
  



  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO AVANÇADO EM  

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Uberlândia/MG, 08 a 11 de março de 2010 

 

OBJETIVO: Apresentar uma visão dos contratos de transferência e licenciamento de 

tecnologia, dos incentivos fiscais existentes e a importância da utilização de financiamentos 

para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

PRÉ-REQUISITO: Curso Intermediário de Capacitação em Propriedade Intelectual 

CARGA HORÁRIA: 32 horas 

QUADRO DE HORÁRIOS 

Horário 
Segunda 
08 mar 

Terça  
09 mar  

Quarta 
10 mar 

Quinta 
11 mar 

8:30 às 
10:30 

Prospecção 
Tecnológica 

Transferência 
de Tecnologia 

Financiamento à 
Inovação 

(Instrutor 
FINEP) 

Gestão de ativos 
intangíveis(ins-

trutor 
externo) 

10:30 
às 

12:30 

Prospecção 
Tecnológica 

Transferência 
de Tecnologia 

Financiamento à 
Inovação 

(Instrutor 
FINEP) 

Gestão de ativos 
intangíveis(ins-

trutor 
externo) 

13:30 
às 

15:30 

Prospecção 
Tecnológica 

Transferência 
de Tecnologia  

Financiamento à 
Inovação 

(Instrutor 
FINEP) 

Gestão de ativos 
intangíveis(ins-

trutor 
externo) 

15:30 
às 

17:30 

Prospecção 
Tecnológica 

Transferência 
de Tecnologia  

Financiamento à 
Inovação 

(Instrutor 
FINEP) 

Gestão de ativos 
intangíveis(ins-

trutor 
externo) 

 

Prospecção Tecnológica – 1 instrutor CEDIN (INPI) 

Transferência de Tecnologia  - 1 instrutor DIRTEC (INPI) 

Gestão e Comercialização – 1 instrutor externo 

Financiamento à Inovação – 1 instrutor da FINEP 



  

 

CONTEÚDO DOS MÓDULOS: 

ESTUDOS DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA (08 horas) 

Objetivo: 

 
Este módulo pretende apresentar conceitos básicos para a elaboração de estudos de 

prospecção tecnológica, com informações extraídas de documentos de patente (pedidos 

publicados e/ou patentes concedidas). Tais estudos são importantes para a tomada de 

decisões gerenciais das empresas e instituições de pesquisa, assim como para subsidiar a 

formulação de políticas públicas.  

Serão abordados alguns exemplos de estudos de prospecção tecnológica a partir dos 

seguintes itens: 

 Apresentação das bases de patente utilizadas nos referidos estudos (a 

Espacenet®, do Escritório Europeu de Patentes; a USPTO, do Escritório 

Americano de Patentes e a Base brasileira do INPI) ; 

 Campos de busca disponíveis (título, resumo, inventor, data de depósito, etc.); 

 Formas de recuperação e combinação dos dados de interesse presentes nas 

bases; 

 Alternativas ao processamento estatístico das informações recuperadas. 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (08 horas) 

 

 Fundamentos e atual contexto; 

 O Contrato de Transferência; 

 Tipos de Contratos Averbados no Brasil; 

 Franquias; 

 Banco de Dados do INPI em Transferência de Tecnologia (estatísticas). 

 Absorção tecnológica e Transferência de Tecnologia 

 Inovação e Transferência de Tecnologia 
 
 
 
 
 
 



  

 

FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO (8 horas) 

Instrutor da Finep 
 
Objetivo: 
 

Apresentar os principais mecanismos de financiamento dos projetos relacionados à 

inovação no Brasil. O módulo será composto por aulas expositivas e estudos de caso. Serão 

discutidos os seguintes aspectos: 

 Obtenção de recursos através das principais fontes públicas e privadas e as 

vantagens e desvantagens de seus usos; 

 Mudanças decorrentes da Lei de Inovação nas formas de financiamento público; 

 Análise dos principais mecanismos de financiamento à inovação em países 

selecionados; 

 Principais mecanismos, programas e fontes públicas para o financiamento da 

inovação no Brasil; 

 Principais fontes privadas: financiamento tradicional, investidores anjos e venture 

capital;  

 Mudanças decorrentes da Lei de Inovação nas formas de financiamento público; 

Tópicos sobre a elaboração de projetos de financiamento. 

GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA (8 horas) 

Instrutor Externo: 
 
 Introdução 

- O que é Tecnologia 

- A PI como Ativo Intangível 

- Da Bancada ao Mercado: um longo caminho 

 Instrumentos Contratuais 

- Termos de sigilo 

- Contratos de Transferência de Tecnologia 

- Licença de exploração de patentes 

 Formalização de Parcerias 

- Acordos cooperativos e alianças estratégicas em tecnologia 

 Gerenciamento dos Instrumentos Contratuais 

 Técnicas de Negociação – Jogos de Licenciamento 

 

 


