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PLENÁRIA DA REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - RMPI 
 

 
ATA DA REUNIÃO 

 
 
Em 30 de novembro de 2007 às 14:00 horas, os membros da Rede Mineira de 
Propriedade Intelectual se reuniram na Sala de Sessões da Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG para realizar a plenária do VIII Encontro ocorrido entre os dias 28 a 
30 de novembro. 
 
Instituições presentes: FAPEMIG, UFV, UFMG, CETEC, CEFET, UNIMONTES, FUNED, 

EPAMIG, UFU, UFOP, UFLA, UFSJ, UNIFAL, UFJF, UFTM e UNIFEI. 

 
Professora Elza Fernandes (UFV) fez abertura da Plenária agradecendo a presença de 
todos.  
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Prof. Rubén Sinisterra (UFMG) também agradeceu a presença de todos e deu as boas 
vindas aos participantes. 
 
Os coordenadores registraram a importância da reunião para consolidação da Rede. 
 
Foram destacados os seguintes pontos pelos coordenadores: 
 

• Agradecimento ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais –FAPEMIG; 

• Agradecimento ao apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais; 

• O grande desafio da atividade de transferência de tecnologia para os Núcleos 
de Inovação Tecnológica - NIT’s; 

• Que todos os membros da RMPI deveriam assumir o compromisso perante o 
Sr. Tim Cook, que ministrou o mini curso, para apresentar-lhe resultados quanto 
ao impacto do aprendizado para os NIT’s; 

• Envio de nova correspondência direcionada Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior- ANDIFES sobre a 
necessidade de abertura de concurso para fixação de pessoal  nos NIT´s, com 
pelo menos 2 (duas) vagas para cada núcleo; 

• Informou que o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA 
havia se candidatado para ser membro da Rede, mas que sua candidatura não 
foi aceita, tendo sido decidido que este seria parceiro da RMPI, por meio da 
FAPEMIG, com o objetivo de alavancar áreas estratégicas no agronegócios. O 
professor Mário Neto poderá articular a celebração do Convênio com o MAPA; 

• Informou que Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, Fundação Hospitalar de 
Minas Gerais - FHEMIG e a Fundação Biominas se candidataram para 
participarem como membros da RMPI; 

• Informação sobre a participação da RMPI na Reunião do Programa de Redes 
da FAPEMIG em 5 de novembro de 2007; 

• Necessidade dos membros entregarem o Relatório Parcial dos NIT’s para a 
FAPEMIG, em função do projeto da Rede;  

• Necessidade de participação efetiva dos NIT´s na Rede, compromisso com os 
resultados por todos os membros, no contexto (realidade) de cada instituição; 

• Professora Elza ressaltou sobre a importância dos NIT´s apresentarem 
resultados, fazerem com que seus dirigentes estejam cientes do trabalho do 
NIT, atentarem para a não descontinuidade das atividades, manterem a 
memória do NIT, apresentando relatórios semestrais ou anuais detalhados das 
atividades e o financeiro para facilitar a gestão e os arquivos no NIT, além do 
Relatório obrigatório por força de Lei para o MCT. 

 
 
Foi apresentada Pauta da reunião, com os seguintes tópicos: 
 
 
1) Tomada de decisões sobre a proposta da Rede (“Rede Mineira de Propriedade 
Intelectual: Definição e Aprimoramento das Estratégias para a Gestão da Propriedade 
Intelectual nas Instituições Mineiras de Ensino e Pesquisa com Foco na Inovação”) para o 
projeto FAPEMIG; 
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2) Aprovação do Estatuto da Rede; 
 

3) Aprovação da Logomarca da Rede; 
 

4) Votação sobre a participação da Biominas, Fiocruz e Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais como membros da Rede; 

 
5) Leitura da Carta que foi enviada ao Professor Mário Neto para manutenção do apoio à 
RMPI; 

 
6) Apresentação da página da Rede (Web); 
 
7) Apresentação pelo Ediney sobre os investimentos realizados pela FAPEMIG junto aos 
NIT´s e avaliação dos resultados alcançados; 

 
8) Definição do local de realização dos próximos encontros da Rede em 2008 – 9º e 10º 
Encontro; 
 
9) Breve apresentação da Secretaria de Ciência de Tecnologia de Minas Gerais; 

 
10) Apresentação da proposta da EPAMIG para realização do 1° Workshop Mineiro de PI 
e Transferência de Tecnologia da RMPI; 

 
11) Apresentação sobre a Mostra de Boas práticas de gestão de PI, Inovação – 
Convenção Latino Americana que ocorrerá de 4 a 6 de junho de 2008 em Cartagena das 
Índias – Colômbia. 
 
 
 
 
1- Tomada de decisões sobre o projeto FAPEMIG 
 
- O Projeto para a FAPEMIG deverá ser encaminhado à FAPEMIG até o dia 28.02.2008; 
 
- O valor que será destinado à Rede Mineira para a gestão no ano de 2008 será de R$ 
500.000,00; 
 
- A instituição que sediar o encontro da rede deverá também investir recursos para a 
organização, juntamente com a FAPEMIG/ Rede, para valorização do evento em seu 
ambiente interno; 
 
- As instituições deverão enviar as metas e a demanda orçamentária para o projeto da 
Rede. A Professora Elza informou a inclusão dos seguintes itens de apoio no projeto: 
 

• Passagens aéreas (nacionais/ internacionais); 
• Diárias; 
• Taxas de inscrição para cursos de capacitação e eventos; 
• Taxas para pagamentos de pessoa jurídica; 
• Serviços de Terceiros (consultoria); 
• Equipamentos; 
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• Material de consumo. 
 

- Prof. Elza pediu para que os membros se manifestem, caso tenham algum novo item 
orçamentário para o projeto, além daqueles então sugeridos, considerando os itens que 
são financiáveis pela FAPEMIG; 
 
- O valor obtido no projeto será partilhado entre as 19 (dezenove) instituições da Rede; 
 
- A Prof. Elza e Prof.Rubén farão correspondência de agradecimento à FAPEMIG pelo 
apoio à RMPI. 
 
Observação Final: 
 
- A Prof. Elza destacou que cada instituição deve ser responsável quanto sua prestação 
de contas, seguindo  as normas exigidas pela FAPEMIG. 
 
2- Aprovação do Estatuto da Rede 
 
A Professora Elza ressaltou que já havia sido encaminhada aos membros a última versão 
do Estatuto, para considerações e aprimoramento. 
 
A representante do CETEC manifestou que não recebeu o Estatuto devido a problemas 
com o e-mail. 
 
O Estatuto foi aprovado por unanimidade.  
 
3 - Aprovação da Logomarca da Rede 
 
A votação da Logomarca foi realizada por votação secreta. 
 

1. 4 votos para a logomarca proposta pela EPAMIG; 
2. 7 votos para a logomarca proposta pela FAPEMIG; 
3. 5 votos para a logomarca proposta pela UFV. 

 
Por maioria de votos, venceu a logomarca proposta pela FAPEMIG. 
 
 
4 - Votação sobre a participação da Biominas, Fiocruz e Fundação Hospitalar de 
Minas Gerais –FHEMIG como membros da Rede 
 
Foram feitas as leituras dos ofícios de solicitação para participação na Rede 
encaminhados por: 
 

1. Fundação Hospitalar – FHEMIG 
2. Fiocruz – criou um NIT regional 
3. Fundação Biominas 

 
 
Considerações apresentadas: 
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- Profª. Elza fez breve histórico da entrada de novos membros. Exemplos: CETEC, 
FUNED, ponderando que estas instituições estão diretamente envolvidas na geração de 
conhecimento e tecnologia. 
 
- Ediney (FAPEMIG) fez considerações sobre o recurso FAPEMIG para as novas 
instituições que solicitaram participação na Rede. Dada a natureza das instituições, por 
exemplo, Biominas, não poderão receber recursos da Fundação. 
 
- Prof. Rubén leu o Estatuto (artigo 4°) sobre regras de inclusão de novos membros. 
 
- Foi destacado que mesmo aquelas Instituições que não são ICT’s, que não geram 
conhecimento, a FAPEMIG, INPI, por exemplo, são importantes para a Rede, daí a 
justificativa para a inclusão destas instituições como membro. 
  
- Foi ponderado que não há no Estatuto qualquer impedimento à entrada de membros que 
não sejam ICT, a exemplo da Biominas, mas foi registrado que estas não irão 
compartilhar recursos, podendo participar apenas como membro afiliado. 
 
- A Profª. Sônia (UFU) é favorável à participação da Biominas, mas sem o 
compartilhamento dos recursos financeiros. Albertina (UFJF) concordou com a colocação 
da Prof. Sônia. 
 
- O Prof. Dario (Unimontes) propôs que para as próximas candidaturas, seja dado espaço 
para a Instituição interessada se apresentar na plenária da Rede.  
 
- Ediney propôs que Fiocruz e FHEMIG participem como associadas e a Biominas 
participe como afiliada. 
 
 
 
Votação para a participação dos Novos Membros: 
 
A votação foi realizada com o direito a voto por apenas um representante das 16 
Instituições presentes, sendo computados, portanto, um total de 16 votos: 
 

1. Sobre a participação da Fiocruz – 15 votos favoráveis e 1 abstenção 
2. Sobre a participação da FHEMIG – 15 votos favoráveis e 1 abstenção 
3. Sobre a participação da Biominas - 12 votos favoráveis e 4 votos contra 

 
Conforme apuração dos votos, as 3 Instituições foram aceitas pela Rede, sendo que a 
Fiocruz e a FHEMIG como ICT’s e a Biominas como Instituição afiliada. 
 
 
Observação Final: 
 
- Foi acordado que deverá ser inserido artigo no Estatuto da Rede, prevendo que as 
instituições que não forem ICT não compartilharão dos recursos financeiros da RMPI. 
 
5- Leitura da Carta, que foi enviada ao Prof. Mário Neto para manutenção do apoio à 
RMP, solicitada na reunião com os coordenadores das Redes. 
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Profª. Elza fez a leitura da carta aos membros da Rede. Todos os membros concordaram 
com os termos da mesma. 
 
6- Apresentação da página da Rede (Web). 
 
A Luciana (UFV) fez a apresentação da página da Rede, e ponderou que qualquer 
sugestão para aprimoramento da página poderia ser encaminhada para a UFV. 
 
Endereço do site da RMPI:  www.teste.dds.ufv.br/rmpi   
 
 
7- Apresentação pelo Ediney (FAPEMIG) sobre os investimentos realizados pela 
FAPEMIG junto aos NIT´s e avaliação dos resultados alcançados. 
 
 
Ediney ressaltou os seguintes pontos em sua apresentação: 
 
- Apresentou a nova estrutura da Gerência de Propriedade Intelectual da  FAPEMIG – 
suas unidades e divisões; 
 
- Registrou a necessidade de apresentação dos relatórios de resultados pelos NIT´s à 
FAPEMIG;  
 
- Mostrou indicadores das Instituições; 
 
- Ressaltou o interesse da FAPEMIG em apoiar iniciativas de Propriedade Intelectual; 
 
- Importância da RMPI; 
 
- Que as ICT´s estão cumprindo parcialmente os objetivos propostos no Edital da 
FAPEMIG; 
 
- Que a manutenção da política de PI no Estado é essencial. 
 
8- Definição do local de realização dos próximos encontros da Rede em 2008 – 9º e 
10º Encontro. 
 
As seguintes instituições aceitaram o convite para sediar os próximos encontros da Rede: 
 
9º Encontro: Será realizado no 1º semestre em UNIMONTES 
 
10º Encontro: Será realizado no 2º semestre em ITAJUBÁ 

 
9- Breve apresentação da Secretaria de Ciência de Tecnologia de Minas Gerais  
 
 
A senhora Ana Flávia da Secretaria de Ciência e Tecnologia fez as seguintes colocações: 
 

http://www.teste.dds.ufv.br/rmpi
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• Que o Governo trabalha com projetos inovadores; 
• Que inovação é uma das áreas de resultados do governo; 
• Que o Prof. Evaldo Vilela busca integrar ações para inovação;  
• Falou brevemente sobre o SIMI – Programa de Incentivo a Inovação – PII; 
• Que a Secretaria precisa ter mais informações sobre a Rede para poder 

cooperar com a mesma, visando o avanço no processo de inovação do Estado. 
 
10- Apresentação da proposta da EPAMIG para realização do 1° Workshop Mineiro 
de PI e Transferência de Tecnologia da RMPI. 
 
- O senhor Marcelo (EPAMIG) está organizando o Workshop para fevereiro, a ser 
realizado durante 3 ou 4 dias, com a seguinte formatação:  
 

 O evento será realizado em Belo Horizonte; 
 Cada membro da Rede poderá levar 4 (quatro) tecnologias para apresentação aos 

empresários; 
 Os pesquisadores/ inventores das respectivas tecnologias apresentadas irão 

participar do evento; 
 Será montado portifólio das tecnologias; 
 As Secretarias serão convidadas;  
 As inscrições para o Workshop deverão ser feitas em site eletrônico;  
 Cada instituição poderá indicar um representante para ajudar a montar o evento; 
 Palestras sobre parceria entre empresas e universidades; 
 Envolvimento da Biominas para captar empresas;  
 Realização de rodadas de negócios: SEBRAE, Al-Invest. 

  
 

Observações:  
 

- Foi proposto remarcar o evento para a segunda quinzena de março; 
 
- Prof. Elza pediu para que seja feito cronograma de atividade de cada NIT, para 

que o objetivo do evento seja atingido. 
 
 
11- Apresentação sobre a Mostra de Boas práticas de gestão de PI, Inovação – 
Convenção Latino Americana que ocorrerá de 4 a 6 de junho de 2008 em Cartagena 
das Índias – Colômbia 
 
Prof. Rubén falou sobre a Reunião preparatória da Conferência Regional de Educação 
Superior - CRES na América Latina e Caribe: Educação Superior, Ciência e Tecnologia 
para o Desenvolvimento Sustentável realizada na UFMG no dia 27 de novembro; 
 
- Informou sobre a Mostra de Boas práticas de gestão de PI, Inovação – Convenção 
Latino Americana – que ocorrerá de 4 a 6 de junho de 2008 em Cartagena das Índias – 
Colômbia;  
 
- Ressaltou que a Prof. Ana Lúcia Almeida Gazolla espera que sejam apresentados os 
melhores índices do Ensino Superior, Pesquisa, PI , para divulgação do Brasil e América 
Latina; 
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- Informou que haverá Edital de Chamada para apresentação dos índices e escolha dos 
melhores, e ainda que será apresentada memória de todos os que se inscreverem; 
 
- Se comprometeu a enviar posteriormente mais informações sobre o evento aos 
membros da Rede. 
 
 
Comentários e Propostas Finais: 
 
- O senhor Antônio (UFSJ) propôs a realização de encontro com os reitores (dirigentes) 
das instituições-membros da Rede, com convite também estendido para os pró-reitores; 
 
- Foi proposto o envio à Secretaria de Ciência e Tecnologia de solicitação de recursos 
para compra de software de busca de patentes para os NIT´s; 
 
- Foi comunicado que a nova oficina de redação de patentes está sendo planejada para 
ocorrer no primeiro semestre de 2008; 
 
- Ediney informou que o convênio firmado com o INPI para capacitação em patentes 
terminou; 
 
- Prof. Rubén (UFMG) disse que o INPI foi credenciado pela OMPI (autoridade de busca), 
o que facilitará o depósito internacional,  pois o pedido de PCT poderá ser apresentado 
em Português. 
 
 
Os coordenadores da Rede encerram a reunião agradecendo e parabenizando os NIT’s 
pela força de trabalho do querer fazer e convidam a todos para o jantar de 
confraternização. 
 
Em anexo a programação do VIII Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual. 
 

PROGRAMAÇÃO DO VIII ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

 
 

EVENTO: VIII Encontro da Rede Mineira de Propriedade Intelectual  

DATA: 28 a 30 de novembro de 2007.  

LOCAL: Universidade Federal de Minas Gerais / UFMG – Sala de Sessões, 4º andar do 

Prédio da Reitoria, e Auditório da Reitoria  

PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO:  
- Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica – CT&IT.  

- Universidade Federal de Viçosa – UFV - Comissão Permanente de Propriedade 

Intelectual 
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APOIO: FAPEMIG 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES: FAPEMIG, UFV, UFMG, CETEC, CEFET, 

UNIMONTES, FUNED, EPAMIG, UFU, UFOP, UFLA, UFSJ, UNIFAL, UFJF, UFTM e 

UNIFEI. 

 
I. PROGRAMAÇÃO: 

 

28/11/2007 (Aberto aos membros da RMPI e convidados especiais)- Sala das 
Sessões, 4º andar da Reitoria. 
 

19:00h: Abertura  

21:00h: Coquetel 

 

29/11/2007 (Aberto aos membros da RMPI e convidados especiais)- Auditório da 
Reitoria 
 
8:30h: Credenciamento 
 
9:00h a 10:30h: Mini curso de Patentes e sua gestão, transferência de tecnologia, 

valoração e sua gestão (Prof. Dr. Tim Cook, Issis Innovation Technology Transfer Office of 

Oxford University, Inglaterra). 

 
10:30h a 10:45h: Coffee-Break 
 
10:45h a 12:30h: Mini curso de Patentes e sua gestão, transferência de tecnologia, 

valoração e sua gestão  

 
12:30h a 14:00h: Almoço 
 
14:00h a 16:00h: Mini curso de Patentes e sua gestão, transferência de tecnologia, 

valoração e sua gestão  

 
16:00h a 16:15h: Coffee-Break 
 
16:15h a 18:00h: Boas Práticas de Gestão de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia. Experiência do NIH-USA - Dr. Luis Salicrup, División de Ciencias Tecnologia 

e Inovación, da Unesco, Montevideo, Uruguay. 
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30/11/2007 (Aberto aos membros da RMPI e convidados especiais) - Auditório da 
Reitoria 
 
9:00h a 9:45h: Mini curso de Patentes e sua gestão, transferência de tecnologia, 

valorização e sua gestão 

 
9:45h a 10:00h: Debate 
 
10:00h a 10:15h: Coffee-Break 
 
10:15h a 10:30h: Valorização de tecnologias, Prof. Leonardo Pereira Santiago, 

Departamento de Engenharia de Produção da UFMG.  

 
 
30/11/2007 - Sala das Sessões, 4º andar da Reitoria. 
 
14h a 17h: Plenária da Rede Mineira de Propriedade Intelectual - assuntos propostos a 

ser discutidos: estatuto, logomarca (Projeto Rede-FAPEMIG/2008), avaliação de 

atividades e outros assuntos.  

 
18:00h: Confraternização da RMPI 
 

II. OBJETIVO: 
 
O VIII Encontro da RMPI teve como objetivo fazer uma reflexão sobre o processo de 

proteção ao conhecimento, sua valoração e transferência de tecnologia feita nas nossas 

instituições de ensino/pesquisa, com o intuito de gerar uma agenda para o fortalecimento 

desse processo como ação estratégica e criar uma oportunidade para propor novos 

desafios para a rede.  

Essa reflexão passou pelo fortalecimento dos instrumentos e políticas internas de gestão 

da proteção ao conhecimento, políticas públicas, e ações práticas de implementação. 
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