a construção civil. Contudo, os Estados Unidos destacam-se na 

difusão de tecnologias referentes ao tema. Já o Brasil, apresentou um cenário incipiente no 

desenvolvimento dessas tecnologias, embora já existam algumas iniciativas do poder público para 

saná-las. 

 

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SETOR PÚBLICO: ENFOQUE NOS CONCURSOS 

PÚBLICOS 

AUTORES: HERMES OLIVEIRA GOMES, VALDIR SILVA DA CONCEIÇÃO, GIOVANNA 

MARTINS SAMPAIO, MARIA CRISTINA CARNEIRO LIMA, ANGELA MACHADO ROCHA 

RESUMO: O presente trabalho objetiva identificar os conceitos de Inteligência Artificial ou IA nos 

concursos públicos realizados no Brasil para o preenchimento de cargos no setor público nas áreas de 

auditoria, fiscalização e controle. A metodologia utilizada foi a qualitativa com uso de métodos de 

análise de conteúdo, uma revisão bibliográfica e dados secundários na base do banco de dados do site 

Qconcurso, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília – CESPE e da 

Fundação Carlos Chagas – FCC entre outros. Os resultados demostram que o tema faz parte da ementa 

da maioria dos editais dos concursos correlatos, porém nem sempre está no conteúdo das provas. O 

CESPE e a FCC são as mais fomentadoras da temática nas provas, e os Tribunais de Contas Estaduais 

(TCE) são os que mais exigem o conhecimento relativo aos conceitos de IA nas suas seleções. 

 

TÍTULO: A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM UMA RELAÇÃO CONTRATUAL 

COMPREENDENDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

AUTORES: NILZA MARIA SOUZA ALTAVINI, DANIELA DA SILVA GUMIEIRO, FLÁVIA 

OLIVEIRA PEREIRA, REJANE SARTORI 

RESUMO: O avanço tecnológico exige das empresas acompanhar as revoluções que se propagam. 

Com a inteligência artificial, os processos produtivos são maximizados através da automação, 

impondo, porém, atenção e aprimoramento da gestão da propriedade intelectual. Nesse contexto, o 

presente trabalho visa analisar um contrato de licença de uso de um software que promove a 

inteligência artificial em uma planta industrial, firmado entre uma usina e um fornecedor de software, 

objetivando identificar sua adequabilidade aos aspectos relativos à propriedade intelectual. Este 

estudo configura-se como exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. A coleta de dados 

foi realizada a partir de pesquisa documental e de campo, sendo esta efetuada em uma usina 

paranaense do ramo sucroenergético. Os resultados revelam que o processo de contratação carece de 

fundamentos acerca da gestão da propriedade intelectual e de bases legais e segurança jurídica, 

conduzindo à necessidade de maior atenção aos fundamentos legais inerentes à propriedade 

intelectual. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO PATENTÁRIO DO TEMA MÁQUINAS CONECTADAS À 

MÁQUINAS (M2M) E OS DESAFIOS BRASILEIROS DA AGRICULTURA 4.0 
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AUTORES: CARLOS ALEXANDRE SILVA ALVES DOS SANTOS, LUCIANE CLEONICE 

DURANTE, OLIVAN DA SILVA RABELO, JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

RESUMO: A Agricultura 4.0 refere-se a um conjunto de tecnologias de ponta integradas e conectadas 

por meio de sistemas e equipamentos capazes de otimizar a produção agrícola, em todas as suas 

etapas. Este trabalho objetivou elaborar um mapeamento tecnológico mundial das patentes 

depositadas sobre o tema máquinas conectadas às máquinas (M2M). Realizou-se pesquisa 

bibliográfica para identificar os desafios que se apresentam ao setor, definindo-se o tema das 

máquinas conectadas às máquinas (M2M), para elaboração de estudo prospectivo identificando os 

principais players, países de proteção e evolução anual de depósito de patentes, utilizando-se da 

ferramenta Questel Orbit. Foram encontrados 794 depósitos de patentes, realizados, principalmente, 

a partir de 2013, com pico em 2017. A China é o país com maior quantidade de proteção patentária e 

as empresas japonesas, as maiores cessionárias de tecnologias. Os resultados evidenciaram que o 

investimento em modernização e tecnologia permite a inserção de práticas mais sustentáveis ao setor. 

 

TÍTULO: PERSPECTIVA DE USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS 

AUTORES: MARCELO PEREIRA JUSTINO, FERNANDO SELLERI SILVA, OLIVAN DA 

SILVA RABELO 

RESUMO: Este estudo buscou fazer o levantamento do uso de inteligência artificial (IA) para a gestão 

de eficiência energética em prédios públicos. Utilizou-se da abordagem qualitativa, com objetivo 

exploratório sobre o tema em questão, apoiando-se na pesquisa bibliográfica, em bases de publicações 

científicas, e documental, em órgãos do governo brasileiro sobre eficiência energética, e prospecção 

tecnológica. As palavras-chave utilizadas foram “artificial intelligence AND energy efficiency AND 

public buildings”, a busca na Scopus retornou 1.459 artigos referente ao objeto de estudo. A maioria 

dos documentos por afiliações pertencem a instituições de ensino chinesas e europeias, embora os 

Estados Unidos ocupam a primeira posição em número de publicações por país. Quanto a prospecção 

tecnológica, a maioria das patentes pertencem também a universidades, mas neste caso destacando-

se a China. Por ser a inteligência artificial um termo abrangente, possibilita o desenvolvimento de 

trabalhos futuros com maior aprofundamento em um ramo específico da IA. 

 

TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AGRONEGÓCIO E OS DESAFIOS PARA A 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AUTORES: MARIANA PIOVEZANI MORETI, TASSIA OLIVEIRA, REJANE SARTORI, 

WILKER CAETANO 

RESUMO: A Inteligência Artificial (IA) tem sido utilizada nos mais variados setores da economia, 

incluindo o agronegócio, que tem experimentado consequências positivas de sua aplicação. Sendo 

assim, é necessário garantir que os sistemas dotados de IA estejam devidamente protegidos. Desse 

modo, o objetivo deste artigo é retratar os desafios e soluções mais evidentes no uso da IA no 

agronegócio e especificar as formas de proteção da atividade intelectual desenvolvida com o uso 

dessa tecnologia. A metodologia utilizada é dedutiva, de caráter exploratório, fundamentada em 

pesquisa bibliográfica. Os resultados revelam que os sistemas dotados de IA encontram tutela jurídica 

na legislação dos programas de computador, mas em razão da complexidade do processo de 

desenvolvimento do software, o maior desafio está na proteção dos conhecimentos técnicos e de todo 

o processo que constitui o desenvolvimento do software. Assim, o emprego de instrumentos 

contratuais adequados que evitem a fuga do conhecimento é essencial. 
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TÍTULO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SUA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO 

FERRAMENTA DE MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

AUTORES: ANDRÉA PAULINO MAIA, NEIDE NOBRE NUNES, FLÁVIO ROBERTO DA 

SILVA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DOS SANTOS, ROSIENE TEODORO SANTANA, 

CARLOS EDUARDO DE FARIAS SILVA 

RESUMO: O presente artigo discursa sobre a Inteligência Artificial como ferramenta de melhoria 

nas atividades desenvolvidas pelo Serviço Público. Baseando-se em um estudo prospectivo das 

tecnologias existentes, considerando o período de 2014 a 2018. Com o objetivo de evidenciar as 

tecnologias existentes que estão sendo abordadas relacionadas ao tema.Foi realizada uma prospecção 

nas bases de patente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), da Patent 

Inspiration, e do sistema Orbit Intelligence, produzido pela Quest Orbit Inc., como também, em bases 

de dados voltadas para os artigos científicos como ScienceDirect e Scopus. Com o levantamento 

realizado foram encontradas 10 patentes e 25 artigos diretamente relacionado ao tema pesquisado. 

Percebeu-se que ainda é necessário mais estudos e mais investimentos voltados ao desenvolvimento 

de tecnologias para atender a demanda existente na área do serviço público. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS DADOS DO RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E PRODUÇÃO DE 

PATENTES 

AUTORES: KATYA NAYARA MARTINS IMBIRIBA, SAMARA SANTOS DOS SANTOS, 

JOSÉ EDNALDO ZANE FERREIRA, RAIMUNDO CORRÊA DE OLIVEIRA 

RESUMO: Este artigo discorre sobre o aumento exponencial do número de registro de patentes em 

Inteligência Artificial (IA). Para tanto, fez-se análise do relatório tendências de tecnologia de 2019, 

publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). A patente é um instrumento 

de concessão de direitos de exclusividade de exploração comercial de uma inovação. Nesse contexto, 

destacamos que a IA, que advém de técnicas puramente de software e em combinação com hardware, 

utilizadas na predição, análise e execução de dados e ações, tem chamado atenção de empresas e 

instituições. Nos últimos anos, os avanços tecnológicos nas áreas da computação permitiram que 

muitas aplicações com IA pudessem ser projetadas e aplicadas, e atualmente, já existem mais de 340 

mil patentes registradas sobre o assunto no mundo, e que abrangem praticamente todos os campos da 

economia global. 

 

TÍTULO: INTERNET DAS COISAS E AGRONEGÓCIO: UMA ANÁLISE PROSPECTIVA DE 

PATENTES 

AUTORES: DANILO BOTELHO LANNES FOCHESATTO, OLIVAN DA SILVA RABÊLO 

RESUMO: A aplicação de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm se intensificado em 

diversos setores econômicos, e não é diferente quando se analisa a sua utilização no setor do 

agronegócio. A Internet das Coisas (IdC) é uma tecnologia que figura como tendência tecnológica 

que transformará as relações entre negócios, pessoas, governos e instituições. Nesse sentido, o 

presente estudo tem como objetivo realizar uma análise prospectiva das patentes envolvendo Internet 

das Coisas com aplicações no agronegócio, de acordo com os segmentos do sistema agroindustrial 

(antes, dentro e após a porteira). As buscas em bases de dados nacionais e internacionais foram 

executadas por meio do Questel Orbit Intelligence, fazendo uso de palavras-chave pertinentes ao 

assunto e Códigos Internacionais de Patente (IPC). Após a consolidação dos dados obtidos, 

classificou-se 266 patentes, tendo como resultado a China como depositante majoritária de patentes 

com maior concentração de tecnologias (64%) no sistema agroindustrial dentro da porteira. 
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TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE IOT APLICADO À MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

AUTORES: FELIPE ROBERTO ELOI MOURA, VINÍCIUS JOSÉ FERRO GOMES, KALINE 

SILVA DOS SANTOS, IARA VIEIRA ROSE WANDERLEY, CAMILO COSTA CAMPOS, JOSÉ 

EDMUNDO ACCIOLY DE SOUZA 

RESUMO: O crescimento da demanda por alimentos aliado à necessidade de proteção ambiental são 

problemas que exigem saídas eficientes e escaláveis para encontrar tais soluções um paradigma se 

mostra promissor, a Internet Das Coisas. O presente artigo busca realizar uma prospecção tecnológica 

em base de dados de patentes a fim de traçar tendências atuais e futuras, para ideias que unam 

agricultura e IOT. A maioria dos depósitos de patentes são realizados na China, Índia e Coréia do 

Sul, e a área tecnológica predominante é maquinário agrícola. Portanto esse trabalho permite munir 

com informações análises sobre o futuro da agricultura no Brasil e no Mundo. 

 

TÍTULO: REGISTROS DE MARCAS DOS CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS: ANÁLISE 

DOS REGISTROS DE MARCAS DEPOSITADOS NO BRASIL 

AUTORES: CARLOS HENRIQUE CALIXTO SANTOS, ANDREIA RODRIGUES FERREIRA 

BARO, VICTOR XAVIER BRITO, TATIANE LUCIANO BALLIANO 

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade analisar o comportamento dos clubes de futebol 

que disputam os principais campeonatos de futebol no Brasil no que se refere a proteção de seus 

símbolos distintivos, sob forma de registro de marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial - INPI. O registro de marcas no Brasil é garantido pela na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 

1996, chamada de Lei de Propriedade Industrial e dá respaldo legal aos clubes de futebol para que 

possam proteger os seus símbolos distintivos, contribuindo para a gestão estratégica de marca dos 

clubes. A proteção da marca garante aos clubes a possibilidade de firmar contratos de licenciamento, 

cessão e uso das marcas dentro da legalidade, contribuindo para o desenvolvimento dos clubes e de 

suas estratégias mercadológicas. 

 

TÍTULO: O SEGREDO INDUSTRIAL NA ERA DA INFORMAÇÃO 

AUTORES: VICTOR SEABRA DORNAS, LÍVIA PEREIRA DE ARAÚJO, GRACE FERREIRA 

GHESTI 

RESUMO: A economia do conhecimento convida os antigos institutos a reverem contínuamente os 

mecanismos protetivos que, ao mesmo tempo, coíbem os excessos e estimulam potenciais escassos. 

O segredo industrial, como fenômeno imanente da atividade inventiva, permeia a propriedade 

intelectual e, por isso, ao se conflitar com outra realidade até então abstrusa, qual seja o dilema acerca 

da proteção de programas de computador que se modificam a todo momento, provoca uma ruptura 

conceitual de realidades que parecem não se comunicar. A quarta revolução industrial está 

intrinsecamente ligada a modelos de negócio de bens intangíveis e de maquinário sofisticado operado 

a partir de programas de computador. O Brasil, como uma das principais economias do mundo, 

amargando insuficiente índice produtivo industrial, precisa, antes de tudo, adentrar ao novo cenário 

conhecendo as necessidades do mesmo. A propriedade intelectual se depara com a realidade 

intangível que sempre buscou proteger, mas que, neste contexto atual, a desafia imprimindo um ritmo 

que desafia a burocracia que conhecemos. 
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TÍTULO: DISTORÇÕES DE MARCAS CORPORATIVAS E SEUS EFEITOS NA PERCEPÇÃO 

DA IMAGEM DE UMA EMPRESA 

AUTORES: ADRIANA MONTEIRO DA CUNHA, CRISTIANE DE MENEZES VIEIRA BLINE, 

PEDRO DE SOUZA QUEVEDO, CLAUDIO HENRIQUE CERQUEIRA COSTA 

BASQUEROTTO, LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA, SIDNEI CERQUEIRA DOS SANTOS 

RESUMO: Este artigo se propõe a demonstrar o conceito de imagem corporativa e sua relevância 

para a sociedade em contraponto à falta de clareza da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 

9.279/1996) sobre a proteção legal contra distorções da marca. A pesquisa foi realizada a partir de 

revisão bibliográfica relacionada ao tema, além de notícias publicadas nos três dos maiores veículos 

de massa em plataforma online, sendo Folha de São Paulo, Portal UOL e Globo.com. A percepção 

da opinião pública sobre as empresas diante de ocorrências de grandes proporções tem reflexo direto 

na imagem da organização, com efeitos em valor de mercado e de reputação. A distorção da marca 

contribui para este cenário. 

 

TÍTULO: PERFIL DOS TITULARES DE MARCA DE ALTO RENOME NO BRASIL 

AUTORES: LUIS ANDRÉ SANTOS DOMINGOS, LUIS WAGNER SANTOS DOMINGOS, 

JOELIA MARQUES DE CARVALHO 

RESUMO: No Brasil, uma marca confere o direito de explorar com exclusividade determinado signo 

somente em seu ramo de atuação, uma exceção a este regramento são as marcas de alto renome. Uma 

marca de alto renome é uma marca de prestígio, reputação e tradição incontestáveis, que a levam a 

extrapolar seu ramo de atuação. Este trabalho teve como objetivo traçar um perfil mínimo do titular 

de marca “alto renome” no Brasil. O trabalho foi realizado a partir da coleta de dados dos despachos 

de processos e petições publicados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para esta 

categoria. Observou-se que as marcas de alto renome no Brasil estão limitadas a empresas nacionais 

e estrangeiras com características bem definidas: empresas privadas, de grande porte, em sua maioria 

são empresas antigas, fundadas a mais de 30 anos. Fatores como custo e dificuldades processuais 

podem contribuir para esta limitação de perfil. 

 

TÍTULO: UMA ANÁLISE AO DESAFIO BRASILEIRO DE RETORNAR AO SISTEMA DE 

MADRI 

AUTORES: VANESSA PEREIRA OLIVEIRA SOARES, RICARDO SANT’ANNA RAMALHO, 

GENIZIA ISLABÃO DE ISLABÃO 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar as dificuldades apresentadas pelo Acordo 

de Madri, as soluções trazidas pelo Protocolo de Madri e a diferença entre ambos, formadores do 

Sistema de Madri que rege o registro internacional de marcas, além de expor o modelo atualmente 

vigente no Brasil, bem como as adequações pelas quais o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

está passando para adesão do país ao Protocolo de Madri para registro de marcas internacionais. 

 

TÍTULO: PROPRIEDADE INDUSTRIAL EM EMPRESAS PÚBLICAS: UMA ANÁLISE DOS 

DEPÓSITOS DE MARCAS DA EMBRAPA INDUSTRIAL 

AUTORES: GLAUBER ADENIR SOARES PRETO, CÍNTIA BRENNER FRANCO BRENNER 

ACOSTA FRANCO, KELLY LISSANDRA BRUCH 

RESUMO: A proposta deste artigo é mostrar os aspectos relevantes acerca do registro de marcas de 

uma empresa pública no Brasil, em especial, o panorama da Empresa Brasileira de Pesquisa 
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Agropecuária - Embrapa. O objetivo é analisar os dados que permeiam os pedidos de registro de 

marca, questões sobre a gestão desses ativos para o desenvolvimento da empresa. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foi realizado um estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva, 

com abordagem mista (quanti-qualitativa), por meio de entrevistas de colaboradores da instituição e 

pesquisa nas principais bases de dados referentes à propriedade intelectual, entre os anos de 1970 até 

2018, utilizando-se como termo de busca a denominação “Embrapa” na titularidade. Todas as 

plataformas pesquisadas apresentaram número crescente de pedidos ao longo dos anos. Pode-se 

concluir que é perceptível o avanço na proteção de marcas pela Embrapa, os quais podem ser devidos 

aos investimentos e às ações do mercado. 

 

TÍTULO: DIREITOS AUTORAIS E INTERNET: O STREAMING ILEGAL DE OBRAS 

AUDIOVISUAIS 

AUTORES: PAULO ANTÔNIO FERNANDES NETO, MARCELO SANTANA SILVA 

RESUMO: Este artigo objetiva motivar a discussão entre a academia, artistas, responsáveis pela 

indústria do entretenimento, usuários da internet e consumidores sobre direitos autorais e o streaming 

ilegal de obras audiovisuais na internet. Foi utilizada a pesquisa descritiva que analisa, observa, 

registra, compara dados que envolvem fatos ou fenômenos sem a indução ou manipulação para se 

chegar à conclusão. Trazendo conceito proteção autoral no Brasil e no mundo. Diferenciando-se de 

outros trabalhos, oferecendo conceituação do que é obra audiovisual e cita a sua evolução até o 

surgimento dos formatos digitais de divulgação e reprodução. Cientifica sobre o progresso 

tecnológico, a proteção legal e os usos da tecnologia de streaming. Foi possível concluir que existem 

inúmeros problemas e soluções, não só no mundo jurídico, como em todo o mercado, decorrentes dos 

avanços tecnológicos e do aumento da velocidade das trocas de dados na internet, colocando em pauta 

algumas soluções criadas para combate ao uso desenfreado do streaming ilegal. 

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DA MARCA E DO TRADE DRESS PARA UMA 

EMPRESA E O COMBATE A SUA VIOLAÇÃO. 

AUTORES: LIVIA SALES 

RESUMO: O presente artigo tem por escopo demonstrar a importância do registro da marca e do 

trade dress para uma empresa, sob o viés da visibilidade e do retorno financeiro no mercado. Para 

tanto, buscar-se-á demonstrar o valor de uma empresa em razão da identificação e distinção que a 

marca e o trade dress oferecem, caracterizando-se como um investimento, já que o registro da marca 

servirá como uma espécie de seguro, garantindo o fortalecimento do valor dos produtos ou serviços 

no mercado consumidor, imprimindo qualidade e confiabilidade para aqueles que adquirem produtos 

ou serviços de empresas reconhecidamente qualificadas e notáveis. Ainda, será demonstrada a 

colidência entre a marca e o nome empresarial. Além disso, buscar-se-á demonstrar como a empresa 

poderá combater a violação do trade dress, mesmo diante da inexistência de proteção legal no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

TÍTULO: OS OBSTÁCULOS DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL NO CRIME 

DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL 

AUTORES: JORGE LUCAS GÓES BITENCOURT 

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de investigar os obstáculos de responsabilização penal no 

crime de violação ao direito autoral. O tema é pertinente pois esses obstáculos acabam influenciando 

na concorrência desleal, pirataria e desvalorização da propriedade intelectual, já que os direitos 
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autorais concedem ao autor de obras artísticas, científicas e literárias a proteção e exclusividade de 

exploração econômica de suas criações. Trata-se de um estudo bibliográfico desenvolvido por meio 

da abordagem da pesquisa qualitativa, utilizando-se de vasta pesquisa bibliográfica, fundamentada 

em livros, artigos publicados por especialista na área, jurisprudências e leis nacionais, com a 

finalidade de aprofundamento no assunto para identificar as causas dessa violação do direito do autor 

e bem como medir os impactos sociais e patrimoniais causados por esse crime. Com o presente estudo 

foi possível compreender os obstáculos de cunho social, geográfico, econômico e político que 

dificultam a responsabilização penal no crime de violação ao direito autoral. 

 

TÍTULO: A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: 

UMA ÁREA PROMISSORA PARA A ATUAÇÃO DE AGENTES DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

AUTORES: WAGNER ROBERIO BARROS GOMES, RAIMUNDO CORREA DE OLIVEIRA, 

ANTONIO CLAUDIO KIELING, RAFAEL PEREIRA ROCHA 

RESUMO: O objetivo do presente estudo foi de verificar se no ordenamento jurídico brasileiro há 

normas que regularizem a captação e uso de dados em ambiente virtual, buscando situar a prática do 

profissional de Propriedade Intelectual em relação a essa abordagem. O método empregado foi da 

abordagem qualitativa, quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica e quanto aos fins, descritiva. 

Concluiu-se que, embora, o Big Data e a Inteligência Virtual sejam fenômenos recentes da Quarta 

Revolução Industrial ou Indústria 4.0, a tutela jurídica quanto à proteção do direito à privacidade é 

direito fundamental consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil desde 1988, e que 

embora, a primeira lei específica para a proteção de dados pessoais tenha sido sancionada em 2018 e 

só entrará em vigor em 2020, ela tem se revelado um instrumento e área de atuação promissora para 

a atuação dos Agentes de Propriedade Intelectual. 

 

TÍTULO: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE VALORAÇÃO 

ECONÔMICA DE BIOTECNOLOGIA ENTRE OS ANOS DE 1945 E 2017 

AUTORES: SERGIO SARAIVA NAZARENO DOS ANJOS 

RESUMO: Desenvolvimento sustentável é um dos temas em voga neste século. No entanto, estudos 

apontam a baixa quantidade de publicações sobre valoração econômica de ativos tecnológicos 

providos pela biodiversidade (biotecnologias). O objetivo deste artigo é apresentar uma análise 

prospectiva do estado da arte de valoração econômica de biotecnologia entre os anos de 1945 e 2017 

por meio de metodologia bibliométrica. A estratégia de busca adotada recuperou 34 documentos 

publicados, com concentração de universidades e em várias áreas de pesquisa, que reforça o caráter 

multidisciplinar esperado na Biotecnologia. Recuperou-se também documentos publicados por 

instituições privadas (bancos e indústrias), que mostram a expansão do tema para setores de aplicação 

de biotecnologias e denotam busca de vantagens competitivas. Os achados deste estudo suscitam a 

necessidade de diagnóstico de expectativas do setor industrial de biotecnologia em valoração 

econômica de serviços ecossistêmicos e melhor disseminação de técnicas de valoração nesta cadeia. 

 

TÍTULO: A QUESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CENTRO DE INCUBAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – CIDE 

AUTORES: DARLENE SILVEIRA RODRIGUES, HYRMIR ALEXANDRE SOUSA 

RESUMO: Este trabalho tem como questão principal verificar as ações desenvolvidas pela 

incubadora do CIDE quanto à proteção da propriedade intelectual. Portanto, verificar se em meio a 
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esse processo de incubação, as empresas estariam preocupadas em proteger esses ativos.  Foi 

empregado o método de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. De acordo com a pesquisa 

realizada e de todos os pontos levantados pode-se concluir que a equipe da incubadora e das empresas 

residentes devem ser qualificadas para tratar dos ativos de PI desenvolvidos durante o processo de 

incubação e assim se cria um ambiente favorável a proteção e transferência de tecnologia. 

Transferência de tecnologia é o meio através do qual, um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter 

econômico ou não, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização 

receptora. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PATENTES DEPOSITADOS PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

AUTORES: CÂNDIDA BEATRIZ OLIVEIRA DE JESUS, DEUZILENE PEREIRA DA CUNHA, 

ANANDA RIBEIRO MAGALHÃES CASTRO, ALYSSON VICTOR MONÇÃO BEZERRA, 

VANESSA NUNES DE SOUSA ALENCAR VASCONCELOS, CARLOS GIOVANNI NUNES DE 

CARVALHO 

RESUMO: As atividades de patenteamento e licenciamento são conduzidas em conjunto com ações 

voltadas à difusão da cultura da Inovação na Universidade, no seu sentido mais amplo, o que tem 

consequência direta para os mais diversos setores da sociedade. Este artigo tem como objetivo realizar 

um mapeamento atualizado das patentes depositadas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) para 

identificação de principais parceiros, principais setores e países protegidos da instituição, além da 

evolução do depósito de patentes ao longo dos últimos 10 anos. Foi realizada uma análise dos 

documentos resgatados na busca tendo como, pelo menos, um dos titulares a UFPI. Como resultados, 

foi possível perceber um crescimento no número de registros de patentes da UFPI a partir do ano 

2011. Os principais setores com maior número de requerimentos de patentes da UFPI são as seções 

A, C e E que representam, respectivamente, Necessidades Humanas; Química e Metalurgia e 

Construções Fixas. 

 

TÍTULO: PROPRIEDADE INTELECTUAL E A TITULARIDADE SOBRE NOVAS OBRAS 

ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

AUTORES: CLÁUDIO LISBOA DOS SANTOS, LILIAN MARIA TOSTA SIMPLÍCIO 

RODRIGUES 

RESUMO: O presente trabalho, um artigo científico baseado em um estudo de caso sobre uma nova 

obra artística intitulada “The Next Rembrandt”, desenvolvida a partir de uma Inteligência Artificial 

– IA da empresa Microsoft após esta IA estudar o perfil artístico dos 346 trabalhos do falecido pintor 

holandês Rembrandt, que viveu entre 1606-1669, com o objetivo de buscar o entendimento sobre a 

propriedade intelectual através dos direitos de autor perseguindo a pergunta: a quem compete a 

titularidade sobre novas obras artísticas produzidas pela IA? Diante das considerações desenvolvidas 

neste trabalho acadêmico foi apresentado uma fundamentação teórica e legal, concluindo que a 

legislação vigente atribui o direito de autor ao inventivo humano, que o universo tecnológico avança 

de modo muito superior ao universo legislativo, portanto encontra-se ainda sem suporte em lei ou 

jurisprudência o caso em estudo. Os resultados podem fornecer subsídios teóricos e legislativos 

orientados para proteção dos direitos de autor. 

 

TÍTULO: PATENT PLEDGE - OS COMPROMISSOS DE PATENTE: ANÁLISE JURÍDICA E 

TECNOLÓGICA 
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AUTORES: SILVIA BEATRIZ BEGER UCHÔA, BRUNO BEGER UCHÔA 

RESUMO: O aqui denominado Compromisso de Patente, tradução livre do termo Patent Pledge, 

trata-se de um instituto relativamente recente, podendo ser definido como uma promessa realizada de 

forma pública por detentores de patente, em que permitem a exploração de suas patentes por terceiros. 

O artigo procura definir essa espécie de ato unilateral fonte de obrigações, identificando as suas 

características, diversas formas e motivação para o seu estabelecimento. São abordados aspectos 

jurídicos, de forma a relacionar os conceitos com o ordenamento jurídico nacional. Também é 

realizada uma análise de um compromisso feito por uma empresa, a Tesla, Inc., enfatizando os pontos 

positivos e negativos do ato e se as tecnologias disponibilizadas coadunam-se com a proposta da 

empresa e sua motivação para o compromisso de patente. Conclui-se que apesar de ter surgido como 

uma notícia extremamente positiva para as empresas, os beneficiários do uso das patentes devem 

observar uma série de cuidados. 

 

TÍTULO: O CAPITAL INTELECTUAL – PANORAMA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DO IFBA 

AUTORES: ZUNEIA JESUS BARROS REIS, ELIAS RAMOS DE SOUZA, NUBIA MOURA 

RIBEIRO 

RESUMO: As instituições públicas brasileiras de ensino e pesquisa têm implementado políticas de 

incentivo à produção do conhecimento e práticas de gestão do capital intelectual, visando contribuir 

com o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do país. Em particular, os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados em 2008 com o intuito de 

realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade. Neste estudo foi analisado o panorama da produção 

científica e tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no 

período compreendido entre 2009 a 2018. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que houve 

uma evolução positiva na formação do capital humano, bem como no aumento da produtividade do 

conhecimento científico. Entretanto, registra-se uma acentuada queda da produtividade tecnológica 

institucional, evidenciada pela diminuição de registros ou depósitos de produtos tecnológicos no 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

 

TÍTULO: TRATAMENTO PARA A FIBROMIALGIA: UM MAPEAMENTO DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL ATRAVÉS DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL (INPI) 

AUTORES: ISLANE LIMA CARDOSO, LUIS FELIPE ALVES SOUSA, MAURO VINICIUS 

DUTRA GIRÃO 

RESUMO: A Síndrome da Fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor 

musculoesquelética difusa e crônica generalizada pelo corpo, cuja origem não é inflamatória e nem 

degenerativa, apresentando locais anatômicos dolorosos. Possui ainda outros sintomas como fadiga, 

distúrbios do sono, rigidez matinal e distúrbios psicológicos, como ansiedade e depressão. O objetivo 

desse estudo foi determinar o estado da arte em relação aos produtos e processos tecnológicos 

brasileiros para tratar a fibromialgia. Para alcançar os objetivos, foi realizado um levantamento das 

produções tecnológicas nos últimos vinte anos, A busca de patentes foi feita no banco de dados do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. Verificou-se 67 patentes sobre o 

tratamento da fibromialgia As principais aplicações das patentes depositadas tinham como objetivo 

prover um composto com ação analgésica contra dor crônica e distúrbios depressivos e vasculares. 
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TÍTULO: ANALISE DOS REGISTROS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

AUTORES: GISELLE BARBOSA GODINHO, FLAVIA LIMA DO CARM 

RESUMO: As formas de proteção existentes na área da Propriedade Intelectual são relevantes para o 

desenvolvimento tecnológico, dentre estas inclui o registro de Programa de Computador.  O presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma análise dos registros de Programa de Computador 

desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), registrados no Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI). O levantamento foi realizado na Base de Dados do INPI e dados 

referentes aos números de depósitos/ano, co-titularidade e setor oriundo do depósito foram 

observados. Como resultado, foi possível perceber um crescimento no número de registros de 

Programa de Computador da UFRJ a partir do ano de 2014, com destaque para o ano de 2016 com 

14 registros. A busca resultou em 55 registros oriundos de 15 diferentes setores, tendo como destaque 

a Área de Engenharia Química e Química que em conjunto atingiram cerca de 35% de todos os 

registros realizados na UFRJ. 

 

TÍTULO: A PATENTE COMO FERRAMENTA DE ESTRATÉGIA: UM ESTUDO DE CASO 

SOBRE O APROVEITAMENTO DA FIBRA DE COCO 

AUTORES: ANDREZZA LEMOS RANGEL DA SILVA, SUZANA BORSCHIVER, RICARDO 

CARVALHO RODRIGUES 

RESUMO: A consolidação da economia baseada no conhecimento e o dinamismo do processo de 

desenvolvimento científico-tecnológico tornam necessário o estudo do estado da arte de um setor, 

para que se possa mitigar o risco financeiro intrínseco à geração de inovação. Deste modo, a 

informação tecnológica tem sido cada vez mais utilizada como ferramenta de planejamento 

estratégico, subsidiando a tomada de decisão de instituições, empresas e ainda a formulação de 

políticas publicas, sendo a patente a fonte de informação mais relevante para este fim. Para ilustrar o 

seu uso, o presente artigo apresenta um estudo de caso para aproveitamento da fibra de coco, um 

resíduo agroindustrial abundante no território nacional. Utilizando o método exploratório, foram 

analisadas 1095 patentes concedidas, por meio das quais foi possível identificar relevantes 

oportunidades de investimento para atendimento do setor agrícola. 

 

TÍTULO: A ADEQUAÇÃO DO CONCEITO DE TRIPLE HÉLICE À CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA PÓS EMENDA 85 DE 2015 

AUTORES: LUCIANO ANDRADE PINHEIRO, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, TÂNIA 

CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: O artigo traz uma comparação entre o conceito de tríplice hélice e a política de inovação 

instituída na Constituição Federal pós Emenda Constitucional 85 de 2015. O objetivo foi investigar 

se há compatibilidade entre esse conceito e o comando constitucional do papel do governo no 

estímulo à inovação, porque a despeito de muito difundida a tríplice hélice, o Estado brasileiro é 

obrigado a seguir o que determina a constituição. Havendo inadequação, a tríplice hélice não serve 

como modelo institucional ao Brasil. Foram estabelecidos o conceito de tríplice hélice e o estudo das 

normas constitucionais de inovação. Após, a análise comparativa levou à conclusão pela adequação 

entre ambos, com ressalvas que não comprometem a continuidade do uso da tríplice hélice como 

modelo de interação entre o governo, a universidade e a iniciativa privada. 
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TÍTULO: CENÁRIO PROFISSIONAL E OS CONHECIMENTOS ACERCA DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO DE MANAUS/AM. 

AUTORES: DESIRÉE EMELLY GOMES NASCIMENTO, ACURSIO YPIRANGA BENEVIDES 

JUNIOR, DANIELA AZEVEDO DA SILVA, ÉRIKA SANTOS GOMES, ROSA MARIA 

NASCIMENTO DOS SANTOS, RAIMUNDO CORREA DE OLIVEIRA 

RESUMO: Não obstante a atuação do Amazonas para a economia nacional, o Estado, junto com os 

demais da região, compõem a única região brasileira que não transferiu tecnologia formalmente nos 

anos de 2013 a 2016, mediante contratos de propriedade intelectual, pelas vias de instituições de 

ciência e tecnologia – ICTs, nela localizadas. No cenário amazonense, os profissionais que atuam nas 

ICTs estão aptos ao exercício da transferência tecnológica, pertinente à propriedade intelectual e à 

inovação? Este artigo propõe identificar a realidade fática do cenário profissional e os conhecimentos 

acerca da propriedade intelectual, transferência tecnológica e inovação. Para tal, utilizar-se-á de 

pesquisa de opinião através de questionário com profissionais das empresas e ICTs da cidade de 

Manaus. O resultado apresenta que o cenário profissional possui base para lidar com a questão da 

propriedade intelectual e transferência tecnológica. 

 

TÍTULO: A COMPREENSÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PELAS STARTUPS 

PARTICIPANTES DO EVENTO STARTUP DAY EM TERESINA – PI 

AUTORES: ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SALES, 

JOSÉ DE ARIMATÉIA QUINTO SILVA FILHO, CARLOS GIOVANNI NUNES DE 

CARVALHO, VANESSA NUNES DE SOUSA ALENCAR VASCONCELOS 

RESUMO: A Propriedade Intelectual - PI é um tema de grande relevância no cenário atual, pois 

converge conhecimento, ciência e tecnologia em Inovação. A velocidade da comunicação tem 

oferecido novas demandas e incentivado a criação de negócios criativos. Considerando a Propriedade 

Intelectual como estratégia para negócios inovadores, este trabalho buscou identificar a compreensão 

da PI pelas Startupsparticipantes do evento Startup Day, promovido pelo Sebrae-Piauí. Objetivando 

esclarecer a importância da gestão da PI nos seguimentos de inovação atuantes na cidade de Teresina-

Piauí, como também, identificar o estágio em que estas empresas se encontram e o grau de uso da PI 

pelas mesmas. Como metodologia utilizou-se a pesquisa quali-quantitativa, descritiva, com seis 

perguntas abertas numa amostragem de nove startups. Para coleta de dados foram abordados quarenta 

e cinco participantes. Os resultados indicaram uma compreensão pouco acentuada da PI entre os 

entrevistados, sendo necessária uma maior conscientização pela temática estudada. 

 

TÍTULO: O PAPEL DO PESQUISADOR E DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO 

CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DE PATENTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

AUTORES: CRISTIANO RIMOLI, FERNANDA BARBOZA DOS SANTOS, MARILIA 

BONZANINI BOSSLE 

RESUMO: Este artigo se propõe a trazer ao conhecimento dos pesquisadores e demais atores que 

atuam diariamente nos diferentes Núcleos de Inovação e Tecnologia (NIT) em todo o país uma 

reflexão sobre o papel dos membros do NIT e dos pesquisadores no cumprimento das solicitações 

expedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nos pedidos de Patentes de 

Invenção, patentes de Modelo de Utilidade e Certificados de Adição objetivando a concessão destes, 

a partir de uma análise exploratória dos pedidos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) em que foram formuladas solicitações pelo INPI no período de 2016 a 2018. Estes pedidos 

foram organizados por segmentos tecnológicos segundo a International Patent Classification (IPC) e 
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de acordo com os despachos 6.1, 6.6, 6.6.1, 7.1, 9.2 e 16.1 formulados. Os resultados possibilitaram 

inferir qual área de pesquisa da universidade teve o maior número de solicitações formuladas pelo 

órgão no período de análise. Ao identificar essas questões, será possível agir de forma a instruir e 

capacitar os pesquisadores e NIT para que ambos trabalhem juntos, mesmo antes do depósito, para 

verificar se o desenvolvimento atende os requisitos da lei, se os dados do desenvolvimento estão 

acessíveis e são consistentes para a redação do pedido, atuando assim de forma preventiva às 

providências e, ainda, será possível demonstrar a importância da atuação dos pesquisadores e NIT no 

cumprimento das mesmas. Servirá ainda como subsídio para elaboração de pareceres, auxiliando a 

tomada de decisão pela direção da Universidade sobre questões que envolvam investimentos na 

proteção de ativos e licenciamentos. 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE POTENCIALIDADES EM INOVAÇÃO E PROPRIEDADE 

INTELECTUAL DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE 

ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

AUTORES: TAYNARA TENÓRIO CAVALCANTE BEZERRA, LÚCIA MARTINS PEREIRA 

DE OLIVEIRA, JULIANA JULIANA ALICE DA SILVA GOMES, MARCEL MENDES DE 

SOUZA, NELSON KUWAHARA 

RESUMO: O estudo se objetiva avaliar as potencialidades em Inovação e Propriedade Intelectual de 

Projetos de Iniciação Científica das Engenharias da Universidade Federal do Amazonas. Para isso, 

foi elaborado um modelo de análise de potencialidades e aplicado durante as apresentações no 

Congresso de Iniciação Científica 2018, sendo avaliados 59 projetos em diversas áreas das 

engenharias, dos quais 35 relatórios foram lidos e analisados, em busca de potenciais projetos 

inovadores e passíveis de proteção intelectual. Os resultados encontrados diante da análise, apontam 

que a maioria dos Projetos de Iniciação Científica são voltados para a pesquisa básica, com produção 

científica sem destaque para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores com potencial 

de proteção. E verificou-se que medidas desarmônicas e dissociadas da instituição no campo de 

formação e atuação em Inovação e Empreendedorismo acentuam a fragilidade de formação do 

egresso para atuar no mercado de trabalho, especialmente para incentivo na geração de negócios. 

TÍTULO: PESQUISA EXPLORATÓRIA COMPARATIVA ENTRE ARTIGOS E PATENTES 

SOBRE NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA. 

AUTORES: ANDRE GOES PATERNOSTRO, CRISTINA M. QUINTELLA, HANDERSON 

JORGE DOURADO LEITE 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise 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 análise 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). 
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TÍTULO: MONITORAMENTO DE ARTIGOS SOBRE INDICADOR DE INOVAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES 

AUTORES: ROOSSELINY PONTES SILVA, JOAO PAULO LIMA SANTOS, ELIANA SILVA 

DE ALMEIDA 

RESUMO: Tem sido constatado mundialmente que a inovação corresponde ao efetivo avanço do 

conhecimento atrelado ao crescimento econômico. Neste contexto, é cada vez mais intensa a 

percepção de que as   instituições de ensino e de pesquisa assumem papel importante, haja vista a 

diversidade de pesquisa e informação que trabalham. O aspecto-chave neste estudo implica em 

investigar, através de monitoramento de artigos, o uso de indicadores para a análise desempenho 

inovativo das universidades objetivando a compreensão das tendências e perspectivas da gestão da 

inovação. Buscou-se, então, ampliar a discussão analisando a relevância do tema em função dos 

instrumentos utilizados para medir o desempenho dos periódicos. Ressalta-se a importância das 

métricas das publicações científicas, disponíveis em bases de dados especializadas, como indicadoras 

de qualidade e relevância na produção científica.  À guisa disso, foi implementada pesquisa 

documental, exploratória descritiva, de natureza quantitativa. Organizada na forma de estudo de 

monitoramento, foram rastreados 43 artigos, resultado do somatório das bases de dados Scopus e 

Web of Science. A análise tem por base a macroescala de indicadores sobre distribuição geográfica, 

quantitativo anual, área de conhecimento, fator de impacto, porcentagem de citações por tipo de 

documento e impacto de citação ponderado por área. Os dados obtidos permitem observar que as 

publicações concentram-se na área de exatas e têm menor incidência na área de ciências humanas; 

em campo intermediário, registra-se que as ciências aplicadas demonstram maior ênfase em relação 

às ciências sociais. O levantamento detecta registro  a partir de 1997, numa trajetória ascendente de 

publicação com abrangência em vários países. Em relação ao impacto, constata-se que 34% da 

amostra, apresentaram índices de citação expressivos, percentual que contribui para o diagnóstico da 

relevância do tema. e não só para a área de conhecimento na qual se insere, mas também para a 

sociedade. Este estudo tem por resultado um levantamento preciso que fornece uma visão descritiva 

e permite determinar padrões e tendências da temática adequadamente estruturados. Assim, a 

abordagem possibilita obter uma compreensão mais acurada do objeto de estudo e indica que a 

construção teórica está pautada em critérios de cientificidade, constituindo-se numa importante fonte 

de dados para a avaliação da ciência. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE UTILIZAÇÃO DE COCO NUCIFERA PARA 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ( ÓLEO, AÇÚCAR, LEITE, FARINHA E MANTEIGA) 

AUTORES: SAMIRA ABDALLAH HANNA, FABIANA ARCANJA DOS SANTOS 

RESUMO: A fruta chamada coco-da-baia, nome científico Cocos nucifera, atualmente tem todo o 

seu potencial na exploração de água, amêndoa e casca, possui considerável aplicação em diversos 

ramos de atividades como farmacêutica, têxtil, biocombustíveis e alimentos, tendo aumentado nos 

últimos dez anos, com a inserção de pelo menos quatro produtos: óleo de coco na cocção, farinha de 

coco, leite de coco, açúcar de coco e manteiga de coco na dieta humana. Foram utilizadas buscas 

orbitais nas quais 99 famílias de patentes foram encontradas na primeira busca e 9 no segundo termo 

restritivo, mostrando a dominância do uso de óleo de coco em diversas áreas e reduzido número de 

patentes para açúcar, farinha, leite e manteiga de coco Nucifera na base do INPI Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual. Observa se inserçao de novas tecnologias para o uso de frutos de coco 

como um todo e até mesmo parte da palmeira. 
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TÍTULO: ESTUDO EXPERIMENTAL E PROSPECTIVO SOBRE O REAPROVEITAMENTO DE 

MALTE NO SEGMENTO DE PANIFICAÇÃO 

AUTORES: ERIVALDO OLIVEIRA MATOS, CLODOALDO SILVA DO NASCIMENTO, JOSÉ 

EDMUNDO ACCIOLY SOUZA 

RESUMO: Esta pesquisa destina-se a uma análise físico-química, nutricional e mercadológica sobre 

o reuso do malte utilizado em cervejarias da cidade de Maceió como matéria-prima do segmento de 

panificação através de análises para obtenção de valores e métodos que foram incorporados às 

atividades de uma panificação na criação de um mix de produtos inovadores produzidos com malte 

reaproveitado. Esta linha de alimentos irá do segmento de panificação e confeitaria até a gelateria, 

desenvolvendo “gelatos cervejeiros”, pães e salgados com malte, produtos inovadores para o mercado 

nacional. Os produtos desenvolvidos serão incorporados ao quadro de peças tradicionais fabricadas 

pela padaria e que também deverão ser revendidas aos fornecedores do malte como produtos a serem 

agregados ao seu cardápio, desenvolvendo uma estratégia de economia circular para o malte e 

maximizando a utilização deste subproduto até então tratado como resíduo pelas cervejarias. 

 

TÍTULO: FARINHA DO MESOCARPO DO COCO APLICADA À PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS 

AUTORES: LUÍS PAULO FIRMINO ROMÃO DA SILVA, MARIA SUIANE DE MORAES, 

JANAÍNA ALMEIDA DANTAS ESMERO, SEMIRAMES DO NASCIMENTO SILVA, CARLOS 

MINOR TOMIYOSHI 

RESUMO: A utilização da farinha do mesocarpo do coco verde como matéria-prima na elaboração 

de produtos alimentícios é propícia, considerando sua composição nutricional e características 

sensoriais. O produto se destaca, principalmente, pelo elevado teor de fibras, podendo ser utilizada 

como aditivo em produtos de panificação, sem alterar suas propriedades sensoriais. O trabalho foi 

realizado objetivando levantar dados de depósitos de patentes sobre a temática analisada, através do 

mapeamento nas bases do INPI, ESPACENET e USPTO, em agosto de 2017, usando a palavra coco 

e termos correlatos, nas traduções de português e inglês. Observou-se que são escassos os depósitos 

de patentes que associam a utilização da farinha do mesocarpo do coco na produção de alimentos, 

justificando a necessidade de mais pesquisas nessa área, pois além de poder agregar valor nutricional 

e econômico ao produto, pode diminuir a geração de resíduos proveniente do uso do coco, 

incentivando o investimento em atitudes sustentáveis. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE AMENDOIM GERMINADO APLICADO À 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

AUTORES: EUGENIA TELIS DE VILELA SILVA, HENRIQUE VALENTIM MOURA, 

FRANCISLAINE SUELIA DOS SANTOS, CARLOS MINOR TOMIYOSHI 

RESUMO: O amendoim (Arachis hypogaea L.) apresenta amplo consumo a nível mundial, devido as 

suas propriedades nutricionais e seu sabor agradável, além de poder ser consumido in natura ou em 

produtos derivados do mesmo. Quando germinado o amendoim apresenta uma melhora em sua 

composição química, que resulta em melhores benefícios a saúde humana. Desta forma o presente 

trabalho objetivou avaliar os resultados de pesquisa relativos às aplicações do amendoim e amendoim 

germinado na tecnologia de alimentos através de pedidos de patentes. Utilizou-se a base World 

Intellectual Property Organization (WIPO), usando o banco de dados PATENTSCOPE que fornece 

acesso aos pedidos do Tratado de Cooperação Internacional de Patentes (PCT). Observou-se que o 

amendoim e seu potencial são amplamente explorados em todo mundo, em contrapartida sua 
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germinação não tem sido explorada na área alimentícia. A China como potência mundial em ascensão 

lidera os depósitos de patente a respeito do amendoim. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO USO DO ÓLEO DE COCO 

(COCOS NUCIFERA. L) NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

AUTORES: TALYSIE FREIRE ARAÚJO, LUIS FELIPE ALVES SOUSA, DENIS FROTA 

GUIMARÃES, MAURO VINICIUS DUTRA GIRÃO 

RESUMO: O óleo de coco tem se mostrado como um potencial alimento com benefícios nutricionais 

e funcionais. Este estudo teve como objetivo averiguar o estado da arte, realizando uma prospecção 

científica e tecnológica em relação ao uso do óleo de coco (Coco nucifera l.) na indústria de alimentos. 

Para alcançar os objetivos foi realizado um levantamento das produções científicas da última década, 

bem como seu desenvolvimento tecnológico a partir da pesquisa realizada em bases de dados. 

 

Verificou-se 1964 patentes com o óleo de coco, porém apenas 3 contemplaram os requisitos da 

pesquisa. Apesar de todos os aspectos positivos que o óleo apresenta sua utilização para a produção 

de alimentos na indústria alimentícia se encontra escassa. Diante de todas as evidencias apresentadas 

sobre os benefícios do óleo de coco sugere-se que pesquisas com este alimento sejam desenvolvidas 

a fim de trazer novos estudos que promovam inovação tecnológica para este alimento. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DE DOCUMENTOS DE PEDIDOS PATENTES 

AUTORES: SAMYR LEAL DA COSTA BRITO, JOSUÉ COSTA JÚNIOR, EDUARDO 

OLIVEIRA TELES 

RESUMO: A tecnologia blockchain tem o potencial de substituir ou complementar práticas existentes 

relacionadas ao processamento e validade de dados eletrônicos, e com aplicação em diversas áreas 

tais como serviço financeiros, registro de propriedade de tangíveis e intangíveis, contratos 

inteligentes, governança, entre outras. O presente artigo busca realizar prospecção tecnológica dessa 

tecnologia, tendo como base os documentos de pedidos de patentes encontrados nas bases de dados 

do Orbit, Espacenet e INPI. Apresentando, portanto, o atual estado da arte do uso da tecnologia nas 

inovações no Brasil e no Mundo. 

 

TÍTULO: BUSCA DE ANTERIORIDADE PARA ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL'S): 

UM ESTUDO PROSPECTIVO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRAS DE FOGO, PARAÍBA E 

ITAMBÉ, PERNAMBUCO. 

AUTORES: ANTONIO ALDO DE OLIVEIRA JUNIOR, DANIELLE SILVA FERREIRA, 

FREDERICO CAMPOS PEREIRA 

RESUMO: Com necessidade de avaliar os arranjos produtivos locais dos municípios de Pedras de 

Fogo-PB e Itambé-PE tendo como base a elaboração de um projeto caracterizado pelo estudo 

prospectivo, visando realizar pesquisa de prospecção sobre atuais e novas formas de Arranjos 

Produtivos Locais (APL’s) que podem emergir em determinados setores da economia desses 

município, a elaboração dessa prospecção teve como base o método de busca de anterioridade, sendo 

utilizado nas pesquisas patentearia e acadêmica, o método de transferência dessa tecnologia se deu 

pela influência das buscas, criando a hipótese de que, a elaboração desses estudos para realização do 

projeto seria viável, tendo em vista as buscas, desse modo a prospecção teve fator inédito as cidades 
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citas acima, como ponto de aplicação das atividades contidas no projeto, dessa forma, investigando 

assim as temáticas e tendo sua hipótese confirmada como favorável pela busca. 

 

TÍTULO: ANÁLISE PROSPECTIVA DO USO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 

DOCUMENTOS (GED) NO ÂMBITO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

AUTORES: KEYLHA SANTANA HÜLLER, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS 

RESUMO: A evolução da tecnologia proporcionou um grande avanço na produção e uso da 

informação, influenciando as organizações e os processos de tomada de decisão. No setor público, 

em especial as universidades, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de políticas de 

gerenciamento de documentos capazes de tornar as informações acessíveis. Este artigo objetivou 

analisar a usabilidade das tecnologias para gerenciamento eletrônico de documentos (GED), 

idealizando a elaboração de um sistema capaz de controlar as informações do acervo acadêmico no 

âmbito das Instituições de Ensino Superior. Para isso, foram realizadas pesquisas em artigos 

científicos, além de consultas em base de dados do INPI e do Questel ORBIT. Os resultados 

permitiram verificar a existência de tecnologias de GED, bem como elaborar um roadmap 

tecnológico, contendo o plano de ação adequado a realidade atual com previsão dos mercados e 

tecnologias necessários para obtenção do produto proposto, analisando as fraquezas e ameaças a 

serem superadas. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR PARA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL 

AUTORES: JÚLIA MACIELA OLIVEIRA DE TASSIS FRASSON, CRISTIANE XAVIER 

GALHARDO, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS 

RESUMO: Tecnologia Assistiva (TA) é o campo do conhecimento, com característica 

interdisciplinar, que através do uso de produtos assistivos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços objetivam promover a funcionalidade, relacionada à participação e atividade de pessoas com 

deficiência, mobilidade reduzida ou incapacidades, visando sua independência, autonomia, qualidade 

de vida e inclusão social. É um dos meios pelo qual, pode-se alcançar a aplicabilidade da Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Assim, este estudo objetiva realizar prospecção 

tecnológica acerca do panorama mundial da proteção de produtos e processos associados a TA, 

investigando as patentes por país de origem, evolução anual, tipo de instituição e as principais 

empresas envolvidas no desenvolvimento. Constatou-se que apesar da TA contemplar inúmeras 

potencialidades nos mais diferentes ramos da tecnologia, ainda é incipiente o número de empresas e 

universidades atuando no desenvolvimento destas tecnologias, o que demonstra a necessidade de 

fomento para a extensão de PD&I neste setor. 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AUTOMATIZAR O REGISTRO DE 

FREQUÊNCIA DE ALUNOS 

AUTORES: JOSÉ VANDERSON CUNHA NASCIMENTO, KATYUSCO DE FARIAS SANTOS, 

JOSÉ NILTON SILVA 

RESUMO: O artigo é um estudo de monitoramento tecnológico das atuais tecnologias utilizadas para 

automatizar o registro de frequência de alunos em sala de aula, usando patentes como fontes de 

informações. O levantamento das informações foi pelas plataformas Patent Inspiration e Patent 

Scope, aplicando como entrada as palavras-chaves “Classroom”, “System”, “Automatic”, “Student”, 

“School”, “Frequency”, “Attendance list”, “Record”, “Check”, “Process”, “Marking” e 
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“Monitoring”. Nas análises “macro”, “meso” e “micro”, observou-se que há uma concentração de 

68% e 10% respectivamente no oriente médio e américa do norte sobre tecnologias de automatização 

de registro de frequência em sala de aula, a incidência de 40% de registros é por parte das instituições 

de ensino, onde foi identificado que a tecnologia mais registrada é de sistema. Os resultados refletem 

que 84% das patentes das tecnologias aplicadas para automatizar o registro de frequência de alunos 

estão no continente oriental, liderados pela China que detém 68% delas. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO E DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO IOT E 

PLATAFORMA WEB EM NUVEM: UM CASO DE PD&I PARA SEGURANÇA PÚBLICA 

AUTORES: ERIVALDO OLIVEIRA DE MATOS, JOÃO PAULO LIMA SANTOS, FRANCISCO 

MEDSON LIMA MAIA, JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR FILHO, LUÍZ ANDRÉ DA SILVA LIMA, 

WAGNER GONÇALVES E SILVA, GESYCA PATRICIA DA SILVA SANTOS, NARSH DE 

ARAÚJO MELO DOMARQUES 

RESUMO: Este trabalho discorre sobre a pesquisa e desenvolvimento de uma plataforma WEB IoT 

e dispositivo IoT contendo inovações na integração das tecnologias citadas, apresentando o estado da 

arte no desenvolvimento de sistemas embarcados e integração de dispositivos IoT a nuvem, por meio 

de uma plataforma proprietária e otimizada para controle e monitoramento de dispositivos no ramo 

de IoT. Para tanto, foi realizada a modelagem da plataforma WEB IoT, em conjunto com protocolos 

MQTT e HTTP, ambos possuindo criptografia de ponto a ponto, visando otimizar o tráfego de 

mensagens dos dispositivos em nuvem de forma escalável. A pesquisa contém uma prospecção 

tecnológica para avaliação e direcionamento dos desenvolvimentos almejando o melhor caminho para 

aplicação das inovações propostas envolvendo o dispositivo IoT com a modelagem de um Sistema 

Operacional de Tempo Real (RTOS) baseado especificamente em atender as demandas de 

conectividade a nuvem. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO E TECNOLÓGICO DO TRIGO SARRACENO 

(FAGOPYRUM ESCULENTUM) COM ÊNFASE NA PRODUÇÃO DE CERVEJA 

AUTORES: VIVIANE CRISTINA BUGE BRASIL, RAFAEL BENJAMIN WERNEBURG 

EVARISTO, BERNARDO PONTES GUIMARÃES, GRACE FERREIRA GHESTI 

RESUMO: O trigo sarraceno é um pseudocereal amplamente empregado na indústria alimentícia, 

devido as características que lhe conferem especificidades interessantes: não possui glúten, é rico em 

polifenóis de interesse farmacológico e tem cultivo facilitado e eficiente. O cultivo do grão é 

explorado em diversas partes do mundo, tendo grande interesse para o mercado de exportação 

brasileira. Seu uso para produção de cerveja demonstra a versatilidade de aplicações desse insumo, 

podendo ainda agregar propriedades especiais ao produto final. Diante disso, o trabalho foi realizado 

em duas vertentes de investigação, a pesquisa por patentes e por artigos científicos a fim de explorar 

a produção de tecnologias e trabalhos acadêmicos relacionados ao trigo sarraceno, em especial para 

produção de cerveja. Tal busca identificou o alto desenvolvimento tecnológico deste insumo 

associado às patentes das empresas depositantes, bem como a disparidade com relação à produção de 

artigos, ainda que ambos tenham crescido nos últimos 20 anos. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE BEBIDAS ISOTÔNICAS 

AUTORES: GRACIETE DE SOUZA SILVA, HAÍSSA ROBERTA CARDARELLI 

RESUMO: As bebidas isotônicas são suplementos formulados com a finalidade de repor as perdas 

hídricas e eletrolíticas de atletas em decorrência de treinamento ou competição. O desenvolvimento 
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de novas formulações desse tipo de bebida pode contribuir com o avanço do setor de bebidas 

esportistas, aumentando o seu consumo e comercialização. Neste sentido, vários estudos recentes têm 

revelado a viabilidade da incorporação de produtos naturais em isotônicos e diversas patentes sobre 

esse tema têm sido registradas em nível mundial. Este trabalho teve como objetivo fazer um 

mapeamento de formulações de bebidas isotônicas desenvolvidas e patenteadas. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO LÚPULO (HUMULUS LUPULUS L.) E SUAS 

APLICAÇÕES COM ÊNFASE NO MERCADO CERVEJEIRO BRASILEIRO 

AUTORES: BERNARDO PONTES GUIMARÃES, RAFAEL BENJAMIN WERNEBURG 

EVARISTO, GRACE FERREIRA GHESTI 

RESUMO: O lúpulo é o insumo utilizado na fabricação de cerveja responsável por aromas e amargor 

da bebida. No Brasil é praticamente todo importado. Esta planta, habituada a regiões de clima mais 

frio, está sendo cultivada em solo brasileiro e obtendo resultados promissores. Em vista disso, e do 

possível impacto da comercialização de lúpulo produzido nacionalmente, o presente artigo buscou 

realizar uma prospecção tecnológica sobre o que está sendo estudado e desenvolvido sobre lúpulo em 

sua utilização no processo cervejeiro nos últimos 20 anos, identificando os países, empresas e 

instituições com maior número de publicações de artigos e patentes. A pesquisa revelou uma 

tendência de países com maior produção de lúpulo ou cerveja investirem mais no setor de pesquisa e 

desenvolvimento, bem como, os entraves para a inserção apropriada do lúpulo cultivado em território 

nacional de ser utilizado pelas cervejarias. 

 

TÍTULO: ANÁLISE PROSPECTIVA DO CAJU: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO ATRAVÉS 

DE PEDIDOS DE PATENTES 

AUTORES: DIEGO FRANCISCO DE MESQUITA OLIVEIRA, THIAGO MACHADO 

RODRIGUES 

RESUMO: O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta tropical nativa do Nordeste 

brasileiro que possui potencialidades alimentícias e medicinais, destacando-se pela grande variedade 

de produtos que são derivados do seu cultivo. O agronegócio do caju, tem grande relevância social e 

econômica, para a região do Nordeste brasileiro. O presente estudo tem como objetivo realizar uma 

prospecção tecnológica do Caju através da análise dos pedidos de patentes nas principais bases de 

dados de acesso gratuíto: World Intellectual Property organization (WIPO - Patentscope), European 

Patent Office (Espacenet) e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

E após analisar os avanços das competências tecnológicas do Caju, através do mapeamento 

tecnológico de patentes, foi possível observar que as potencialidades tecnológicas do caju são 

abrangentes, não se restringindo somente ao agronegócio. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE MICROENCAPSULAMENTO DE ÓLEOS 

VEGETAIS NO BRASIL E NO MUNDO 

AUTORES: CAMILA DUARTE FERREIRA RIBEIRO, LUCIANE SANTOS SOUSA, ÍSIS 

MARIA PEREIRA BORGES, ITACIARA LARROZA NUNES 

RESUMO: A modificação tecnológica dos óleos vegetais tem sido cada vez maior em decorrência da 

importância nutricional e econômica destes. Portanto, o presente estudo prospectivo teve como 

objetivo avaliar o panorama mundial relativo ao microencapsulamento de óleos vegetais, 

correlacionando-o com os documentos depositados de patentes. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

das patentes nas bases de dados Espacenet® e INPI. Pode-se observar que houve um crescimento 
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exponencial com pico em 2012 em relação ao depósito de patentes, sendo a China o país líder em 

número de patentes depositadas. Em relação à área de atuação, a indústria farmacêutica lidera, seguida 

da alimentícia. A técnica de microencapsulamento mais utilizada é a spray-drying e os materiais de 

parede mais empregados são a maltodextrina e o amido.  Conclui-se que há uma tendência ao 

crescimento de depósito de patentes referente ao microencapsulamento de óleos. No Brasil, o número 

de patentes depositadas ainda é pequeno. 

 

TÍTULO: CASCA DE OSTRA: PROSPECÇÃO SOBRE USOS AMBIENTAIS VISANDO 

ECONOMIA CIRCULAR DE AQUACULTURA DE OSTRAS 

AUTORES: ANA M. T. MATA, KELLY DE ARAÚJO RODRIGUES, RICARDO MANUEL 

NUNO SALGADO, CRISTINA M. QUINTELLA 

RESUMO: A produção de ostras em aquacultura é uma atividade emergente em muitos países e 

durante o processo produtivo são geradas cascas de ostra e após o consumo do produto, estas cascas 

são também consideradas um resíduo importante. Este resíduo pode ter diversas aplicações e 

utilizações podendo ser valorizado e respondendo aos objetivos da economia circular. Foi feito o 

mapeamento patentário relativamente ao uso de casca de ostra em usos ambientais como tratamento 

de águas e esgotos e de metais pesados. Verificou-se que a China e a são os países com mais patentes. 

As principais aplicações são construção civil, fármacos, alimentos e tratamento de águas. O uso é in 

natura (74%) calcinada (11%) e tratamento químico (7%). Os outros usos ambientais foram 

tratamento de gases, coagulante, adsorvente, tratamento e reaproveitamento de lodo, e 

condicionamento do solo. Foi confirmado que é possível aplicar a economia circular a casca de ostra. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO SOBRE AS TÉCNICAS DE OBTENÇÃO DE ÓLEO 

DE RESÍDUOS DE PEIXE 

AUTORES: PATRICIA REGINA SOBRAL BRAGA, AMANDA GUIMARÃES FERREIRA 

RESUMO: A pesca é uma atividade econômica significativa, pois possui importância na alimentação 

humana. Entretanto tal atividade gera um grande volume de resíduos. Esses rejeitos podem ser 

utilizados como matéria-prima na produção de subprodutos do pescado. Dentre as maneiras de 

agregar valor aos resíduos estão: consumo animal, consumo humano, produção de farinha, obtenção 

de colágeno, preparação de biodiesel ou a produção de óleo de peixe. O presente trabalho teve por 

objetivo a realização de um mapeamento tecnológico para conhecer as técnicas de extração de óleo a 

partir dos resíduos de peixe. Para a realização do artigo foi realizada uma busca em bancos de patentes 

(INPI, EPO, JPO e USPTO) assim como a utilização da ferramenta Orbit® Intelligence. A maioria 

das patentes encontradas é chinesa, e a principal técnica utilizada para obtenção do óleo baseia-se na 

limpeza dos resíduos, com posterior corte, cocção, prensagem e centrifugação. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA PARA PROCESSOS DE COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS ORGÂNICOS 

AUTORES: CAMILA CRUZ DE OLIVEIRA ARAÚJO, GABRIELA SILVA CERQUEIRA, 

CRISTINE ELIZABETH ALVARENGA CARNEIRO 

RESUMO: A compostagem é uma técnica aplicada para acelerar a decomposição de resíduos 

orgânicos. O material após processado é rico em compostos orgânicos e nutrientes e dessa maneira é 

utilizado como fertilizante orgânico para agricultura. Os vários processos de compostagem geram 

inúmeros benefícios ambientais e econômicos, destacando-se a redução do impacto ambiental, com 

a diminuição dos resíduos sólidos e a geração de inovações tecnológicas. Com o objetivo de analisar 
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as inovações existentes, este trabalho realizou uma prospecção tecnológica buscando patentes 

associadas aos processos de compostagem de resíduos orgânicos.  A prospecção foi feita na base de 

dados europeia de patentes Espacenet, sendo encontradas 15.170 patentes, dentre as quais a China 

possui 12.131 publicações. Observou-se que o Brasil ainda é incipiente tanto em número de patentes 

como em práticas de utilização. No entanto, por ser uma potência agrícola mundial, possui condições 

favoráveis para o desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas aos processos de compostagem. 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DO POTENCIAL USO DO MELAÇO DA 

CANA DE AÇÚCAR NA INDÚSTRIA NACIONAL 

AUTORES: IARA ROSE VIEIRA WANDERLEY, JOSÉ EDMUNDO ACCIOLY DE SOUZA, 

WANDESMER THIAGO SOARES PONTES, ARTHUR GOMES RODRIGUES, TICIANO 

GOMES DO NASCIMENTO 

RESUMO: O melaço é decorrente etapa final, do processo de fabricação de açúcar. Engloba açúcares 

redutores, como também sacarose não cristalizada, sendo empregado na fermentação voltado para 

produção de álcool, tendo o enfoque para o etanol, e ainda é utilizado na produção na fabricação de 

cachaça e derivados, bem como em fermentos biológicos, sendo utilizado amplamente em rações 

animais. O subproduto passa por decantação, atendendo também pelos nomes de melado, mel final, 

mel de furo, dentre outros. 

 

TÍTULO: BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA: UM ESTUDO PROSPECTIVO DENTRO DO 

CENÁRIO DE PAÍSES EMERGENTES 

AUTORES: JÉSSICA DA SILVA LOPES, RODRIGO DA SILVA MACHADO, DAIANE DOS 

SANTOS PADILHA 

RESUMO: O presente artigo visa realizar um estudo de prospecção tecnológica em banco de patentes 

americanas (USPTO) e europeias (Espacenet), comparando o nível de desenvolvimento do Brasil 

com relação a outros países em desenvolvimento, como Índia e China, e com os Estados Unidos, que 

será a referência de país desenvolvido. Este artigo objetiva também avaliar a evolução do tema 

(biorrefino) ao longo das últimas décadas, através de teses e dados de institutos de pesquisas, visando 

avaliar a projeção do desenvolvimento do biorrefino a partir de biomassa lignocelulósica no cenário 

brasileiro, juntamente a uma análise de seus principais produtos. 

 

TÍTULO: ANÁLISE PROSPECTIVA COM ENFASE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO 

GÊNERO ERYTHRINA (FABACEAE) 

AUTORES: ADONIAS ALMEIDA CARVALHO, LUANDA FERREIRA FLORO DA SILVA, 

JUREMA SANTANA DE FREITAS, RODRIGO FERREIRA SANTIAGO, MARIANA HELENA 

CHAVES 

RESUMO: O gênero Erythrina (Fabaceae), compreende 100 espécies de plantas de valor comercial 

e com propriedades biológicas importantes. O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção 

científica e tecnológica do gênero Erythrina. Os bancos de patentes pesquisados foram o European 

Patent Office (EPO), Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI), Banco de Patentes 

Latinoamericanas (LATIPAT), United States Patent and Trademark Office (USPTO) e World 

Intellectual Property Organization (WIPO). A maioria das patentes está depositada na EPO e WIPO 

com 271 e 234 registros, respectivamente. O crescimento no número de patentes depositadas ocorreu 

a partir de 2010. A China, Estados Unidos, Canadá e Japão são os principais depositantes de patentes 
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envolvendo a espécies de Erythrina nas bases EPO e WIPO. A classificação internacional mais 

frequente das patentes foi A61K, seguida A61P e C12N. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO GÊNERO PILOCARPUS VAHL. 

AUTORES: CLEITON BARROSO BITTENCOURT, JÉSSICA CRISTINA SILVA, MARIA 

GRACELIA PAIVA NASCIMENTO, DAVI NASCIMENTO COSTA, JUELINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS, IVANILZA MOREIRA DE ANDRADE 

RESUMO: O gênero Pilocarpus Vahl, conhecido popularmente como jaborandi, apresenta um 

histórico marcante de utilização médica e está distribuído em todas as regiões do Brasil. Objetivou-

se com este trabalho realizar uma prospecção científica e tecnológica em bases de dados nacionais e 

internacionais a fim de montar um panorama de pesquisas sobre o grupo. Os dados apontam que os 

depósitos de patentes iniciaram em 1910 tendo o maior número de publicações na década de 1990. O 

Japão e o Brasil lideram a produção tecnológica que foram incluídas principalmente na subclasse 

A61K. As publicações de artigos mostram um direcionamento para atividades citotóxicas e 

antibacterianas e as espécies com maior participação são Pilocarpus microphyllus e Pilocarpus 

jaborandi, porém, existem poucos dados ecológicos quanto a vulnerabilidade do grupo. Conclui-se 

que o gênero Pilocarpus é fonte de pesquisas para finalidades médicas e há a necessidade de 

investimento para o melhor conhecimento do grupo. 

 

TÍTULO: TRIBOLIUM CASTANEUM COMO MODELO EXPERIMENTAL PARA ESTUDOS 

EM METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E LIPÍDEOS: UMA PROSPECÇÃO 

TECNOLÓGICA 

AUTORES: MEIRIELLY KELLYA HOLANDA SILVA, MARIANA MACÊDO COSTA 

BATALHA, CAMILA BRAGA DORNELAS, LUCIANO APARECIDO MEIRELES GRILLO 

RESUMO: Realizou-se uma prospecção tecnológica objetivando analisar pedidos de depósitos de 

patentes referentes à utilização do Tribolium castaneum como modelo experimental para estudos em 

metabolismo de carboidratos e lipídios. Analisou-se patentes das bases de dados PatentEscope e 

Espacenet, e artigos científicos da PubMed. A maioria dos pedidos de depósitos se refere a repelentes 

de pestes/controle de pragas, o que é explicado pelo fato do Tribolium castaneum ser uma das 

principais pragas de grãos armazenados com distribuição mundial. Desta forma, nenhum pedido se 

refere à sua utilização como modelo experimental para estudos em metabolismo de carboidratos e 

lipídios, assim como não há artigo científico explicitando seu desenvolvimento. Diante desta lacuna, 

conclui-se que esta é uma área tecnológica pouco explorada e potencialmente útil para novas 

pesquisas e produtos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO GÊNERO BAUHINIA L. 

(FABACEAE) 

AUTORES: GRAZIELA DE ARAÚJO LIMA, MARIA GRACELIA PAIVA NASCIMENTO, 

CLEITON BARROSO BITTENCOURT, IVANILZA MOREIRA DE ANDRADE 

RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo realizar uma prospecção tecnológica e científica do 

gênero Bauhinia L. a partir dos depósitos de pedidos de patentes em bancos de inovação e tecnologia 

nacionais e internacionais e publicações de artigos. Sobre o gênero foram registrados 563 e 175 

documentos na WIPO e EPO, respectivamente. O país com maior número de patentes concedidas foi 

a China (455) seguida de Estados Unidos (20) e Brasil (16). As espécies B. forficata (58), B. 

bauhinioides (17) e B. ungulata (nove) possuem grande produção científica e tecnológica na área da 
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fitoterapia, com relevância para o tratamento do câncer e diabetes. Por meio dos artigos foi possível 

observar a relevante importância do grupo como fonte de fitoterápicos, principalmente para a 

diabetes. Visto o grande acervo vegetal encontrado no Brasil se faz necessário incentivo em pesquisa 

na promoção das atividades do grupo e na descoberta de novas aplicações. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA ESPÉCIE CYPERUS ESCULENTUS L.: UM 

PANORAMA SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

AUTORES: REINALDO ASSUNÇÃO JÚNIOR, ROMULO SPÓSITO, CRISTINA 

PUNGARTNIK 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo mapear as produções científicas e tecnológicas 

relacionadas ao C. esculentus, avaliando as potencialidades desta espécie no cenário mundial. Foi 

realizado uma busca nas bases de dados de patentes do European Patent Office (EPO), e na base de 

dados de periódicos, Web of Science, Science Direct, Scielo. A busca resultou em 698 patentes e 118 

artigos. O ano de 2011 apresentou o maior número de patentes depositadas e a China aparece como 

o maior depositante. Os resultados da Classificação Internacional de Patentes estão restritos a Seção 

A, atribuída a necessidades humanas, em destaque para a Subseção A23L associada a produtos 

alimentícios.Em relação às áreas de pesquisa, houve destaque para a área de Agricultura. Os 

resultados também evidenciaram a potencialidade tecnológica e científica da espécie para a indústria 

farmacêutica, pois as publicações e patentes analisadas relatam atividade terapêutica, bem como a 

presença de compostos bioativos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE 

PRACAXI 

AUTORES: WANDER SOARES DE OLIVEIRA, JORGE ALEXANDRE MELO DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO MACHADO ROCHA 

RESUMO: Realizou-se estudo sobre a produção de trabalhos científicos e patentes com a utilização 

do óleo de Pracaxi. Para tanto, foram prospectadas patentes e informações descritas em artigos 

científicos por meio das plataformas WIPO, LENS e CAPES. Com o uso das palavras-chave: óleo de 

pracaxi e pracaxi oil, verificou-se que em bases de dados internacionais de artigos científicos, existe 

um pequeno número de trabalhos acadêmicos publicados envolvendo o óleo de pracaxi, sendo em 

sua maioria oriundos de entidades de pesquisa brasileiras, mas há número expressivo de documentos 

de patentes, principalmente no que se refere à descrição de eventual ação para a produção de 

cosméticos, porém em sua imensa maioria, internacionais, demonstrando que há pouco interesse de 

pesquisa local envolvendo a obtenção de tecnologias a base do óleo de pracaxi, que apresenta 

princípios ativos importantes para a indústria farmacêutica e de cosméticos já utilizados há séculos 

pelo conhecimento tradicional. 

 

TÍTULO: APLICAÇÕES DA MACAÚBA: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

AUTORES: EDUARDO VINICIUS ACUNHA XAVIER, ANDRÉIA ALVES ALVES COSTA 

RESUMO: A macaúba destaca-se por apresentar um óleo com características potenciais para uso 

como matéria-prima na indústria cosmética, na indústria farmacêutica e até para o setor energético, 

como por exemplo na produção de biodiesel. O presente trabalho realizou um estudo prospectivo com 

o auxílio das ferramentas de revisão bibliográfica e análise de patentes sobre as principais aplicações 

da macaúba na atualidade. Foi realizada uma pesquisa sobre os principais aspectos da macaúba, seu 

fruto, características gerais do óleo, e suas principais aplicações existentes na literatura. Foram 
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utilizados dois métodos de prospecção: o método de análise de tendências e os métodos 

computacionais/ferramentas analíticas. Com a integração dessas ferramentas, as aplicações mais 

recentes foram enumeradas através de um mapeamento de patentes que envolvem a macaúba e as 

potenciais áreas para investimentos e tecnologias futuras foram analisadas. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DE MALPIGHIA EMARGINATA 

DC. (MALPIGHIACEAE): ESPÉCIE ECONOMICAMENTE IMPORTANTE DO BRASIL 

AUTORES: THAYNARA DE CARVALHO VIEIRA, CLEITON BARROSO BITTENCOURT, 

MARIA GRACELIA PAIVA NASCIMENTO, IVANILZA MOREIRA DE ANDRADE 

RESUMO: Malpighia emarginata DC. é uma espécie frutífera com ampla distribuição no Brasil, 

apresentando valor econômico principalmente no campo alimentício como fonte economicamente 

viável de Vitamina C.  Objetivou-se realizar uma prospecção científica e tecnológica em bases de 

artigos e patentes nacional e internacional. Utilizaram-se os seguintes termos chaves nas bases: 

“Malpighia emarginata” combinado com áreas de aplicação: “food”, “genétic” “production” e “acid 

ascorbic”. Foram indexados 169 e 179 artigos na Web of Science e SCOPUS, respectivamente. 

Quantos as patentes, registrou-se 11 e 20 documentos nas bases EPO e WIPO, respectivamente, 

utilizando o termo “Malpighia emarginata AND food”. Quanto aos países, destaque para o China. As 

pesquisas tecnológicas e científicas sugerem que o gênero Malpighia tornou-se bastante conhecido 

devido as suas propriedades nutricionais. Embora o Brasil produza um número significativo de 

publicações, é necessário maior produção de tecnologias, visto o grande avanço técnico científico 

para a espécie. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE THEOBROMA GRANDIFLORUM: 

MAPEAMENTO DE TECNOLOGIAS GERADAS A PARTIR DO CUPUAÇU. 

AUTORES: LUCIANA SERRA DA SILVA MOTA, HELOÍSA HELENA DA ROCHA SERUFFO, 

CARLOS ALBERTO MACHADO DA ROCHA 

RESUMO: O objetivo deste estudo é a realização do mapeamento da produção de tecnologias geradas 

a partir do Theobroma grandiflorum, cujo nome vulgar é Cupuaçu, e protegidas por meio do registro 

de patentes. Para realizar o mapeamento utilizou-se a busca de patentes por meio da plataforma Orbit 

Intelligence, além de uma análise mais pormenorizada de dados de 66 patentes obtidos em busca na 

base de dados Derwent Innovation Index. Identificou-se um crescente investimento na geração de 

patentes utilizando a espécie em questão, todavia com maior concentração no segmento de cosméticos 

e fármacos. Por fim, concluiu-se que o Theobroma grandiflorum apresenta grande potencial 

mercadológico a ser explorado e protegido por meio de patentes e faz-se necessário que empresas 

brasileiras também despertem para esse mercado. Além disso, faz-se necessária a exploração de 

outros segmentos de mercado com grande potencial para a aplicação da espécie, com destaque 

especial para o segmento de alimentos. 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO DO POTENCIAL USO TECNOLÓGICO DO SURURU 

AUTORES: TICIANO GOMES DO NASCIMENTO, CATARINA SILVA DOS SANTOS, 

ROOSSELINY PONTES SILVA, IARA ROSE VIEIRA WANDERLEY, JOCIMARA 

RODRIGUES DE LIMA, JOÃO VICTOR LESSA DE OLIVEIRA, ALFREDO DIAS DE 

OLIVEIRA-FILHO, PIERRE BARNABÉ ESCODRO, SILVIA BERGER UCHÔA, CLAYTON AN 

RESUMO: O Sururu, da família dos Mitilídeos, Mytella, conhecido popularmente como “Sururu de 

capote”, é um Molusco Bivalve com potencial relevante de aproveitamento comercial, na área 
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gastronômica devido ao seu valor protéico e nutricional, possui também grande quantidade de 

minerais incluindo o cálcio em suas conchas, que vem sendo utilizada em diferentes mercados. Com 

este trabalho, pretende-se contribuir para dar melhor visibilidade para a utilização do “Sururu de 

capote”, verificar as pesquisas em andamento e já desenvolvidas e enfatizar os pontos de relevância 

para a Pesquisa de Prospecção tecnológica desta matéria-prima de importância cultural também vem 

apresentando apelo sócio-ambiental. A metodologia utilizada para a pesquisa de prospecção foi 

realizada através da coleta de dados em bases de patentes e bases de artigos científicos, dentre as 

quais: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), LENS, Espacenet (European Patent 

Office), Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO). Os artigos científicos foram 

pesquisados nas bases de dados científicos Scopus e na Scielo. A prospecção tecnológica do sururu e 

seus subprodutos mostrou um enorme potencial econômico nas áreas da saúde em aplicações médico-

farmacêuticas para cicatrização de feridas e outras lesões, uso em composições cosméticas e 

cosmecêuticas para controle bacteriano, vírus da herpes, anti-malárico, anti-diabético, anti-

inflamatórios da pele, enxertos ósseos e regeneração de cartilagens e tendão de Aquiles, peptídeos 

anti-hipertensivo. Os subprodutos do sururu, cálcio e minerais das conchas do sururu, também pode 

ter outras aplicações na área de química de materiais nanoparticulados, matéria-prima para a 

construção civil, como ração animal, em processo de purificação de água e controle da poluição 

ambiental. O subproduto bisso de bivalve também demonstrou aplicação nas áreas de artes plásticas 

e artesanatos. A prospecção tecnológica do Sururu demonstrou potencialidades econômicas de 

desenvolvimento de novos materiais e dispositivos tecnológicos médico-terapêutico e dispositivos de 

controle ambientais contribuindo com o desenvolvimento sustentável em comunidades tradicionais 

do setor pesqueiro. 

 

TÍTULO: MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DE FONTES NATURAIS DE COLÁGENO 

AUTORES: ANDREIZA MÁRCIA MAIA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA BEATRIZ LOPES 

ALMEIDA, JOYCE CAROLINA LINS GUILHERMAT, JOSEALDO TONHOLO, TATIANE 

LUCIANO BALLIANO 

RESUMO: O colágeno é uma proteína formada por cadeias de polipeptídios entrelaçadas entre si, 

composto por aminoácidos, ele tem papel importante no suporte físico dos tecidos. Sendo amplamente 

aplicado a diversos setores, a exemplo do farmacêutico e de alimentos, às plantas são fontes naturais 

de obtenção colágeno, porém vem sendo estudado a potencial origem por meio da extração em 

escamas, peles e ossos de peixes. Desta maneira, a pesquisa buscou realizar um monitoramento 

tecnológico sobre as fontes naturais de colágeno, por meio de pesquisa bibliográfica, nas bases 

Scopus e Web of Science, e uma pesquisa tecnológica no Derwent. Foram usadas para a busca às 

palavras-chave collagen, fish, plant e font. Comparando os resultados gerais das buscas nas bases 

científicas e na base de patente, observa que o número de invenções na área é superior aos artigos. 

Confirma-se as áreas como de medicina e de alimentação mais interessadas nos benefícios destas 

tecnologias. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO PEQUIZEIRO (CARYOCAR BRASILIENSE 

CAMB.) 

AUTORES: GABRIEL MARTINS DE BARROS, MONALIZA SOUSA DOS ANJOS, 

VALDILÉIA TEIXEIRA UCHÔA, JOÃO BATISTA RAPOSO MAZULLO FILHO, AIRTON 

MENDES CONDE JUNIOR 

RESUMO: O Caryocar brasiliense Camb. (pequizeiro) é uma árvore típica brasileira com alta 

concentração de compostos fenólicos principalmente em seu fruto, de amplo uso popular para fins 
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nutricionais e medicinais. Nessa perspectiva a presente pesquisa teve como objetivo realizar uma 

prospecção tecnológica avaliando o panorama mundial de patentes depositadas. Foi utilizado o 

software de busca e análise Questel - Orbit, sendo incluídos os documentos que tinham “pequi”, 

“caryocar brasiliense” ou “pequizeiro” no título, resumo ou reivindicações. Foram identificados 128 

documentos de patentes, em 2002 houve os primeiros depósitos, desde então todos os anos houve ao 

menos um depósito. O principal país depositário foi o Brasil, os documentos identificados referem-

se em diferentes processos aplicados para a obtenção de produtos para conversão química, com 

aplicação principalmente na área gastronômica e/ou farmacêutica. Dessa forma, a pesquisa aponta 

interesse, principalmente brasileiro, no desenvolvimento de tecnologias atribuídas a esta espécie. 

 

TÍTULO: ANÁLISE PROSPECTIVA DE PATENTES DO USO DE ZIZIPHUS JOAZEIRO (JUÁ) 

AUTORES: ELADIO CESAR PINTO, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS 

RESUMO: O ziziphus joazeiro é nativo do Brasil, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, 

embora possa ser encontrada em diversas partes do mundo com climas secos e áridos. Segundo a 

literatura, a planta é utilizada na medicina popular, como em infusões para ação anti-inflamatória e 

em tônicos capilares para tratamento do couro cabeludo. Este artigo visa prospectar artigos em 

periódicos e publicações em patentes nacionais e internacionais, de modo a nortear desenvolvimento 

de novas formulações a partir do joazeiro. Para isto, foram realizadas pesquisas nas bases de dados 

da CAPES, Science Direct e Google Acadêmico, bem como usado o Orbit para busca de patentes. 

Ressalta-se a quantidade ainda pequena de patentes (14 no mundo, sendo 6 brasileiras) na temática, 

quando comparada com a quantidade de artigos (86) e que famílias de patentes com proteção país de 

prioridade internacional, como as americanas, estão protegidas também no Brasil, limitando a sua 

produção e comercialização onde é nativa. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO EM ALIMENTOS: NOVIDADES BIOTECNOLÓGICAS E POSSÍVEIS 

IMPACTOS NA SAÚDE, NO MEIO AMBIENTE E NO DIREITO 

AUTORES: ANDERSON DOS SANTOS VIDAL, HENRIQUE REGO MONTEIRO DA HORA, 

AUGUSTO EDUARDO MIRANDA PINTO, ROGÉRIO ATEM DE CARVALHO 

RESUMO: Apesar de o Brasil ser o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, ainda há 

muito o que avançar. Em descompasso com as múltiplas novidades biotecnológicas, a legislação 

nacional possui inconsistências. O objetivo deste trabalho é prospectar tecnologias com potencial de 

mudar como os alimentos serão produzidos e alertar sobre a necessidade de criação de normas 

vanguardistas, como o Projeto de Lei 8926/2017. A metodologia consistiu em analise patentária 

(pesquisa exploratória quantitativa), com gráficos e dados gerados pelo Orbit, análise da legislação 

vigente e de projetos de projetos de lei no site da Câmara de Deputados Federais e por fim, consulta 

de artigos no Scopus, ResearchGate eGoogleAcadêmico. Os resultados apontam que as novas 

biotecnologias necessitarão de mudanças no panorama jurídico e que têm possibilidade de melhorar 

a segurança alimentar de populações carentes, proporcionar maior preservação da biodiversidade e 

até mesmo auxiliar na prevenção de doenças da humanidade. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE O USO DA TÉCNICA DE BIORREMEDIAÇÃO 

PARA O RECUPERAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR DERIVADOS DO PETRÓLEO 

AUTORES: KAMILLA COSTA DE SOUSA, JOSÉ EDILSON DOS SANTOS JÚNIOR, 

VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS 
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RESUMO: Acidentes e vazamentos que envolvem produtos derivados de petróleo afetam bastante a 

natureza, sendo o solo fortemente prejudicado. Na busca por remediação, podem ser utilizados 

processos biológicos devido promissora relação custo/eficiência, com a devida consideração de 

fatores, como pH e umidade. Assim, este artigo tem como objetivo relatar os principais fatores 

envolvidos e os tipos de técnicas de biorremediação de solos contaminados por petróleo e seus 

derivados, bem como as principais iniciativas com geração de patentes. Foram identificadas 06 

famílias de patentes, com o primeiro pedido de proteção no Brasil, em 2007, pela Rhodia Poliamida 

& Especialidades, detendo a maior família de patentes depositadas em 07 organizações ou países. É 

também do Brasil a patente para um dispositivo móvel, concedida para o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo. Ao final, conclui-se pela viabilidade de aplicação da técnica e 

possibilidade de inovações incrementais. 

 

TÍTULO: BIOSSURFACTANTES: POTENCIAIS AGENTES BIORREMEDIADORES 

AUTORES: SIDNEI CERQUEIRA DOS SANTOS 

RESUMO: Os biossurfactantes são moléculas tensoativas que apresentam potencial como agente 

remediador de ambientes contaminados. A prospecção é uma ferramenta estratégica para identificar 

inovações tecnológicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as patentes que utilizam biossurfactante 

no processo de remediação microbiana de ambientes contaminados. A busca de dados tecnológicos 

foi realizada nas bases de dados do Questel Orbit, usando uma combinação de palavras-chave e 

códigos da Classificação Internacional de Patentes. Foram selecionadas 76 patentes para análise. A 

China foi a maior detentora de patentes. As inovações tecnológicas mais depositadas foram 

relacionadas com o biossurfactante ramnolipídeo, produzido por Pseudomonas aeruginosa. Esta 

pesquisa indica que o melhor cenário para desenvolvimento tecnológico é para remediação de metais 

pesados. 

 

TÍTULO: ESTUDOS DE PROSPECÇÃO RELACIONADOS À FORMULAÇÃO E PRODUÇÃO 

DE MATRIZ POLIMÉRICA PARA IMOBILIZAÇÃO DE BACTÉRIAS E USO EM 

BIORREMEDIAÇÃO 

AUTORES: CARLA JAQUELINE SILVA SAMPAIO, CRISTINA M. QUINTELLA, MILTON 

RICARDO DE ABREU ROQUE 

RESUMO: A imobilização consiste no aprisionamento físico de compostos ou células em uma matriz 

imobilizante. Este trabalho tem como objetivo realizar estudo de prospecção de patentes relacionadas 

à produção e formulação de matrizes para imobilização de bactérias e aplicação em biorremediação. 

Realizou-se a prospecção de patentes no banco de dados Espacenet® entre abril e maio de 2018, com 

palavras-chave: immobilization, bacterial immobilization e bioremediation. O C12N11/16 melhor 

contemplou o objetivo do trabalho, com 303 patentes depositadas. Houve depósito a partir de 1968. 

Os Estados Unidos possui 22 patentes e o Brasil apenas 3. Do total, 45% das patentes são depositadas 

por pessoa física, 41% por empresas e apenas 14% por universidades e institutos. Os códigos 

encontrados envolvem a formulação de matriz polimérica, imobilização e produção de enzimas e 

cultivo de microrganismos. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias 

relacionadas a matrizes poliméricas imobilizantes de células bacterianas para aplicação em 

biorremediação. 

 

TÍTULO: BIOPROCESSOS DE CO-CULTIVO MICROBIANO MISTO: AVALIAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE PATENTES 



 

Página 108 de 136 

 

 

AUTORES: PLÍNIO RIBEIRO RODRIGUES, SÂNZIO BRANDOLLE SANTANA 

GONÇALVES, JANICE IZABEL DRUZIAN 

RESUMO: Este estudo apresenta uma investigação de patentes para detecção de tendências 

tecnológicas e de mercado em bioprocessos e síntese de bioprodutos utilizando mais de uma cultura 

microbiana no meio de cultivo. Patentes de 1909 a 2017 foram coletadas e uma função sigmoide de 

dois estágios foi ajustada com sucesso (R2 = 0,997) para modelar os documentos prospectados, 

contribuindo para melhor compreensão do estágio de desenvolvimento da técnica avaliada. Foram 

encontradas 632 patentes diferentes, publicadas principalmente nos Estados Unidos e China. O setor 

empresarial foi responsável pelo desenvolvimento de 50% das invenções. O desenvolvimento da 

técnica está aumentando rapidamente após um período de crescimento lento (1909 a 1997), 

impulsionado principalmente por indústrias de produção de químicos de base biológica e 

biocombustíveis. O uso de micróbios mistos no co-cultivo em bioprocessos e síntese de bio-produtos 

revelou alto potencial. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DE DOCUMENTOS DE PATENTES RELACIONADOS À 

PRODUÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS FERMENTADA DE FRUTAS 

AUTORES: RENATA TORRES DOS SANTOS E SANTOS, CLÍVIA DANUBIA PINHO DA 

COSTA CASTRO, ANA CECILIA POLONI RYBKA, ALINE TELLES BIASOTO MARQUES 

RESUMO: Com o avanço tecnológico, a produção mundial de frutas apresenta um crescimento 

contínuo, citando seu beneficiamento na elaboração de bebidas alcoólicas. Esta prospecção 

tecnológica objetivou o mapeamento dos documentos de patentes que tangem a elaboração de bebidas 

alcoólicas fermentada de frutas, utilizando as bases de dados online EPO e INPI, combinando os 

descritores fermented* fruit* e wine* com os códigos de classificação internacional C12G3/00 e 

C12G3/02, e as palavras-chave fermentado de fruta, fermentado alcoólico e vinho de fruta. 

Constatou-se 344 patentes no período de 2003 e 2018. A China destacou-se por deter 

aproximadamente 95% dos documentos selecionados; bem como, por apresentar a maior 

representabilidade nos principais inventores e depositantes (instituições acadêmicas e indústrias). O 

mirtilo, a amora e o kiwi foram as frutas mais representativas, seguidas da ameixa, pera e manga. A 

partir da análise dos resultados, verificou-se que uma tendência ao crescimento de depósitos 

patentárias na área de bebidas. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DA TECNOLOGIA INTITULADA “BARRA COM 

ESFERAS VIRTUAIS E SUA APLICAÇAO EM TESTES DE DESEMPENHO DE MÁQUINAS 

DE MEDIR POR COORDENADAS” 

AUTORES: KRISHNA AUM FARIA, CARLOS ROBERTO VALERIANO JUNIOR, IAGO 

FARIAS LORA, RAQUEL SANTOS, PAULO GUSTAVO BARBONI DANTAS NASCIMENTO, 

GRACE FERREIRA GHESTI 

RESUMO: O presente artigo realizou a prospecção tecnológica da tecnologia que foi protegida 

intitulada “barra com esferas virtuais e sua aplicação em testes de desempenho de máquinas de medir 

por coordenadas” de titularidade da Fundação Universidade de Brasília. O nível de maturidade da 

tecnologia (TRL) encontrava-se entre os níveis 3 e 4. Portanto, demanda mais investimento para 

poder chegar ao mercado em grau de competitividade. A análise buscou avaliar o potencial 

mercadológico da tecnologia em nível mundial, com buscas tanto em bases internacionais de patentes, 

como de artigos. O país que mais depositou patentes foi a Rússia, em virtude de sua corrida espacial 

e de seus esforços militares. Quanto aos depositantes, percebeu-se uma maior concentração de 

empresas, em detrimento de universidades e centros tecnológicos. Todavia, a quantidade de artigos 
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publicados é muito mais significativa do que a de depósitos de patentes, inferindo-se que o tema 

abordado desperta mais interesse da academia do que da indústria. Por fim, constatou-se que a 

tecnologia se encontra obsoleta em relação a outras já comercializadas. Portanto, um contrato de 

transferência de tecnologia por meio de know how pode ser mais plausível e economicamente mais 

viável. 

 

TÍTULO: EVALUATION OF INNOVATIVE CAPACITY IN THE INDUSTRY IN THE USE OF 

ALGAE ON BRAZILIAN PATENTARY OPTICAL 

AUTORES: MARCELLO REIS, GERMANA NOGUEIRA, RAFAELLY RIOS 

RESUMO: The study of the application of Algae in industrial products and processes has been of 

great relevance during the XXI century, mainly using renewable natural resources in the industrial 

chain, resulting in the obtaining of molecules in which they have economic profit, besides the use of 

biomass as part of processes or in the formation of products with added value. In order to evaluate 

the innovative capacity of the technologies involved in this scenario, we used the data of the patent 

documents extracted from the INPI-BR database where 362 documents were selected of patents being 

123 related to subjects related to the topic algae in the industry deposited between the period of 2004 

to 2016, being 48 on obtaining algae compounds, 29 on algae treatment, 23 on algae production and 

23 on algae as a component of the product . It was found that the patent documents had more incident 

of origin in the American and Brazilian offices, having as its greater depository, the American 

company Heliae Dev LLC. 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE KIT PARA MONITORAMENTO AUTOMÁTICO 

DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM INCUBADORAS, COM CONTROLE DE ILUMINAÇÃO, 

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS 

AUTORES: LÍVIA PEREIRA DE ARAÚJO, VICTOR SEABRA DORNAS, GRACE FERREIRA 

GHESTI 

RESUMO: O presente artigo se propõe a realizar uma avaliação tecnológica de um kit para 

monitoramento automático de amostras biológicas em incubadoras, equipado com um sistema de 

controle para iluminação, aquisição, armazenamento e transmissão de imagens. situa-se no campo 

dos equipamentos laboratoriais para monitoramento de amostras biológicas para análises realizadas 

nas áreas médica, biológica, veterinária e farmacológica. trata-se de um pedido de patente 

denominado “Kit para monitoramento automático de amostras biológicas em incubadoras, com 

controle de iluminação, aquisição, armazenamento e transmissão de imagens” depositado junto ao 

instituto nacional da propriedade industrial (INPI) em 26 de outubro de 2015 de titularidade da 

Fundação Universidade de Brasília (FUB) e da empresa Eletrospitalar comércio e assistência técnica 

possuindo o número BR 10 2015 027100 0. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NA ÁREA DE PAISAGENS SONORAS 

(SOUNDSCAPE) 

AUTORES: JOÃO PAULO LIMA SANTOS, JORDANA TEIXEIRA DA SILVA, MARIA LUCIA 

GONDIM DA ROSA OITICICA, EDILSON PONCIANO DE LIMA CORREIO 

RESUMO: O campo de estudo em paisagem sonora (soundscape), que considera a percepção do 

usuário ao ambiente acústico dentro de um contexto, está ganhando força nos últimos anos, em função 

da necessidade em superar a abordagem do gerenciamento dos ambientes urbanos baseados apenas 

em políticas de controle do ruído. Com isso, houve um aumento no número de publicações científicas 
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e tecnológicas relacionadas ao soundscape. O presente trabalho visa a apresentação de cenários 

prospectivos ligados ao desenvolvimento de tecnologias soundscape nas bases de patentes e 

científicas. Os resultados da prospecção tecnológica em bases de patentes indicam que os 

desenvolvimentos ligados a temática soundscape são relativamente novos, tendo em vista que 44,4% 

dos depósitos de patentes estão concentrados nos últimos 5 anos. A produção científica atingiu o 

percentual máximo em 2018, que coincidiu com a publicação da segunda parte da norma ISO 

12913:2, que trata de procedimentos para avaliação da paisagem sonora. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE MÉTODOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

CONTENDO CORANTES E PIGMENTOS 

AUTORES: JOSÉ LUIZ CUNHA CORDEIRO, SUZANA MODESTO DE OLIVEIRA BRITO 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo a busca de anterioridade sobre métodos de tratamentos 

de água contendo corantes e pigmentos utilizando as bases de dados Espacenet e ScienceDirect. A 

metodologia consistiu na associação das palavras dye*, pigment*, treatment*, water* e method*, 

encontrando um total de 296 patentes e 25.792 trabalhos de divulgação científica. A China, o Reino 

Unido e os Estados Unidos foram os países que mais se destacaram no depósito de patentes relativas 

ao tema, indicando que tais países estão seguros com a apropriação de seus conhecimentos. A partir 

da análise das patentes verificou-se que os métodos para a remoção de corantes e pigmentos do meio 

aquoso são pouco explorados, tendo alto potencial para gerar inovação. A partir da análise dos 

trabalhos científicos publicados verificou-se que existe um grande número de publicações referentes 

ao tema e que os artigos originais são a forma de maior divulgação do mesmo. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIAS VERDES COM FOCO EM GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS 

AUTORES: LUIZ NUNES FILHO, RAIMUNDO NONATO MACEDO DOS SANTOS 

RESUMO: A prospecção de tecnologias limpas contribui não só para o processo de planejamento e 

investimento em tecnologia com menor risco, trata-se também de uma questão de responsabilidade 

social. Tratar essa temática implica em averiguar como abrandar os problemas ambientais sem 

prejudicar o desenvolvimento tecnológico. Logo, investiga-se o desenvolvimento de tecnologias 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos a partir dos resultados do Programa Patentes Verdes do 

INPI como forma de auxiliar no cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Para tanto, utiliza-se do método de abordagem quantitativo a partir de um procedimento exploratório-

descritivo em fontes de informação tecnológica disponíveis na base de patentes do INPI. Neste 

sentido, através da análise petentométrica foi possível verificar empresas e inventores independentes 

com resultados positivos e crescentes no desenvolvimento de tecnologias verdes voltadas para o 

gerenciamento de resíduos, com destaque para as tecnologias classificadas na área química. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

PROBLEMAS EM TUBULAÇÃO HIDRÁULICA 

AUTORES: CESAR VICTOR PEREIRA PORTELA, RODRIGO DIAS DOS SANTOS, MARCIO 

INOMATA CAMPOS, GABRIELA SILVA CERQUEIRA 

RESUMO: Estudo prospectivo de um sistema capaz de localizar e identificar problemas em 

tubulações hidráulicas através de sensores de captação, acompanhado de monitoramento externo de 

todo o sistema hidráulico. Com o objetivo de selecionar um número expressivo de patentes referentes 

à área da pesquisa, foi realizado um levantamento de dados, obtendo um número de 855 patentes a 
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serem analisadas. Assim, a partir do processo de análise, dos documentos de patentes selecionados, 

referentes à sistemas hidráulicos, foi possível o aprofundamento, em função dos procedimentos 

adotados pelos autores, do presente estudo. Como consequência da busca por documentos de patentes 

alusivos a detecção de problemas em tubulações hidráulicas, é possível concluir que essa tecnologia 

está em crescimento em relação ao decorrer dos anos. 

 

TÍTULO: MARCA E RELACIONAMENTO COMO EVIDÊNCIA DE INOVAÇÃO DE 

MARKETING PELAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE PANIFICAÇÃO EM TERESINA-PI 

AUTORES: ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA, HELANO DIÓGENES PINHEIRO 

RESUMO: A presente pesquisa busca identificar a presença da Inovação de Marketing nas Micro e 

Pequenas Empresas - MPE’s do seguimento de Panificação em Teresina-PI. A gestão da Inovação de 

Marketing nos negócios através da relação entre as Dimensões “Marca” e “Relacionamento” pelas 

empresas aos seus clientes é objeto de estudo deste artigo, no intuito de identificar as principais 

estratégias utilizadas pelas MPE’s no mercado, coletar informações do posicionamento adotado pelas 

MPE’s quanto à utilização da Inovação de Marketing e evidenciar a relação entre “Marca” e 

“Relacionamento” pelas MPE’s através das ações implementadas. A metodologia utilizada nesta 

pesquisa é a quantitativa, considerando também as análises das observações e interações do 

pesquisador ao longo do processo de atendimento. Os resultados da pesquisa permitiram reconhecer 

um maior envolvimento das MPE’s para ações representadas na dimensão “Marca”, confirmando 

evidências de Inovação de Marketing para o seguimento de Panificação em Teresina-PI. 

 

TÍTULO: A PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA NO PROCESSO DE INOVAÇÃO: UMA ANÁLISE 

DA IMPORTÂNCIA DESSA FERRAMENTA PARA OS NITS 

AUTORES: JULIANA ALICE GOMES 

RESUMO: O presente trabalho é um estudo sobre a prática de prospecção tecnológica, destacando as 

ferramentas aplicadas a atividade.  Foram obtidas informações em diferentes fontes de pesquisas, 

cujos temas guardam afinidade com o assunto em epígrafe. Verificando-se que quando se trata de 

ferramentas de prospecção tecnológica, muitos são os trabalhos publicados envolvendo ferramentas 

de gestão e negócios. Revelando a natureza estratégica, comercial   e   mercadológica de sua prática, 

e o importante papel na pavimentação de caminhos mais assertivos e promissores rumo a inovação. 

Evidenciando  a  importância  de sua prática  para  os  Núcleos  de  Inovação Tecnológica  (NIT), 

considerado-se a missão  institucional  desses  mecanismos,  não  só  para  a tomada de decisão quanto 

a continuidade pela proteção intelectual, mas também no que tange ao sucesso  dos  esforços  futuros  

destes  ambientes  que  objetivam  a  integração  entre  a  iniciativa pública  e  a privada,  por  meio  

da  transferência  de  tecnologias  desenvolvidas  pelos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT). 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DE BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

UTILIZADAS NA BUSCA DE ANTERIORIDADE NAS AREAS DE CIÊNCIAS DA VIDA 

AUTORES: JANIO RODRIGO SANTOS, ANGELA MACHADO ROCHA 

RESUMO: A realização de estudos de viabilidade patentária de invenções em Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NITs) de instituições de Ciência e Tecnologia envolvidas com pesquisas nas áreas de 

ciências da vida  não tem sido uma tarefa fácil devido suas  particularidades. Aliado a isso, o grande 

número e a inespecificidade de algumas bases científicas e tecnológicas usadas para tais estudos, pode 

gerar resultados falsos positivos no tocante dos requisitos e condições de patenteabilidade de novas 

criações. Portanto, a finalidade do estudo foi identificar as principais bases científicas e tecnológicas 
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utilizadas na busca de anterioridade  de tecnologias das áreas de ciências vida, especialmente ciências 

da saúde e ciências e biológicas. Os resultados indicaram que o Espacenet, INPI, Patentscope, USPTO 

e Web of Science foram às bases mais utilizadas na realização de estudos patentários e busca de 

anterioridade sugerindo sua utilização na recuperação de documentos das áreas acima especificadas. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO DE TECNOLOGIA 

APLICADAS A ATIVOS INTANGÍVEIS 

AUTORES: DANILO BOTELHO LANNES FOCHESATTO, OLIVAN DA SILVA RABÊLO, 

JOSIEL MAIMONE DE FIGUEIREDO 

RESUMO: O presente trabalho realizou uma prospecção de metodologias de valoração de tecnologia 

aplicadas a ativos intangíveis realizada por meio de revisão de literatura de artigos e dissertações. 

Verificou-se que é necessária a distinção entre os processos de avaliação e de valoração de tecnologia, 

uma vez que são etapas correlatas, mas distintas, a serem percorridas para se alcançar a transferência 

de tecnologia. O trabalho apresenta as principais metodologias empregadas na valoração de 

tecnologias e analisa cada uma delas, apontando seus pontos fracos e fortes. Foi identificado que 

metodologias de fácil utilização (especialmente as que abordam os custos de desenvolvimento da 

tecnologia) muitas vezes não captam todas as nuances da valoração, e, por conta disso, vêm sendo 

complementadas com a crescente utilização de metodologias mais complexas (como as abordagens 

de valoração ativos pela renda). 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE FERRAMENTAS DE ALERTA DE DEPÓSITO 

DE PATENTES 

AUTORES: EDILSON PONCIANO DE LIMA, JOÃO PAULO LIMA SANTOS, ERIVALDO 

OLIVEIRA DE MATOS, FRANCISCO MEDSON LIMA MAIA, JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR 

FILHO, VINÍCIUS JOSÉ FERRO GOMES, WAGNER GONÇALVES E SILVA, JOÃO LUIS 

SIMÕES LESSA CLARK 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma prospecção 

tecnológica on-line em busca de registros de programas de computador ou patentes de softwares 

desenvolvidos para o monitoramento de depósito de documentos de patentes e geração de alertas 

tecnológicos, visando conhecer a evolução anual destes depósitos, a participação de países ou 

instituições e a classificação Internacional de Patente mais recorrente nestes documentos. O uso de 

ferramentas computacionais pode auxiliar no acompanhamento das tendências e do estado da arte de 

tecnologias, na manutenção dos direitos de propriedade intelectual e na tomada de decisões, 

conferindo aos usuários vantagens estratégicas através de alertas customizados com informações 

obtidas a partir de documentos de patente publicados. Esta prospecção tecnológica buscou pelos 

termos: patente, alerta, monitoramento e software na base nacional de registro de programa de 

computador do INPI e nas bases internacionais de patentes EPO, WIPO e LENS. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: UM MAPEAMENTO DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

AMAZONAS (2015-2019) 

AUTORES: EMMILLE ARRUDA DIOGENES, FRANÇOAN OLIVEIRA DIAS, LAYDE 

DAYELLE DOS SANTOS QUEIROZ, FABIANA LUCENA OLIVEIRA 

RESUMO: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), atendendo 

à Lei n.º 10.973/2004, Lei da Inovação, criou o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), órgão 
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vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (PPGIT). O objetivo 

deste estudo foi analisar a atuação do IFAM, com relação ao desenvolvimento da propriedade 

intelectual no período de 2015 a 2019. Quanto à metodologia, realizou-se por meio de estudo de caso, 

sendo que para atingir os objetivos do estudo realizou-se buscas bibliográficas e documentais. Os 

resultados apontam que o IFAM realizou no período de 2014 a 2019, o quantitativo de 25 depósitos 

para registro junto ao INPI, sendo 2 marcas, 18 patentes e 5 programas de computador. Este estudo 

identifica as áreas que necessitam de maior atenção e investimento em processos inovativos, por meio 

de um mapeamento da propriedade intelectual do IFAM a partir da criação do seu NIT. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA DA ALFABETIZAÇÃO E DO 

LETRAMENTO CIENTÍFICO NAS BASES INDEXADORAS E PATENTES NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

AUTORES: FRACILUCE SOUTO RODRIGUES, CARLOS ALBERTO MACHADO DA ROCHA 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é prospectar a produção científica e tecnológica brasileira e 

internacional na área da Alfabetização e do letramento científico a partir da análise de artigos 

científicos publicados em periódicos e anais de congressos indexados nas bases de dados da Web of 

Science (WoS); SciELO; Elsevier B. V/Scopus; Dialnet e Diretory of Opens Acess Journals - DOAJ 

e também nas bases de patentes nacionais e internacionais Os dados foram tratados por meio de 

gráficos gerando informações estatísticas, quantitativas e qualitativas. As informações coletadas com 

a pesquisa demonstram que o Brasil, embora realize alguns debates sobre o letramento científico e 

tente se alinhar às metas internacionais de desenvolvimento científico e tecnológico, ainda mantém 

um grande hiato em relação à média internacional no desempenho da pesquisa científica e 

tecnológica. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE O TEOR DE SUBSTÂNCIAS COMERCIAIS 

(QUEROSENE, AGUARRÁS E ÓLEO LUBRIFICANTE) COMO ADULTERANTES DO ÓLEO 

DIESEL COM ÊNFASE EM FLUORESCÊNCIA 

AUTORES: LUCAS S. N. RODRIGUES, PAMELA RODRIGUES, ALESSANDRA TANAJURA, 

CRISTINA M. QUINTELLA 

RESUMO: O óleo diesel adulterado com substâncias comerciais emite gases nocivos à saúde humana 

e ao meio ambiente quando utilizados nos motores dos automóveis. Diante de tal situação fica 

evidente a necessidade do controle do uso de adulterantes em combustíveis. Tal ação pode ser 

realizada por espectroscopia de infravermelho (FTIR), espectrofluorimetria, e fluorescência induzida 

por Led (FIL). Portanto, este trabalho teve como objetivo realizar uma busca por documentos de 

patentes que abordam os métodos na determinação dos adulterantes do óleo diesel com substâncias 

comerciais (aguarrás, querosene e óleo lubrificante). A partir do presente trabalho se verificou que a 

primeira patente foi depositada no ano de 1973, este que foi o ano no qual ocorreu a crise mundial do 

petróleo e observou-se que nos últimos 4 anos teve um auto crescimento do deposito de patentes, com 

grande destaque para o ano de 2014, devido ao aumento do preço do óleo diesel. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES PARA EQUIPAMENTO DE 

SEGURANÇA CONTRA GASES TÓXICOS E INFLAMÁVEIS 

AUTORES: DORIVAL TAVARES DA CAMARA JUNIOR, ERIC FREITAS SANTOS, MARCIO 

INOMATA CAMPOS, GABRIELA SILVA CERQUEIRA 
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RESUMO: Trabalho realizado a fim de verificar o avanço tecnológico na área de segurança contra 

gases tóxicos e inflamáveis, com interesse na análise de dispositivos totalmente automáticos, 

programáveis e autônomos, de uso pessoal e industrial. No intuito de realizar o trabalho foram 

definidas estratégias de pesquisa aplicadas ao banco de dados europeu EspaceNet que resultou em 

683 patentes exportadas, sendo essas analisadas por meios de gráficos que representassem aspectos 

relevantes do mercado. Após esses resultados verificou-se a necessidade de uma análise qualitativa 

individual de cada patente, feita por meio do resumo e classificada pelo nível de relação com um 

dispositivo idealizado, após aplicado esse filtro reduziu a 70 patentes a serem examinadas. Em suma, 

os resultados mostraram que a tecnologia está em difusão, e consequentemente as aplicações foram 

ampliadas com novos produtos, sendo a maioria de nacionalidade chinesa. 

 

TÍTULO: ROADMAP TECNOLÓGICO PARA O TRATAMENTO DO RESÍDUO BORRA DE 

TINTA 

AUTORES: FERNANDA MANOSSO, REJANE SARTORI, WILKER CAETANO 

RESUMO: A geração de resíduo sólidos é considerada um ponto de preocupação da sociedade devido 

a quantidade de rejeitos produzidos e a poluição causada pela sua destinação, principalmente nos 

recursos hídricos e solo. Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo de prospecção tecnológica 

sobre o tratamento de borra de tinta por meio de um Roadmap Tecnológico. O estudo de prospecção 

tecnológica foi realizado em pesquisas publicadas em forma de artigos científicos na base de dados 

Scopus@ e registros de patentes obtidos por meio da plataforma Orbit@. O aproveitamento do rejeito 

como aditivos em outros materiais, principalmente na segregação em materiais de construção civil, 

como cimento e cerâmica, destacou-se em médio e longo prazo. Já em curto prazo, o método de 

destinação final, apenas para minimizar os impactos ambientais, como incineração e aterro, são 

determinantes como forma de tratamento para o resíduo. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO PROSPECTIVO DOS PROCESSOS TERMOQUÍMICOS QUE 

UTILIZAM BIOMASSA 

AUTORES: MUNIQUE GONÇALVES GUIMARÃES, MARA RUBIA DA SILVA MIRANDA, 

MÁRIO MANUEL GONÇALVES DA COSTA, GRACE FERREIRA GHESTI 

RESUMO: A recuperação de energia utilizando a biomassa tem sido amplamente pesquisada. Das 

tecnologias de conversão, a combustão é amplamente comercializada, sendo responsável pela maioria 

dos depósitos de patentes. A liquefação é muito parecida com a tecnologia da pirólise, porém é robusta 

e cara. A pirólise e a gaseificação constituem importantes processos termoquímicos na produção de 

carvão, bio-óleo e gases, que além de agregar valor ao subproduto, diversificam as aplicações 

energéticas. Apesar do estudo destas tecnologias de conversão não ser recente, ainda existem 

problemas associados a essas rotas, como por exemplo, o uso de diversos tipos de biomassa. Um 

estudo prospectivo sobre processos termoquímicos com ênfase em biomassa é apresentado sob duas 

perspectivas: indicadores tecnológicos baseados em documentos patentários e indicadores científicos 

baseados em artigos científicos indexados. Este trabalho tem o objetivo de estabelecer perspectivas 

das tecnologias empregadas termicamente e discutir como está a pesquisa destas nos últimos 5 anos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNÓLOGICA DE CATALISADORES EMPREGADOS EM 

REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO E ESTERIFICAÇÃO 
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AUTORES: NÍVEA DOS SANTOS BRAINER, WEDJA TIMÓTEO VIEIRA, ROSANA 

CORREIA VIEIRA, RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA DE HOLANDA, TATIANE LUCIANO 

BALIANO, JOÃO INÁCIO SOLETTI, SIMONI MARGARETI PLENTZ MENEGHETTI 

RESUMO: Nos processos industriais, os catalisadores exercem um papel importante, pois em geral 

aceleram a velocidade de reação e auxiliam na obtenção do produto desejado. Na área da oleoquímica, 

esses materiais atuam em reações de transesterificação e esterificação produzindo diversos compostos 

como biocombustíveis, via rotas sustentáveis. Nesse contexto, neste trabalho foi realizado um 

levantamento prospectivo tecnológico de catalisadores que são utilizados em reações de 

transesterificação e esterificação, para aplicação em diversos segmentos. As buscas foram realizadas 

em patentes e artigos em diferentes bases de dados. No Scopus foram encontrados 719 documentos, 

utilizando as palavras-chave Catalyst AND transesterification AND esterification, enquanto que no 

Patent Inspiration foram 216 patentes. No quesito número de patentes, os países líderes em depósitos 

são os Estados Unidos com 98 patentes e o Japão com 44. 

 

TÍTULO: PRODUÇÃO DE CARVÕES ATIVADOS DERIVADOS DE BIOMASSA E SUA 

APLICAÇÃO EM PROCESSOS DE ADSORÇÃOPRODUÇÃO DE CARVÕES ATIVADOS 

DERIVADOS DE BIOMASSA E SUA APLICAÇÃO EM PROCESSOS DE ADSORÇÃO 

AUTORES: JOSÉ LUIZ CUNHA CORDEIRO, RAILDO ALVES FIUZA JUNIOR 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivos principais a busca de anterioridade sobre a produção de 

carvões ativados derivados de biomassa e sua aplicação em processos de adsorção, além de apresentar 

uma visão geral do estado atual de tecnologias nesta área de estudo. Para fazer o estudo de prospecção 

tecnológica, associou-se as palavras-chave biomas*, adsorpt* e activ* carbon*, obtendo 181 patentes 

e eliminando-se as patentes que não foram o foco deste trabalho, obtivemos 177 registros. A China 

foi o país que mais se destacou nesta área, com o maior número de documentos de patentes 

depositados no grupo estudado, indicando que tal país esta seguro com a apropriação de seus 

conhecimentos. A partir da análise dos resultados encontrados na prospecção, verificou-se que a 

produção de carvões ativados derivados de biomassa e sua aplicação em processos de adsorção é 

ainda pouco explorado consistindo de oportunidades para estudos posteriores. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO ÁCIDO CAURENOICO, UM 

DITERPENO BIOATIVO 

AUTORES: CARLOS ALBERTO MACHADO DA ROCHA, NÚBIA LORENA FARIAS 

RABELO, ADAILSON MONTEIRO RODRIGUES, SIMONE MACHADO DA ROCHA, 

HERALD SOUZA DOS REIS 

RESUMO: A presente prospecção aborda a atividade biológica do ácido caurenoico, com ênfase nas 

aplicações farmacológicas e terapêuticas. Nesta prospecção científica e tecnológica dos últimos 20 

anos, realizou-se um levantamento bibliográfico e dos processos de pedidos de patentes a nível 

nacional e internacional. Na prospecção de artigos, foram utilizadas bases de dados eletrônicas 

científicas (Scielo e PubMed). Para busca de pedidos no Brasil, utilizou-se a base do INPI e para as 

patentes internacionais utilizou-se a plataforma LENS, com o uso das palavras-chave “ácido 

caurenoico” e “kaurenoic acid” nos campos de busca “título” e “resumo”. Nessa perspectiva 

verificou-se o aumento de publicações de artigos tornando visível o crescente interesse científico e 

tecnológico pelo ácido caurenoico, porém o estudo mostra que ainda há um amplo espaço para 

pesquisas aplicadas referentes à Farmacologia e seu efeito terapêutico como anti-inflamatório e 

anticâncer. 
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TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DA PATENTE BR 102014029616-6 A2: VEÍCULOS 

PARA TINTAS DE IMPRESSÃO 

AUTORES: CARLA FRADE DE PAULA CASTRO, REGINA COELI ANDRADE MARQUES, 

STENIO DINIZ 

RESUMO: O presente artigo realiza uma prospecção tecnológica e científica do pedido de patente 

intitulado "processo de obtenção de biopolímero iônico a partir de biopolímeros provenientes do 

tratamento térmico de materiais graxos”, de titularidade da Fundação Universidade de Brasília, com 

o intuito de fornecer subsídios para uma gestão estratégica do pedido junto ao INPI. A busca por 

patentes foi realizada na base Orbit e a por publicações, na base Web of Science, a partir das palavras-

chave ink e printing. Em cada caso, foram analisados indicadores quantitativos referentes à 

distribuição temporal, geográfica e de autoria (depositantes de patentes ou organizações de pesquisa). 

O trabalho analisou ainda o grau de maturidade tecnológica da invenção, classificada como 

emergente, bem como seu grau de prontidão tecnológica, avaliado no nível TRL4. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO PROSPECTIVO DE MÉTODOS DE DESSULFURIZAÇÃO 

OXIDATIVA 

AUTORES: STEPHANIE CORREIA COSTA, ANDRÉIA ALVES COSTA 

RESUMO: A hidrodessulfurização é majoritariamente utilizada pelas indústrias petrolíferas para 

redução de compostos poluentes sulfurados em combustíveis como o diesel. Porém, esse 

procedimento só pode ser realizado em condições operacionais severas, as quais são onerosas e de 

difícil controle.  Nesse contexto, a dessulfurização oxidativa (ODS) surge como método de tratamento 

com custo significativamente mais baixo e condições reacionais mais brandas. Esse trabalho tem a 

finalidade de mapear métodos de dessulfurização oxidativa que vem sendo validados pela 

comunidade científica, assim como apontar uma tendência de pesquisa sobre as condicionantes que 

envolvem a operação. Para isso, foram utilizados métodos de prospecção tecnológica para verificar a 

metodologia de ODS mais eficaz disponível na literatura científica de três bancos de dados distintos. 

Notou-se que o peróxido de hidrogênio é majoritariamente adotado como agente oxidante e que as 

pesquisas atuais trabalham principalmente na síntese e funcionalidade de novos catalisadores e 

solventes extratores. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO DE APL DE GEMAS E JOIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO 

DF 

AUTORES: ALESSANDRO AVENI, ÂNGELO MAGALHÃES JUNIOR MAGALHÃES, 

CLAUDINA MARIA COSTA COSTA, LÚCIA DE ASSUNÇÃO DE ASSUNÇÃO 

RESUMO: O trabalho tem como objetivo pesquisar o APLs de Gemas e Joias na Região 

Metropolitana do Distrito Federal e verificar a possibilidade e o interesse na criação de uma Indicação 

Geográfica para este setor. No decorrer da pesquisa, bibliográfica e qualitativa, foi detectado que no 

DF existia inicialmente um APL de gemas e joias que foi desativado, permanecendo APL de Gemas 

e Joias na Região Metropolitana do DF, em Cristalina-GO. Analisa-se os destaques e tendências do 

mercado de joias no Brasil. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas, observação não 

participante e análise documental. Como resultado preliminar verificou-se que existem muitos 

problemas a serem superados, como a diversificação dos fornecedores pela rapidez de produção e 

competitividade que compromete a qualidade dos produtos. Foi evidenciado também a falta de 

incentivos fiscais para o crescimento do setor na Região. 
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TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE O USO DA CINZA DE CASCA DE ARROZ EM 

CATALISADORES HETEROGÊNEOS 

AUTORES: PATRICIA REGINA SOBRAL BRAGA, MARIANA ANDRADE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 

RESUMO: A cinza de casca de arroz (CCA) é um resíduo proveniente da agricultura e tem se 

mostrado como potencial poluidor. Esse artigo teve por objetivo realizar um estudo sobre a aplicação 

da CCA na síntese de catalisadores ou como suporte catalítico. Para tal, foi utilizada uma metodologia 

de prospecção realizada na perspectiva tecnológica, com busca no sítio do INPI e no sistema Orbit® 

Intelligence. O estudo tecnológico revelou que no sítio do INPI nenhuma patente estava relacionada 

ao uso de CCA como catalisador. Em relação a base de dados Orbit® Intelligence, a China se destacou 

como país com mais depósitos de patentes. Foram recuperadas 26 famílias de patentes, na qual se 

observou que o código C01B-039/02 é o principal representante. O mapeamento realizado mostrou 

que os estudos sobre CCA em síntese de catalisadores e/ou como suporte catalítico têm crescido com 

o passar dos anos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES SOBRE COMPOSIÇÃO À BASE DE 

SELOL EM MICRO E NANOEMULSÕES 

AUTORES: ESTELA A. RIBEIRO, AKSARA SOMCHINDA, RICARDO PEDROZA 

MARTIRENA, MARCIO LIMA DA SILVA, GRACE FERREIRA GHESTI, EDUARDO 

ANTONIO FERREIRA 

RESUMO: Selol é uma mistura oleosa de selenitetriacilglicerídeos que foi obtida como um composto 

semi-sintético contendo selenito. Selol é eficaz não só como terapia contra as células cancerígenas, 

mas também como aditivo alimentar funcional com propriedades nutracêuticas. Questões como 

toxicidade, maior biodisponibilidade e liberação controlada conduziram pesquisas recentes em 

formulações de nanocápsulas de selol. Este estudo propõe uma análise prospectiva sobre a tecnologia 

de nanocápsulas de selol desenvolvida pela UNB e com pedido de patente em fase de avaliação pelo 

INPI. Revela tendências no patenteamento de inovações sobre composições a base de selênio, quais 

empresas e instituições estão liderando o desenvolvimento de fármacos nutraceuticos e funcionais, 

bem como a distribuição geográfica e anual dos futuros mercados em crescimento. A metodologia 

utilizada analisa dados em pedidos de patentes e publicações científicas com a técnica TRL. Conclui-

se que esse tipo de fármaco é uma tecnologia com percentuais emergentes de transição da teoria à 

aplicação pratica. Muitas patentes do campo incluem invenções que podem ser aplicadas em 

diferentes indústrias. As universidades contribuem significativamente para a pesquisa relacionada 

com formulações farmacêuticas em campos específicos, com as universidades chinesas em posição 

dominante. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DO GRAFENO APLICADO A POLÍMEROS EM 

PATENTES 

AUTORES: CINTIA MARIA CARNEIRO FRANCO LIMA, GUILHERME DA MATA 

QUINTELLA, LÍLIAN MARIA TOSTA SIMPLÍCIO RODRIGUES 

RESUMO: O grafeno, alótropo do carbono, é um material estratégico e que apresenta uma 

diversidade de aplicações tecnológicas por conta das suas propriedades. A pesquisa das famílias de 

patentes foi realizada no banco internacional de dados europeu, com o auxílio do software Orbit, 

versão 2019, na classificação internacional C08F. A pesquisa foi realizada a partir dos dados de 

domínio tecnológico, produção anual de patentes, P&D e principais mercados de aplicação de 

polímeros em grafeno, principais players, e por fim, uma análise do status legal dessas patentes.  A 
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análise permitiu identificar tendências de contínuo desenvolvimento nesta tecnologia e constatar que 

os maiores players e os maiores investidores atuam nos mercados chineses. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA, COM ÊNFASE NAS ATIVIDADES BIOLÓGICAS 

NEMATICIDA E LARVICIDA, DO ÓLEO ESSENCIAL DO CRAVO-DA-ÍNDIA E DO 

EUGENOL 

AUTORES: PAULO SÉRGIO DE ARAUJO SOUSA, MARCIELE GOMES RODRIGUES, 

ELENICE MONTE ALVARENGA 

RESUMO: Neste estudo de prospecção, buscou-se mapear as atividades biológicas nematicida e 

larvicida do óleo essencial do cravo-da-Índia e do eugenol. A prospecção foi realizada nas bases de 

artigos científicos PubMed, Scielo, Scopus e Web of Science, como também nas bases de depósitos 

de patentes da EPO, INPI, USPTO e WIPO, para isso, foram utilizadas palavras-chave específicas e 

combinações conhecidas das palavras-chave. Após a realização das buscas nas bases de dados de 

artigos, notou-se que pouco vem sendo pesquisado sobre as aplicações nematicida e larvicida do óleo 

essencial do cravo-da-Índia e do eugenol, tendo poucos artigos publicados acerca de tais ações 

biológicas, sendo os mesmos encontrados em sua maioria em bases de artigos científicos 

internacionais. No que se refere às bases de depósitos de patentes nacionais e internacionais, 

identificou-se que não há nenhum depósito de patente acerca da atividade nematicida do óleo 

essencial do cravo-da-Índia e do eugenol, no entanto, algumas patentes elucidam o potencial larvicida 

do eugenol, demonstrando que há grandes oportunidades de pesquisas com as atividades biológicas 

do óleo essencial do cravo-da-Índia e o eugenol. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO P&D BRASILEIRO COM USO DA NANOTECNOLOGIA EM 

MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO: PESQUISAS, TECNOLOGIAS E PRODUTOS 

AUTORES: TIAGO GIURIATTI, MANUEL ADALBERTO ALFARO DE PRÁ, FERNANDO 

RICHARTZ, EDUARDO LUIZ GASNHAR MOREIRA 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica de relações entre Instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas brasileiras acerca de pesquisas envolvendo nanotecnologia 

com aplicação ao desenvolvimento de medicamentos para uso em seres humanos. Especificamente, 

buscou-se apresentar o processo de inovação promovido pela nanotecnologia nas pesquisas de origem 

brasileira, por meio do levantamento de linhas de pesquisas, depósitos de patentes, tecnologias 

desenvolvidas, transferências desses conhecimentos, ensaios clínicos em andamento e concluídos, os 

quais resultaram, em produtos de origem nacional.  Fora observado que as empresas brasileiras, em 

termos de depósitos de patentes, apresentam números incipientes, embora um número expressivo 

destes depósitos são oriundos de parceria com ICTs brasileiras. Em especial, algumas empresas 

brasileiras realizaram ensaios clínicos com parcerias de ICTs, resultando no desenvolvimento de 

produtos de origem brasileira. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA DENGUE NO ESTADO DO 

MARANHÃO E O USO MEDICINAL DO CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE) NO 

TRATAMENTO 

AUTORES: FRANCISCO SANTOS PEREIRA, CYNTHIA LOHANNE LIMA DE SOUSA, 

FELIPE BARROS LIMA, DAUANE DIAS DE SOUSA, WESLLEY CARVALHO LIMA, 

JAKELLINE NASCIMENTO CAMPELO, JEFFERSON ALMEIDA ROCHA 
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RESUMO: A dengue tornou-se hoje uma das principais enfermidades, a transmissão da doença ocorre 

através de picadas do mosquito fêmea infectado com o vírus da dengue. A maneira mais usual ao 

controle da doença é a aplicação de produtos, o que podem resultar na resistência do mosquito. Nesta 

perspectiva, objetivou-se realizar uma prospecção científica e tecnológica da dengue, enfatizando o 

Estado do Maranhão e o uso do cajueiro (A. occidentale) no combate ao vetor. Foram realizadas 

buscas de patentes nos bancos de dados: Bireme, ACS, Scopus, Science Direct, Web of Science, 

PuBMed, Scielo, Google Acadêmico e INPI. Estudos atuais indicam que o líquido da castanha de 

caju extraído da planta. A. occidentale tem mostrado um princípio ativo com o potencial larvicida no 

controle do mosquito. Portanto, deseja-se com este estudo encontrar novas formas de combater o 

vetor da dengue através da castanha de caju que demostrou possuir um grande potencial larvicida. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES RELACIONADAS A ROBÔS 

CIRÚRGICOS APLICADOS EM CIRURGIAS HUMANAS NO BRASIL 

AUTORES: CLÁUDIO LISBOA DOS SANTOS, FÁBIO FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS, 

MARLON LACERDA XAVIER, RAPHAEL OLIVEIRA PIMENTEL, LILIAN MARIA TOSTA 

SIMPLÍCIO RODRIGUES 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer uma prospecção tecnológica de patentes 

relacionadas a robôs cirúrgicos aplicados em cirurgias humanas no Brasil. Para tanto foi utilizado o 

software “Orbit Intelligence”, da Questel, pesquisando por meio das palavras-chave: “surgical”, 

“robot”, “human” associadas entre si com o conector booleano “AND” e aplicadas sobre uma 

classificação específica, A61B 34/30. Os resultados encontrados demonstram um crescente 

investimento na área de inovação em P&D no setor nos últimos 20 anos, bem como apresentam a 

China como detentora do maior número de depósitos de patentes, um total de 58, deixando o Brasil 

com a modesta 17ª posição, responsável por apenas 09 depósitos. Diante dessas considerações este 

trabalho acadêmico tem como objetivo conhecer os principais indicadores dos avanços do setor 

robótico em cirurgias humanas, onde seus resultados podem fornecer subsídios estatísticos orientados 

para proteção dos investimentos, ao apontar oportunidades e resultados expressivos para aqueles que 

seguem esse caminho e vêm protegendo seus investimentos via patentes. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO DE TECNOLOGIAS APLICADAS Á ÁREA DA SAÚDE 

UTILIZANDO O ZEBRAFISH: PANORAMA DOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

AUTORES: CLÁUDIA BEATRIZ LOPES ALMEIDA, TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS, 

JÉSSICA TAIANE GOMES GREGÓRIO, SANNYELE ALCANTARA EMILIANO, THIAGO 

BARROS CORREIA DA SILVA, PIERRE BARNABÉ ESCODRO 

RESUMO: Este trabalho aborda como a prospecção tecnológica pode ampliar visão estratégica da 

produção de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) através do depósito de patentes quando o 

Zebrafish é utilizado como modelo experimental em pesquisas. A prospecção foi realizada em bases 

de dados patentários nacionais e internacionais, os resultados evidenciaram que o Brasil registrou 

duas patentes mostrando uma baixa concentração de proteção de tecnologias utilizando o Zebrafish. 

Observou-se ainda que destas, apenas uma era voltada para a área da saúde. As parcerias entre 

instituições de ensino e empresas foram as que se destacaram tanto no cenário nacional como 

internacional, apresentando na última década um acréscimo de 68,90% (6.738 registros), entretanto 

houve no Brasil uma ausência total de depósitos no último triênio. Para que o Brasil alcance um papel 

de destaque é necessário incentivar à valorização da Propriedade Intelectual por meio de planos, 

estratégias e tomada de decisão onde priorize o depósito de patentes. 
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TÍTULO: O POTENCIAL DE INOVAÇÃO DA PRÓPOLIS VERMELHA NA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA DO BRASIL 

AUTORES: ELTON HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, POLLYANNA KARINE DA SILVA 

MARTINS, RAMON CARDEAL SILVA, JOÃO PAULO AJALA SORGATO 

RESUMO: Por ser uma indústria intensiva em pesquisa e com ritmo acelerado de inovações, a 

indústria farmacêutica tem realizado lançamentos de produtos novos ou versões melhoradas dos já 

existentes, constituindo elemento central de competição industrial, possibilitado pela inovação 

tecnológica. Um produto que vem sendo constantemente estudado para fins farmacêuticos é a 

própolis vermelha e que, segundo estudos, possui diversas aplicações terapêuticas. Este artigo tem 

como objetivo realizar um levantamento do potencial de inovação da própolis vermelha na área 

farmacêutica brasileira analisando bases de dados tanto de artigo quanto de patentes. Após o 

levantamento desses dados, é possível perceber que existem muitas informações publicadas sobre a 

própolis vermelha e poucos processos no que se refere à solicitação de proteção deste produto na 

criação de fármacos. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS COMO 

FERRAMENTA DE ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CULTURAL NA MATERNIDADE - 

OS DADOS A FAVOR DA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

AUTORES: ANUCHA PRISCO DE AGUIAR PEIXOTO, ALANNA RODRIGUES SANTANA, 

KIM DE VASCONCELOS E ARAUJO 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise dos métodos contraceptivos 

desenvolvidos em períodos históricos importantes do feminismo com o intuito de delinear uma 

trajetória das lutas e conquistas femininas sobre a igualdade de gênero e liberdade dos corpos das 

mulheres, auxiliando assim, a compreensão dos entraves e dilemas existentes para a superação do 

paradigma de exploração da maternidade atual. Para tanto, foi realizada uma pesquisa prospectiva 

exploratória elaborada a partir de análise de documentos de patentes no sistema Orbit Intelligence, o 

qual concede acesso à base de dados proprietária da FAMPAT, envolvendo publicações de patentes 

ao redor do mundo. Os resultados demonstraram a relação direta do desenvolvimento de métodos 

contraceptivos com as exigências dos movimentos feministas. E observou-se que a sociedade 

responsabiliza bastante as mulheres pela contracepção, visto que o número de pedidos de patentes de 

métodos contraceptivos femininos é superior aos masculinos nos recortes históricos utilizados. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM DOCUMENTOS DE PATENTE SOBRE A 

FOSFOETANOLAMINA ASSOCIADA AO DIAGNÓSTICO, À PREVENÇÃO OU AO 

TRATAMENTO DO CÂNCER 

AUTORES: TARCÍSIO MAGALHÃES CERQUEIRA, MARCELO MIGUEL DA SILVA, NUBIA 

MOURA RIBEIRO 

RESUMO: O presente trabalho mostra um estudo prospectivo realizado em bases de dados de 

documentos de patentes, acerca de documentos que apresentam a fosfoetanolamina como substância 

associada ao diagnóstico, à prevenção ou ao tratamento do câncer. Este tema teve grande repercussão 

nos anos 2015 e 2016 (e um pouco ainda nos dias atuais), pelos rumores de que um químico brasileiro 

haveria 'descoberto' a cura do câncer, através do emprego dessa substância, em uma forma sintética 

especial. As bases de dados utilizadas foram a do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 

do Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office, ESPACENET) e a do software ORBIT®. 

Os resultados da pesquisa demonstraram que depósitos de patentes com esta temática existem desde 
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1983, os EUA  lideram o domínio desta tecnologia, houve um pico de depósitos no ano de 2014 e os 

maiores titulares da tecnologia apontada são pessoas jurídicas. 

 

TÍTULO: MENTOL PARA O TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL: GERAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE TECNOLOGIAS 

AUTORES: RAFAEL LEONNE CRUZ JESUS, FÊNIX ALEXANDRA ARAUJO, DARIZY 

FLAVIA SILVA 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o panorama mundial do depósito de patentes 

sobre a aplicação do mentol para o tratamento de disfunção erétil. A metodologia consistiu na busca 

de patentes no banco de dados europeu, por meio da associação dos códigos de classificações 

internacionais de patentes A61K31/045 e A61K36/534. Foi identificado um universo de famílias de 

753 patentes inclusas no estudo. Os principais países que se destacaram como depositantes de patentes 

foram a China (635) e Estados Unidos (58). Além disso, encontrou-se nove (9) patentes com a 

utilização do mentol no sistema geniturinário tendo como inventor, Thompson Ronald J. Diante do 

observado, a utilização do mentol no tratamento da disfunção erétil é pouco explorada consistindo de 

oportunidade para pesquisa e desenvolvimento tecnológico e tendo alto potencial para gerar inovação. 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA PARA VERIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE 

PATENTEABILIDADE DE ALIMENTO FORMULADO COM PRODUTOS DE ESTÉVIA 

AUTORES: PATRÍCIA DE CARVALHO KIMURA, SANDRA BESERRA DA SILVA, SILVIO 

CLAUDIO DA COSTA 

RESUMO: Os estudos científicos acerca do extrato da planta Stevia rebaudiana têm despertado 

grande interesse em razão de ser fonte de adoçantes naturais de alta intensidade e apresentar 

propriedades nutricionais interessantes. Considerando a crescente aceitação no mercado das barras 

de cereais, foi desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá, barra de cereal diet adoçada com 

folhas de estévia pré-tratada com etanol. Alimento de baixo teor calórico, nutritivo, prático e com boa 

aceitação sensorial, com grande potencial de conferir vantagens competitivas para empresas do setor 

alimentício. Objetivou-se realizar a prospecção tecnológica para a verificação do potencial de 

patenteabilidade do produto. A prospecção tecnológica realizada em: bases de patente do INPI e 

Derwent Innovations Index; base de artigos científicos Scielo e Scopus; e sítio eletrônico Google; 

resultou em não comprometimento da novidade do produto. A atividade inventiva e aplicação 

industrial do produto foram cumpridas, de modo que possui potencial de patenteabilidade. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE A CISTEAMINA NO TRATAMENTO DO 

MELASMA 

AUTORES: MARILIA DIONE SALVADOR SHIBAYAMA 

RESUMO: O tratamento de melasma, desordem pigmentar caracterizada por manchas escuras na 

pele, é difícil e demorado, pois não há cura, apenas controle. Conforme os últimos estudos na área de 

dermatologia, a Cisteamina, é um ativo que age como corretor de pigmentos, reduzindo a melanina 

da pele, corrigindo o melasma e a hiperpigmentação da pele. ACisteaminaé um despigmentante, ou 

seja, é um clareador com efeito antioxidante. Assim, este estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento de informações sobre patentes relacionadas ao uso da Cisteamina como um 

despigmentador da pele com melasma. Utilizou-se o Mapeamento patentário, Levantamento 

bibliográfico e Revisão da Literatura. Percebeu-se que há baixa produção de artigos publicados no 

Brasil, sendo autores estrangeiros os que mais publicam sobre o tema pesquisado. Assim como nas 

bases de dados internacionais, o resultado da busca trouxe as diversas formas de se utilizar a 
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Cisteamina, não somente na dermatologia, mas para tratamento capilar, infecções causadas por 

fungos e vírus, diabetes, cistinose, entre outros. Porém, especificamente para tratar melasma, ainda 

não há registro no Brasil. 

 

TÍTULO: ESTUDO PROSPECTIVO SOBRE PREPARAÇÕES MEDICINAIS DO CHÁ VERDE 

AUTORES: MARIANE DOS SANTOS GONÇALVES, ANA PAULA AZEVEDO MACÊDO, 

JANICE DRUZIAN IZABEL, RICARDO DAVID COUTO, JAIRZA MARIA BARRETO 

MEDEIROS 

RESUMO: O chá verde é considerado a segunda bebida mais popular e saudável desde a Antiguidade, 

perdendo apenas para a água, apresenta diversos benefícios para saúde humana. Dessa forma, o 

presente estudo tem como objetivo realizar uma prospecção tecnológica sobre as patentes que 

abordem as propriedades terapêuticas do chá verde para a saúde humana.  As buscas foram realizadas 

no Espacenet, em junho de 2018, com a palavra green tea e o código A61K36/82. O número de 

depósitos de patentes por ano, é possível notar um aumento (mesmo com algumas oscilações) do 

número de depósitos ao longo dos anos. A Coreia do Sul, os EUA e a China são os países com maior 

número de patentes. Em relação às aplicações terapêuticas das patentes desenvolvidas do chá verde, 

nota-se que o tratamento dermatológico é o que mais se destaca, seguido do tratamento para excesso 

de peso e tratamento de doenças metabólicas. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DOS GENES APP, PSEN1 E PSEN2 

RELACIONADOS COM A DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO PRECOCE 

AUTORES: CLEITON BARROSO BITTENCOURT, BETÂNIA DE PINHO VERAS PEREIRA, 

GIULIANO DA PAZ OLIVEIRA, LUCIANA ROCHA FAUSTINO 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi realizar uma prospecção tecnológica envolvendo o estudo 

desses genes e sua influência na DAIP, com foco na participação nacional e internacional nos 

depósitos de pedidos de patentes em bancos de inovação e tecnologia nacionais e internacionais nos 

últimos anos. Os resultados demonstraram que os Estados Unidos são o principal país depositário de 

patentes, especialmente para o gene APP, com grande número de depósitos no início dos anos 2000 

e uma queda acentuada nos últimos 10 anos. A CIP (Classificação Internacional de Patentes) mais 

abundante nessa prospecção foi A61K, a qual trata de preparações para finalidades médicas, 

odontológicas ou higiênicas. Em adição, apesar do crescimento no número de casos de DAIP, foi 

observado que o Brasil não aparece como um país que realiza grande investimento na área de 

produção tecnológica relacionada à DAIP. 

 

TÍTULO: THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF POLY(HYDROXYBUTYRATE) AND 

NORBIXIN AS BIOMATERIAL SCAFFOLD FOR BONE REPAIR: A TECHNOLOGICAL 

MAPPING 

AUTORES: RAYSSILANE CARDOSO DE SOUSA, VICENTE GALBER FREITAS VIANA, 

LUIZ FERNANDO MENESES CARVALHO, DANIEL FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS 

RESUMO: É crescente o emprego de matrizes poliméricas, assim como extratos naturais, para a 

confecção de biomateriais, como por exemplo, polihidroxibutirato e norbixina, respectivamente. O 

presente trabalho propõe um estudo prospectivo quanto à aplicação de uma biomembrana contendo 

o polímero polihidroxibutirato e o apocarotenoide norbixina como biomaterial para fins de reparo 

ósseo. Foram realizadas buscas de artigos científicos publicados nos últimos dez anos de 2008 até o 

presente momento nas bases de periódicos Web of Science, Scopus e Scielo, e nos bancos de patentes 
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INPI, Espacenet e USPTO para o mapeamento científico e tecnológico considerando-se o 

levantamento total do número de patentes. A partir dos artigos e patentes revisados, o uso desses 

constituintes na engenharia de tecidos e reparo ósseo associado a outros materiais é bem conduzido 

e o artigo de revisão publicado por nosso grupo de pesquisa revelou o potencial terapêutico inovador 

desses suportes de biomateriais para fins biológicos. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO: UMA PROSPECÇÃO DE PATENTES E 

TRABALHOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS À PRÓPOLIS VERDE. 

AUTORES: EDGAR RODRIGUES ARAUJO NETO, LUCAS SILVA MORAIS, ANA FLÁVIA 

SANTOS CUNHA 

RESUMO: Com o crescimento de produtos naturais no mercado, à própolis verde obteve destaque, 

tornando assim necessário um estudo prospectivo do que já existe na área acadêmica e em bancos de 

patentes. O objetivo do trabalho foi apresentar o mapeamento tecnológico de patentes e trabalhos 

científicos relacionados a própolis verde. A metodologia adotada foi o mapeamento utilizando as 

bases de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e Worldwide patent database 

(Espacenet) para patentes e Google acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(DBTD) e Web of Science para trabalhos científicos, utilizando a busca por palavras chaves no corpo 

dos textos. Os dados indicaram 2 patentes no INPI e 10 na Espacenet, a China como maior depositante 

e 2017 como ano com mais depósitos. No científico foram 47 na BDTD, 2765 no Google acadêmico 

e 206 no Web of Science e 2017 como ano com mais registros. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA TUBERCULOSE NO 

MARANHÃO E O USO MEDICINAL DA COPAIFERA LANGSDORFFII NO TRATAMENTO. 

AUTORES: VITÓRIA SANTOS AZEVEDO, ADRIELLE DE SÁ ARAÚJO, MARCELO BORGES 

DE SOUSA, LUCAS COSTA DE ALMEIDA, MARCOS DOS SANTOS BARROS, LUCIMARA 

SOUSA NASCIMENTO, JEFFERSON ALMEIDA ROCHA 

RESUMO: A Tuberculose é a doença que mais mata no mundo, possuindo um alto índice de 

prevalência e mortalidade. Esse trabalho tem como finalidade a realização da prospecção cientifica e 

tecnológica sobre a tuberculose no Maranhão e o uso medicinal da planta Copaifera langsdorffii 

contra a doença. Na busca de patentes, utilizou - se as bases: INPI, Espacenet, EPO e Web of Science, 

e os artigos nas bases: Scielo, Bireme, PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct, ACS e 

Google acadêmico. Os resultados na busca de patentes sobre a tuberculose no Maranhão foi o mesmo 

relacionado a planta, tendo o total de zero patentes publicadas, em relação aos artigos o resultado foi 

de 7.896 artigos sobre a tuberculose no Maranhão e 2.396 artigos relacionado ao uso da copaíba no 

tratamento da tuberculose. É visível o incentivo para o aumento de pesquisas nesta área comprovando 

a veracidade da planta contra a tuberculose. 

 

TÍTULO: PANORAMA PROSPECTIVO DE VACINA ADJUVANTES PARA DOENÇAS 

NEGLIGENCIADAS: ESQUISTOSSOMOSE, TUBERCULOSE, DENGUE, LEISHMANIOSE, 

DOENÇA DE CHAGAS E MALÁRIA 

AUTORES: LEONARDO SILVA LEITE, MELISSA DA SILVA CARVALHO, LEILA COSTA 

DUARTE LONGA 

RESUMO: O presente trabalho apresenta um breve panorama de mercado, produto e Propriedade 

Intelectual, especificamente patentes, referente à Adjuvantes vacinais relacionadas as doenças 

negligenciadas:  Esquistossomose, Tuberculose, Dengue, Leishmaniose, Doença de Chagas e 
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Malária. Dentro do levantamento prospectivo, procurou-se identificar o mercado produtor e 

consumidor para prevenção de algumas doenças negligenciadas, bem como o avanço de tecnologias 

no âmbito da Propriedade Intelectual, com vistas a trazer no conteúdo deste estudo, informações que 

possam subsidiar tomadas de decisões em Instituição de Ciência e Tecnologia como a Fundação 

Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PRÓTESES 

ARTICULADAS A PARTIR DA COMBINAÇÃO DE MATERIAIS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS EM 

UMA ÚNICA PEÇA 

AUTORES: VICTOR SEABRA DORNAS, ALAN ELVIS LIMA, MAGNA PINHEIRO PENOE, 

LÍVIA PEREIRA DE ARAÚJO, GRACE FERREIRA GHESTI, PAULO GUSTAVO BARBONI 

DANTAS NASCIMENTO 

RESUMO: Com o advento e principalmente a popularização das técnicas de impressão 

tridimensional, abriram-se novas perspectivas para a manufatura de instrumentos voltados para a 

ortopedia clínica. O estudo em tela trata de uma prospecção de um pedido de patente de processo de 

impressão por meio de técnica denominada “FDM” (Fused Deposition Modeling) de próteses 

articuladas para mãos. O desafio se dá na compreensão das peculiaridades deste mercado e na 

viabilidade de difusão desta tecnologia. Tal mercado possui potencial global por sua natureza 

assistiva, porém engloba questões que suplantam a fabricação de próteses, isto é, aspectos logísticos, 

acompanhamento terapêutico e distribuição dos produtos. Este pedido de patente visa a facilitação da 

manufatura e interessa tanto aos setores públicos quanto à iniciativa privada. A questão da viabilidade 

de preço na fabricação simplificada objetivada pela tecnologia em apreço está em conformidade com 

os anseios amplamente divulgados em tecnologias que utilizam esse tipo de fabricação. 

 

TÍTULO: REALIDADE AUMENTADA, VIRTUAL E A ÁREA DA SAÚDE: UMA 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

AUTORES: KAROL FIREMAN DE FARIAS, MONALY VITAL CORREIA, BRENO FELIX DE 

SOUSA, DENISE MACEDO DA SILVA, CRISTIANE ARAÚJO NASCIMENTO 

RESUMO: A realidade aumentada e virtual está cada vez mais presente nos inventos. Muito utilizada 

na educação e na saúde, essas técnicas vieram para facilitar e aprimorar a técnica e aprendizagem de 

diversos conceitos. As bases pesquisadas foram European Patent Office (Espacenet/EPO), United 

States Patent and Trademark Office (USPTO), Google Patents, World Intellectual Property 

Organization (WIPO) e Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com as palavras-chaves 

“inovação”, “realidade aumentada”, “realidade virtual” e “saúde”. Esta prospecção tecnológica tem 

o objetivo principal identificar patentes sobre realidade virtual e aumentada direcionada a inovação 

no meio da saúde. Foi passível identificar neste estudo que a área de realidade aumentada e virtual na 

área da saúde tem crescido nestes últimos anos, contudo ainda demonstra a necessidade de mais 

investimento. 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PATENTES RELACIONADAS À ROBÓTICA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CUIDADOS DE IDOSOS 

AUTORES: MAXUEL CARLOS DE MELO, CHERLLE KALLY LIMA DE ALMEIDA, PAULO 

JOSÉ LIMA JUIZ 

RESUMO: A inteligência artificial e a robótica de produtos industriais e serviços tem crescido 

exponencialmente proporcionando a sociedade variados tipos de benefícios na produção de produtos, 

gerenciamento de processos e realização de serviços. Este trabalho tem como objetivo realizar uma 
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prospecção tecnológica referente a robótica de serviços que contribuam para melhoria da qualidade 

de vida dos idosos. Foi realizado filtro na prospecção com as palavras chaves robot* e elderly* e o 

código B25J11/00, sendo estes identificados como mais relevantes. Os resultados mostraram um 

maior número de patentes depositadas na China e Coréia do Sul. A busca dos documentos foi 

realizada na base de dados European Patent Office e compreendeu o período entre o ano 2010 e 2018. 

Este estudo prospectivo demonstra o cenário atual da robótica de serviços para o atendimento a idosos 

e os investimentos que vem sendo realizados no segmento, demonstrando ser uma área com 

oportunidades de negócios significativas. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA RELATIVO AS ALTERAÇÕES NA MODIFICAÇÃO 

MOLECULAR E NA FORMA FARMACÊUTICA DO PRAZIQUANTEL. 

AUTORES: MARIA GLORIA ALMEIDA BANDEIRA, PEDRO DA SILVA GERÔNIMO NETO, 

JOÃO MARCELO SARAIVA FERREIRA, PABLO DE MATOS MONTEIRO, JAQUELINE 

SILVA NASCIMENTO 

RESUMO: A esquistossomose é uma doença negligenciada desencadeada pelo Schistosoma 

mansoni. O praziquantel (PZQ) é o fármaco de primeira escolha no tratamento da esquistossomose, 

além de outras doenças negligenciadas causadas por helmintos, contudo, a dificuldade de adesão ao 

tratamento e o uso incorreto desse medicamento, observa-se resistência do parasito. Realizou-se 

prospecção de patentes e artigos dos principais estudos quanto ao praziquantel nas bases de patentes 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI), European Patent Office (Espacenet), 

Derwent Innovations Index, World Intellectual Property Organization (WIPO) e artigos SCIELO e 

SCOPUS, usando a mesma estratégia de busca para ambos no período de 2008 a 2018. O número de 

patentes relacionadas ao praziquantel é considerado baixo se esses resultados forem comparados com 

o número de artigos publicados. O Brasil tem o maior número de artigos na base de dados SCIELO, 

sendo os Estados Unidos e China os maiores detentores dos pedidos de patentes. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE ENXAGUATÓRIO BUCAL COM 

POTENCIAL CLAREADOR 

AUTORES: BRENDA DE OLIVEIRA, MATEUS FREIRE LEITE 

RESUMO: Os enxaguatórios bucais começaram a ser utilizados há cerca de 219 anos, devido à grande 

dificuldade de higienização oral mecânica. Nos últimos, vem sendo amplamente usados por razões 

cosméticas e sociais. Em sua maioria, possui efeito bactericida principalmente frente a Streptococcus 

sp. Uma outra vertente da sua utilização é a aplicação de tecnologias em sua formulação, que 

concomitante ao seu uso gerem clareamento da coloração dentária. Objetivando-se a obtenção de 

dados numéricos e históricos sobre patentes relacionadas a enxaguatório bucal com potencial 

clareador, uma prospecção tecnológica foi realizada. Utilizando a base de dados Espacenet, percebeu-

se que Estados Unidos e China possuem o maior número de inovações referentes à esta tecnologia, 

porém mostrando-se ainda pouco explorado devido ao baixo número de tecnologias. O Brasil não 

possui patentes depositas sobre enxaguatórios bucais com potencial clareador, porém com o crescente 

consumo de enxaguatórios, isso pode vir a mudar. 

 

TÍTULO: UM ESTUDO PROSPECTIVO GLOBAL DOS DEPÓSITOS DE PATENTES DE 

LEVONORGESTREL 

AUTORES: GUILHERME DA MATA QUINTELLA, MAYLA ROHWEDER 
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RESUMO: O levonorgestrel, é um hormônio progestagênico sintético, amplamente usado como 

método contraceptivo, com diferentes formas de administração, usado combinado ou isoladamente. 

Este artigo tem por objeto uma análise das patentes depositadas no mundo, identificando seu status 

legal, os principais players e mostrando sua distribuição global. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE PROGRAMAS (SOFTWARE) DE ALERTA 

TECNOLÓGICO DE DEPÓSITO DE PATENTES 

AUTORES: EDILSON PONCIANO DE LIMA, JOÃO PAULO LIMA SANTOS, ERIVALDO 

OLIVEIRA DE MATOS, FRANCISCO MEDSON LIMA MAIA, JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR 

FILHO, JOÃO LUIS SIMÕES LESSA CLARK 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma prospecção 

tecnológica on-line em busca de registros de programas de computador ou patentes de softwares 

desenvolvidos para o monitoramento de depósito de documentos de patentes e geração de alertas 

tecnológicos, visando conhecer a evolução anual destes depósitos, a participação de países ou 

instituições e a classificação Internacional de Patente mais recorrente nestes documentos. O uso de 

ferramentas computacionais pode auxiliar no acompanhamento das tendências e do estado da arte de 

tecnologias, na manutenção dos direitos de propriedade intelectual e na tomada de decisões, 

conferindo aos usuários vantagens estratégicas através de alertas customizados com informações 

obtidas a partir de documentos de patente publicados. Esta prospecção tecnológica buscou pelos 

termos: patente, alerta, monitoramento e software na base nacional de registro de programa de 

computador do INPI e nas bases internacionais de patentes EPO, WIPO e LENS. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA SOBRE PATENTES RELACIONADAS A 

APLICATIVOS DE GERENCIAMENTO DO CONTROLE DA RASTREABILIDADE E DA 

QUALIDADE DO CONCRETO UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

AUTORES: DALILA AMORIM DAS 

RESUMO: O concreto é um compósito que está presente em quase toda construção civil executada 

no mundo. Mas com a necessidade de certificar a rastreabilidade e qualidade do produto, os setores 

interessados vêm buscando software ou aplicativos móveis que possam auxiliar o profissional a 

alcançar a qualidade do processo exigido pelas normas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi 

realizar o levantamento de tecnologias disponíveis no Brasil e no mundo que possam atender essas 

exigências nas etapas da fabricação do concreto como: preparo, logística, recebimento, lançamento e 

resistência desejada. A pesquisa foi realizada nos bancos de dados do Escritório Europe de Patentes 

e do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A China foi o maior depositante de patente 

sobre o tema da pesquisa. As inovações mais depositadas foram relacionadas a rastreabilidade e 

logística do concreto, portanto a técnica de controle de todas as etapas do concreto é um mercado 

inexplorado. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE APLICATIVO DE CONCILIAÇÃO E 

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

AUTORES: EMILLYN BÁRBARA ASSUNÇÃO PANTOJA, ADISON MASCARENHAS 

RESUMO: A conciliação é um meio alternativo de resolução de conflitos no qual as partes 

solucionam o litígio por meio de um acordo que atenda suas vontades. Assim, na conciliação não há 

ganhadores e nem perdedores. O objetivo do presente trabalho foi realizar a prospecção tecnológica, 

análise do escopo e as características das patentes relacionadas a aplicativo de conciliação. Para isso 
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foram utilizados os bancos de dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e o 

Escritório (ESPACENET). Os resultados obtidos indicam que a maioria dos depósitos de patentes 

relacionados a aplicativo de conciliação que facilita o acordo entre as partes foi em 2002 com cinco 

depósitos, e o país com maior número de depósitos foi o Estados Unidos. No Brasil verifica-se que a 

temática é pouco explorada. 

 

TÍTULO: MAPEAMENTO TECNOLÓGICO DOS REGISTROS DE SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA: ANÁLISE PROSPECTIVA NO BRASIL 

AUTORES: CÁTIA VALÉRIA DOS SANTOS PASSOS BRITO, VIVIANNI MARQUES LEITE 

DOS SANTOS 

RESUMO: A criação e implementação de sistemas para gerenciamento de projetos de pesquisa 

podem reduzir erros e promover celeridade e credibilidade aos processos. O objetivo deste trabalho 

foi realizar um levantamento das patentes e dos registros de programas de computador alusivos ao 

gerenciamento de projetos de pesquisa, bem como a participação do Brasil no cenário do depósito de 

patentes nacionais e internacionais relativas à temática. Foram encontrados um total de seis registros 

de programas de computador utilizando o descritor “projeto de pesquisa” no campo (título) e apenas 

um resultado para patente de residente no INPI. O número mais expressivo foi identificado para 

depósitos por empresas localizadas na China, Estados Unidos e República da Coréia. Verificou-se 

que poucas instituições adotaram uso de sistemas de gerenciamento nessa temática e que devido o 

registro de programas de computador incluir proteção apenas do código fonte, no Brasil há grande 

ameaça por plágios na área. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DE APLICATIVOS DE COLABORAÇÃO DE 

USUÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO DE RESULTADOS DE SERVIÇOS 

AUTORES: ADISON MASCARENHAS, ELIAS FAGURY NETO, LEANDRO DE OLIVEIRA 

FERREIRA, WITALO TEDESCO PAIM, EMILLYN BÁRBARA DE ASSUNÇÃO PANTOJA 

RESUMO: O controle social das ações do estado se fortalece dentro da legislação pátria, 

possibilitando que usuários, por meio de tecnologias colaborativas, forneçam informações para 

avaliação e medição de serviços públicos, fortalecendo a atuação das instituições. Este trabalho teve 

como objetivo abordar a prospecção tecnológica de aplicativos de colaboração de usuários, com vistas 

à criação de banco de dados, para avaliação e medição de resultados de serviços. Foram identificados 

em bases de dados, nacionais e internacionais, artigos sobre a temática, a fim de verificar a maturidade 

tecnológica e outros aspectos relacionados à utilização de aplicativos na avaliação e medição de 

resultados de serviços. Dos resultados obtidos, constatou-se a existência de estudos distintos; no 

entanto, a pesquisa identificou proposições pertinentes à temática proposta. Ao analisarem os 

aspectos da prospecção, concluiu-se que o desenvolvimento de aplicativos atende a uma demanda 

que a cada dia se alinha aos recursos tecnológicos disponíveis no mercado. 

 

TÍTULO: PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA ACERCA DE SISTEMAS DE ELABORAÇÃO DE 

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

AUTORES: DIALLES NOGUEIRA BARROS, VIVIANNI MARQUES LEITE DOS SANTOS, 

LUCIANA CAVALCANTI AZEVÊDO 

RESUMO: O presente trabalho apresenta estudo prospectivo para construção de um roadmap 

tecnológico para desenvolvimento de sistemas para elaboração de contratos de Transferência de 

Tecnologia – TT, a ferramenta de estratégia apresenta o estado da arte no ambiente internacional e 
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nacional, auxiliando na identificação e seleção das tecnologias que dominam o mercado. Podem-se 

destacar, como resultado, os EUA sendo o maior player com o número de patentes concedidas. Isso 

demonstra grandes investimentos dos estadunidenses em P&D, ficando atrás apenas da China no 

número de pedidos de patentes. As empresas multinacionais levantadas no roadmap são 

especializadas em áreas da tecnologia diferentes da elaboração de sistemas contratuais, como a Ebay, 

Nacional internet technology e a Thomson Reuters. Estes players aparecem como os maiores 

detentores na P&D desse documento, sobretudo no curto e médio prazo. Ao passo que os artigos 

pesquisados demonstram grau avançado para o desenvolvimento dessa tecnologia, especialmente no 

Brasil, em longo prazo. 

 

TÍTULO: A TRÍPLICE MICROMOBILDADE, TRANSPORTE E INOVAÇÃO: ESTUDO 

PROSPECTIVO DAS PATENTES DE PATINETES ELÉTRICOS 

AUTORES: OSMÉRIA ALMEIDA CARNEIRO, MAXUEL CARLOS DE MELO, LILIAN 

MARIA TOSTA SIMPLÍCIO RODRIGUES 

RESUMO: O presente artigo mostra os resultados obtidos por meio uma prospecção tecnológica 

sobre patentes de patinetes elétricos. Para pesquisar sobre esse novo modelo de transporte introduzido 

no trânsito brasileiro foram analisadas 41 patentes na base de dados de documentos da Espacenet, 

datadas de 2001 a 2018. Na fase da prospecção foi constatado um crescimento expressivo em relação 

à apropriação dessa nova tecnologia, bem como de patentes depositadas e concedidas nos últimos 

cinco anos, sendo que China (CN), os Estados Unidos (US) e a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (WIPO) lideram em números de depósito. O novo modal de micromobilidade já é uma 

realidade em algumas capitais do Brasil e tem fomentado discussões sobre regulamentação, segurança 

e inovações no trânsito, pontos que também foram contemplados no escopo deste estudo. 

 

TÍTULO: APROXIMAÇÕES PRÁTICAS ENTRE ESPECIALIZAÇÕES INTELIGENTES E 

TECNOLOGIAS SOCIAIS 

AUTORES: LEANDRO RODRIGUES DOROTEU, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, 

ANA PAULA SAKANISHI PEREIRA, RONER SALVADOR GAMA, NILTON CÉSAR LIMA 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo apresentar aproximações entre o modelo europeu de 

especializações inteligentes e o brasileiro das tecnologias sociais. Dentre os autores pesquisados para 

a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Foray, David e Hall (2011), Săftescu, et al. 

(2016), Foray, et al. (2012), Ratajczak (2014) Mccann e Ortega-Argilés (2011), Rinaldi, et al. (2018), 

Adams (2011), Dagnino, et al. (2004), Fernandes e Maciel (2011), Freitas, Kühl e Segatto (2013) e 

Gonçalves (2008). O método utilizado foi a pesquisa descritiva, tendo como coleta de dados o 

levantamento bibliográfico e documental, a abordagem foi o dedutivo onde as relações foram 

analisadas a partir de um arcabouço teórico. Como conclusões foi possível diagnosticar que, apesar 

das diferenças do foco e do local de seu desenvolvimento, há aproximações entre especializações 

inteligentes e tecnologias sociais. 

 

TÍTULO: A AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL E A APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO EM 

SEUS EMPREENDIMENTOS 

AUTORES: SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA JÚNIOR, 

TÂNIA CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: No Brasil, em 2016, a agricultura familiar era representada por mais de 4 milhões de 

estabelecimentos e gerou 38% de toda a produção agrícola, ocupando mais de 12 milhões de pessoas. 
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Diante disso, o estudo buscou analisar as principais características da agricultura familiar no Brasil 

bem como as políticas públicas voltadas para os mesmos com objetivo de identificar o perfil da 

agricultura familiar e a existência de políticas públicas voltadas para inovação. A metodologia 

adotada foi a pesquisa bibliográfica de assuntos chaves como agricultura familiar, políticas públicas, 

programas, perfil e inovação na agricultura familiar. O resultado foi  a elaboração do perfil da 

agricultura familiar no Brasil e a identificação da falta de políticas públicas voltadas para inovação. 

 

TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DO SEGMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A 

ECONOMIA CIRCULAR 

AUTORES: ALINE SOUZA TAVARES, SUZANA BORSCHIVER 

RESUMO: A Economia Circular pode ser considerada como um modelo alternativo de produção e 

consumo, onde os resíduos se tornam novos recursos. O setor de Produtos de Limpeza e afins 

apresenta vários impactos no ambiente, como o alto consumo de água. Neste contexto, o objetivo 

deste trabalho foi apresentar alguns estudos de caso deste segmento relacionados à Economia Circular 

e à Indústria Química, identificados dentre um total de 57 casos previamente selecionados por meio 

da metodologia descritiva e exploratória, no período entre 2008 e 2018. Os resultados das empresas 

Splosh, Ecolab e Safechem mostraram sinergia das ações circulares no desenvolvimento de 

detergentes à base de enzimas, concentração de seus princípios ativos e aplicação do design circular 

em embalagens. Além disso, o Chemical Leasing e o Produto como Serviço apresentaram-se como 

novos modelos de negócio e os setores de Serviços e Transformados Plásticos como os principais 

impactados a jusante da Indústria Química. 

 

TÍTULO: APLICATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM 

GESTORES DE EMPRESAS FAMILIARES 

AUTORES: WITALO TEDESCO PAIM, ADISON MASCARENHAS MASCARENHAS, 

LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA 

RESUMO: Empresas familiares compõem a maioria das organizações na economia do Brasil, sendo 

responsáveis por maior parte do PIB, além de ofertarem o maior número de empregos. No entanto 

essas empresas normalmente constituídas por patriarcas previamente em busca do sustento de suas 

famílias, acabam encerrando suas atividades com a morte ou ausência do patriarca ou dirigentes 

habituais, por não terem um preparo a longo prazo para a “passada do bastão”, prejudicando os 

negócios. Uma gestão por competências se faz necessário para adquirir conhecimentos técnicos e 

gerenciais para que se ponha em prática habilidades que maximizem a chance de continuidade ou 

perpetuação do negócio. Com a crescente da Internet das Coisas (IoT), é necessário que soluções    

práticas para o desenvolvimento destes profissionais acompanhem esta nova tendência que incluem 

métodos de aprendizagem, logo torna-se pertinente a criação de um aplicativo voltado para o 

desenvolvimento de gestão de competências para dirigentes e futuros dirigentes de empresas 

familiares. Este estudo irá evidenciar essa tendência e os praticantes de métodos diversos de gestão 

através de aplicativos, demonstrados por registros de patentes registradas junto a plataforma Orbit 

Intelligence e INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) norteando o desenvolvimento da 

ideia ora apresentada. 

 

TÍTULO: PROCESSO DE INOVAÇÃO E IMPACTO DE PROJETO EM ESCOLA INFANTIL: 

PROJETO “ESCOLA QUE ADOTA UMA CAUSA” 
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AUTORES: ANDREIA CASSILHA ANDRIGUETO, SÔNIA MARISE SALLES CARVALHO, 

TÂNIA CRISTINA CRUZ, LEILA FERNANDES DOS SANTOS 

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar um projeto educacional envolvendo o Cerrado em 

uma escola de ensino infantil pública no ano de 2019. As premissas fundamentais de inovação 

envolvem a formação de professores e multiplicadores para atuação no Cerrado, o estímulo ao espírito 

comunitário sustentável e ciência cidadã aplicada à crianças de 4 e 5 anos. A abordagem pedagógica 

analisada envolve: literatura infanto-juvenil, relações ecológicas no Cerrado, espécies-chaves para a 

conservação de ecossistemas. A metodologia de análise da implementação dessa inovação na escola 

compreende monitorar o alcance do projeto, avaliar o impacto disso nas salas de aula, identificar 

elementos da biodiversidade da fauna/flora do Cerrado nos registros realizados pelas crianças, avaliar 

os documentos produzidos sob a temática Meio Ambiente na Fundação Educacional, analisar a reação 

das crianças perante a realização do projeto. Este artigo apresenta os primeiros passos da 

implementação deste projeto na escola. 

 

TÍTULO: OS ARTISTAS VISUAIS CONTEMPORÂNEOS QUE COMPÕEM O PROJETO 

“REDES CRIATIVAS” DO SEBRAE/AL, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E SUA RELAÇÃO 

COM OS DIREITOS AUTORAIS DE SUAS OBRAS 

AUTORES: JAMILLA DE PAULA DOS SANTOS ALMEIDA, PATRÍCIA OLIVEIRA AREAS, 

PIERRE BARNABÉ ESCODRO 

RESUMO: No decorrer do século XX e contemporaneamente no século XXI, os artistas visuais, que 

são um dos destinatários da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), 

merecem uma análise das questões inerentes aos direitos morais e patrimoniais vinculados ao seu 

fazer artístico materializado em suas obras que dialogue de forma objetiva e simples com o seu 

cotidiano. Portanto, o problema de pesquisa proposto é como criar material informativo sobre direitos 

de autor eficiente e acessível para os artistas visuais contemporâneos vinculados ao Projeto “Redes 

Criativas” do SEBRAE/AL, na cidade de Maceió, de forma a possibilitar uma gestão mais fluida de 

suas obras no mercado da economia criativa? Por meio de um método indutivo, o trabalho se propôs 

a ser qualitativo, a partir de técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e empírica que envolveu 

a coleta, análise e interpretação de dados dos integrantes do ecossistema criativo resultando em um 

manual de boas práticas com linguagem acessível ao destinatário-artista. 

TÍTULO: CASO PARA ENSINO: EMPRESA COLETIVO CASA MARINA 

AUTORES: ROSANE VIEIRA MELCHIONNA, PATRÍCIA PALHANO E MARILIA 

BONZANINI BOSSLE 

RESUMO: A história relatada neste caso de ensino ocorre na empresa Coletivo Casa Marina, fundada 

por cinco colegas, que iniciaram sua vida profissional após terem concluído a graduação na área de 

psicologia. As sócias decidiram criar uma empresa inserida na área das terapias multidisciplinares e 

integrativas, localizada em Porto Alegre/RS. Para atingir a missão da empresa, foi criado uma marca 

para fortalecer o nome empresarial. A partir de fatos reais, criou-se uma situação ideal para o 

aprendizado através da criação de uma marca distintiva para uma empresa. Assim o objetivo deste 

caso de ensino é apresentar, analisar e discutir a evolução da empresa, sob o prisma de marcas 

distintivas versus competitividade no contexto empresarial, buscando a inovação no mercado de 

atuação. Sugere-se, através de atividades práticas, a aplicação do conhecimento de Propriedade 

Intelectual, empreendedorismo, gestão estratégica, inovação e competitividade na formação 

acadêmica e empresarial, em cursos profissionalizantes, de graduação e pós-graduação. 
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TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA SOB A ÓTICA DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO 

E DO MARCO LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

AUTORES: SILVANA SANTOS CRUZ, ALEXANDRE SANTOS, JOSIEL MAIMONE 

FIGUEIREDO, ISABEL CRISTINA DE LIMA SANTOS, DIOGO BARBOSA LEITE 

RESUMO: A transferência de tecnologia é uma das formas de se estabelecer parcerias entre 

instituições de pesquisa com empresas, porém, é um processo complexo para ambos os atores. Do 

ponto de vista das Instituições, o objetivo deste trabalho foi apresentar uma análise das Políticas de 

Inovação quanto a aplicabilidade das leis de inovação vigentes, no que se refere à transferência de 

tecnologia das Instituições de Pesquisa para as empresas. A metodologia utilizada neste trabalho 

tratou-se de uma pesquisa exploratória e análise documental. Foram analisadas as Políticas de 

Inovação Tecnológica já aprovadas pelos Conselhos Superiores, pertencentes a três Instituições de 

Ciência e Tecnologia e Inovação (ICT) do Brasil, denominadas de ICT 1, 2 e 3. Foi constatado a 

pouca aplicabilidade das legislações vigentes nas Políticas de Inovação Tecnológica aprovadas. 

Recomenda-se que em futuros estudos seja analisado os impactos dessas parcerias com base na Lei 

do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Informação. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA NA PECUÁRIA LEITEIRA: UM ESTUDO SOB 

O ENFOQUE DOS PRODUTORES DAS REGIÕES DO VALE DO MUCURI (MG) E DO 

EXTREMO SUL DA BAHIA 

AUTORES: LAÍSE NUNES MACIEL, LUCAS XAVIER TRINDADE, FARLEI COSME GOMES 

DOS SANTOS, JOÃO PEDRO DE CASTRO NUNES PEREIRA 

RESUMO: Embora a tecnologia desempenhe papel de destaque para a competitividade da 

agropecuária brasileira, existem segmentos e regiões situados à margem do desenvolvimento em 

função da baixa produtividade e pobreza em decorrência do reduzido aporte tecnológico existentes 

nas unidades produtivas rurais. Esta investigação do tipo survey aplicado a 20 produtores teve como 

objetivo diagnosticar a percepção destes agentes frente às principais condicionantes associadas ao 

fenômeno da transferência de tecnologia para unidades de produção de leite das localidades do Vale 

do Mucuri (MG) e do Extremo Sul da Bahia. Os resultados demonstram que embora o conjunto de 

produtores considerem a tecnologia um fator de produção relevante para a pecuária leiteira e 

explicitem disposição em adotá-las, ainda existem fragilidades nos meios de transferência tecnológica 

que, em tese, desfavorecem esse processo. Inexistem também diferenças significativas de percepção 

dos produtores frente às condicionantes em função da localidade e do tamanho das unidades de 

produção. 

 

TÍTULO: INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: UMA ABORDAGEM 

APLICADA A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES) 

AUTORES: DEBORA SIMONY LEVENTI ALEIXES GONÇALVES, FERNANDO SELLERI 

SILVA, JOSIEL MAIMONE DE FIGUEIREDO 

RESUMO: Transferência de tecnologia pode ser considerada como a transferência de um conjunto 

de conhecimento e técnicas por meio de diversas etapas e processos, com envolvimento de pessoas e 

instituições. Com a crescente aplicação do tema, é relevante uma análise da aplicação da transferência 

de tecnologia (TT)  e Know-how nos pequenos negócios. O objetivo deste artigo é o levantamento 

qualitativo de artigos com o tema TT, relacionados a micro e pequenos negócios, traremos ainda os 

conceitos de transferência de tecnologia e micro e pequenos negócios. Uma das conclusões é que os 

artigos relacionados à temática são ainda incipientes, possibilitando vastas possibilidades de 

pesquisas sobre o tema. 
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TÍTULO: TRANSBORDAMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA COMO MEIO DE 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS 

ELETROQUÍMICA COMO ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DE COMPOSTOS 

ORGÂNICOS PRESENTES NA ÁGUA PRODUZIDA GERADA PELA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO 

AUTORES: FÁBIO PAULO DA SILVA 

RESUMO: As indústrias sempre estão atrás de resumir seus gastos e aumentar a eficiência dos seus 

processos. No caso da indústria petrolífera, indústria que cresce desde a revolução industrial, há a 

grande necessidade e diminuir os seus gastos com o tratamento dos grandes volumes que efluentes 

gerados nos seus processos de extração. As Universidades e Centros de Pesquisa participam 

ativamente deste processo, uma vez que grande parte do conhecimento necessário para atingir este 

objetivo partes destas instituições. O intuito desde artigo é gerar hipóteses de transbordamento da 

pesquisa de aplicação de tecnologias eletroquímicas como alternativa no tratamento de compostos 

orgânicos presentes na água produzida gerada pela indústria do petróleo visando o meio produtivo, 

assim atingindo a transferência de tecnologia. Após análise do mercado identificou-se uma grande 

demanda do mercado pela tecnologia que está sendo desenvolvida por esta pesquisa. Como hipótese 

sugeriu-se o patenteamento do processo resultando, seguido pela criação de uma spin-off, uma 

empresa derivada da própria universidade. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À VALORAÇÃO 

DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO 

ÂMBITO DOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NITS 

AUTORES: ANA RITA FERREIRA, ANDRÉ LUIS SOUZA 

RESUMO: A pesquisa objetivou investigar os procedimentos e critérios necessários para a valoração 

de patentes no âmbito dos NITs. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de natureza 

bibliográfica e documental, com uma abordagem qualitativa, descritiva e analítica. Os resultados 

evidenciaram que a valoração de patente é fator importante ao processo de negociação de patentes. 

Observou-se também que os procedimentos e critérios aplicados para mensurar o valor monetário de 

patentes no âmbito dos NITs incluem definir o tipo de contrato, análise ciclo de vida da patente - com 

a finalidade de analisar o impacto dos retornos esperados. Por fim, é preciso identificar em qual 

estágio o invento está sendo valorado, considerando que a valoração sofre estágios diferentes, bem 

como identificar o nível de prontidão tecnológica, visto que o valor da tecnologia irá depender do 

estágio em que se encontra. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PATENTES E INOVAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS: UM ESTUDO DE CASO 

AUTORES: MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES, GABRIEL MACHADO DOS SANTOS, 

MARCOS ANTONIO DOZZA, FRANCISCO GILSON REBOUÇAS PÔRTO JÚNIOR 

RESUMO: Realizou-se um levantamento do número de depósitos de patentes entre 2011 e 2018, com 

identificação e análise dos setores tecnológicos e características gerais desses depósitos sob a 

titularidade da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Informações foram coletadas e tratadas 

com a finalidade de obter maiores esclarecimentos no tema da Transferência de Tecnologia, Patentes 

e Inovação no âmbito regional. Em seguida, discutiu-se a respeito das políticas públicas e ações 

estratégicas, de acordo com a vocação da cadeia produtiva estadual e realidade sócio econômica 
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regional, as quais, estariam mais aptas a serem aplicadas no âmbito das políticas internas da 

universidade, com vistas principalmente a favorecer os processos de Transferência de Tecnologia 

(TT) para a sociedade. A metodologia empregada permitiu esclarecer: 1.Como as patentes estão sendo 

desenvolvidas, escritas e depositadas? 2.Para quais tipos de mercado estas poderiam ser destinadas? 

3.O que pode ser feito diante dos recursos disponíveis? 

 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE VALORAÇÃO DE TECNOLOGIA APLICADO AO NÚCLEO DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SENAI-CE 

AUTORES: JOÃO PAULO CORREIA FERREIRA, TECIA VIEIRA CARVALH 

RESUMO: A valoração de tecnologia é um passo importante no processo de transferência de 

tecnologia, principalmente, a etapa de atribuição de valor. As Instituições de Ciência e Tecnologia 

(ICT), têm um grande desafio para os seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), atendendo a Lei 

de Inovação Brasileira, promulgada em 2004. Este trabalho busca analisar como o NIT do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Departamento Regional do Ceará, utiliza os 

métodos de valoração de tecnologia em seu processo interno de atribuição de valor, destacando os 

projetos desenvolvidos no Edital SENAI SESI de Inovação, atualmente, chamado de Edital de 

Inovação para a Indústria. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO: BARREIRAS E FACILITADORES 

AUTORES: CLAUDIA MARISA ROSA, JOAQUIM MANOEL DA SILVA, JAQUELINE DA 

SILVA ALBINO, JOSIEL MAIMONE DE FIGUEIREDO 

RESUMO: O objetivo nesta pesquisa pautou-se na análise da Transferência de Tecnologia na 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na perspectiva de identificar as principais 

barreiras e também as questões facilitadoras. Utilizando-se dos procedimentos técnicos da pesquisa 

bibliográfica e documental, associado a realização de entrevista com os gestores do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) do período de 2011 a 2019, foi possível delinear o cenário da instituição 

no que tange a transferência de tecnologia. A partir de uma análise exploratória dos dados coletados, 

constatou-se que a transferência de tecnologia ainda não está consolidada na instituição e as barreiras 

identificadas se sobressaem às questões facilitadoras. Entretanto, algumas iniciativas, mesmo que 

pontuais, apontam para o desenvolvimento de uma “cultura de inovação” na instituição, isso tende a 

contribuir com o amadurecimento do processo de inovação e transferência de tecnologia. 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE ICTS ENVOLVENDO 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO SOFTWARE SUAP: ESTUDO DE CASO NO 

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ E DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

AUTORES: CLÁUDIO MARCIO CAMPOS DE MENDONÇA, RODRIGO DE AQUINO GOMES, 

RUAN GABRIEL ARAÚJO FERREIRA 

RESUMO: O processo de geração de inovação dentro de Instituições de Pesquisa é fundamental para 

o desenvolvimento da mesma e da sociedade, mas a geração por si só não é o suficiente para que uma 

tecnologia seja, realmente, proveitosa a toda a sociedade. Nesse viés que o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) e do Rio Grande do Norte (IFRN), firmaram um 

convênio para implantação e uso do Sistema Informatizado De Administração Pública - SUAP, 

sistema esse desenvolvido pelo IFRN, para que o IFAP possa utilizá-lo na questão de suas rotinas. O 
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objetivo deste artigo é avaliar a execução do termo de cooperação técnica entre as instituições. Para 

atingir o objetivo utilizamos a abordagem qualitativa e a realização da pesquisa para analisar o 

cumprimento dos aspectos presentes no termo de Cooperação. Com isso podemos demonstrar a 

importância do acompanhamento dos contratos e convênios de transferência de tecnologia. 

 

TÍTULO: GESTEC COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 

AUTORES: ADELINA DO SOCORRO SERRÃO BELÉM, JESUSA VANIA NASCIMENTO 

NASCIMENTO, CLAUDIO MÁRCIO CAMPOS DE MENDONÇA 

RESUMO: Para que o processo de transferência de tecnologia ocorra de forma eficaz, os resultados 

das atividades realizadas pelas instituições públicas de pesquisa científica e tecnológica, devem ser 

amplamente difundidos e compartilhados com o setor produtivo, a fim de promover múltiplos 

caminhos de socialização com a comunidade em geral. O objetivo deste trabalho é descrever a 

utilização e contribuição estratégica do Sistema de Gerenciamento de Ativos Tecnológicos - Gestec, 

às atividades de transferência de tecnologia, executadas por uma instituição de pesquisa agropecuária 

no Amapá. Por meio de entrevista semiestruturada, buscou-se obter do responsável pelo Gestec, os 

benefícios do uso da plataforma. O resultado demonstrou que o Gestec é uma importante ferramenta 

de apoio ao gerenciamento da pesquisa tecnológica, pois concentra os ativos tecnológicos da 

instituição e parceiros, colaborando no processo de regularização das pesquisas e produtos 

desenvolvidos, garantindo maior agilidade na tomada de decisões e no acesso à informação. 

 

TÍTULO: A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA PERSPECTIVA DO 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

AUTORES: CARLOS ALEXANDRE SILVA ALVES DOS SANTOS, JOSIEL MAIMONE 

FIGUEIREDO, OLIVAN SILVA RABELO 

RESUMO: A transferência de tecnologia para programas de computador, está amparada na legislação 

vigente, tanto na lei do software quanto na lei dos direitos autorais, ambas de 1998. Bem como em 

seus decretos que as regulamentam. Este trabalho objetivou elaborar uma revisão bibliográfica sobre 

o tema, analisando o seu histórico, legislações, propriedade intelectual do desenvolvimento de 

softwares, a transferência de tecnologia de programas de computador propriamente ditas, e os 

mecanismos de disponibilização dos programas de computador, sendo descritas: freeware, shareware, 

software livre, software proprietário, software comercial (software comercial exclusivo, software 

comercial não exclusivo e softwaremeramente comercial) e demo. Os resultados evidenciaram que 

existe uma gama de legislação aplicada ao tema, e também que ocorrem diversas formas de 

mecanismos de transferência da tecnologia criada por desenvolvedores nos programas de 

computador. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DO NITT: ANÁLISE DO 

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DA UNIFAP (2016~2018) 

AUTORES: LÚCIO DIAS DAS NEVES, JOSÉ ERIVAN FERREIRA GARCON, CLAUDIO 

MARCIO CAMPOS DE MENDONCA, WALTER TEXEIRA LIMA JUNIOR, DANIEL 

SANTIAGO CHAVES RIBEIRO 

RESUMO: A proposta deste artigo foi a realização da pesquisa qualitativa e como procedimento 

técnico o estudo de caso a partir do NITT/UNIFAP, afim de efetuar um levantamento sobre os pedidos 

de proteção de propriedade intelectual, no período de fevereiro/2016 a marco/2018. Primeiramente 
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realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a importância da transferência de tecnologia na relação 

universidade-empresa e sobre a importância da hélice tripla para que seja possível essa triangulação. 

Na sequencia foi aplicado um questionário qualitativo com perguntas abertas e respondido pelo 

diretor do NITT a época. Como conclusão foi identificado que o NITT/UNIFAP durante este período 

estabeleceu dialogo constante com os atores internos e os atores externos pertencentes ao ecossistema 

amapaense sobre a importância e os benefícios relacionadas a proteção da propriedade intelectual, 

porém não realizou nenhuma transferência de tecnologia durante este período, pois a discussão é 

muito recente e promissora no ecossistema de inovação amapaense. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM UM SISTEMA DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO: O CASO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO. 

AUTORES: VAGNER MIGUEL ASCARI 

RESUMO: A eficiência energética é um tema de grande relevância e os gastos com energia elétrica 

representam parte considerável das despesas fixas das universidades federais e como esse recurso é 

essencial para a nossa sociedade, ferramentas baseadas na Internet da Coisas (IoT) podem ser de 

grande auxílio para trazer economicidade e eficiência. Foram realizadas análises na base de patentes 

do sistema ORBIT® e de publicações científicas na base SCOPUS® para uma análise do potencial 

de inovação da ferramenta. Grandes são os desafios para a cooperação entre universidade-empresa e 

o objetivo desta pesquisa foi compreender a geração de conhecimento e de inovação no contexto de 

interação entre uma universidade pública e empresas. Com essa perspectiva, esse artigo irá discorrer 

sobre a transferência de tecnologia dessa ferramenta que atua no gerenciamento e automatização de 

lâmpadas e condicionadores de ar. 

 

TÍTULO: DESAFIOS DA INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO 

AMBIENTE ACADÊMICO: O CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ-UNIFAP 

AUTORES: MARCELL COUTINHO RIBEIRO, ANTONIO AUGUSTO COSTA SOARES, 

CLÁUDIO MÁRCIO CAMPOS DE MENDONÇA 

RESUMO: A ex-presidente da República, Dilma Rousseff sancionou, em 11 de janeiro de 2016, a 

Lei n. 13.243/2016 após vários anos de tramitação no Congresso Nacional. Tal medida visava alterar 

a legislação vigente no intuito de transpor gargalos burocráticos que inibiam o desenvolvimento 

científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Nesse diapasão o 

dispositivo legal alterou grande do arcabouço jurídico então vigente com o objetivo de alavancar no 

País, o funcionamento eficaz da Tripla Hélice, tal como idealizada no modelo de (Etzkowitz, 2003). 

A lei sancionada pela então presidente tornou-se o Marco Legal da Inovação e Transferência de 

Tecnologia levando as instituições de ensino superior a buscar adequação ao novo modelo, tal qual 

ocorreu com a Universidade Federal do Amapá-UNIFAP ao publicar, em 24 de julho de 2018, a 

Resolução n. 25/2018, estabelecendo a Política de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para o ambiente produtivo. 

 

TÍTULO: ITINERÁRIO DE INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO SENAI MATO GROSSO COMO 

INDUTOR DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

AUTORES: ROGÉRIO DE LIMA DURÃES, JOSIEL MAIMONE DE FIGUEIREDO 

RESUMO: Incentivos ao pensamento crítico e à inovação compõem uns dos princípios do itinerário 

de inovação da educação do SENAI Mato Grosso, norteado pelo Departamento Nacional do SENAI, 
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o itinerário parte da observação e busca por desafios reais da indústria e da sociedade em geral que 

são solucionados pelos alunos por meio de competições e práticas pedagógicas que visam estimular 

o livre pensar, o interesse pelo novo, indo além da mera reprodução da realidade, potencializando 

assim o protagonismo do aluno como sujeito do processo de aprendizagem. Para que isso ocorra são 

organizadas ações, programas e editais como o Grand Prix SENAI de Inovação Etapa Escolar, 

Desafio SENAI de Projetos Integradores, INOVA SENAI Mato Grosso e INOVA SENAI Nacional. 

No artigo é apresentado todo esse processo do itinerário do SENAI Mato Grosso de 2015 a 2019, 

todo processo desde a geração de ideia até uma possível transferência de tecnologia. 

 

TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA SE 

COMPLETAM 

AUTORES: JANINE ULRICH, JOSIEL FIGUEIREDO, CRISTIANO MACIEL 

RESUMO: Para transferir tecnologia é necessário seguir algumas etapas e procedimentos que venham 

a contribuir para a transmissão do conhecimento desenvolvido. Nesse sentido, o objetivo deste artigo 

é buscar uma melhor compreensão dos conceitos de Transferência de Tecnologia e importância de 

uma Estratégia Tecnológica, buscando levantar na literatura seus pontos positivos, benefícios e 

dificuldades, nos mecanismos de apoio de inovação. É importante destacar que a Transferência de 

Tecnologia, aliada a uma Estratégia Tecnológica, a Inovação e a Políticas Públicas, sendo elementos 

chave na competitividade das organizações. Mecanismos para criar sinergias entre os atores de 

inovação: universidade, governo, setor produtivo e sociedade. Através de pesquisa bibliográfica e 

documental, apresentamos uma proposta dos conceitos e diversos mecanismos de apoio. Enfim, por 

meio de todo o estudo realizado concluímos que existe a necessidade de formular Estratégias 

Tecnológicas que impulsione a interação entre universidade e empresa, a promover o 

desenvolvimento socioeconômico, em benefício da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


