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RESUMO

Este relatório sintetiza as ações realizadas para a confecção dos produtos apresentados para a
obtenção do grau de mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para a Inovalção (PROFNIT), bem como expõe na íntegra os
mesmos. Foram entregues quatro produtos ao fim do curso: Artigo, Minuta de Regimento da
Comissão, Aplicativo R-software e Relatório Final. Ele apresenta uma justificativa para a
elaboração do aplicativo R-Software como ferramenta de apoio para a Comissão de Inovação,
Tecnologia e Propriedade Intelectual (CITPI) a ser implantada pelo Centro de Gestão e
Tecnologia da Informação do Estado do Amapá (PRODAP), assim como seu ambiente de
programação. Já o artigo é possível verificar as análises dos dados sobre depósitos de
programas de computador obtidos no sítio eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI). Estes dados são importantes para compreender a necessidade da criação da
CITPI no PRODAP.

Palavras-chaves: Comissão de inovação. Propriedade Intelectual. Produtos apresentados

ABSTRACT

This report summarizes the actions taken to prepare the products presented for obtaining a
master's degree by the Graduate Program in Intellectual Property and Technology Transfer for
Inovalção (PROFNIT), as well as exposing them in full. Four products were delivered at the
end of the course: Article, Commission Draft Rules, R-software Application and Final Report.
It presents a justification for the elaboration of the R-Software application as a support tool
for the Commission for Innovation, Technology and Intellectual Property (CITPI) to be
implemented by the Information Management and Technology Center of the State of Amapá
(PRODAP), as well as your programming environment. As for the article, it is possible to
verify the analysis of data on computer program deposits obtained on the website of the
National Institute of Intellectual Property (INPI). These data are important to understand the
need for the creation of CITPI in PRODAP.
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1 INTRODUÇÃO
Na sociedade da informação, em que tudo corre na velocidade de um clique, quanto
mais moderno e conectado os serviços públicos, melhor para seus usuários que economizam
tempo, dinheiro e recursos ambientais. Como servidor público, eu, José Erivan Ferreira
Garçon, funcionário do Centro de Gestão de Tecnologia da Informação do Amapá- PRODAP,
concluí, após ter embasamento teórico e legal a respeito da proteção da criação de softwares e
outros produtos tecnológicos, que o PRODAP necessitava ter uma comissão que tratasse de
assuntos relacionados à proteção dos programas de computador desenvolvidos no âmbito
desta administração para melhor atender os interesses da sociedade no que tange agilidade,
democratização dos serviços públicos e bom uso dos recursos públicos. Observei que ao
longo dos anos, o PRODAP perdeu muitos programas desenvolvidos dentro da instituição,
pois os criadores de tais programas, ao deixarem o Centro, levavam consigo seus produtos.
Outro ponto que vale ressaltar, é que o PRODAP é um polo de produção tecnológica de
aplicativos, programas de computador, sistemas WEB e banco de dados para todo o Estado do
Amapá. Conforme levantamento feito em seu banco de dados (ver anexo I), já foram criados
ou estão em fase de desenvolvimento mais de 100 softwares/aplicativos e nenhum possui
registro.
Apoiados nas bases legais da Lei de Inovação, promulgada em 2004 e reiterada pelo
Marco Legal da Inovação em 2016, na Lei de Direito Autoral nº 9.610/98, na Lei de Software
nº 9.609/98 e no Decreto n° 2.556/98, propusemos a implantação de uma Comissão de
Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI para o PRODAP. A proposta é
também uma forma de profissionalizar o mercado e possibilitar o ganho comercial com os
produtos patenteados que a partir da CITPI possam surgir. Neste relatório, vamos expor os
produtos que desenvolvemos ao longo do curso, incluindo o aplicativo R-Software, resultado
da junção teoria e prática.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A inovação tecnológica e propriedade intelectual é um tema de grande
importância para vários segmentos da sociedade. Instituições de Ciência e Tecnologia
(ICTs), empresas, empreendedores, órgão governamentais entre outros, são os principais
envolvidos neste processo.
Para entender a importância do registro de software para uma instituição como o
Centro de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá – Prodap é preciso
8

conhecer as leis que regem essa relação com a sociedade. No Brasil, a Lei do Direito Autoral,
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
conhecida como “Lei do Software” são os normativos que guiam os entendimentos sobre a
matéria.
Destaca-se que Direito autoral é um ramo da propriedade intelectual que define e
protege as obras intelectuais, proibindo que terceiros as copiem, alterem, redistribuam ou as
vendam sem a autorização do titular do direito dos ativos intangíveis criados.
O artigo 7º da Lei do Direito Autoral, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, define
quais as obras intelectuais protegidas. O inciso XII deste artigo descreve os programas de
computador, como obra protegida. Contudo, no § 1º fica estabelecido que o programa de
computador seja objeto de legislação específica.
A lei específica que protege à propriedade intelectual dos programas de computador é
a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei do Software. Vejamos o que diz seu art. 1º:
“Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar
de modo e para fins determinados”.
Resumidamente, podemos dizer que um software ou programa de computador é um
conjunto de instruções ou declarações, escritas em linguagem própria, a serem usadas direta
ou indiretamente por um computador, a fim de obter determinado resultado. Segundo
Fernandes (2002), um programa de computador “é uma sentença escrita em uma linguagem
computável, para a qual existe uma máquina (computável) capaz de interpretá-la. A proteção
dos direitos de autor abrange todas as (ou partes das) expressões no programa.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável pelo
“Registro do Programa de Computador” que possui reconhecimento Internacional de 172
países, signatários do Acordo TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights. E isto é importante frisar, pois, a partir do momento que um programa de
computador/aplicativo é registrado, a empresa que detém seus direitos autorais pode, por
exemplo, participar de licitações.
Esta fundamentação teórica inicial foi a base para a construção do artigo que
produzimos ao longo do curso. No artigo denominado “A Importância da criação da
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Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual - CITPI para o Centro de Gestão
de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá– Prodap” podemos vislumbrar um maior
detalhamento sobre a importância de se registrar os programas de computadores. O artigo está
na íntegra neste relatório na secção Resultados.

3 OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa é verificar a necessidade e viabilidade da implantação
da Comissão de Inovação Tecnologia e Propriedade Intelectual no PRODAP, à luz do que
preconiza a legislação brasileira a fim de tornar este centro mais dinâmico e autossuficiente.
Em meio a esta busca, foi produzido um artigo com intuito de publicação em revista
especializada

sobre o tema

da

importância

de

se registrar os programas de

computadores/aplicativos e os ganhos que as empresas podem obter. Para efeitos práticos e
modernos, todo material didático que pode vir a ser usado para construir uma cultura de
registro de software no estado do Amapá será produzido em plataformas digitais disponíveis a
todos.

4 METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico com pesquisas em periódicos,
revistas cientificas, artigos, livros e manuais que norteiem a realização de registro de software
e a implantação administrativa de uma comissão na área aqui estudada. Foi realizada também
uma pesquisa dentro do PRODAP de caráter quantitativo e qualitativo (perguntas abertas e
fechadas) em que avaliamos o nível de conhecimento dos servidores sobre o tema
“propriedade intelectual” e sua relevância para instituição no tocante a resguardo legal
patrimonial e moral dos produtos ali desenvolvidos, além de possíveis ganhos
mercadológicos. Ainda foi desenvolvido um aplicativo que reúne em um só lugar todas as
informações necessárias para dar início ao registro de um software/aplicativo. O ambiente
escolhido para desenvolver o aplicativo R-software foi baixado, de forma gratuita, no site da
Google, empresa que o desenvolveu – Google, versão 3.5.2 em conjunto com o kit de
desenvolvimento Android SDK 26.1.1. Antes do desenvolvimento do aplicativo R-software
foi produzido um artigo cientifico em que fizemos análises de dados retirados do banco do
INPI e do próprio Prodap. Concomitantemente à produção do artigo, também produzimos
uma minuta do Regimento da Comissão que pode vir a ser implantada no Centro de Gestão de
Tecnologia da Informação do Estado do Amapá. Assim, entregamos quatro produtos ao fim
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deste curso, quais sejam: Artigo, Minuta de Regimento da Comissão, Aplicativo R-software e
Relatório Final.

5 RESULTADOS

Foram cumpridas algumas etapas que nos nortearam para a confecção dos nossos
produtos. Achamos relevante adicioná-las aqui, junto com os produtos, para demonstrar os
caminhos percorridos para a efetivação deste trabalho. O produto R-Software será explicado à
parte, pois sua confecção requereu especialidade na área de informática e demonstra a
especificidade do mestrado profissional que dá novo valor para máxima teoria e prática. A
seguir, os produtos e as etapas realizadas.
O primeiro produto a ser adicionado a este relatório é o artigo, sua confecção
proporcionou maior conhecimento sobre o assunto propriedade intelectual e registro de
software. Em meio a sua preparação, passamos pela etapa da palestra e aplicação de
questionários junto aos técnicos do Prodap. Sobre a palestra e aplicação dos questionários
falaremos mais adiante. Aqui vale ressaltar que ela foi importante para analisarmos o quadro
do Prodap no que tange ao conhecimento sobre o assunto.

5.1 ARTIGO: A Importância da Criação da Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade
Intelectual - CITPI Para o Centro de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado do
Amapá– PRODAP

A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA
E PROPRIEDADE INTELECTUAL - CITPI PARA O CENTRO DE GESTÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ– PRODAP

THE IMPORTANCE OF THE CREATION OF THE INNOVATION, TECHNOLOGY
AND INTELLECTUAL PROPERTY COMMITTEE - CITPI FOR THE AMAPÁ
STATE INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT CENTER - PRODAP
José Erivan Ferreira Garçon
j.erivamf@gmail.com
Dr. Daniel Santiago Chaves Ribeiro
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Resumo
Este artigo faz uma abordagem geral sobre as leis que regem a proteção da
propriedade intelectual e os ganhos profissionais, culturais e mercadológicos que o Centro de
Gestão de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá – Prodap pode obter ao adotar uma
cultura voltada para o registro de software. Este trabalho realizou pesquisas no Instituto
Nacional de Programas de Computador (INPI) e analisou dados sobre depósitos de registros
de software do estado do Amapá, assim como fez levantamento dos dados internos do Prodap
a respeito dos software/aplicativo produzidos por esta instituição, apresentando, desta forma,
um panorama da realidade do Amapá e do Prodap no que tange ao registro de
software/aplicativo neste estado da região Norte do Brasil.

Palavras-chaves: Registro de Software. Propriedade Intelectual. Comissão de Inovação
tecnológica.

Abstract
This article provides a general approach on the laws that govern the protection of
intellectual property and the professional, cultural and market gains that the Information
Technology Management Center of the State of Amapá - Prodap can achieve by adopting a
culture aimed at the registration of software. This work carried out research at the National
Institute of Computer Programs (INPI) and analyzed data on deposits of software records
from the state of Amapá, as well as surveyed the internal data of Prodap regarding the
software / application produced by this institution, presenting, thus, an overview of the reality
of Amapá and Prodap with regard to the registration of software / applications in this state of
the northern region of Brazil.
Keywords: Software Registration. Intellectual property. Technological Innovation
Commission.

INTRODUÇÃO
O Norte do Brasil, historicamente, sempre foi prejudicado quando o assunto é
desenvolvimento, seja na área educacional, social, de infraestrutura ou tecnológica. Pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016 revelou que o acesso
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à internet aumento nos últimos anos atingindo 116 milhões de pessoas, o equivalente a 64,7%
da população com idade acima de 10 anos. Porém, as regiões Norte e Nordeste ficaram abaixo
da média nacional com 54,3% e 52,3%, respectivamente. Vale ressaltar que o celular é o
principal aparelho para acessar a internet no País. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6%
dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%).
O cenário descrito acima

demonstra

nossa

fragilidade

regional

ante ao

acompanhamento dos avanços tecnológicos, nos fazendo sair atrás em comparação às demais
regiões com mais acesso à informação e novas tecnologias. Isso reflete diretamente na
produção e desenvolvimento de softwares, por exemplo. A falta de profissionalismo na área
impossibilita ganho comercial e/ou social com a criação de programas de computador. Para se
ter uma ideia do quadro do Amapá, neste estado foram registrados apenas seis programas de
computadores de 2000 a 2017. Os dois últimos programas registrados foram em 2016,
conforme dados do Instituto Nacional de Programas de Computador (INPI).
Discutir a importância da proteção dos criadores de software e de novas tecnologias se
faz necessário em tempos como o nosso em que a reprodução e uso de programas de
computador são facilitados. O avanço da informática é indiscutível, contudo é preciso
organizar e pensar de que maneira os conflitos mercadológicos podem ser dirimidos e uma
das respostas é o direito à propriedade intelectual.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico com pesquisas em periódicos,
revistas cientificas, artigos, livros e manuais que norteiem a realização de registro de software
e a implantação administrativa de uma comissão na área aqui estudada. Foi realizada também
uma pesquisa dentro do PRODAP de caráter quantitativo e qualitativo (perguntas abertas e
fechadas) em que avaliamos o nível de conhecimento dos servidores sobre o tema
“propriedade intelectual” e sua relevância para instituição no tocante a resguardo legal
patrimonial e moral dos produtos ali desenvolvidos, além de possíveis ganhos
mercadológicos.
Ressaltamos que foram realizadas buscas no banco de dados do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) a fim de analisar as informações quantitativas a respeito dos
depósitos de programas de computadores realizados no Brasil no recorte temporal de 2000 a
2017.
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O foco das análises foi a região Norte, detendo-se no Amapá, comparando, em
seguida, sua realidade de depósitos oficial às possibilidades que o PRODAP ainda não vem
aproveitado com a realização do registro de software. Destaca-se que, também foi pesquisado
o banco de dados do Centro de Gestão e Tecnologia do Amapá no que tange à produção de
programas de computadores realizada pelo mesmo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Legislação: Direito Autoral e Lei do Software
Para entender a importância do registro de software para uma instituição como o
Centro de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá – Prodap é preciso
conhecer as leis que regem essa relação com a sociedade. No Brasil, a Lei do Direito Autoral,
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
conhecida como “Lei do Software” são os normativos que guiam os entendimentos sobre a
matéria.
Destaca-se que Direito autoral é um ramo da propriedade intelectual que define e
protege as obras intelectuais, proibindo que terceiros as copiem, alterem, redistribuam ou as
vendam sem a autorização do titular do direito dos ativos intangíveis criados.
O artigo 7º da Lei do Direito Autoral, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, define
quais as obras intelectuais protegidas. O inciso XII deste artigo descreve os programas de
computador, como obra protegida. Contudo, no § 1º fica estabelecido que o programa de
computador seja objeto de legislação específica.
A lei específica que protege à propriedade intelectual dos programas de computador é
a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei do Software. Vejamos o que diz seu art. 1º:
“Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar
de modo e para fins determinados”.
Resumidamente, podemos dizer que um software ou programa de computador é um
conjunto de instruções ou declarações, escritas em linguagem própria, a serem usadas direta
ou indiretamente por um computador, a fim de obter determinado resultado. Segundo
14

Fernandes (2002), um programa de computador “é uma sentença escrita em uma linguagem
computável, para a qual existe uma máquina (computável) capaz de interpretá-la. A proteção
dos direitos de autor abrange todas as (ou partes das) expressões no programa.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável pelo
“Registro do Programa de Computador” que possui reconhecimento Internacional de 172
países, signatários do Acordo TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights.
É importante frisar que existem dois tipos de produção de software: Software Livre e
Software proprietário. Segundo Marcon (2003), “Software Livre (SL) refere-se à liberdade
dos usuários em executar, copiar, distribuir, estudar, modificar e melhorar o programa. Mais
precisamente, este termo refere-se a quatro tipos de liberdade, para os usuários do programa:
1 - A liberdade para executar o programa, com qualquer propósito; 2 – A liberdade para
estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O acesso ao código-fonte
é um pré-requisito para que isto possa acontecer; 3 – A liberdade para redistribuir cópias do
programa, para que se possa ajudar os amigos, conhecidos, parentes, etc. E 4 - A liberdade
para melhorar o programa e distribuir suas melhorias para o público em geral, de maneira que
toda a comunidade possa se beneficiar disto. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para
que isto aconteça”.
Em contrapartida, o software proprietário, segundo o STI-FEA é “aquele cuja cópia,
redistribuição ou modificação são em alguma medida restritos pelo seu criador ou
distribuidor. O software proprietário também é conhecido como software não-livre, em
oposição ao conceito de software livre.
Normalmente, a fim de que se possa utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou
redistribuir, deve-se solicitar permissão ao proprietário, ou pagar para poder fazê-lo: será
necessário, portanto, adquirir uma licença, tradicionalmente onerosa, para cada uma destas
ações.
Segundo Machado (2010), a partir do aumento cada vez mais intenso da necessidade
de especialização e da informatização da vida, surge uma nova categoria de agentes sociais:
os que detêm o saber técnico e científico. Pois, no novo mundo pós-industrial, a informação
passa a ser moeda corrente. Observamos empresas especialistas na área acumulando riquezas
de maneira vertiginosa e com grande influência na nova ordem econômica, tais como
Microsoft, Apple, Google etc.
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Os programas de computadores já fazem parte do dia - a - dia das pessoas e isso
implica dizer também que as empresas públicas e privadas devem se adaptar ao novo modo de
vida delas, além de haver nesse mercado a possibilidade real de aumentar seus rendimentos
econômicos. Para isso, em se tratando de Amapá, que até hoje possui apenas seis registros de
software no INPI, é preciso começar pelo básico: registrar os programas de computadores
aqui produzidos, criar uma cultura de registro. O Centro de Gestão e Tecnologia do Amapá
pode ser o polo de criação desta cultura de registro de software devido sua posição estratégica
dentro do organograma do estado do Amapá.
Para compreendermos melhor a real situação do estado do Amapá diante dos assuntos
propriedade intelectual e registro de programas de computadores, vejamos a tabela abaixo:

Tabela 1 – Depósito de Programas de Computadores por Estado (2000 a 2017).

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (2019).

Podemos observar na tabela 1 que o Amapá está empatado com o Acre nas últimas
posições no ranking nacional de depósito de programas de computadores, ambos possuem
apenas seis registros. Os três primeiros colocados são São Paulo com 7.385, Rio de Janeiro
com 2.281 e Minas Gerais com 2.034 depósitos até o ano de 2017.
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Conforme análise de Araújo, Araújo, Santos e Dantas (2019) no artigo Propriedade
Intelectual e Inovação na região Nordeste: um recorte sobre o registro de software na Paraíba
nota-se que
“... até mesmo entre São Paulo (1º lugar) e Rio de Janeiro (2º lugar)
existe uma diferença de 5.104 registros de software. Sem dúvidas, a
alta produção e desenvolvimento tecnológicos em São Paulo faz
gerar uma cultura de maior cuidado com os registros de software,
cientes dos ativos que a propriedade intelectual pode gerar e,
consequentemente, a alta demanda de mercado.”

O quadro desenvolvido acima nos dá uma noção do quanto a região Norte está
distantes dos grandes centros tecnológicos e que é necessário investir em uma cultura de
registro de software para atender as demandas sociais e mercadológicas exigidas pelo mundo
globalizado.

O papel do Prodap no estado do Amapá e a importância da criação de uma cultura de registro
de software
Inicialmente, o Centro de Gestão e Tecnologia do Amapá foi instituído pela lei nº
0310 de 05 de Dezembro de 1996 e alterado pela Lei nº 0318 de 23.12.96, com o nome de
Processamento de Dados do Amapá (Prodap). Somente mais tarde seu nome mudaria, mas a
sigla permaneceria a mesma. O Prodap é uma autarquia estadual, vinculada à Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral, dotado de personalidade jurídica de direito
público interno, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. Atua na área de
tecnologia de informação e comunicação do governo do estado do Amapá, figura como
importante organização na trajetória de modernização do setor público. Um compromisso que
se reflete no engajamento permanente de seu capital intelectual e de sua infraestrutura
tecnológica na informatização da administração pública estadual. Seu foco é a racionalização
da máquina pública, que deve estar preparada para prestar serviços sempre mais ágeis e de
melhor qualidade à população, em suas demandas nas mais diversas áreas, a exemplo da
saúde, educação, segurança, etc. Seu negócio é soluções em tecnologia da informação e
telecomunicações para a administração pública. Seus valores são: qualidade, ética e
responsabilidade e Meritocracia. Tem como visão “Implementar e suportar soluções em
tecnologia da informação e comunicações eficientes e inovadoras para a Administração
Pública do Estado do Amapá”. Sua missão é “ser provedor de soluções estratégicas em
Tecnologia da Informação e Comunicação dentro de padrões estabelecidos de qualidade e
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segurança, prestando suporte necessário ao Governo do Estado do Amapá na tomada de
decisão, de forma a contribuir para eficiência e acessibilidade do serviço público prestado à
população”.
Todas as informações aqui dispostas foram retiradas do Regimento Interno do Prodap
e são necessárias para entender a importância desta autarquia na área tecnológica para a
gestão pública e qual seu papel social. A instituição trabalha diretamente com a produção
tecnológica de aplicativos, programas de computador, sistemas WEB e banco de dados para
todo o estado do Amapá. Agora em 2020 tem cerca de 100 programas desenvolvidos ou em
desenvolvimento (ver figura 1) como os aplicativos para android “Disque Denúncia”,
requerido pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e “SOS Vida”,
solicitado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); e o “Portal Agência de Notícias”,
requerido pelo próprio Governo do Estado do Amapá. Este portal é utilizado por todos os
assessores de comunicação das secretarias e órgãos do estado, assim como instituições da
administração indireta do governo. No entanto, todos esses programas não possui nenhum
registro no INPI.
Vejamos a figura a seguir:
Figura 1 – Programas produzidos, em desenvolvimento e homologados pelo PRODAP.
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Fonte: Centro de Gestão e Tecnologia do Amapá - PRODAP (2020)

Em análise, obtemos os seguintes dados: 74% dos programas listados já foram
produzidos ou estão em fase de evolução, 8% homologado e 6% em desenvolvimento. Os
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programas sem status ou denominados trabalho equipe e suporte perfazem 12%. Se só os
programas produzidos pelo PRODAP já possuíssem registro, o Amapá sairia da última
colocação da região Norte para a terceira. Ficando somente atrás do Pará que possui 117
softwares registrados e do Amazonas com 100. (Ver tabela 1).
Conforme levantamento, não há um departamento específico para a proteção desses produtos
e processos, e nem a disseminação da cultura da propriedade intelectual, bem como o uso de
bancos de patentes para fazer a prospecção de tecnologias e obtenção de registo de softwares.
Se houvesse uma cultura de registro de software, o Prodap já poderia estar lucrando
com a venda de tecnologia, uma vez que registrar os programas no INPI gera segurança
jurídica e torna a empresa, dona do programa, habilitada a participar de licitações. Ressalta-se
que, como no Brasil a lei que protege os softwares é a do direito autoral, é possível que os
programadores do Prodap ou a ele vinculado também saiam lucrando com o desenvolvimento
de novas tecnologias o que gera benefício para todos os envolvidos.
A sociedade amapaense também se beneficia, haja vista que, com a produção das
tecnologias necessárias para as demandas desta sociedade pelo próprio PRODAP há uma
racionalização dos recursos públicos, a possibilidade de novos ganhos que podem ser
revertidos em novos cursos sociais, por exemplo, procedimento já executado por este Centro
que oferta cursos gratuitos como fotografia e edição de vídeo, para a sociedade em geral.
Conforme o Regimento Interno do Prodap, nada o impede de produzir produtos que
possam ser comercializados para outros empresas ou entes da federação, apesar de sua
prioridade ser a Administração Pública do Estado do Amapá. Observe o que diz o art. 4º do
regimento: “O Processamento de Dados do Amapá - PRODAP tem por finalidade
programação, coordenação, orientação e controle da execução das atividades de
processamento de dados, prioritariamente para os Órgãos da Administração Direta e Indireta,
bem como delinear a política e as diretrizes da informática no Estado”. A palavra
prioritariamente não limita as possibilidades, apenas a direciona.
Uma Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI implantado
no PRODAP, por exemplo, serviria de base para tanto auxiliar no registro eletrônico de
programas de computador e demais patentes como um centro de discussão de novas
tecnologias propiciando maior profissionalismo na área.
Em novembro de 2019, foram aplicados questionários relativos ao conhecimento de
registro de Software e Propriedade Intelectual no Centro de Centro de Gestão de Tecnologia
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da Informação do Amapá- PRODAP para técnicos da área. Sete técnicos participaram da
intervenção. O primeiro questionário levantou o conhecimento que já havia dentro da
instituição sobre os temas. Após responderem cinco perguntas introdutórias, foi explanado
aos participantes a importância de se registrar os programas de computadores idealizados no
PRODAP e os que poderiam ser realizados pelo mesmo, bem como a possível e necessária
criação de uma Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI.
Após a explanação, foi aplicado um segundo questionário no qual os participantes
deveriam responder duas perguntas abertas sobre a importância da criação da CITPI e se era
possível criar no Estado do Amapá uma cultura de Inovação Tecnológica a partir desta
criação. Vejamos a seguir as respostas:
Questionário 1:
1.

Você sabe o que é Propriedade Intelectual? Você sabia que o desenvolvimento e uso

de softwares são protegidos pelo Direito Autoral?
100% dos entrevistados disseram saber o significado de Propriedade Intelectual.

2.

Você sabia que é possível registrar um programa de computador no Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI)?
Sim: 04

Não: 03

60% dos entrevistados afirmaram saber que era possível o registro, enquanto 40% disse não
saber.

3.

Se a resposta para a pergunta anterior tiver sido sim, responda: Quais as vantagens de

se registrar um software?
Três questionários sem resposta.
Resposta1: Ninguém poderá ter um software igual, pode-se vender a aplicação.
Resposta2: Serve como prova de quando você desenvolveu o software.
Resposta3: Em alguns casos (modelos de negócios) é necessário o registro do software para
monetizá-lo.
Resposta4: Evita problemas como o plágio e até mesmo roubo da ideia. Causando um
prejuízo ao desenvolvedor do software.

4.

Você sabia que o desenvolvimento e uso de softwares são protegidos pelo Direito

Autoral?
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Sim: 06

Não: 01

90% dos entrevistados disseram possuir o conhecimento de que softwares são protegidos pelo
Direito Autoral. Enquanto 10% desconheciam o fato.
5.

Se a resposta para a pergunta anterior tiver sido sim, diga com suas palavras qual (ais)

o (s) benefício (s) para o autor e/ou para a sociedade advindos de tal proteção?
Um questionário ficou sem resposta.
Resposta 1: Evitar plágio no software.
Resposta 2: Proteção caso alguém use de maneira indevida o software.
Resposta 3: Uma garantia de que o autor poderá usufruir dos ganhos desse software.
Resposta 4: Permite exclusividade ao(s) autor(es), facilitando comercialização e monetização.
Para a sociedade, aumenta a saída de produtos inovadores, apesar do custo mais alto.
Resposta 5: O autor tem mais garantia e segurança quanto ao seu uso.
Resposta 6: Para o autor existe a certeza da proteção de sua ideia. Para a sociedade depende se
o autor liberar para uso da comunidade de desenvolvedores, caso não, só depende do autor
criar recursos de melhorias, centralizando o trabalho nele.

Questionário 2: Após a intervenção
1.

Qual sua opinião sobre a proposta de implantação de uma Comissão de Inovação,

Tecnologia e Propriedade Intelectual - CITPI para o Centro de Gestão de Tecnologia da
Informação do Estado do Amapá– PRODAP?
Resposta 1: Do ponto de vista do desenvolvedor parece útil para auxiliar no registro de
projetos pessoais. Não possuo conhecimento suficiente sobre o PRODAP e sua relação com a
administração pública para opinar sobre a utilidade da comissão para a organização em si.
Resposta 2: Se bem regulamentada, o PRODAP pode ter muitos ganhos assim como quem
desenvolveu a aplicação.
Resposta 3: Boa, estava faltando, pois algumas aplicações poderiam ser vendidas para outros
estados ou municípios.
Resposta 4: Uma oportunidade muito boa de desenvolvimento.
Resposta 5: Uma boa ideia. Creio que com a comissão teríamos mais proveito dos softwares
já criados. Além de aproveitar o setor mobile.
Resposta 6: Seria bom o PRODAP poder comercializar softwares desenvolvidos aqui, ou
ajudar desenvolvedores e empresas locais a comercializar.

22

2.

É possível criar uma cultura de Inovação Tecnológica no Estado do Amapá a partir da

criação do CITPI no Prodap? Qual sua opinião a respeito? Sugira ações que a instituição pode
realizar para desenvolver o estado.
Resposta 1: A criação da CITPI poderia auxiliar no desenvolvimento de uma cultura de
inovação no estado, mas é insuficiente por conta própria. Projetos para obter tecnologia e
tolente, como o atual PITI da FAPEAP também são importantes.
Resposta 2: Sim, é bem possível. O Prodap pode criar a comissão e suas regulamentações para
comercializar suas aplicações. Implantar a cultura de registro de software.
Resposta 3: Sim, iria motivar os valores e potencial dos técnicos e subsidiar o produto
desenvolvido.
Resposta 4: Em branco.
Resposta 5: Sim, no Prodap temos profissionais bons, porém, pouco aproveitados. O Prodap
deveria aproveitar esses profissionais e criar eventos de incentivo e conhecimento para a
população.
Resposta 6: Sim, tanto dentro quanto fora do Prodap há pessoas com boas ideias e capacidade
de desenvolver. Poderia ser organizado hackatons, eventos para trocas de ideias e unir quem
tem ideia com quem possa executar. Podemos trazer soluções tanto para público quanto
privado.
A partir das respostas, podemos observar que a maioria dos técnicos possui algum
conhecimento sobre a proteção autoral dos programas de computadores, porém, nada muito
aprofundado. No questionário um, as respostas são mais tímidas, diferente do que acontece no
questionário dois, que foi aplicado após a explanação do conteúdo sobre propriedade
intelectual. Os técnicos parecem animados com a possibilidade de ganhos financeiros e
desenvolvimento do estado do Amapá e acreditam que a criação da Comissão de Inovação,
Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI possa implantar a cultura do registro de
software no estado.

CONCLUSÃO
Espera-se que a Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI
seja implantada no PRODAP a fim de viabilizar a transferência do conhecimento tecnológico
gerado na instituição para a sociedade, bem como promover a adequada proteção dos
produtos gerados no âmbito do Centro a fim de contribuir para o desenvolvimento social,
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cultural e tecnológico do estado do Amapá. Porém, é necessário pontuar que a cultura da
Propriedade Intelectual no estado do Amapá em relação à produção de software ainda precisa
ser desenvolvida; o estado tem poucos programas de computadores registrados, apenas seis, e
nem um é do PRODAP; o registro de software precisa ser difundido.
Os resultados obtidos revelará um novo paradigma para o órgão em questão, com a
possibilidade de todos os produtos devidamente registrados, espera-se que o PRODAP se
torne referência em propriedade intelectual, inovação e tecnologia para a região Norte do
Brasil.
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5.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DO PRODAP
Em novembro de 2019, foram aplicados questionários relativos ao conhecimento de
registro de Software e Propriedade Intelectual no Centro de Centro de Gestão de Tecnologia
da Informação do Amapá- PRODAP para técnicos da área. Sete técnicos de um total de 100%
(cem por cento), no setor de Desenvolvimento de Sistema–Gesist,

participaram da

intervenção. O primeiro questionário levantou o conhecimento que já havia dentro da
instituição sobre os temas. Após responderem cinco perguntas introdutórias, foi explanada aos
participantes a importância de se registrar os programas de computadores idealizados no
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PRODAP e os que poderiam ser realizados pelo mesmo, bem como a possível e necessária
criação de uma Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI.
Após a explanação, foi aplicado um segundo questionário no qual os participantes
deveriam responder duas perguntas abertas sobre a importância da criação da CITPI e se era
possível criar no Estado do Amapá uma cultura de Inovação Tecnológica a partir desta
criação. Antes de analisarmos os dados, vamos observar as respostas obtidas nos dois
questionários.

Questionário 1:
1. Você sabe o que é Propriedade Intelectual?

Respostas 1

SIM
NÃO

Você sabia que o desenvolvimento e uso de softwares são protegidos pelo Direito
Autoral?
100% dos entrevistados disseram saber o significado de Propriedade Intelectual.

2. Você sabia que é possível registrar um programa de computador no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI)?
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Respostas 2

40%
SIM
NÃO
60%

Sim: 04

Não: 03

60% dos entrevistados afirmaram saber que era possível o registro, enquanto 40%
disse não saber.

3. Se a resposta para a pergunta anterior tiver sido sim, responda: Quais as
vantagens de se registrar um software?

Respostas 3

43%

57%

SEM RESPOSTA
RESPONDERAM

Três questionários sem resposta.
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Resposta1: Ninguém poderá ter um software igual, pode-se vender a aplicação.
Resposta2: Serve como prova de quando você desenvolveu o software.
Resposta3: Em alguns casos (modelos de negócios) é necessário o registro do software
para monetizá-lo.
Resposta4: Evita problemas como o plágio e até mesmo roubo da ideia. Causando um
prejuízo ao desenvolvedor do software.

4. Você sabia que o desenvolvimento e uso de softwares são protegidos pelo Direito
Autoral?

Respostas 4
14%

SIM
NÃO

86%

Sim: 06

Não: 01

90% dos entrevistados disseram possuir o conhecimento de que softwares são
protegidos pelo Direito Autoral. Enquanto 10% desconheciam o fato.
5. Se a resposta para a pergunta anterior tiver sido sim, diga com suas palavras
qual (ais) o (s) benefício (s) para o autor e/ou para a sociedade advindos de tal
proteção?
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Respostas 5
14%

SEM RESPOSTA
RESPONDERAM

86%

Um questionário ficou sem resposta.
Resposta 1: Evitar plágio no software.
Resposta 2: Proteção caso alguém use de maneira indevida o software.
Resposta 3: Uma garantia de que o autor poderá usufruir dos ganhos desse software.
Resposta 4: Permite exclusividade ao(s) autor(es), facilitando comercialização e
monetização. Para a sociedade, aumenta a saída de produtos inovadores, apesar do
custo mais alto.
Resposta 5: O autor tem mais garantia e segurança quanto ao seu uso.
Resposta 6: Para o autor existe a certeza da proteção de sua ideia. Para a sociedade
depende se o autor liberar para uso da comunidade de desenvolvedores, caso não, só
depende do autor criar recursos de melhorias, centralizando o trabalho nele.

Questionário 2: Após a intervenção
1. Qual sua opinião sobre a proposta de implantação de uma Comissão de Inovação,
Tecnologia e Propriedade Intelectual - CITPI para o Centro de Gestão de
Tecnologia da Informação do Estado do Amapá– PRODAP?
Resposta 1: Do ponto de vista do desenvolvedor parece útil para auxiliar no
registro de projetos pessoais. Não possuo conhecimento suficiente sobre o Prodap
e sua relação com a administração pública para opinar sobre a utilidade da
comissão para a organização em si.
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Resposta 2: Se bem regulamentada, o Prodap pode ter muitos ganhos assim como
quem desenvolveu a aplicação.
Resposta 3: Boa, estava faltando, pois algumas aplicações poderiam ser vendidas
para outros estados ou municípios.
Resposta 4: Uma oportunidade muito boa de desenvolvimento.
Resposta 5: Uma boa ideia. Creio que com a comissão teríamos mais proveito dos
softwares já criados. Além de aproveitar o setor mobile.
Resposta 6: Seria bom o Prodap poder comercializar softwares desenvolvidos
aqui, ou ajudar desenvolvedores e empresas locais a comercializar.

2. É possível criar uma cultura de Inovação Tecnológica no Estado do Amapá a
partir da criação do CITPI no Prodap? Qual sua opinião a respeito? Sugira ações
que a instituição pode realizar para desenvolver o estado.
Resposta 1: A criação da CITPI poderia auxiliar no desenvolvimento de uma
cultura de inovação no estado, mas é insuficiente por conta própria. Projetos para
obter tecnologia e tolente, como o atual PITI da FAPEAP também são
importantes.
Resposta 2: Sim, é bem possível. O Prodap pode criar a comissão e suas
regulamentações para comercializar suas aplicações. Implantar a cultura de
registro de software.
Resposta 3: Sim, iria motivar os valores e potencial dos técnicos e subsidiar o
produto desenvolvido.
Resposta 4: Em branco.
Resposta 5: Sim, no Prodap temos profissionais bons, porém, pouco aproveitados.
O Prodap deveria aproveitar esses profissionais e criar eventos de incentivo e
conhecimento para a população.
Resposta 6: Sim, tanto dentro quanto fora do Prodap há pessoas com boas ideias e
capacidade de desenvolver. Poderia ser organizado hackatons, eventos para trocas
de ideias e unir quem tem ideia com quem possa executar. Podemos trazer
soluções tanto para público quanto privado.

A partir das respostas, podemos observar que a maioria dos técnicos
possui algum conhecimento sobre a proteção autoral dos programas de computadores, porém,
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nada muito aprofundado. No questionário um, as respostas são mais tímidas, diferente do que
acontece no questionário dois, que foi aplicado após a explanação do conteúdo sobre
propriedade intelectual. Os técnicos parecem animados com a possibilidade de ganhos
financeiros e desenvolvimento do estado do Amapá e acreditam que a criação da Comissão de
Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual – CITPI possa implantar a cultura do registro
de software no estado. O que nos leva a inferir que não existe tal cultura dentro do centro e
que o conhecimento sobre o assunto é limitado por falta de discussões a respeito. A palestra
possibilitou que os técnicos discutissem sobre Propriedade Intelectual e a importância do
registro de software, ela foi um lugar de fala e troca de conhecimento onde foi notória a
empolgação, conforme observamos nas respostas acima, com relação ao desenvolvimento das
potencialidades do Prodap e do próprio estado do Amapá. O mesmo pode acontecer com a
Comissão que aqui estamos propondo. Ela pode ser um lugar de troca de experiência e
conhecimento, além de garantir proteção jurídica para os produtos tecnológicos desenvolvidos
pelo centro. Vale ressaltar, que o Prodap faz parte da administração indireta do governo e
pode vir a prestar serviços para os demais componentes do poder executivo estadual.
Consultorias a respeito de registro de produtos de inovação tecnológica não estão descartados.
O próximo produto a ser apresentado será uma minuta do que pode vir a
ser o regimento da comissão de inovação tecnológica do Prodap.

5.3 REGIMENTO DA COMISSÃO
Como nosso objetivo final é implantar uma comissão de inovação no Prodap,
pensamos ser importante já possuirmos todas as bases para tal implantação. Acreditamos que
nosso trabalho pode servir de suporte para a criação da CITPI e levar uma sugestão de
regimento já miniminiza possíveis entraves que possam surgir. Ou seja, se quisermos
consolidar uma comissão precisamos entender como funciona, minimamente, um regimento.

CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DO AMAPÁ– PRODAP

REGIMENTO DA COMISSÃO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E PROPRIEDADE
INTELECTUAL - CITPI DO PRODAP
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CAPÍTULO I
Missão da Comissão
Art 1° - A Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual do Prodap, instituída
pela Portaria n°. ...., de --/--/2020, tem como atribuição a gestão da Propriedade Intelectual
(organizar, sistematizar, consolidar, orientar, controlar e executar todos os trâmites legais
previstos nas legislações relativas à Propriedade Intelectual, no âmbito do Centro de Gestão
de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá, envolvendo depósitos, registros,
contratos, concessão e manutenção dos direitos relativos à Propriedade Intelectual.

CAPÍTULO II
Da composição da Comissão

Art. 2° - A Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual será composta por
seis analistas em tecnologia da Informação do setor de gestão de sistema - GESIST, indicados
pelo presidente do Centro de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá –
Prodap.
Parágrafo 1: O mandato dos membros será de dois anos, prorrogável por igual período, a fim
de dar continuidade às atividades da Comissão.
Parágrafo 2: O presidente da Comissão será um dos componentes da Comissão, designado
pelo presidente do Prodap.

CAPÍTULO III
Da competência e atribuições do Presidente da Comissão

Art. 3° - Compete ao Presidente da Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade
Intelectual – CITPI:
I – Acompanhar e supervisionar as atividades dos membros da Comissão, no âmbito de suas
respectivas áreas técnicas, quanto aos procedimentos, deveres e direitos relativos à
Propriedade Intelectual;
II – providenciar o suporte técnico-administrativo necessário aos membros da Comissão para
o bom andamento e desempenho de suas atividades;
32

III – supervisionar as atividades do pessoal administrativo que irá auxiliar a Comissão, no
desempenho de suas funções;
IV – encaminhar os programadores que tenham programas para registrar, aos Membros da
Comissão;
V – receber e encaminhar toda a correspondência referente às solicitações dos pedidos de
registros (Marcas, Patentes, Softwares e transferência de tecnologia) às entidades e órgãos
competentes;
VI – organizar, sistematizar e executar de forma ágil a rotina;
VII – convocar e presidir as reuniões com os membros da Comissão, bem como com o
presidente do Prodap;
VIII – formular, coordenar e implementar políticas, definindo metas e ações no âmbito da
propriedade intelectual, referente às atividades tecnológicas a serem desenvolvidas no Centro
de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado do Amapá;
IX – encaminhar aos membros da comissão, para avaliação, as propostas de contrato e
convênio de pesquisa a serem firmados pelo Centro de Gestão de Tecnologia da Informação
do Estado do Amapá, cujo objeto seja passível de proteção no âmbito da propriedade
intelectual;
X – supervisionar e auxiliar no treinamento do pessoal para o preenchimento de formulários,
requerimentos e demais documentos para o reconhecimento dos direitos de propriedade
intelectual perante terceiros;
XI – supervisionar e acompanhar a tramitação dos pedidos de registro dos programadores do
Prodap ou a ele vinculado, junto às entidades e órgãos competentes nacionais ou estrangeiros,
referentes à propriedade intelectual, previstas em leis específicas;
XII – supervisionar o licenciamento ou a realização de acordo, convênio ou contrato com
terceiros, visando à exploração das tecnologias geradas no Centro de Gestão de Tecnologia da
Informação do Estado do Amapá, observando as normas internas da Instituição, as leis, os
atos administrativos que disciplinam a matéria, os contratos e as convenções internacionais,
bem como o interesse público;
XIII – propor e coordenar juntamente com o presidente do Prodap eventos, palestras,
encontros, simpósios, quanto à temática Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual, com
o objetivo de proporcionar a divulgação junto à comunidade amapaense;
XIV – elaborar relatórios periódicos referentes às atividades da Comissão, encaminhando-os
ao presidente do Prodap para avaliação e aprovação dos Conselhos Administrativo e Fiscal;
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XV – manter atualizados os arquivos da Comissão referentes aos aspectos legislativos e
normativos sobre Propriedade Intelectual e Registro de Software;
XVI – providenciar e supervisionar a elaboração de material didático e informativo sobre a
temática da propriedade intelectual e Registro de Software;
XVII – adotar medidas e providências para a divulgação das atividades da Comissão de
Propriedade Intelectual junto à comunidade amapaense;
XVIII – promover articulações com outros centros tecnológicos, universidades e instituições
visando à divulgação e difusão dos direitos e dos deveres relativos à Propriedade Intelectual;
XIX – exercer todas as demais atribuições necessárias ao bom funcionamento da Comissão.

CAPÍTULO IV
Da competência e atribuições dos Membros da Comissão

Art. 4° - Compete aos Membros da Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade
Intelectual – CITPI:
I – Atuar em sua área técnica de Propriedade Intelectual estabelecida, em conjunto com os
demais Membros da Comissão, bem como com o Presidente;
II – orientar os programadores do Prodap no que diz respeito aos procedimentos, deveres e
direitos relativos à propriedade intelectual;
III – encaminhar ao Presidente da CITPI, os eventuais problemas enfrentados na condução
das atividades para discussão no âmbito da comissão;
IV – solicitar ao Presidente da CITPI o suporte técnico-administrativo necessário ao
desempenho das atividades;
V – contribuir, conjuntamente com o(a) Presidente da Comissão, na orientação do pessoal
técnico administrativo que irá auxiliar a Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade
Intelectual, no desempenho de suas funções;
VI – auxiliar o(a) Presidente da CITPI na elaboração e organização da infraestrutura para o
funcionamento eficiente da comissão;
VII – comparecer às reuniões convocadas pelo Presidente da Comissão;
VIII – auxiliar o Presidente na formulação e na execução de políticas públicas, referentes às
atividades tecnológicas a serem desenvolvidas pelo Centro de Gestão de Tecnologia da
Informação do Estado do Amapá.
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IX – analisar e emitir parecer técnico com relação às propostas de contratos e convênios de
pesquisa e transferência de tecnologia a serem firmados pelo Prodap, cujo objeto seja passível
de proteção no âmbito da Propriedade Intelectual;
X – auxiliar os analistas do Prodap, no treinamento de pessoal para preenchimento de
formulários e demais documentos para o reconhecimento dos direitos de propriedade
intelectual;
XI – auxiliar o(a) Presidente da Comissão na elaboração e acompanhamento de tramitação de
pedidos de registro dos programadores do Prodap ou a ele vinculado, junto às entidades e
órgãos competentes nacionais ou estrangeiros, referentes à propriedade intelectual, previstas
em leis específicas;
XII – auxiliar o(a) Presidente da Comissão, no âmbito da respectiva área técnica, quanto ao
licenciamento ou na realização de acordo, convênio ou contrato com terceiros, visando à
transferência ou cessão das tecnologias geradas no Centro de Gestão de Tecnologia da
Informação do Estado do Amapá, observando as normas internas da Instituição, as leis, os
atos administrativos que disciplinam a matéria, os contratos e as convenções internacionais,
bem como o interesse público;
XIII – auxiliar o(a) Presidente da CITPI na organização dos eventos a que se refere o art. 3° ,
incisivo XIII deste Regimento;
XIV – encaminhar informações ao (a) Presidente da Comissão para elaboração dos
Relatórios;
XV – auxiliar o(a) Presidente da Comissão na atualização do material a que se refere o art. 3°,
inciso XV deste Regimento;
XVI – auxiliar o(a) Presidente da Comissão na criação do material didático e informativo a
que se refere o artigo 3°, inciso XVI deste Regimento.

CAPÍTULO V
Das atribuições do Pessoal Administrativo

Art. 6° - Ao pessoal administrativo compete:
I – Executar as atividades administrativas, de acordo com as determinações do(a) Presidente
da CITPI;
II – executar os serviços de digitação, recebimento, expedição e arquivo de correspondência e
demais documentos da CITPI;
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III – preparar demonstrativos, inventários ou documentos e demais informações solicitadas
pelo(a) Presidente da CITPI;
IV – manter atualizados os registros referentes à Comissão;
V - controlar e organizar, mediante a supervisão do(a) Presidente da CITPI, os documentos de
expediente;
VI – executar outras atribuições estabelecidas pelo(a) Presidente da Comissão.

CAPÍTULO VI
Das disposições finais e transitórias

Art. 7° - Os casos omissos a este Regimento serão encaminhados e analisados pela Comissão
de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual, em conjunto com o Presidente do Prodap,
aprovado pelos Colegiados do Conselho Administrativo e Fiscal.
Art. 8° - As propostas de reformulação deste Regimento poderão ser apresentadas por
qualquer Membro da Comissão e encaminhadas ao Presidente do Prodap.

6 O APLICATIVO R-SOFTWARE: CONTEXTUALIZAÇÃO
Antes de detalharmos o processo de criação do aplicativo R-Software, é importante
destacarmos as relações entre internet, telefonia móvel e smarphone no Brasil. Assim, teremos
uma melhor visualização do porquê da escolha de produzir um aplicativo e não uma cartilha
formal.

6.1RELAÇÃO SMARTPHONE E TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL
Como poderíamos imaginar nossa situação atual onde as pessoas interagem, em sua
grande maioria, através de um aparelho pequeno, de tela plana, comumente identificado pelo
termo em inglês de “smartphone”. Este com características modernas tais como: sensibilidade
ao toque ou comando de voz e que cabe na palma de sua mão?
Uma das formas utilizadas para essa explicar esse fenômeno é o avanço tecnológico dos
aparelhos celulares, que antes exerciam a função principal de atender chamadas e enviar
mensagens de texto, conhecidas como: SMS ou torpedos.

Segundo (TANENBAUM,

2016), a função de “telefone” não é mais tão importante, uma vez que o aparelho é muito mais
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utilizado para outras atividades, como: acessar e-mail, navegar na web, enviar mensagens,
jogar e acessar redes sociais.
Porém, isso não explica tudo. Não adiantaria nada termos um celular smartphone
cheio de recursos e aplicativos se não estivéssemos conectados uns aos outros através da
internet. Assim como, a evolução das redes de telecomunicações, denominadas de telefonia
móvel ou internet 2ª,3ª e 4ª gerações. Com isso, o acesso remoto de qualquer lugar atende a
mobilidade urbana vivida nos grandes centros urbanos, desde que haja o serviço de rede de
cobertura móvel. Para Pellanda (2003), a Internet móvel possui o poder de manter as pessoas
em rede, estejam elas onde estiverem. O cordão umbilical que restringia o acesso ao
ciberespaço aos escritórios, salas de aulas e casas foi rompido . A tabela e o gráfico abaixo
apresenta a densidade dos serviços móveis pessoais por região no Brasil e a evolução do
número de acesso no tempo, segundo os dados da Agência Nacional de telecomunicaçõesAnatel.

Fonte : https://www.anatel.gov.br/dados/acessos-telefonia-movel
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Fonte : https://www.anatel.gov.br/dados/acessos-telefonia-movel

No contexto brasileiro dos grandes centros urbanos, as redes de telefonia móveis
apresentaram bom desempenho e evolução. De acordo com números divulgados pela Anatel,
o Brasil registrou 228,64 milhões de linhas móveis em operação no mês de maio de 2019,
com um numero percentual de acesso 4G de 63,3%. Dados da Anatel para o mês de junho/20,
indicam que o Brasil terminou o mês com 225,1 milhões de celulares e densidade de 106,22
cel/100 habitantes. Ou seja, um pouco mais de um celular por habitante no Brasil. Tais dados
demonstram a enorme possibilidade de acesso à internet que a população brasileira possui,
desprezando, é claro, fatores como a desigualdade social. Portanto, a produção de um
aplicativo como ferramenta educacional não é só viável como também recomendável para
nossos tempos.

6.2 SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

Ele é o sistema operacional utilizado em 95% dos smartphones no Brasil, segundo
dados mais recentes da consultoria IDC (final de 2018). Prevaleceu diante das concorrentes
de mercado devido seu sistema atender diversos dispositivos e facilidade na customização.
Grande parte dos aplicativos desenvolvidos é para atender esta plataforma, haja vista que ela
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atende a maior fatia do mercado, deixando somente 5% para serem divididos entre as
concorrentes.
Conforme Tanenbaum (2016), o sistema operacional mais utilizado nos dias atuais em
smartphones é o Android, da Google. Ele é baseado no núcleo Linux e está livremente
disponível para fabricantes de dispositivos móveis usarem em seus produtos, por ser uma
plataforma de código aberto é customizável para uma série de dispositivos.

6.3 VIABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO R-SOFTWARE COMO
FERRAMENTA DE SUPORTE PARA O REGISTRO DE SOFTWARE JUNTO AO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI

A ideia de criar um aplicativo para celulares/smartphones e tablets entre outros, na
plataforma Android, como ferramenta de suporte na obtenção de registros de programas de
computadores/aplicativos, surgiu como alternativa bastante viável, tendo em vista
anteriormente que o cenário brasileiro relacionado à tecnologias móveis e números de
equipamentos celulares/smartphones por habitante possibilita fazer uso efetivo desta
tecnologia para as mais diversas operações. Portanto, utiliza-lo para resolver questões
importantes como registro de software é plenamente possível e recomendável.
Este aplicativo foi desenvolvido para atender ao Centro de Gestão de Tecnologia da
Informação – PRODAP. Ele reuniu, em um só lugar, todas as informações necessárias para
dar entrada ao primeiro pedido de registro de software/aplicativo no Brasil.
Além de proporcionar o pedido de registro dos programas de computador e
aplicativos desenvolvidos nesta instituição, ele também tem como objetivo a sustentabilidade,
uma vez que não utilizará papéis para impressão de Cartilhas e Manuais.
A instalação do aplicativo pode ser feita em celulares/smartphone dos próprios
servidores, gerando economia com o gasto de papel e de forma direta ajudando o meio
ambiente.

6.4 COLETA DE DADOS PARA O APLICATIVO JUNTO AO INPI

As Informações disponíveis na rede de alcance mundial (World Wide Web) na
forma de um endereço eletrônico – site, definido como https://www.gov.br/inpi/pt-br. O
endereço é referente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Conforme
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Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, esta autarquia Federal foi criada em 1970, e esta
vinculada ao Ministério da Economia. Sua missão é estimular a inovação e a competitividade
a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção
eficiente da propriedade industrial. Os serviços do INPI estão voltados para a garantia e
proteção dos direitos industriais do país. Entre eles estão:
● Registros de marcas;
● Desenhos industriais;
● Indicações geográficas;
● Programas de computador;

● Topografias de circuitos integrados.
Nossa proposta do aplicativo baseia-se em juntar todas as informações necessárias que
estão contidas no site do INPI, especificamente, para o serviço de proteção a programas de
computador. Observou-se que essas informações encontram-se somente na forma de site web
e endereço específicos do INPI, dando a possibilidade de criar um aplicativo de boa interação
com o usuário e que reúna tudo o que há sobre registro de programa de computador, de forma
simplificada.
Até o presente momento, foram realizados estudos de prospecções tecnológicas na
loja virtual de aplicativos - Play store, disponível para o Sistema Android, cuja empresa
responsável é a Google, e verificou-se que não havia nenhum aplicativo desenvolvido com
esse propósito. Concluímos que aplicativo R-Software será uma inovação para este serviço.

7 AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO DO APLICATIVO R-SOFTWARE
O ambiente escolhido para desenvolver o aplicativo R-software foi baixado, de
forma gratuita, no site oficial da própria empresa que o desenvolveu – Google. E,
encontra-se na web, no endereço eletrônico https://developer.android.com/studio?hl=pt-br.

A poderosa ferramenta de desenvolvimento integrado- IDE é chamada de Android
studio na versão 3.5.2. Foi utilizada em conjunto com o kit de desenvolvimento Android
SDK 26.1.1.

A versão da plataforma utilizada é da API 29 : Android 10(Q)
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Figura 1: Android Studio (sobre)

Esta IDE é muito utilizada pelos profissionais desenvolvedores de aplicativos.
Além de ser a ferramenta de desenvolvimento oficial da Google. Entre as demais, ela vem
se destacando por possuir uma gama de recursos incomparáveis, tais como: editores e
compiladores que facilitam a produtividade para a criação das apps.
Segundo o Guia do Usuário do Android studio, ela é baseado no IntelliJ IDEA.
Além do editor de código e das ferramentas de desenvolvedor avançadas do IntelliJ, o
Android Studio oferece ainda mais recursos para aumentar sua produtividade na
compilação de apps Android, como:
●

Um sistema de compilação flexível baseado em Gradle;

●

Um emulador rápido com inúmeros recursos;

●

Um ambiente unificado que possibilita o desenvolvimento para todos os dispositivos
Android;

●

A aplicação de alterações para enviar alterações de código e recursos ao aplicativo em
execução sem reiniciar o aplicativo;

●

Modelos de código e integração com GitHub para ajudar a criar recursos comuns de
apps e importar exemplos de código;

●

Frameworks e ferramentas de teste cheios de possibilidades;

●

Ferramentas de lint para detectar problemas de desempenho, usabilidade,
compatibilidade com versões, entre outros;

●

Compatibilidade com C++ e NDK;

●

Compatibilidade integrada com o Google Cloud Platform, facilitando a integração do
Google Cloud Messaging e do App Engine.
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7.1 PRÉ-REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO DO ANDROID STUDIO 3.5.2
A IDE Android studio , para ser instalada, necessita de uma boa configuração de
hardware. Ela foi baixada e instalada em meu Notebook (Sony Vaio), que atendeu aos
pré-requisitos exigidos para a instalação e manteve sua boa performance. São eles:
● Sistema opcional com Windows 7 (64 bits) atualizado;
● 4 GB de memória, onde somente o emulador utiliza 1 GB e o restante será
eventualmente utilizado pelo IDE;
● 2 GB espaço livre em disco, onde 500 MB é para o IDE e 1.5 GB é para as
imagens de sistema do emulador Android, na verdade o emulador pode vir a
utilizar 1.5 GB de espaço;
● 1.280 x 800 é o mínimo para resolução de tela;
● Processador Intel CORE i7.
7.2 INTEGRAÇÃO DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVA AO ANDROD
STUDIO 3.5.2
A linguagem de programação Java é umas das mais utilizadas para desenvolvimento
de softwares e aplicativos. Ela possui muitas vantagens em sua utilização. Entre elas é a
possibilidade de integração a IDE Androd Stúdio.
Segundo Horstmann e Cornell (2010), o Java nunca foi apenas uma linguagem
qualquer. Atualmente, existem muitas linguagens de programação disponíveis e, poucas
talvez nem mesmo se aproximem do poder do Java. Ela é uma plataforma integral, com uma
biblioteca imensa com uma grande quantidade de códigos disponíveis para a reutilização e um
ambiente de execução que fornece serviços com segurança, portabilidade, para vários tipos de
sistema operacionais.
7.3 CRIAÇÃO DOS LAYOUTS UTILIZANDO A LINGUAGEM DE MARCAÇÃO XML
INTEGRADA AO ANDROID STUDIO 3.5.2
A linguagem de marcação XML, amplamente utilizada para a criação de páginas
WEB, também está sendo utilizada para a criação de toda a estrutura textual e visível na
criação dos layout/telas dos aplicativos.
Para entendermos melhor como funciona a linguagem de marcação, significa dizer que
todo texto, slide, figuras e ícones desenvolvidos nesta linguagem são compilados para uma
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linguagem de máquina. Logo em seguida, aparecem definidos na tela do dispositivo com
forma de texto, imagem, cores e objetos do mundo real.
De acordo com Almeida e Maurício Barcellos (2002), “Codificar ou „marcar‟ um texto
para processamento por computadores é também um processo de tornar explícito o que é
conjectural. Indica como o conteúdo do texto deve ser interpretado”.
Demostraremos como foram feitos os layouts/telas do aplicativo R-software,
utilizando a linguagem de marcação XML, que por sua vez, está integrada ao Android studio.
8 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO R-SOFTWARE
8.1. ESTRUTURA DO PROJETO
O projeto é dividido em módulos com arquivos de código-fonte e de recursos. Divididos
assim:
●

Módulos de apps Android;

●

Módulos de biblioteca;

●

Módulos do Google App Engine.
Os módulos do aplicativo são divididos em pastas para melhor organização do projeto.

Dentro destas pastas, teremos pacotes. Nos pacotes, encontraremos os arquivos com a
linguagem de programação Java. Toda a estrutura é dividida em pastas e subpastas. Isso
facilita a organização do código.

Quanto à linguagem XML, ela representa toda a parte gráfica do aplicativo: o Menu,
Layout/telas, ícones, botões, imagens, textos, strings e navegação entre menus. Os arquivos
Xml, encontram-se separados dos arquivos java, dividindo o projeto em duas partes. A Figura
2 representa a organização do projeto:
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Figura 2: Organização do Projeto R-Software

9 CÓDIGOS XML E JAVA: TELA DE ENTRADA/CAPA, ITENS MENU,
NAVEGAÇÃO E MENU’S
9.1. TELA DE ENTRADA/CAPA

A tela de entrada/capa do aplicativo R-sofware, foi desenvolvida em formato de Capa,
proporcionado ao usuário uma breve introdução sobre o objetivo do aplicativo. Ela possui
uma layout/tela simples, com a logo do aplicatico, duas frases e um botão. Ao clicar no botão
“INICIAR”, o usuário é direcionado para a Tela de Menus de navegação. A primeira a
destacar-se, é a de Menu Principal, a qual descreveremos nos próximos tópicos.

No desenvolvimento do layout da Tela de entrada/Capa, foram utilizados dois
componentes de texto (TextView), uma imagem( ImageView) e um botão( button) de
inicialização. Possui também uma ação ao clicar no botão “INICIAR”. A qual direciona o
usuário para a Tela de Menus, onde teremos o Menu Principal como abertura. Este evento é
realizado pelos códigos Java e a utilização da biblioteca com.heinrichreimersoftware. A
figura 3 representa a execução em uma máquina virtual smartphone Nexus 5x: Android
versão 10, baixada dentro do Android Studio.
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Figura 3: Tela de Entrada/Capa

- Código Fonte Xml: Layout da Tela de Entrada/Capa
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/about_separator_color"
tools:layout_editor_absoluteX="1dp"
tools:layout_editor_absoluteY="-3dp">
<TextView
android:id="@+id/textView28"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginLeft="8dp"
android:layout_marginTop="32dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
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android:layout_marginRight="8dp"
android:text="O Registro possui validade de 50 anos e reconhecimento Internacional!"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@color/mi_status_bar_background"
android:textSize="24sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/idBotaoentrar" />
<TextView
android:id="@+id/textView24"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginLeft="8dp"
android:layout_marginTop="24dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginRight="8dp"
android:text="Entenda e Registre seu primeiro Software/Aplicativo no Brasil!"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@color/mi_status_bar_background"
android:textSize="24sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView12" />
<Button
android:id="@+id/idBotaoentrar"
android:layout_width="226dp"
android:layout_height="40dp"
android:layout_marginStart="161dp"
android:layout_marginLeft="161dp"
android:layout_marginTop="32dp"
android:layout_marginEnd="162dp"
android:layout_marginRight="162dp"
android:background="#4CAF50"
android:onClick="btEntrar"
android:text="Iniciar"
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.496"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView24" />
<ImageView
android:id="@+id/imageView12"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="172dp"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginLeft="8dp"
android:layout_marginTop="32dp"
android:layout_marginEnd="8dp"
android:layout_marginRight="8dp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button"
app:srcCompat="@drawable/rsoftware" />
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<Button
android:id="@+id/button"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="50dp"
android:background="@color/about_facebook_color"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
tools:layout_editor_absoluteY="2dp" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</LinearLayout>

-

Códigos Java: eventos da Tela de Entrada/Capa

package com.example.r_software;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import com.heinrichreimersoftware.materialintro.app.IntroActivity;
import com.heinrichreimersoftware.materialintro.slide.FragmentSlide;
import com.heinrichreimersoftware.materialintro.slide.SimpleSlide;
public class CapaActivity extends IntroActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//setContentView(R.layout.activity_capa);
setButtonBackVisible(false);
setButtonNextVisible(false);

addSlide(new FragmentSlide.Builder()
.background(android.R.color.holo_green_light)
.fragment(R.layout.capas3)
.canGoBackward(true)
.canGoForward(false)
.build()
);

}
public void btEntrar (View view){
startActivity(new Intent(this, MainActivity.class ));
}
}
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9.2. Criação dos itens do Menu Principal
O Menu da aplicação é formado por Códigos XML contidos na pasta Menu/
Activity_Men_Drawer.xml. Este arquivo é responsável pela criação dos itens do Menu. Cada
item contém: um ícone (icon), um nome (title), e um número de identificação (ID). Os
objetos aqui contidos são referenciados na classe principal Main_activity.

Os itens do Menu foram definidos na seguinte ordem:
● Principal
● Passo a passo
● Cartilha
● Manual/Legislação
● Vídeos
● Dúvidas
● Registrar
● Contato
● Sobre

A figura 4 representa os Itens do Menu da aplicação:
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Figura 4: Itens/Menu

-

Código Fonte Xml: Itens/Menu

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:showIn="navigation_view">
<group android:checkableBehavior="single">
<item
android:id="@+id/nav_principal"
android:icon="@drawable/ic_menu_principal"
android:title="@string/menu_principal" />
<item
android:id="@+id/nav_Entenda"
android:icon="@drawable/ic_menu_entenda5_foreground"
android:title="@string/menu_Entenda" />
<item
android:id="@+id/nav_Cartilha"
android:icon="@drawable/ic_menu_cartilha_foreground"
android:title="@string/menu_Cartilha" />
<item
android:id="@+id/nav_links"
android:icon="@drawable/ic_links_foreground"
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android:title="@string/menu_Links" />
<item
android:id="@+id/nav_Videos"
android:icon="@drawable/ic_menu_videos_foreground"
android:title="@string/menu_Videos" />
<item
android:id="@+id/nav_Dúvidas"
android:icon="@drawable/ic_menu_duvidas_foreground"
android:title="@string/menu_Dúvidas" />

<item
android:id="@+id/nav_Registrar"
android:icon="@drawable/ic_menu_registrar2_foreground"
android:title="@string/menu_Registar" />
</group>

<item android:title="Entre em Contato">
<menu>
<item
android:id="@+id/nav_contato"
android:icon="@drawable/ic_menu_send"
android:title="@string/menu_contato" />
<item
android:id="@+id/nav_sobre"
android:icon="@drawable/ic_menu_sobre_foreground"
android:title="@string/menu_sobre" />
</menu>
</item>
</menu>

-

Códigos Java: classe Main_Activity:

package com.example.r_software;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;
import com.google.android.material.snackbar.Snackbar;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.View;
import androidx.fragment.app.FragmentActivity;
import androidx.fragment.app.FragmentManager;
import androidx.fragment.app.FragmentPagerAdapter;
import androidx.navigation.NavController;
import androidx.navigation.Navigation;
import androidx.navigation.ui.AppBarConfiguration;
import androidx.navigation.ui.NavigationUI;
import com.google.android.material.navigation.NavigationView;
import androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
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public class MainActivity extends AppCompatActivity {

private AppBarConfiguration mAppBarConfiguration;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);

DrawerLayout drawer = findViewById(R.id.drawer_layout);
NavigationView navigationView = findViewById(R.id.nav_view);
// Passar cada ID de menu como um conjunto de IDs
// O menu deve ser considerado como destino de nível superior.
mAppBarConfiguration = new AppBarConfiguration.Builder(
R.id.nav_Entenda, R.id.nav_Dúvidas, R.id.nav_Videos,
R.id.nav_Cartilha, R.id.nav_sobre,R.id.nav_principal, R.id.nav_contato,
R.id.nav_Registrar,R.id.nav_links)
.setDrawerLayout(drawer)
.build();
NavController navController = Navigation.findNavController(this, R.id.nav_host_fragment);
NavigationUI.setupActionBarWithNavController(this, navController, mAppBarConfiguration);
NavigationUI.setupWithNavController(navigationView, navController);

}

@Override
public boolean onSupportNavigateUp() {
NavController navController = Navigation.findNavController(this, R.id.nav_host_fragment);
return NavigationUI.navigateUp(navController, mAppBarConfiguration)
|| super.onSupportNavigateUp();

}

}

9.3. NAVEGAÇÃO
A Navegação entre os Menus é uma parte bastante importante na funcionalidade
deste aplicatico. Nela estão contidos os eventos necessários para a passagem entre Menus. O
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arquivo Xml de navegação faz referência aos Layout/telas, evocando a classe fragments de
cada uma delas. A figura 5 representa a o arquivo da Navegação entre Menus de forma
gráfica.

Figura 5: Navegação entre Menus

-

Códigos Fonte Xml: Navegação entre Menus.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/mobile_navigation"
app:startDestination="@+id/nav_principal">
<fragment
android:id="@+id/nav_principal"
android:name="com.example.r_software.ui.Principal.principal"
android:label="@string/menu_principal"
tools:layout="@layout/fragment_principal" />
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<fragment
android:id="@+id/nav_Entenda"
android:name="com.example.r_software.ui.Entenda.PassoapassoFragment"
android:label="@string/menu_Entenda"
tools:layout="@layout/fragment_passoapasso" />
<fragment
android:id="@+id/nav_Dúvidas"
android:name="com.example.r_software.ui.Dúvidas.DuvidasFragment"
android:label="@string/menu_Dúvidas"
tools:layout="@layout/fragment_duvidas" />
<fragment
android:id="@+id/nav_Videos"
android:name="com.example.r_software.ui.Videoexecultar.videoexeFragment"
android:label="@string/menu_Videos"
tools:layout="@layout/fragment_videoexe" />
<fragment
android:id="@+id/nav_Cartilha"
android:name="com.example.r_software.ui.Cartilha.CartilhaFragment"
android:label="@string/menu_Cartilha"
tools:layout="@layout/fragment_cartilha" />
<fragment
android:id="@+id/nav_sobre"
android:name="com.example.r_software.ui.sobre.sobreFragment"
android:label="@string/menu_sobre"
tools:layout="@layout/fragment_sobre" />
<fragment
android:id="@+id/nav_contato"
android:name="com.example.r_software.ui.contato.contatoFragment"
android:label="@string/menu_contato"
tools:layout="@layout/fragment_contato" />
<fragment
android:id="@+id/nav_Registrar"
android:name="com.example.r_software.ui.Registrar.RegistrarFragment"
android:label="@string/menu_Registar"
tools:layout="@layout/fragment_registrar" />
<fragment
android:id="@+id/nav_links"
android:name="com.example.r_software.ui.Links.LinksFragment"
android:label="@string/menu_Links"
tools:layout="@layout/fragment_links" />
</navigation>

9.4 Menu‟s
9.4.1 Menu Principal

A layout do Menu Principal possui uma imagem e um texto explicativo sobre os
objetivos da aplicação e sua funcionalidade. Os Códigos Java foram criados e divididos em
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pacotes separados, sendo que cada um contém uma classe fragment responsável pelos eventos
dos Menus e um arquivo xml responsável pelo Layout de cada Menu.
O objeto utilizado é uma imagem (ImagenView), com um texto explicativo. E a
função scrollview, que será muito utilizada em todos os menus, devido à ação de rolagem na
tela. Por exemplo, quando há muita informação a ser repassada, logo não caberá na tela do
smartphone sem esta função. A figura 6 ilustra a execução do Menu Principal.

Figura 6: Menu Principal

- Código Fonte Xml: Menu Principal
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_width="match_parent"
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android:fillViewport="true"
>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.Entenda.EntendaFragment">
<ImageView
android:id="@+id/imageView10"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="24dp"
android:layout_marginLeft="24dp"
android:layout_marginTop="44dp"
android:layout_marginEnd="24dp"
android:layout_marginRight="24dp"
android:layout_marginBottom="55dp"
android:src="@drawable/principal"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</ScrollView>

- Código Java: Menu Principal
package com.example.r_software.ui.Principal;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
public class principal extends Fragment {

public principal() {
// Required empty public constructor
}
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
// Inflate the layout for this fragment
return inflater.inflate(R.layout.fragment_principal, container, false);
}
}

9.4.2 Menu Passo a Passo
O Menu Passo a passo , possui uma tela com um texto explicativo sobre o passo a
passo a ser seguido, para efetuar o pedido de registro. Sua elaboração com muitos objetos de
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textos (TextView ) e um objeto de imagem (ImageView) . A Figura 7 demostra a execução
deste menu.

Figura 7: Menu Passo a Passo

-Código fonte xml: Menu Passo a passo:
<?xml
<ScrollView

version="1.0"

encoding="utf-8"?>

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_width="match_parent"
android:fillViewport="true"
>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.Entenda.EntendaFragment">
<TextView

56

android:id="@+id/textView19"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="29dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:layout_marginBottom="48dp"
android:text="*informações
retirados
do
android:textSize="10sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView15"
app:layout_constraintVertical_bias="0.0"
<TextView
android:id="@+id/textView18"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:background="#42A5F5"
android:text="Passo
android:textAlignment="textStart"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="18sp"

5:

android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView17"
<TextView
android:id="@+id/textView16"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="19dp"
android:layout_marginStart="32dp"
android:layout_marginLeft="32dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="187dp"
android:layout_marginRight="187dp"
android:text="Validade
do
android:textColor="#0C0E88"
android:textSize="16sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView12"

site

oficial

INPI"

/>

Acompanhe"

/>

Direito"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView11"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="30dp"
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android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:background="#42A5F5"
android:text="Passo
4:
android:textAlignment="textStart"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="18sp"

Inicie

o

pedido"

android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView10"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView9"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:background="#42A5F5"
android:text="Passo
3:
Pague
android:textAlignment="textStart"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="18sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView8"
<TextView
android:id="@+id/textView5"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:background="#42A5F5"
android:text="Passo
2:
Prepare
android:textAlignment="textStart"
android:textColor="#FDFCFC"
android:textSize="18sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3"

a

GRU"

/>

a

Documentação"

/>

<ImageView
android:id="@+id/imageView"
android:layout_width="0dp"
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android:layout_height="146dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="32dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:layout_marginBottom="80dp"
android:src="@drawable/passoapasso1"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView4"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.51"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView3"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:layerType="none"
android:text="Se você desenvolveu um programa de computador/aplicativo ou sua versão mais
atualizada, é possível solicitar o registro ao INPI por meio do sistema eletrônico e-Software. O registro
garante maior segurança jurídica ao seu detentor, caso haja demanda judicial para comprovar a autoria
ou titularidade do programa. Antes de fazer o pedido, vale consultar o Manual do Usuário. Leia também
outras informações importantes para sua solicitação, por exemplo, como usar a assinatura digital e o texto
criptografado do código-fonte na forma de resumo hash. Você também deve acessar a legislação
pertinente
ao
tema.
"
android:textIsSelectable="false"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView4"
/>
<androidx.constraintlayout.widget.Guideline
android:id="@+id/guideline"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintGuide_begin="471dp"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView4"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:background="#42A5F5"
android:ellipsize="middle"
android:text="Passo
android:textAlignment="textStart"
android:textColor="#FFFFFF"
android:textSize="18sp"
android:textStyle="bold"

1:

Entenda

"
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app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView8"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="Antes de solicitar o registro de seu programa de computador/aplicativo, realize a
criptografia do texto ou do arquivo que contenha o código-fonte, utilizando um algoritmo apropriado
para transformá-lo em um resumo digital hash. Esse resumo será inserido no formulário eletrônico de
depósito. Também será necessário incluir a Declaração de Veracidade (DV), que será criada no sistema
Guia de Recolhimento da União (GRU), como será detalhado no próximo passo."
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView5"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView10"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="Para solicitar o registro, você deve emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) de
código 730. Pague o documento antes de dar entrada no pedido e guarde o número, pois ele será
necessário para o início do processo.
Faça também o download da Declaração de Veracidade (DV) e
assine-a
digitalmente,
para
incluí-la
depois
no
seu
pedido"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView9"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView12"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text='Após verificado o pagamento, o tempo médio para o registro ser publicado é de até 10
dias, contados da data do pedido. O certificado será disponibilizado para download no portal do INPI.
Você pode acompanhar o andamento do processo das seguintes formas: - Consulte a Revista da
Propriedade Industrial (RPI), publicada às terças-feiras. - Acesse o sistema de busca. Lá você pode
selecionar seu processo e incluí-lo em "Meus Pedidos", sistema que avisa por e-mail quando houver
movimentação do processo.Este é um serviço adicional prestado pelo INPI e não substitui a consulta à
RPI. Saiba como acessar o certificado de registro de programa de computador. Pedido em andamento
É recomendada a leitura da Instrução Normativa (IN) 099/2019 e do Manual do Usuário para sanar
dúvidas sobre o andamento do processo. Caso não consiga esclarecer sua questão, envie mensagem pelo
sistema
Fale
Conosco.
'
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
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app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView18"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView14"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="O registro de programa de computador/aplicativo é válido por 50 anos a partir da sua
criação ou de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação. A proteção não é territorial, isto é, sua
abrangência é internacional, compreendendo os 175 países signatários da Convenção de Berna (1886)."
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView16"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView15"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="30dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="48dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="*Imagens: FreeDigitalPhotos.net e tiramisustudio, hywards, digitalart, Stuart Miles,
Master
isolated
images
"
android:textSize="10sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView14"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView17"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop
="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="Apenas comece o processo após pagar a GRU. Acesse o e-Software e preencha o
formulário on-line. Neste momento, você deverá inserir o resumo hash e a Declaração de Veracidade (DV)
assinada digitalmente. Veja o passo a passo para preencher o formulário on-line no sistema e-Software."
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView11"
/>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</ScrollView>

-Código Java: Menu Passo a Passo
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package com.example.r_software.ui.Entenda;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/
public class PassoapassoFragment extends Fragment {

public PassoapassoFragment() {
// Required empty public constructor
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
// Inflate the layout for this fragment
return inflater.inflate(R.layout.fragment_passoapasso, container, false);
}
}

10.4.3 Menu Cartilha

O Menu Cartilha foi desenvolvido para explicar, na forma de Cartilha, os passos a
serem seguidos para elaboração do pedido de registro. Assim, possibilita ao usuário entender
mais facilmente o processo, além de economizar papel com a impressão de uma Cartilha.
Foram utilizados vários componentes de imagens (ImageView). Abaixo segue a figura 8
representando a execução deste Menu:
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Figura 8: Menu Cartilha

- Código fonte Xml : Menu Cartilha:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_width="match_parent"
android:fillViewport="true"
>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.Entenda.PassoapassoFragment">

<ImageView
android:id="@+id/imageView9"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
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android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="35dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:layout_marginRight="30dp"
android:layout_marginBottom="17dp"
android:src="@drawable/celoinpi"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView8"
/>
<ImageView
android:id="@+id/imageView8"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="35dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:layout_marginRight="30dp"
android:src="@drawable/hashinpi"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView7"
/>
<ImageView
android:id="@+id/imageView7"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="21dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:layout_marginRight="30dp"
android:src="@drawable/dvinpi"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView6"
/>
<ImageView
android:id="@+id/imageView6"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="35dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:layout_marginRight="30dp"
android:src="@drawable/possegruinpi"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView5"
/>
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<ImageView
android:id="@+id/imageView5"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="35dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:layout_marginRight="30dp"
android:src="@drawable/gruinip2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView4"
/>
<ImageView
android:id="@+id/imageView3"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="102dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="60dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:scaleType="centerCrop"
android:src="@drawable/cartilha"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<ImageView
android:id="@+id/imageView4"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginLeft="8dp"
android:layout_marginTop="16dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:layout_marginRight="30dp"
android:src="@drawable/cadastroinpi2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView3" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</ScrollView>

-

Código Java: Menu Cartilha
package com.example.r_software.ui.Cartilha;

import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
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import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
import mehdi.sakout.aboutpage.AboutPage;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/
public class CartilhaFragment extends Fragment {

public CartilhaFragment() {
// Required empty public constructor
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {

// Inflate the layout for this fragment
return inflater.inflate(R.layout.fragment_cartilha, container, false);
}
}

9.4.4 Menu Manual/Legislação

Neste Menu foram disponibilizados três links com informações importantes para iniciar
o pedido de registro de software, são eles:
● Manual do Usuário.
● Lei n° 9609/98 - Lei de Programa de computador.
● Lei 9610/98 - Lei de Direitos autorais.

A figura 9 ilustrando a execução deste Menu:
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Figura 9: Menu Manual/Legislação

-

Código Fonte XML: Menu Manual/Legislação

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.Links.LinksFragment">
<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:text="@string/hello_blank_fragment" />
</FrameLayout>

-

Código Java: Menu Manual/Legislação

package com.example.r_software.ui.Links;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
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import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
import mehdi.sakout.aboutpage.AboutPage;
/**
* um simples {@link Fragment} subclass.
*/
public class LinksFragment extends Fragment {

public LinksFragment() {
// Required empty public constructor
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
String item ="Informações Importantes para o Pedido de Registro de Software";
return new AboutPage(getActivity())
.setDescription(item)
.addWebsite("http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador/programa-decomputador-manual-completo","Manual do Usúario")
.addWebsite("http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm","Lei nº 9609/98 – Lei de
Programa de Computador;")
.addWebsite("http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm","Lei nº 9610/98 – Lei de
Direitos Autorais;")
.create();

// Inflar o layout para este fragmento
//retornar inflater.inflate(R.layout.fragment_links, container, false);
}
}

9.4.5 Menu Vídeos

Este Menu possui um vídeo explicativo sobre o Registro de Programa de Computador.
Ele foi produzido pela equipe do INPI e disponibilizado na página web do Instituto. No
aplicativo R-software, este foi incorporado na forma de um Menu. A figura 10 ilustra a
execução deste menu:
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Figura 10: Menu Vídeos

- Código fonte Xml: Menu Vídeos
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="#393939"
tools:context=".ui.Videos.videosFragment">
<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
<TextView
android:id="@+id/textView22"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="8dp"
android:layout_marginLeft="8dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="12dp"
android:layout_marginRight="12dp"
android:background="@android:color/transparent"
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android:text="Assista ao vídeo sobre o registro de programa de computador com Matheus
Engel - INPI"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="24sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView2" />
<ImageView
android:id="@+id/imageView2"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="56dp"
android:background="@android:color/transparent"
android:src="@drawable/videoimg"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<ImageView
android:id="@+id/imageExecultar"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="100dp"
android:background="@android:color/transparent"
android:scaleType="centerCrop"
android:src="@drawable/play"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView22"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/imageView2"
app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/imageView2" />
<RatingBar
android:id="@+id/ratingBar"
style="@android:style/Widget.DeviceDefault.RatingBar.Indicator"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="12dp"
android:layout_marginEnd="214dp"
android:layout_marginRight="214dp"
android:layout_marginBottom="217dp"
android:numStars="5"
android:rating="4.5"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView22" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

-

Código Java: Menu Vídeos

package com.example.r_software.ui.Videos;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
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import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.VideoView;
import com.example.r_software.R;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/

public class videosFragment extends Fragment {

private ImageView imageExecultar;
public videosFragment() {
// Construtor público vazio obrigatório
}
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_videos, container, false);
imageExecultar = view.findViewById(R.id.imageExecultar);

return view;
// Inflar o layout para este fragmento
// retornar inflater.inflate(R.layout.fragment_videos, container, false);

}
}

9.4.6 Menu Dúvidas

Neste Menu são realizadas perguntas e respostas quanto as dúvidas existentes para
iniciar o pedido de registro. Todas as informações aqui disponíveis foram retiradas do site
oficial do INPI. O desenvolvimento deste menu possui vários objetos de texto (textView) e
um layout simples. Abaixo segue a figura 11 ilustrando sua execução:
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Figura 11: Menu Dúvidas

-

Código fonte Xml: Menu Dúvidas
<?xml
<ScrollView

version="1.0"

encoding="utf-8"?>

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_width="match_parent"
android:fillViewport="true"
>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.Entenda.PassoapassoFragment">
<TextView
android:id="@+id/textView20"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
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android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:layerType="none"
android:text="R: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica ou o Procurador nomeado."
android:textIsSelectable="false"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView13"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView7"
android:layout_width="592dp"
android:layout_height="15dp"
android:layout_marginStart="60dp"
android:layout_marginLeft="60dp"
android:layout_marginEnd="24dp"
android:layout_marginRight="24dp"
android:layout_marginBottom="99dp"
android:text="*Imagem
retirada
do
site
android:textColor="@android:color/background_dark"
android:textSize="10sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.166"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView6"
app:layout_constraintVertical_bias="0.0"
<TextView
android:id="@+id/textView11"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="19dp"
android:layout_marginStart="32dp"
android:layout_marginLeft="32dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="187dp"
android:layout_marginRight="187dp"
android:text="Quais
os
documentos
android:textColor="#E91E63"
android:textSize="16sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView10"
<TextView
android:id="@+id/textView9"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="19dp"
android:layout_marginStart="32dp"
android:layout_marginLeft="32dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="38dp"
android:layout_marginRight="38dp"
android:text="Onde
android:textColor="#E91E63"

https://bhsite.com.br"

/>

necessários?"

/>

registrar?"
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android:textSize="16sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView8"
<TextView
android:id="@+id/textView5"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="19dp"
android:layout_marginStart="32dp"
android:layout_marginLeft="32dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="149dp"
android:layout_marginRight="149dp"
android:text="Por
que
android:textColor="#E91E63"
android:textSize="16sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView20"
<TextView
android:id="@+id/textView13"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="19dp"
android:layout_marginStart="32dp"
android:layout_marginLeft="32dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="149dp"
android:layout_marginRight="149dp"
android:text="Quem
pode
android:textColor="#E91E63"
android:textSize="16sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3"
<ImageView
android:id="@+id/imageView"
android:layout_width="223dp"
android:layout_height="99dp"
android:layout_marginStart="94dp"
android:layout_marginLeft="94dp"
android:layout_marginTop="76dp"
android:layout_marginEnd="94dp"
android:layout_marginRight="94dp"
android:layout_marginBottom="61dp"
android:src="@drawable/duvidas"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/textView4"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.51"

/>

registrar?"

/>

solicitar?"

/>

/>
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<TextView
android:id="@+id/textView3"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:layerType="none"
android:text=" R1: Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de
emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos,
instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los
funcionar de modo e para fins determinados. R2: Um programa de computador, ou software, é um
conjunto de instruções escritas em linguagem de programação (código-fonte) para que seja
realizada
uma
ou
diversas
tarefas.
"
android:textIsSelectable="false"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView4"
/>
<androidx.constraintlayout.widget.Guideline
android:id="@+id/guideline"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintGuide_begin="471dp"
<TextView
android:id="@+id/textView4"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="32dp"
android:layout_marginLeft="32dp"
android:layout_marginTop="24dp"
android:layout_marginEnd="32dp"
android:layout_marginRight="32dp"
android:ellipsize="middle"
android:text="O
que
é
um
programa
de
android:textColor="#E91E63"
android:textSize="16sp"
android:textStyle="bold"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView"

/>

computador/aplicativo?"

/>

<TextView
android:id="@+id/textView8"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="3dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="R: O registro do programa de computador/aplicativo é a forma mais segura
de garantir sua propriedade e obter a segurança jurídica necessária de modo a proteger o seu ativo
de negócio. Os direitos do titular são reconhecidos internacionalmente. Maior proteção contra
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concorrência desleal, cópias ilegais e pirataria. Um dos critérios para enquadramento em editais de
financiamento
do
Governo
Federal.
Poder
participar
de
licitação."
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView5"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView10"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="R: No Brasil, o registro de Software/aplicativo é feito pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI). O processo de registro é totalmente on-line e automatizado."
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView9"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView17"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginLeft="16dp"
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginEnd="16dp"
android:layout_marginRight="16dp"
android:text="R: O único documento a ser anexado ao formulário eletrônico de deposito (esoftware) é uma Declaração de Veracidade assinada digitalmente. O código-fonte é apresentado sob
a forma de resumo digital hash. Esse resumo é inserido no momento em que você está preenchendo
o
formulário
no
site
do
INPI."
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView11"
/>
<TextView
android:id="@+id/textView6"
android:layout_width="578dp"
android:layout_height="14dp"
android:layout_marginStart="60dp"
android:layout_marginLeft="60dp"
android:layout_marginTop="24dp"
android:layout_marginEnd="24dp"
android:layout_marginRight="24dp"
android:text="*informações
retirados
do
site
android:textColor="@android:color/background_dark"
android:textSize="10sp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.17"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView17"

oficial

INPI"

/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</ScrollView>
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-

Código Java: Menu Dúvidas.

package com.example.r_software.ui.Dúvidas;

import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/
public class DuvidasFragment extends Fragment {

public DuvidasFragment() {
// Required empty public constructor
}

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
// Inflate the layout for this fragment
return inflater.inflate(R.layout.fragment_duvidas, container, false);
}
}

9.4.7 Menu Registrar

O Menu registrar possui cinco links direcionados para o site oficial do INPI. Nele é
possível iniciar o seu cadastro junto ao INPI, emitir a GRU para pagamento da taxa de pedido
de registro, emitir a declaração de veracidade, efetuar o login e senha e acompanhar seu a
publicação das revistas destinadas ao registro de software. Abaixo segue a figura 12 da
execução deste Menu:
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Figura 12: Menu Registrar

-

Código Fonte XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.Registrar.RegistrarFragment">
<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:text="@string/hello_blank_fragment" />
</FrameLayout>

-

Código Java: Menu REGISTRAR

package com.example.r_software.ui.Registrar;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
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import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
import mehdi.sakout.aboutpage.AboutPage;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/
public class RegistrarFragment extends Fragment {

public RegistrarFragment() {
// Required empty public constructor
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
String descricao = "Faça seu Pedido de Registro de Software. Acesse os Links abaixo de forma
rápida e segura!";
return new AboutPage(getActivity())
.setImage(R.drawable.inpi)
.setDescription(descricao)
.addGroup("Inicie seu Cadastro no INPI")
.addWebsite("http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/termo/Termo.jsp?action=28", "Cadastro
Cliente - Pessoa física ou jurídica domiciliada no país")
.addWebsite("http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/termo/Termo.jsp?action=29","Cadastro
Advogado ou Pessoa física com o instrumento de procuração")
.addGroup("Emitir a GRU e a Declaração de Veracidade")
.addWebsite("https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/","Emitir a GRU e DV")
.addGroup("Faça seu Login e senha no e-software")
.addWebsite("https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/","Login e Senha")
.addGroup("Acompanhe")
.addWebsite("http://revistas.inpi.gov.br/rpi/","Revistas")
//.addGroup("Entre em Contato")
//.addEmail("j.erivamf@gmail.com","Envie um email")

.create();

// Inflate the layout for this fragment
// return inflater.inflate(R.layout.fragment_registrar, container, false);
}
}
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9.4.8 Menu Contato

O Menu contato é um fale conosco. Aqui possuímos dois links para contato com
o Instituído da Propriedade Intelectual-INPI e links que direcionam o usuário para as mídias
sociais do referido instituto. São elas: redes sociais do instituto:

-

Facebook

-

Twitter

-

Youtube

A baixo segue a figura 13 ilustrando a execução deste menu:

Figura 13: Menu Contato

-

Código Fonte Xml: Menu Contato
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

80

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.contato.contatoFragment">
<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:text="@string/hello_blank_fragment" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

-

Código Java: Menu Contato

-

package com.example.r_software.ui.contato;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
import mehdi.sakout.aboutpage.AboutPage;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/
public class contatoFragment extends Fragment {

public contatoFragment() {
// Required empty public constructor
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
String descricao = "IMPORTANTE: os telefones e e-mails não são canais para esclarecimento de
dúvidas sobre marcas, patentes e outros serviços prestados pelo INPI. Para respostas às dúvidas
técnicas e informações de acompanhamento de processos, bem como esclarecimentos sobre
restituição de retribuição, entre em contato com a área técnica diretamente pelo sistema";
return new AboutPage(getActivity())
.setImage(R.drawable.faleconosco1)
.setDescription(descricao)
.addWebsite("http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/", "Fale Conosco")
.addGroup("Contatos no Site")
.addWebsite("http://www.inpi.gov.br/servicos/sobre/enderecos-e-telefones-1","Página de
Contatos")
.addGroup("Redes sociais")
.addFacebook("inpibrasil")
.addTwitter("inpibrasil")
.addYoutube("INPIBR")
.create();

}
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}

9.4.9 Menu Sobre

O Menu Sobre contém uma descrição sobre o produto R-software e seu proposito.
Além de obter informações/contatos do autor (Discente), orientador (Docente) e a Versão da
app. A baixo segue a figura 14 da execução deste Menu:

Figura 14: Menu Sobre

-

Código fonte Xml: Menu Sobre

-

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".ui.sobre.sobreFragment">
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<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
<TextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:text="@string/hello_blank_fragment" />
</FrameLayout>

-

Código Java: Menu Sobre

-

package com.example.r_software.ui.sobre;
import android.os.Bundle;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import com.example.r_software.R;
import mehdi.sakout.aboutpage.AboutPage;
import mehdi.sakout.aboutpage.Element;
/**
* A simple {@link Fragment} subclass.
*/
public class sobreFragment extends Fragment {

public sobreFragment() {
// Required empty public constructor
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
Bundle savedInstanceState) {
String descricao = "Elaboração de projetos de inovação tecnológica";
return new AboutPage(getActivity())
.setImage(R.drawable.sobre)
.setDescription(descricao)
.addGroup("Discente: José Erivan Ferreira Garçon")
.addEmail("j.erivamf@gmail.com", "contato")
.addFacebook("erivangarcon","Facebook")
.addGroup("Orientador: Dr.Daniel S.Chaves Ribeiro")
.addEmail("daniel.s.chaves@gmail.com", "contato")
.addGroup("Desenvolvido por J.Erivan: Versão 1.0")
.create();

}
}
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos que a Comissão de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual –
CITPI seja implantada no PRODAP a fim de viabilizar a transferência do conhecimento
tecnológico gerado na instituição para a sociedade, bem como promover a adequada proteção
dos produtos gerados no âmbito do Centro a fim de contribuir para o desenvolvimento social,
cultural e tecnológico do estado do Amapá. Ressalta-se que a partir desse trabalho de
conclusão de curso criamos um Manual de Registro de Software, em forma de aplicativo,
acessível a todos, assim como foi produzido um artigo para publicação em revista Qualis B3,
na área de administração, sobre a importância do registro de software para o PRODAP e a
constituição de uma comissão para este Centro tecnológico. Também foi resultado desta
pesquisa a confecção do Regimento Interno da Comissão de Inovação, Tecnologia e
Propriedade Intelectual – CITPI. Este trabalho cria todas as bases para a efetivação da CITPI
no PRODAP, iniciativa bem apreciada pelo atual gestor da instituição, Lutiano Silva,
conforme conversas que tivemos durante a realização desta pesquisa.
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