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A PI NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO
INTERNACIONAL
Estados Unidos - Bayh-Dole Act (1980) –
 Permite à universidade reter os direitos de propriedade
intelectual dos resultados de pesquisa desenvolvida com
recursos federais
 provê um forte incentivo para as colaborações de pesquisa
entre as universidades e empresas
 reconhece a força da comunidade acadêmica na produção
do conhecimento e a força da indústria na transformação
do conhecimento em um produto comercializável
 dever de proteger antes de publicar
 comercializar - obrigação legal (diminuição dos riscos e
maximização dos benefícios à sociedade)
França, Espanha, Alemanha, Coréia, China, Japão, entre
outros

INTRODUÇÃO DO TEMA NAS
UNIVERSIDADES
Incorporação de novos elementos na rotina
universitária


Direito da propriedade intelectual
Negociação em projetos cooperativos de P&D



Licenciamento de tecnologias e patentes



Nova dinâmica no tratamento da pesquisa
universitária - busca de informação tecnológica
em base de patentes



Compartilhamento dos ganhos econômicos com
os pesquisadores



Sigilo - Acordos de Confidencialidade

PUBLICAR OU PATENTEAR?









Primazia da publicação sobre o patenteamento
– PRESTÍGIO ACADÊMICO
Reconhecimento ainda incipiente da patente
como produto acadêmico - AVALIAÇÃO
Pouco conhecimento acerca da importância
estratégica de uma patente para a
Universidade - PATRIMÔNIO
INSTITUCIONAL
“Período de graça” - RISCO
Primeiro proteger, depois publicar –
ARTICULAÇÃO COM POLÍTICAS
INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS

SIGILO
Sigilo entendido como privatização do
conhecimento
Sigilo na pós-graduação


Defesa de tese fechada
Normas da pós-graduação: defesa pública



Defesa de tese aberta
Proteção antes da defesa
Banca assina Termo de Confidencialidade
Defesa pública sem detalhamento para garantir sigilo
Tese não disponível para consulta



Estudantes no exterior

Confidencialidade na parceria com
empresas
Universidades preferem abrir irrestritamente o
conhecimento em publicações – cumprimento de sua
missão disseminadora
Empresas desejam limitar as publicações para proteger sua
posição competitiva
Necessidade de encontrar formas de conciliar as
ambigüidades
Compromisso com o sigilo nas questões fundamentais para as
empresas – Termos de Confidencialidade
Assegurar o uso das informações genéricas para fins de ensino e
pesquisa
Compromisso negociado de revisar o artigo e/ou retardar sua
publicação por um período, para depositar a patente antes de
publicar

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Como o MEC, através da SESu e da CAPES, se
posiciona com relação aos temas
apresentados?
Qual tem sido a orientação das Pró-Reitorias
de Pós-Graduação e de Pesquisa nas
Universidades?
Como a empresa avalia estes temas na sua
relação com as Universidades?

