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Pré-requisito 
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EMENTA 

Introdução à Propriedade Intelectual, enfatizando a evolução histórica e sua 

relação com o desenvolvimento. Ativos de propriedade intelectual com foco no 

sistema de patentes e no uso de documentos de pedidos de patentes como fonte 

de informação para o desenvolvimento tecnológico. 

Gestão dos ativos de Propriedade Intelectual, com foco na transferência de 

tecnologia e na relação Universidade-Empresa e seu papel no processo de 

inovação. 

OBJETIVOS 

Introduzir a cultura de Propriedade Intelectual dentro do contexto da cadeia de 

inovação tecnológica e do saber. Compreensão da anatomia de uma patente e do 

processo de elaboração do pedido de patente. Visão do processo dentro do 

contexto acadêmico e sua interface com o empreendedorismo na transferência e 

incubação tecnológica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

-Introdução e histórico da cultura de propriedade intelectual (PI) 

-Intelecto e criatividade 

-Categorias de PI: direito autoral e softwares; propriedade industrial (marcas 

registradas, desenho industrial, invenção e modelo de utilidade, indicações 

geográficas e proteção de cultivares). - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 

-Cadeia da inovação e gestão da PI 

-Patente de Invenção 



-Modelo de utilidade 

-Novidade, anterioridade e estado da arte 

-Atividade ou ato inventivo 

-Aplicação industrial 

-Suficiência descritiva 

-Documento de pedido de registro de patente de invenção 

-Busca de anterioridades em bancos de patentes nacionais e internacionais 

-Transferência de tecnologias 

-Estudos de casos nacionais e internacionais em gestão de PI 

-Licença compulsória 

-Propriedade intelectual e biotecnologia 

-Retrospectiva e perspectivas da PI no sec. XXI 

-Sistema de PI na UFSJ - COPIN 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Presença, participação em classe, trabalhos escritos e apresentação de trabalho 

em classe. 
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