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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 duas assessorias: NPI - Núcleo de 

Propriedade Intelectual, NTT - Núcleo de Transferência de Tecnologia, Assessoria Técnica e 

Assessoria de Informação. 

No cumprimento dessas atribuições, ao longo de 2020 as 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. 

É necessário enfatizar que as atividades da Coordenação de Inovação em 2020 foram realizadas sob 

as condições extraordinárias impostas pela pandemia do vírus Covid-19. A principal implicação foi 

a suspensão obrigatória de toda atividade presencial na UFBA. Os processos internos de gestão da 

Coordenação puderam, de modo geral, ser conduzidos de forma remota, mantendo-se 

principalmente através de correio eletrônico a comunicação entre a Coordenação, a comunidade da 

UFBA e instituições parceiras, para efeito de encaminhamento e acompanhamento dos processos 

relativos a propriedade intelectual. A exceção notável foi a atualização de informação pela página 

internet da Coordenação que só é possível através de conexão física direta com a rede da UFBA e 

ficou, por isso, inviabilizada. Ao longo de todo o ano a Coordenação manteve reuniões semanais de 

gestão através da Rede Nacional de Pesquisa. A suspensão de atividades presenciais inviabilizou a 

atividade dos funcionários que não dispõem de infraestrutura própria (conexão e equipamento) 

suficiente para sustentar a atuação remota. Os contatos externos foram mantidos naquilo que pode 

ser feito por comunicação remota. Solicitações específicas de empresas e outras instituições 

parceiras puderam ser atendidas, bem como o seguimento parcial de contatos já existentes. Ficaram 

prejudicadas, em alguns casos paralisadas, as atividades de ampliação de colaborações externas que 

dependem de contato pessoal direto, notadamente o Termo de Cooperação com o IEL, e a 

colaboração com a SETRE para Indicação Geográfica, que depende de visitas às comunidades 

contempladas no projeto. 

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

diretrizes estratégicas. 

1. Fortalecimento dos Processos Internos de Gestão 
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1.1.  Aprovação 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 na de elaboração da Política e no encaminhamento formal do documento 

junto aos órgãos superiores da UFBA em 2019.  Após análise pela Comissão de Normas e 

Recursos, o documento foi submetido à apreciação do Conselho Universitário da UFBA, sendo 

aprovado na forma da Resolução 05/2020 de 15 de dezembro de 2020. 

 

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 2020 a CI-PROPCI 

depositou 12 pedidos de patente, o que representa um crescimento de 70% em relação a 2019 (sete 

pedidos). 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. 

Dos pedidos registrados pela UFBA desde 2003 até o presente permanecem ativos 107 pedidos de 

patentes. Encontram-se ainda em análise no INPI 101 pedidos. A condição atual desses processos 

junto ao INPI está sintetizada a seguir. 

UFBA Status dos pedidos ativos patentes - Dezembro 2020 

Condição Quantidade % 

Arquivada/Indeferida 10  

Numeração Anulada 5  

Processo normal 107  

Total 122  

1.3. Patentes Concedidas 

Em 2020 foram aprovados pelo INPI três pedidos de patente da UFBA, a saber: 

UFBA – Patentes Obtidas no ano de 2020 

  Produto ou Processo Nº do processo INPI Titular 

1 Composição Modeladora Capilar Nanoestruturada, Na Forma De 
Espuma, Contendo Queratina 

BR 102016005839-2 UFBA (BR/BA) 

2 Sistemas Nano-Estruturados Contendo Ácido Retinóico E Seus Usos 
Emformulações Farmacêuticas E Cosméticas 

BR 102015032465-0 UFBA (BR/BA) 

3 Formulações de uso tópico para fotoproteção contendo 
passifloracincinnata 

BR102015032464-2 UFBA (BR/BA) 
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Com isso, a UFBA passa a ser titular de sete patentes, sendo seis pelo INPI, e uma na Alemanha, 

em cotitularidade com o INMETRO e a TU-Ilmenau. 

Foi formalizado o procedimento de comunicação aos inventores da concessão das patentes de sua 

autoria, através de carta assinada pelo Pró-Reitor e pelos coordenadores de Inovação e de Pesquisa. 

Além da divulgação na página do NIT, instituiu-se também procedimento de divulgação à 

comunidade universitária das patentes concedidas, com auxílio da assessoria de comunicação do 

Gabinete da Reitoria, através de notícias no portal Edgard Digital 

(http://www.edgardigital.ufba.br/?p=17473). 

1.4.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 atualização da página da CI-PROPCI ficou inviabilizada durante o período de trabalho remoto, já 

que a edição de conteúdo da página somente é possível através de máquinas conectadas à rede 

UFBA. A página do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFBA deve estar sob constante 

atualização para atender às demandas mais frequentes 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 

• divulgação da Política de Inovação da UFBA , aprovada em 15 de dezembro de 2020 

1.5. 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 53 consultas atendidas em 2020. 

Consultas NIT UFBA 2020   

Natureza da Instituição Consultas 

Pessoa Física 7 
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Privada 2 

Pública 43 

Sociedade de Economia Mista 1 

Total geral 53 

  

1.6.Segurança da Informação 

A rotina de atualização de cópias de segurança (backup) das informações gerenciadas pela CI-

PROPCI foi mantida no que foi possível dentro da nova realidade de trabalho remoto. A frequência 

de transferência das informações para o servidor da UFBA foi prejudicada durante o período de 

pandemia, já que a transferência só pode ser realizada a partir de uma máquina conectada à rede 

UFBA.  

Em novembro, a CI-PROPCI, com o auxílio da Central de Serviços da STI, recuperou acesso ao 

endereço de correio eletrônico nit@ufba.br, que foi utilizado por gestões passadas, e que ainda 

recebe, com menor frequência, comunicações endereçadas à CI-PROPCI. 

1.7.Convênios de Apoio 

O convênio 0018/2015 da FAPESB, referente ao projeto intitulado “Sistema Local de Inovação da 

UFBA: Fase III” encerrou-se em 06/01/2020. A CI-PROPCI havia solicitado, em novembro de 

2019, o aditamento de prazo ao convênio por mais 12 meses, pois estava pendente a liberação da 

segunda parcela dos recursos orçamentários previstos no projeto original. A solicitação foi 

indeferida pela FAPESB no dia 06/01/2020, mesmo dia de encerramento do convênio, sob a 

justificativa de inadimplência da instituição convenente (FAPEX) junto ao governo do estado. O 

relatório final foi entregue dentro do prazo estabelecido pela FAPESB. 

 

1.8. Apoio à Redação de Patentes 

A CI-PROPCI deu início a uma colaboração com a Faculdade de Direito, através do grupo de 

pesquisa “Propriedade Intelectual (Direito Autoral & Propriedade Industrial)”, liderado pelo Prof. 

Rodrigo Moraes. A colaboração tem como objetivo o auxílio aos pesquisadores da UFBA na 

redação dos pedidos de patente de sua autoria. O procedimento está em fase de testes, com foco na 

adequação da redação dos pedidos que já fazem parte do portfólio da universidade. 

1.9. Patentes da UFBA depositadas por terceiros 

Conforme art. 88 da Lei 9.279/96, a UFBA é titular de todas as criações realizadas por seus 

servidores no âmbito de suas atividades de trabalho. Buscando identificar possíveis pedidos de 

patente de autoria dos pesquisadores da UFBA que não estão depositados em nome da universidade, 

a CI-PROPCI instituiu procedimento de busca periódica, na base de dados do INPI, pelos pedidos 

de patente de autoria dos pesquisadores da universidade que recebem bolsa de produtividade do 

CNPQ. 

Na primeira busca realizada foram identificados seis pedidos de patentes ativos e uma patente 

concedida de autoria de pesquisadores da UFBA e que a UFBA não consta entre os depositantes do 
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ativo de propriedade industrial. A CI-PROPCI já encaminhou comunicação aos depositantes que 

constam na base de dados solicitando a devida retificação junto ao INPI.  

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

governo 

2.1. Cooperação com a Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego 

O Termo de Cooperação Técnica entre a UFBA e SETRE celebrado em 2017, com vigência de 24 

meses, foi renovado por igual período e com o mesmo conteúdo em 2019. O objeto do Termo é a 

conjugação de esforços de forma a subsidiar o processo a ser instaurado visando ao registro de 

marca coletiva da produção artesanal e/ou Indicação Geográfica das comunidades da Associação 

das Rendeiras de Saubara, sediada em Saubara,  e  da Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de 

Maragogipinho (AAMOM), sediada em Maragogipinho, distrito de Aratuípe,  junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) .  

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 de Indicação Geográfica ou marca coletiva pelas 

comunidades. 

Embora os trabalhos tenham sido prejudicados pela pandemia, a SETRE manifestou intenção de 

renovar o Termo de Cooperação, inclusive com ampliação do escopo. Apesar das dificuldades, as 

visitas técnicas foram substituídas por encontros virtuais com as comunidades e a com a SETRE. 

Há expectativa de que no mês de março de 2021 seja feito o peticionamento da Indicação 

Geográfica junto ao INPI na modalidade Indicação de Procedência (IP) para Renda de Saubara. Em 

relação à AAMOM, será solicitada inicialmente a marca coletiva da Cerâmica de Maragogipinho e 

futuramente a Indicação Geográfica. 

2.2. Colaboração com o IEL/FIEB 

O advento da pandemia prejudicou o prosseguimento das negociações para efetivação da 

colaboração acordada em novembro de 2019 entre o Pró-Reitor de Pesquisa e o Superintendente do 

IEL na Bahia. Não foi possível concluir o Termo de Cooperação cuja negociação teve início em 

dezembro de 2019. 

2.3. Relação com empresas 

 

2.3.1. Ferring Pharmaceuticals 

No segundo semestre de 2019 a empresa Ferring Pharmaceuticals solicitou à CI-PROPCI que 

intermediasse o contato com grupos de pesquisa da UFBA com linhas de pesquisa que pudessem ter 

relação com as áreas terapêuticas da empresa. No início de 2020 a CI-PROPCI, com a colaboração 

da Coordenação de Pesquisa, fez um levantamento de grupos no diretório de grupos de pesquisa do 

CNPQ e na base de dados da plataforma Stela Experta, selecionando aqueles com possibilidade de 

colaboração com a empresa. Entretanto, ao encaminhar a relação de grupos à Ferring, no primeiro 
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semestre de 2020, fomos informados que o programa de prospecção da empresa havia sido 

suspenso devido a reajustes orçamentários provocados pela crise do Covid-19. 

2.3.2. Grupo Boticário 

Em janeiro de 2020 houve reunião com uma representante da área de inovação do Grupo Boticário, 

contando também com a presença da Coordenação de Pesquisa, além da CI-PROPCI. A empresa 

mostrou-se interessada em linhas de pesquisas da UFBA que pudessem ser desenvolvidas 

conjuntamente com o braço de pesquisa e desenvolvimento do grupo. Para identificação dessas 

linhas de pesquisa, decidiu-se pela assinatura de um acordo de confidencialidade entre a UFBA e o 

Grupo Boticário, para que houvesse a troca de informações entre as instituições. O acordo de 

confidencialidade foi assinado pelo reitor da UFBA em agosto e encaminhado para o Grupo 

Boticário, mas não houve qualquer resposta da empresa a partir desse momento. 

2.3.3. Bioresinas do Brasil 

A empresa Bioresinas do Brasil atua na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias experimentais 

na área de biotecnologia. Em março de 2020, a pedido da empresa, a CI-PROPCI apresentou seu 

portfólio de pedidos de patente que pudessem ser de interesse da empresa para estabelecer parceria 

para desenvolvimento conjunto ou para a transferência de tecnologia. 

2.3.4. Natulab 

A pedido de um professor do Departamento do Medicamento da Faculdade de Farmácia, a CI-

PROPCI está intermediando a assinatura de um acordo de confidencialidade entre a UFBA e a 

Natulab, empresa do ramo farmacêutico fitoterápico. Os termos do acordo já foram acertados e o 

documento foi encaminhado para assinatura pela empresa. O acordo possibilitará a troca de 

informações entre as partes para identificação de potenciais parcerias. 

2.4. Participação e representação em eventos da área de Inovação 

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

profissionais e governamentais da área de inovação: 

• Reunião com pesquisadores da Keele University do Reino Unido, juntamente com 

pesquisadores do ISC-UFBA, para tratar de aspectos de propriedade intelectual de 

pesquisa conjunta sobre Leishmania, em 13 de março de 2020. 

• Ciclo de Oficinas para formulação da Política Nacional de Inovação, 8 e 10 de setembro 

de 2020 

• I Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia (I CDNB) Recursos 

Genéticos e Biotecnologia1 a 4/06/2020 

• 4º Seminário Salvador Cidade Inovadora Prefeitura Municipal de Salvador 05/08/2020 
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• III Workshop de Gestão da Inovação FORTEC Nordeste Fórum Nacional de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec) 20 a 21/08/2020 

• VI Encontro Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) Associação Acadêmica de 

Propriedade Intelectual (API)  25 a 28/08/2020 

• V Colóquio Internacional “A Medicina na Era da Informação” (V MEDINFOR VINTE 

VINTE) Universidade do Porto/ Universidade Federal da Bahia 13 a 17/09/2020 

• X ProspeCT&I 2020 – IV Congresso Internacional do PROFNIT Fórum Nacional de 

Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec)  26 a 31/10/ 2020 

• XII Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento 

(ENAPID) Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)9 a 11/12/2020 
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ANEXO 

Relação dos Pedidos de Patente Depositados em 2020 

 

Número INPI Data Titular 

MU 202020005262-0 17/03/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

R 10 2020 009664- 8 14/05/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 10 2020 016069 9 08/06/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 10 2020 014285 2 13/07/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102020 014753 6 20/07/2020 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA (BR/BA) 

BR 102019 02192 5 21/07/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 10 2020 016886 0  19/08/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 10 2020 016903 3  19/08/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA 

BR 10 2020 017748 6 31/08/2020 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA (BR/BA) 

BR 10 2020 011535 9 06/09/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

MU 202020019742-3  28/09/2020 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) ; UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DA BAHIA (BR/BA) 

BR 102020024449-3  30/11/2020 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

 


