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Coordenação de Criação e Inovação 

Relatório Anual 

Dezembro de 2019 

(Encaminhado em 19 de dezembro, com as atividades até então) 

A Coordenação de Criação e Inovação (CI) é a unidade da PROPCI responsável pelo apoio à gestão 

da política de inovação da UFBA. Nessa condição, a CI-PROPCI desempenha as funções de Núcleo 

de Inovação Tecnológica, previstas na Lei 10.973/2004 e na Lei 13.243/2016. Além das atribuições 

técnicas, e de acordo com o disposto em lei, a CI-PROPCI desempenha também algumas funções 

de representação da PROPCI em instituições e eventos relacionados à inovação e à transferência de 

tecnologia. A CI-PROPCI está organizada em dois núcleos e uma assessoria: NPI - Núcleo de 

Propriedade Intelectual, NTT - Núcleo de Transferência de Tecnologia, e Assessoria de Informação. 

No cumprimento dessas atribuições, ao longo de 2019as atividades da Coordenação de Inovação se 

desenvolveram em torno de duas diretrizes estratégicas: 

a) fortalecimento dos processos internos de gestão, e; 

b) ampliação de colaborações externas com entidades empresariais, acadêmicas, e de 

governo. 

Apresenta-se a seguir a descrição das iniciativas e atividades realizadas no âmbito de cada uma 

dessas diretrizes. 

1. Fortalecimento dos Processos Internos de Gestão 

 

1.1. Encaminhamento formal da Política de Inovação da UFBa 

 

A publicação do Decreto 9.283 em 7 de fevereiro de 2018, regulamentando as Leis 10.973/2004 e 

13.243/2016, fez necessária a criação da Política de Inovação da UFBA, documento que será 

critério para concessão de recursos públicos às instituições de ciência e tecnologia. A CI-PROPCI 

assumiu postura ativa junto à Pró-Reitoria e, com esta, junto à Reitoria na divulgação da 

necessidade de elaboração da Política e na viabilização do encaminhamento formal da construção 

do documento. Os esforços culminaram na designação pelo Reitor, em dezembro de 2018, de um 

grupo de trabalho, coordenado pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação, para elaboração de 

minuta de proposta da Política de Inovação da UFBA. A minuta de resolução foi encaminhada em 

junho de 2019. O documento encontra-se em análise pela Comissão de Normas e Recursos do 

Conselho Universitário da UFBA. 

 

1.2. Depósitos de Pedidos de Patentes 

Solicitações de depósitos de pedidos de patentes junto ao INPI são a forma mais frequente de 

interação entre a CI-PROPCI e a comunidade de pesquisa da UFBA.Em 2019a CI-PROPCI 

depositou 7pedidos de patentes até 17 de dezembro. A listagem completa desses pedidos encontra-

se ao final deste relatório, com os nomes dos processos omitidos por se encontrarem em período de 

sigilo (18 meses) junto ao INPI. 

Desde o início dos registros da CI-PROPCI em 2003 até o presente,foram processados pela UFBA 

210 pedidos de patentes. Até o momento, apenas quatro pedidos foram deferidos, sendo três pelo 

INPI, e uma na Alemanha, em cotitularidade com o INMETRO e a TU-Ilmenau. Encontram-se 

ainda em análise no INPI 113pedidos. A condição atual desses processos junto ao INPI está 

sintetizada a seguir. 
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UFBA Status das patentes - Dezembro 2019 

Condição Quantidade % 

Arquivadas 4 2% 

Arquivadas definitivamente 43 20% 

Numeração anulada 56 26% 

Processo normal 113 52% 

Concedido 3 1% 

Total 219 100% 

1.3. Procedimentos de Patentes 

A CI-PROPCI atualiza as normas de depósito de patentes de modo a incorporar inovações de 

procedimentos, ou aperfeiçoamento dos procedimentos existentes. A principal norma para gestão é 

a Portaria que define as normas e procedimentos de proteção dos direitos de propriedade intelectual. 

Em agosto de 2019 foi editada a Portaria PROPCI 005/2019, em substituição à Portaria 006/2018, 

simplificando o procedimento de encaminhamento ao INPI dos depósitos de pedido de patente. 

A CI-PROPCI deu continuidade à revisão dos procedimentos para solicitação e análise de depósitos 

de patentes iniciada em julho de 2017. Em 2019 a CI-PROPCI recebeu 40 opiniões preliminares do 

INPI. Os pedidos que receberam opinião preliminar desfavorável serão oferecidos para manutenção 

pelo pesquisador solicitante. Caso não haja interesse, esses pedidos serão arquivados. 

1.4.SISGEN 

Como parte de reestruturação gerencial interna da PROPCI, a atividade de atualização das pesquisas 

da UFBA junto ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 

Tradicional Associado - SISGEN foi transferida para a Coordenação de Pesquisa da PROPCI. 

1.5. Acesso e Difusão da Informação: Página CI-PROPCI 

Em 2018 a CI-PROPCI passou a ter sítio eletrônico próprio (https://nit.ufba.br) para dar maior 

visibilidade e transparência às suas ações, disponibilizando, também, informações relevantes sobre 

propriedade intelectual, inclusive os procedimentos e documentos exigidos para solicitação de 

depósito de pedido de patente. 

A página do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFBA está sob constante atualização para atender 

às demandas mais freqüentes do público, e divulgar informações relevantes sobre a UFBA no 

âmbito proteção de propriedade intelectual. A seguir a síntese das principais ações de informação ao 

público na página do NIT-UFBA: 

• divulgação de nova ferramenta fornecida pelo INPI, "Minha Primeira Patente", para auxiliar 

os inventores nas etapas necessárias para o depósito; 

• publicação de dados referente ao Panorama da criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

nas Instituições Federais (IFES) ao longo dos anos; a divulgação da Evolução dos pedidos 

de depósitos de patente da UFBA desde 2005; 

• informações sobre as patentes já concedidas pelo INPI à UFBA; 

• divulgação das atividades da UFBA na área de inovação e propriedade intelectual através da 

publicação dos relatórios do FORMICT desde 2013. 

• divulgação das atividades UFBA com empresas de pequeno porte através da publicação do 

último formulário PIMPE. 

• Atualização de portarias e formulários 
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1.6. Atendimento de Consultas 

A CI-PROPCI recebe regularmente consultas de natureza diversa que vão desde a solicitação de 

informação sobre o processo de pedido de patente, até demandas de pesquisadores interessados nos 

procedimentos de gestão do NIT da UFBA. A seguir a síntese das 65 consultas atendidas em 2019. 

NIT UFBA 2019  
Natureza da Instituição Demandas 

Privada 6 

AGITEC 1 

Confederação de Empresas Juniores 1 

CASAIBAHIA 1 

EMERGE 1 

FERRING INNOVATION 1 

PRIS 1 

Pública 57 

IFPE 1 

UECE 1 

UERJ 2 

UESB 4 

UESC 1 

UFAL 1 

UFBA 31 

UFG 1 

UFMG 1 

UFRB 1 

UFRGS 1 

UFS 4 

UFSC 2 

UFSJ 1 

UnB 4 

UTFPR 1 

Indeterminado 2 

Total geral 65 

 

  

1.7.  Criação de ambientes de inovação na UFBA 

 

A CI-PROPCI manteve seu apoio à condução das atividades do IHAC Lab-i, com participação no 

Conselho Gestor da instituição.O planejamento de um evento voltado para a comunidade UFBA na 

modalidade “hackathon”, que ocorrerá nas dependências do IHAC Lab-i, está em andamento, com a 

realização do evento prevista para o primeiro semestre de 2020. Foram executadas pequenas obras 

de manutenção, no âmbito das atividades do projeto Sistemas Locais de Inovação, financiado pela 

FAPESB. 

1.8.Segurança da Informação 

Foi formalizada rotina de atualização de cópias de segurança (backup) das informações gerenciadas 

pela CI-PROPCI. Foram transferidas ou copiadas para o servidor da UFBA informações que 

estavam armazenadas apenas em servidores externos. 
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1.9.Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 atribuídas à CI-PROPCI 

 

a) ampliar em 100% o número de projetos de cooperação com empresas - A CI-PROPCI não 

tem gestão sobre o quantitativo de projetos com empresas. Na forma atual de gestão desse tipo de 

atividade, os projetos são formulados pelos professores/pesquisadores e negociados diretamente 

com a parte interessada com interveniência de uma das fundações de apoio da UFBA (FAPEX ou 

FEP). No período 2014 a 2019, houve 125 projetos gerenciados pela FAPEX entre a UFBA e 

empresas diversas. Parte desses projetos já foi concluída, outros seguem em execução. A quais 

projetos se refere a meta? Ao total dos projetos em carteira? Aos projetos iniciados no último 

exercício? Considere-se ainda que em nenhum desses projetos a CI-PROPCI teve participação no 

processo de proposta, contratação e acompanhamento. Em síntese, há duas considerações: primeiro, 

a contratação de projetos não está sob gestão da CI-PROPCI; b) de todo modo, não está clara a base 

de cálculo a que se referem os 100% propostos como meta. 

 

b) ampliar em 100% a presença da Universidade nos parques tecnológicos e outros espaços 

afins - A CI-PROPCI não tem gestão sobre a instalação de atividades no Parque Tecnológico. A 

que base se refere a meta? Número de projetos? Número de espaços onde a UFBA está presente? 

Em síntese, trata-se de atividade não gerenciável pela CI-PROPCI. 

 

c) apoiar espaços institucionais associados à inovação, aumentando seu número - Os espaços 

institucionais existentes associados à inovação operam em caráter incipiente. A ação da CI-

PROPCI, na medida dos recursos disponíveis, tem se direcionado para fortalecer e apoiar a 

estruturação dos espaços existentes. Com destaque para o apoio ao IHAC LABi. Há uma demanda 

premente para criação de espaço dedicado às inovações sociais. Trata-se de iniciativa da Escola de 

Administração. Foram feitas diversas tentativas de encaminhamento para institucionalização do 

espaço. O encaminhamento da decisão envolve também a PROEXT, além da PROPCI, razão pela 

qual foi entendimento do Pró-Reitor da PROPCI que o encaminhamento formal fosse feito após a 

aprovação pelo CONSUNI da Política de Inovação, cuja minuta foi encaminhada pela PROPCI à 

Reitoria em junho de 2019. Desde então a Política de Inovação aguarda apreciação pelo CONSUNI. 

As iniciativas de novos espaços de inovação só poderão ser concretizadas após a aprovação da 

Política de Inovação, cuja tramitação no CONSUNI está fora da gestão da CI-PROPCI. 

2. Ampliação das colaborações externas com entidades empresariais, acadêmicas, e de 

governo 

2.1.Cooperação com a Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego 

Fortalecimento de ações de desenvolvimento local através do Termo de Cooperação Técnica com a 

SETRE para Indicação Geográfica dos municípios de Saubara e Aratuípe (distrito Maragogipinho). 

Como parte das atividades dessa iniciativa, a CI-PROPCI, através de estudantes bolsistas e 

voluntários, realizou estudos sobre o artesanato nas comunidades, resultando na apresentação de 

trabalhos em eventos regionais e nacionais, com finalidade de divulgação do trabalho artesanal e da 

possibilidade de obtenção do registro pelas comunidades. 

O término de vigência do convênio entre a UFBA e a SETRE estava previsto para abril de 2019. 

Como as ações previstas no plano de trabalho ainda estão em andamento, em março de 2019 foi 

firmado o 1º Termo Aditivo de Prazo ao convênio, ampliando, em 24 meses, a vigência do 

instrumento. 

Nessa iniciativa, quatro visitas técnicas foram realizadas em conjunto com a SETRE: duas para a 

comunidade de Maragogipinho e outras duas para a comunidade de Saubara. Através das visitas 

percebe-se maior maturidade do processo de obtenção de registro de Indicação Geográfica pela 
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comunidade de Saubara, sendo possível dar início ao processo de reunião de documentos exigidos 

pelo INPI dessa comunidade. 

2.2. Colaboração com o IEL/FIEB 

Em reunião ocorrida em novembro de 2019 o Pró-Reitor de Pesquisa e o Superintendente do IEL na 

Bahia decidiram formalizar a colaboração entre o IEL e a UFBA. O IEL é uma organização no 

âmbito da CNI, e tem por missão a relação com as instituições de ensino e pesquisa. No início de 

dezembro foi realizada sessão conjunta de trabalho para definir as linhas gerais do Termo de 

Cooperação entre a UFBA e o IEL. Espera-se que o Termo de Cooperação seja assinado nos 

primeiros meses de 2020. 

2.3. Participação e representação em eventos da área de Inovação 

Finalmente, a CI-PROPCI participou diretamente dos seguintes 15 eventos de entidades 

acadêmicas, profissionais e governamentais da área de inovação: 

• Reunião no IGEO/UFBA com a Coordenação Executiva do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social – CODES, maio/2019, Salvador/BA 

• II Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação (SENGI), maio/2019, Águas de 

Lindoia/SP 

• I Fórum Internacional do Meio Ambiente e Economia Azul, agosto/2019, Salvador/BA 

• XI Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento 

(ENAPID), setembro/2019, Rio de Janeiro/RJ  

• Reunião na UNEB com a Coordenação Executiva do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social – CODES, setembro/2019, Salvador/BA 

• 10th ISTI - International Symposium on Technological Innovation, setembro/2019 

Aracaju/SE 

• IX Congresso Brasileiro de Prospecção Tecnológica (ProspeCT&I), outubro/2019, 

Brasília/DF 

• Etapa Macroterritorial da IV Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação: 

Salvador e Região Metropolitana, outubro/2019, Salvador/BA 

• Congresso UFBA: Ensino, Pesquisa e Extensão, outubro/2019, Salvador/BA 

• Workshop no SENAI-CIMATEC sobre propriedade intelectual para a geração de 

negócios a empresários com perfil de exportação, novembro/2019, Salvador/BA 

• Mesa na Escola de Administração da UFBA sobre o Tema: Marco Regulatório de CTI, 

Política de Inovação da UFBA, Inovações, Competitividade e Startups - Modelando a 

Universidade do Futuro, novembro/2019, Salvador/BA 

• IV Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, dezembro/2019, 

Salvador/BA 

• Palestra na FAPESB sobre “Políticas de Inovação das ICT´s, determinações do art.15-A 

da lei 10.283/2018 e do Decreto Federal 9.283/2018”, dezembro/2019, Salvador/BA 
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• Reunião na FIEB sobre Interação Universidade Empresa (parceria UFBA IEL), 

dezembro/2019, Salvador/BA 

• Reunião na FIEB com a Coordenação Executiva do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social – CODES, dezembro/2019, Salvador/BA 
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ANEXO - Relação dos Pedidos de Patente Depositados em 2019 

UFBA - Pedidos de Patentes no ano de 2019 

  Data do depósito Nº do processo Titular 

1 25/01/2019 MU 202019001531-0 UFBA (BR/BA) 

2 11/09/2019 BR 102019013157-8 UFBA (BR/BA)/EMBRAPA 

3 14/10/2019 BR 102019021511-9 UFBA (BR/BA) 

4 14/10/2019 BR 102019021513-5 UFBA (BR/BA) 

5 15/10/2019 BR 102019021626-3 UFBA (BR/BA) 

6 10/12/2019 BR 102019026084-0 UFBA (BR/BA) 

7 12/12/2019 BR 102019026401-2 UFBA (BR/BA) 

 


