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Conhecimento da Pesquisa 

 

Tornar Público 

Manter em Segredo Depositar Patente 



CRIATIVIDADE   X   INVENÇÃO   X   INOVAÇÃO 

CRITÉRIOS PARA UMA PATENTE 



N - 

A -  

U -  

NOVIDADE 

ATIVIDADE INVENTIVA 

USO PELA INDUSTRIA 

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE – Artigo 8º da Lei 9.279/96: 

CRITÉRIOS PARA UMA PATENTE 



Instrumento para evitar apropriação 

não autorizada do conhecimento da 

universidade por terceiros; 

Proteção aumenta as chances das 

empresas fazerem investimentos de 

alto risco para desenvolver e lançar 

tecnologias universitárias; 

 Apoio a inovação; 

Criar empreendimentos tecnológicos 

bem sucedidos; 

Receita adicional para atividades de 

pesquisa. 

O porque de se patentear tecnologias nas IFEs 
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1 - Papel tradicional da Universidade: Disseminação livre 

do conhecimento, realizadas por meio de atividades de: 
 

Educação – Primeira missão 
 

Pesquisa - Segunda missão 
 

2 - Novo Papel: aumentar o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país, por meio da participação em: 
 

Inovação – Terceira missão tradicional 
 

Empreendedorismo científico - Terceira missão ampliada 

As Universidades Federais do Brasil 
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Evolução da PI na UFPB  

Coordenação Geral de Ciência e Tecnologia 

(CGCT) : 
 

 1980 - A CGCT era situada no antigo Campus II da 

UFPB (Campina Grande, atual UFCG) no Centro de 

Ciência e Tecnologia (CCT) e vinculado a Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG); 

 

 1982 - 1
a
 PI 8203799-0 A2 - RADIÔMETRO AUTO-

COMPENSADO -  Francisco Antonio Belo / Pio 

Caetano Lobo. 



Evolução da PI na UFPB  

1982 a 1993 – 11 depósitos de patentes (1/ano) 
 

1992 – 1ª Carta Patente - Processo de obtenção de 
biopolimeros por fungos gelatinosos - PI 8306340-4 A2 
(11/10/1983) (Lauro Xavier Filho; Marçal Queiroz...); 
 

1994 a 1995, Por razões ainda não esclarecidas, o NIT perdeu 
prestígio e importância, sendo mantido precariamente pela secretária 
Marinalva Colaço.; 

2002 – Criação da UFCG – Desmembramento do Campus II/UFPB 
 

2004 - Ano da promulgação da Lei de Inovação, emergiram ações de 
(re)criação do NIT-UFPB; 
 

2006 - O NIT-UFPB – CGIT - Resolução Nº 15/2006 - Órgão da 
estrutura básica da PRPG (2006-2013); 

2006 – 2013 – 78 pedidos de depósitos de patentes (11,14/ano) 

 

 



2006 – 2013 – Atividades da CGIT 

 Disseminar a Propriedade Industrial na UFPB com: 

Palestras, Seminários, Workshop, etc; 

 Modificar a cultura de “doação de tecnologias de 

produtos e processos” com as publicações de artigos 

 Assumir a missão planejar, coordenar e controlar todas 

as atividades de inovações tecnológicas da UFPB. 

Evolução da PI na UFPB  



Evolução da PI na UFPB  

2013 – 2014 – CGIT/PRPG          INOVA-UFPB 

2013 - Resolução CONSUNI Nº 41/2013 - 

Agência UFPB de Inovação  Tecnológica - 

INOVA-UFPB, como órgão suplementar da 

UFPB, Assumindo a missão planejar, 

coordenar e controlar todas as atividades 

de inovação tecnológica da UFPB; 
 

2014 - Resolução CONSUNI Nº 08/2014 -

Regulamentação é formalmente definida - 

Diretoria Administrativa. 
Reunião na Finep - 2013 



EMPRESA ACADEMIA 

INOVA - UFPB 

Evolução da PI na UFPB  



INOVA-UFPB  
 

– Estrutura organizacional 

Diretor Presidente: 

Petrônio F. A. Filho 

Diretor de Propriedade Industrial: 

Cleverton R. Fernandes 

Dir. de Transf. e Licen. Tecnológico: 

Melânia L. Cornélio 

Dir. de Incubação de Base Tec.: 

Raimundo A. Menezes Jr. 



INOVA-UFPB  
– IDENTIDADE ViSUAL 

Handersson Mendes da Costa  



INOVA-UFPB  
– Integração entre os Campus da UFPB 

SALA DE VIDEO 

CONFERENCIA 



INOVA-UFPB  
– Premiação de Inovação Tecnológica Prof. Delby Fernandes de Medeiros 



INOVA-UFPB  

Aprendendo a Propriedade Industrial 
 

 Rede NIT-Nordeste 

 Cursos da Academia da OMPI (WIPO) 

 Oficinas – INPI 

 Rede Inovação Paraíba  

 “PROFNIT” – IFPB-CG-PB 
 



INOVA-UFPB  

Índices de Produtividade – Ranking do INPI  

CGIT INOVA-UFPB 

- 124 Cursos de Graduação 

- 106 Cursos de Pós-Graduação 



INOVA-UFPB  



Tecnologia - BuaTec 

GRADUAÇÃO           X       PÓS-GRADUAÇÃO 

Tecnologia – Ventilador Pulmonar  



INOVAÇÃO – DESAFIOS   

• Incentivar a produção de novas tecnologias (Dores do 

Mercado); 

• Seleção e apresentação de Startups de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação, nas áreas tecnológicas 

desenvolvidas na UFPB (Editais de Incubação); 

• Programa de Incubação de empresas de bases 

tecnológicas (04 Núcleos de Incubação nos Centros 

Acadêmicos e HU); 

• Ampliar as ações da INOVA-UFPB pela implementação do 

PaqTecINOVA-UFPB. 

 



PaqTecINOVA-UFPB. 



COMO DEPOSITAR UMA PATENTE ? 



OBRIGADO ! 

 
Prof. Petrônio Athayde Filho 

    

E-mail: inova@reitoria.ufpb.br  

             athayde-filho@quimica.ufpb.br  

 

www.ufpb.br/inova - Fone: (83)  3216.7558 

(83) 99931.9245  
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