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PLENÁRIA DA REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - RMPI 
 

 
ATA DA REUNIÃO 

 

 
Em 05 de novembro de 2010, às 13:45 horas, os membros da Rede Mineira de 
Propriedade Intelectual reuniram-se no Auditório Principal do Campus II, no Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG, em Belo Horizonte, 
para realizarem a plenária do XII Encontro, ocorrido entre os dias 04 e 05 de novembro. 
 
Instituições presentes: FAPEMIG, UFV, UFMG, CETEC, CEFET, UNIMONTES, UEMG, 

UFU, UFOP, UFLA, UFSJ, UNIFAL, UNIFEI, UFJF, UFTM, FHEMIG, FUNED, EPAMIG e 

EMBRAPA MILHO E SORGO. 

 
A Professora Elza (UFV) inicialmente cumprimentou e agradeceu a todos pela 
participação no Encontro. Salientou que o mesmo foi agendado com antecedência para 
que todos pudessem comparecer.  Concomitantemente, Profª. Elza nomeou os 
Coordenadores dos NITs presentes na Plenária. Destacou e agradeceu aos NITs que 
respondem, com prontidão, as solicitações da Coordenação da RMPI. Ressaltou que o 
papel da Coordenação não é o de policiar e destacou a importância do comprometimento 
de todos os NITs. Ainda, a Profª. Elza comentou sobre o papel da RMPI no contexto da 
proteção do conhecimento e da inovação. Disse que a Rede Mineira é uma das redes 
mais elogiadas, inclusive pela FAPEMIG. A Profª. Elza, em nome da Rede, também 
destacou a importância dos bolsistas que atuam nos NITs, agradecendo-os pelo trabalho 
e dedicação. Na oportunidade, antes de listar os itens que seriam discutidos e votados 
pelos Coordenadores, a Profª. Elza salientou o sucesso da reunião ocorrida na FAPEMIG 
no dia 23/04/2010, na qual todos os coordenadores dos NITs estavam presentes.         
 
 
Informações e comentários iniciais da Profª. Elza: 
 
 
 

1- Informou que encerrou a vigência dos Projetos da Rede/2007 e Rede/2008 e 
que a Coordenação da Rede encaminhou o Relatório Técnico Final dos projetos 
no dia 07/06/2010 à FAPEMIG;  

2- Informou que, no dia 29/06/2010, a Coordenação da RMPI fez uma 
apresentação das atividades da Rede no “I Seminário de Avaliação do 
Programa de Redes de Pesquisa da FAPEMIG”. Em decorrência disso, o 
Departamento de Avaliação da FAPEMIG solicitou o preenchimento do Modelo 
de Registro das Atividades da RMPI, elaborado pela Instituição. A professora 
informou que o modelo foi preenchido e será disponibilizado na página de 
internet da Rede, juntamente com a Apresentação da RMPI no Seminário de 
Avaliação do Programa de Redes;  

3- A Professora comunicou que a prorrogação do Projeto Rede/2009 solicitada à 
FAPEMIG foi aprovada pela Instituição e que o mesmo encerra em 24/05/2011. 
Em virtude disso, solicitou aos Coordenadores dos NITs que acessem o site da 
FUNARBE e avaliem e utilizem os recursos disponíveis; 
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4- Apresentou as rubricas e os valores aprovados no Projeto REDE/2010, com 

vigência até 13/07/2013. Evidenciou que a Coordenação da Rede havia 
solicitado aos NITs demanda de recursos e rubricas para o referido projeto. 
Salientou que o foco do projeto é garantir a mobilidade dos profissionais dos 
NITs para participarem dos eventos relativos à Propriedade Intelectual e 
Inovação, permitindo a capacitação dos mesmos e, ao mesmo tempo, marcar 
presença da Rede Mineira nos eventos; 

5- Foram apresentadas as funcionalidades do Software de Gestão da Propriedade 
Intelectual que está sendo desenvolvido para uso das Instituições membro da 
RMPI. Mencionou a visita realizada pelo NIT da UFV (CPPI) e pela FAPEMIG 
ao NIT da UFMG (CTIT) com intuito de verificar o funcionamento do software 
utilizado pela CTIT e detectar possíveis aperfeiçoamentos a serem 
implementados no Software da RMPI. A Professora considerou a possibilidade 
dos NITs agendarem uma visita à CPPI para conhecerem o software em 
desenvolvimento; 

6- Informou que foi desenvolvido um sistema que permite a atualização do site 
diretamente pela Coordenação. Na oportunidade, ressaltou que a página de 
internet da Rede é muito elogiada. Solicitou aos NITs que participem do 
processo de alimentação da página, contribuindo com novas idéias. Ainda, 
informou que foram criados dois links: Portfólio de Tecnologias e Banco de 
Patentes;  

7- Comentou sobre a elaboração do Portfólio de Tecnologias da RMPI. A 
Professora disse que não foram todas as ICTs membro da RMPI que 
responderam à Coordenação da Rede com informações de suas tecnologias. 
Informou que serão distribuídos, via correio, cinqüenta exemplares do Portfólio 
para cada NIT da RMPI, sendo que dez Portfólios seriam distribuídos no final da 
Plenária;  

8- Foi informado sobre o deferimento do pedido da marca da RMPI, junto ao INPI, 
no dia 28/09/2010;  

9- A Professora falou sobre a Realização do “Worshop Nacional de NITs” nos dias 
08 e 09 de novembro de 2010, em Brasília. Evidenciou a importância da 
participação dos NITs no evento, representando a Rede. Disse que não poderia 
participar do Worshop porque estaria em Manaus, participando de uma reunião 
da CAPES; 

10- Comentou sobre o Edital 07/2010 da FAPEMIG. Evidenciou que foram 
distribuídos R$ 2.165.612,82 de recursos. Ressaltou a participação das ICTs 
membro da RMPI no Edital, sendo que 14 ICTs tiveram os projetos aprovados. 
Além disso, salientou que quatro Institutos Federais tiveram suas propostas 
aprovadas. Destacou que o resultado do Edital demonstra o mérito do trabalho 
que os NITs vem desenvolvendo no Estado de Minas Gerais; 

11- A Professora falou sobre os e-mails encaminhados pela FAPEMIG aos NITs. 
Ressaltou a importância dos NITs em responderem as solicitações, haja vista 
que o foco dos e-mails é mapear as tecnologias de cotitularidade com a 
FAPEMIG e, quando for o caso, regularizar esta questão junto ao INPI. Além 
disso, foi informado que a FAPEMIG quer planejar, com antecedência, as 
demandas para depósitos via PCT, com intuito de avaliar a viabilidade 
financeira e técnica de se efetivar os depósitos das patentes em outros países. 
Na oportunidade, a Professora pediu, em nome da Rede, empenho dos NITs 
para responderem à FAPEMIG; 
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12- Foi comentado que a RMPI trabalhou em parceria com o SIMI na INOVATEC. 
Ressaltou que houve a participação de 16 ICTs no evento, principalmente nas 
Rodadas de Negociação. A INOVATEC gerou ótimos resultados. Em 
decorrência da INOVATEC, a UFV, por meio da CPPI, realizará em fevereiro 
um Workshop no qual estarão presentes as empresas Natura e Braskem.  

 
 
Comentários e Propostas: 
 
 

1. Parceria RMPI/INPI  
 

- Foi informado sobre o encerramento do Contrato de Parceria da RMPI com o INPI. 
 

      - A Profª. Elza (UFV) perguntou aos Coordenadores dos NITs o interesse de se 
renovar a parceria com o INPI. Ressaltou que, segundo as exigências feitas pelo INPI em 
relação aos participantes, está complicado manter a parceria nos mesmos moldes. A 
Professora comentou que a Rede poderia pensar em outras possibilidades de parceria 
com o INPI, de forma a atender a demanda de capacitação dos profissionais atuantes nos 
NITs. A Profª. Elza ainda destacou que o INPI promoverá curso à distância e que talvez 
isto poderia ser uma alternativa de parceria.  
 
     - O Márcio (Embrapa Milho e Sorgo) ressaltou que cursos à distância facilitariam a 
participação e capacitação dos profissionais dos NITs. 
 
     - O Prof. Tonelli (UFJF) considerou importante a manutenção da parceria com o INPI, 
principalmente em virtude da rotatividade de recursos humanos no âmbito dos NITs. O 
Prof. Renato (CEFET) e o Marcelo (EPAMIG) concordaram com o Prof. Tonelli. 
 
      - A Profª. Elza disse que faria uma consulta prévia ao INPI com intuito de verificar a 
possibilidade da manutenção da parceria com a RMPI, principalmente por meio da 
realização de cursos à distância. 
 

 
2. Aprovação do documento “Critérios para inserção e permanência de Instituições na 

RMPI” 
 

- Inicialmente, a Profª. Elza cumprimentou os coordenadores dos NITs do CEFET, 
UNIFEI, UNIFAL e UNIMONTES quanto à elaboração do documento relativo aos Critérios 
para entrada e permanência das Instituições na RMPI. 

 
- O Prof. Renato fez um agradecimento especial ao bolsista Leandro (CEFET) pelo 

auxílio na elaboração do documento. 
 
- A Profª. Elza ressaltou que o documento com os critérios foi enviado, via e-mail, 

aos coordenadores dos NITs para análise, avaliação e sugestões. A partir disso, a 
Professora perguntou aos coordenadores presentes se haveria algum comentário a 
respeito do documento. Como não houve manifestação, a Professora leu o documento. 
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- Após alteração no Critério 2 relativo à inserção de Instituições membro na RMPI e 
nos Critérios 2 e 7 relacionados à permanência das Instituições na Rede, todos 
aprovaram o documento. 

 
 

3. Definição do local e da data do XIII Encontro, em 2011 
 

      - A Profª. Elza solicitou que as ICTs se candidatassem para a realização do próximo 
encontro da Rede, em 2011. 
 
      - As Instituições que se candidataram foram a UNIFAL, o CETEC e a EPAMIG, sendo 
aprovada a candidatura da UNIFAL para a realização do XIII Encontro da RMPI, em 
Alfenas. 
 

 
4. Solicitação de credenciamento, junto à RMPI, dos Institutos Federais de Minas 

Gerais, Embrapa Gado de Leite e Hemominas 
 
      - Profª. Elza informou sobre os ofícios recebidos dos Institutos Federais, Embrapa 
Gado de Leite e Hemominas. Disse que, caso houvesse inserção de novos membros na 
RMPI, estes não receberiam os recursos financeiros aprovados por meio do Projeto 
REDE/2010. 
 

- O Prof. Ado (UFMG) concordou que não faria sentido os novos membros 
participarem da divisão dos recursos financeiros dos projetos vigentes da RMPI. Ainda, 
salientou que concordava com a entrada das Instituições desde que atendessem aos 
critérios de inserção na RMPI. 

 
- A Isabel (UFOP) também concordou com a entrada das Instituições sem 

participação na divisão dos recursos financeiros.  
 
- O Marcelo (EPAMIG) concordou com a entrada dos Institutos Federais e da 

Embrapa Gado de Leite, sugerindo, ainda, que a Hemominas fizessem uma exposição de 
argumentos que justificassem sua inserção na RMPI. 

 
- Após a exposição de argumentos realizada pela Hemominas, por meio do Sr. 

Cláudio, foi aprovada, por todos, a inserção dos Institutos Federais, da Embrapa Gado de 
Leite e da Hemominas. 
 

 
5. Coordenação Geral da RMPI 

 
      - Profª. Elza informou que assim que finalizar o Relatório da CAPES se aposentará em 
março e que, em virtude disso, a RMPI deveria começar a refletir em uma nova 
coordenação geral para a Rede. Disse que continuará no período de 2011 na 
coordenação geral e que a RMPI não precisaria se preocupar com a troca de 
coordenação, uma vez que poderá colaborar com a nova coordenação.  
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Dr. Flávio (FHEMIG) parabenizou o CEFET pela organização do XII Encontro da RMPI. 
O Prof. Ado (UFMG) disse que a participação da UFMG na organização foi modesta em 
virtude da transição da Diretoria e reiterou o compromisso da nova direção com os 
interesses da RMPI.  
Após os comentários e propostas, a professora Elza encerrou a Plenária agradecendo a 
presença de todos e parabenizando o CEFET, em nome da RMPI, pelo excelente 
Encontro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


