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1 INTRODUÇÃO  

No Brasil, estudos técnicos demonstram que as Universidades Públicas detêm 

a supremacia da pesquisa tecnológica (Cross et al, 2018, p. 6), financiada na sua 

maioria com recursos públicos (MCTIC, 2017, p. 36). Assim, de um lado se observa o 

Estado como principal financiador e incentivador de novas tecnologias. E de outro, a 

Universidade se destaca como o principal potencial inovador, mediante a articulação 

de suas atividades de pesquisa, ensino e extensão, o que a torna um dos principais 

sujeitos do sistema de proteção da propriedade intelectual no país e impõe um novo 

olhar sobre o tema. O advento da Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda 

Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), estimulando o desenvolvimento de 

tecnologias, e consequentemente de títulos de propriedade intelectual, exige um 

repensar das relações Universidade, empresa e sociedade, atentando-se para as 

suas características individuais. Assim, este resumo pretende identificar e analisar 

aspectos relevantes quanto ao tratamento da propriedade intangível desenvolvida no 

âmbito universitário através das atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e 

extensão, a partir de um novo paradigma tecnológico e normativo.  

 

2 METODOLOGIA  
O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, com acesso às leis e à 

doutrina. Já o método de abordagem empregado foi o dedutivo e o de procedimento 

o resumo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   
Neste resumo são abordadas algumas variáveis identificadas como relevantes 

para a discussão da propriedade intelectual de forma interdisciplinar pelos atores 

envolvidos na pesquisa tecnológica no âmbito universitário. Isso no intuito de 
fomentar o debate e contribuir para o fortalecimento da proteção da propriedade 
intelectual nas Universidades Públicas. 

Assim, inicialmente observou-se que as Universidades, conforme exigência do 

art. 16 da Lei nº 10.973/04, seja através da criação ou de associação, devem dispor 
de uma estrutura, denominada legalmente como Núcleo de Inovação Tecnológica – 
NIT, capaz de atender as competências previstas em lei, que são, entre outras: o zelo 
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pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações; a 

promoção da proteção das criações desenvolvidas na instituição; a manifestação 

quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, 
passíveis de proteção intelectual; o acompanhamento do processamento dos pedidos 

e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. Resta implícita a 

atribuição de educação e promoção da propriedade intelectual entre dirigentes, 
alunos e servidores no tratamento do tema, de forma a incentivar a cultura inovadora 

e de proteção dos bens intangíveis (Bonacelli et al, 2016, p. 129). 

Ademais, constatou-se que serão de propriedade exclusiva da Universidade os 

direitos de propriedade industrial desenvolvidos no âmbito da instituição, desde que 

decorram da aplicação de recursos humanos, orçamentários, dados, meios, 

informações e equipamentos da entidade, ou realizados durante o horário de trabalho, 

independentemente da natureza do vínculo existente entre a Instituição e o inventor. 
Já o Direito Autoral pertence exclusivamente ao autor. Entretanto, pode o autor ceder 

os direitos patrimoniais sobre a obra, permitindo a sua exploração a título gratuito ou 

oneroso (Pimentel, 2005, p.31 e p. 37).  

Da mesma forma, embora seja desejável o incremento significativo de patentes, 
identificou-se que há que se proteger inovações após a devida análise técnica, uma 
vez que os custos para manutenção deste privilégio são significativos. Ademais, estas 
instituições devem privilegiar o desenvolvimento tecnológico e social, bem como 
desestimular a proteção meramente formal. Assim, devem as Universidades realizar 
uma avaliação sobre o interesse na proteção da invenção de sua titularidade. 

No tocante à publicação de trabalhos científicos, verificou-se que os 
pesquisadores, antes da publicação de um resultado de pesquisa potencialmente 
patenteável, devem procurar o NIT de sua Universidade, para que este adote as 
medidas necessárias a garantir o privilégio e os direitos assegurados pelo sistema de 
proteção da propriedade industrial. 

No mesmo sentido, tendo em vista a exigência da defesa pública de 
monografias, dissertações e teses como um requisito parcial para obtenção dos títulos 
de graduação, mestre e doutor, apurou-se a necessidade do professor orientador ou 

do aluno interessado, ao perceber a possibilidade de proteção, procurar o NIT de sua 

Instituição para proceder de forma que assegure o direito de proteção, sem perder o 
requisito novidade, indispensável para obtenção do privilégio (Barbosa, 2003, p. 330). 

Além disso, observou-se que, com base no disposto no Decreto nº 2.553/98, na 
Portaria MEC nº 322/98, e no artigo 13 da Lei de Inovação, fica assegurada ao criador 

participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos 
econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de 
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de 

criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor. 

Por fim, identificou-se que se faz necessária a obrigatoriedade de inclusão de 
cláusulas regulamentadoras dos direitos de propriedade intelectual para cada um dos 
envolvidos, em todos os contratos, convênios, acordos e ajustes em que a 
Universidade participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento, evitando-se 
assim, litígios futuros, sobretudo diante do forte incentivo do desenvolvimento de 

projetos de forma compartilhada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O cenário normativo e político delineado pela Lei de Inovação (Lei nº. 

10.973/2004), pela Emenda Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e pelo Marco 

Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/16), para além de estimular o 

desenvolvimento de novas tecnologias, acaba por permitir a obtenção de títulos de 
propriedade intelectual, impondo, assim, um tratamento mais atento e responsável 
com o patrimônio público inestimável produzido no seio das Universidade Públicas 

brasileiras. Além disso, o modelo de inovação estabelecido destaca a necessidade 

não apenas de aproximação entre universidades e empresas, mas também de uma 
abordagem interdisciplinar e associativa das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito universitário.  

Assim, neste trabalho buscou-se identificar aspectos individuais no tratamento 

da propriedade intelectual na Universidade Pública, sobretudo diante do investimento 

público nestas instituições e do seu protagonismo na pesquisa tecnológica do país, 
como forma de se permitir a efetiva democratização e difusão dos benefícios da 

ciência e da tecnologia obtida para a sociedade.  

Sugere-se que a discussão no âmbito universitário acerca da importância dos 
NITs, da titularidade e da avaliação das criações, da oportunidade da publicação de 
trabalhos científicos, das defesas públicas de monografias, dissertações e teses, do 
compartilhamento de ganhos econômicos e da previsão de regras sobre a 
propriedade intelectual em instrumentos legais se faça presente diariamente na rotina 
dos sujeitos envolvidos, permitindo o debate e a consolidação da importância da 
propriedade intelectual na Universidade Pública brasileira. 
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