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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 2021 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 2021 seguiram sendo 

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 atualização de informação pela página internet da 

Coordenação, que só é possível através de conexão com a rede da UFBA, começou a ser realizada 

remotamente através da utilização da ferramenta VPN fornecida pela UFBA. 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. 

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

diretrizes estratégicas. 
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1. Fortalecimento dos Processos Internos de Gestão 

 

1.1. 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 2021 a CI-PROPCI 

depositou 17 pedidos de patente, o que representa um crescimento de 40% em relação a 2020 (doze 

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 159 pedidos de 

patentes. Encontram-se ainda em análise no INPI 84 pedidos. A condição atual desses processos 

junto ao INPI está sintetizada a seguir. 

UFBA Status dos pedidos ativos patentes - Dezembro 2021 

Condição Quantidade 

Arquivada/Indeferida 59 

Numeração Anulada 5 

Processo normal 95 

Total 159 

1.2. Patentes Concedidas  

Em 2021 foram aprovados pelo INPI cinco pedidos de patente da UFBA, a saber: 

UFBA – Patentes Obtidas no ano de 2021 

 Produto ou Processo Nº do processo INPI Titular 

1 USO DE MOLÉCULAS DERIVADAS DE 2H-FURO[3,2-B]BENZOPIRAN-2-
ONAS, FLUORESCENTES, COMO  
MARCADORES DE COMBUSTÍVEIS PARA DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO 

       BR 102012033512-3 UFBA (BR/BA) 

2 PRODUTO COSMÉTICO DESTINADO AOS LÁBIOS, COM BAIXA 
UNTUOSIDADE SENSORIAL, COM FUNCIONALIDADES DE FOTO-
PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO INCORPORADAS POR NANOTECNOLOGIA 

      BR 102016005837-6 UFBA (BR/BA) 

3 NANOCOSMÉTICO PARA O BARBEAR, NA FORMA DE ESPUMA, 
CONTENDO ALFA-BISABOLOL E D-PANTENOL 

      BR 102016005842-2 UFBA (BR/BA) 

4 MÉTODO PARA ESTIMULAR PLANTAS DA FAMÍLIA LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) A PRODUZIREM BIFLAVANÓIDES 

    BR 102016008585-3 UFBA (BR/BA) 

5 PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTE DE GRAVIOLA ( 
ANNONA MURICATA L.) E PRODUTO OBTIDO 

   BR 102016029177-1 UFBA (BR/BA) 

Com isso, a UFBA passa a ser titular de doze patentes, sendo onze pelo INPI, e uma na Alemanha, 

em cotitularidade com o INMETRO e a TU-Ilmenau. 

1.3.Acesso e Difusão da Informação: Página CI-PROPCI  
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Desde 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 durante o período de trabalho remoto é realizada através da 

rede VPN UFBA, 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, formulários e minutas de instrumentos jurídicos; 

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

• divulgação dos relatórios anuais da Coordenação de Inovação; 

• divulgação do edital de oferta tecnológica da UFBA; 

• divulgação de editais de parceiros institucionais. 

1.4. 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 2021. 

Consultas NIT UFBA 2021  

Natureza da Instituição Consultas 

Pessoa Física 2 

Privada 8 

Pública 43 

Total geral 53 

  

1.5.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 
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pandemia, já que a transferência só pode ser realizada a partir de uma máquina conectada à rede 

UFBA. 

1.6. 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 

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. Está em andamento o 

processo de regularização de dois desses pedidos. 

1.7. Auditorias Internas e Externas 

Ao longo do ano de 2021, a Coordenação de Inovação recebeu solicitações de auditoria de todos os 

órgãos de controle a que está sujeita no exercício de suas atividades, a saber: a Coordenação de 

Controle Interno, órgão de controle interno da UFBA; a Controladoria-Geral da União, órgão 

central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal; e o Tribunal de Contas da 

União, órgão que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo da Administração 

Pública Federal. 

1.7.1.  Auditoria da Coordenação de Controle Interno da UFBA 

A Coordenação de Controle Interno da UFBA – CCI iniciou os trabalhos de auditoria de natureza 

avaliativa no âmbito de PROPCI, e especificamente da Coordenação de Inovação, no dia 27 de 

maio de 2021, encaminhando solicitação de auditoria à CI-PROPCI. O trabalho da CCI foi 

elaborado majoritariamente nos aspectos contidos na então recém-aprovada Política de Inovação da 

UFBA. Solicitou-se informações acerca da implementação da Política de Inovação. A CI-PROPCI 

atendeu à solicitação inicial e às solicitações adicionais nos prazos estabelecidos. Ao final do 

trabalho, foi emitido relatório de auditoria com recomendações a serem cumpridas pela PROPCI, 

especialmente no que se refere a: institucionalização dos ambientes promotores de inovação; 

aprovação do relatório anual da CI-PROPCI pelo Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão – 

CAPEX; e implementação do Complexo Universitário de Laboratórios de Pesquisa, Criação e 

Inovação (COUNILAB). 

1.7.2. Auditoria da Controladoria-Geral da União 

A auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) teve como foco a avaliação do 

desenvolvimento da inovação nas universidades públicas federais, em âmbito nacional. A UFBA foi 

comunicada da realização do procedimento através de ofício direcionado ao Reitor no dia 09 de 

julho de 2021. O Coordenador de Inovação da PROPCI e o Gerente de Transferência de Tecnologia 

da CI-PROPCI foram indicados como interlocutores da UFBA. A UFBA foi selecionada entre o 

grupo de universidades que passou por um exame mais detalhado e, consequentemente, teve que 
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fornecer informações pormenorizadas acerca de sua atuação no âmbito da inovação tecnológica. Ao 

longo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 foram recebidas e as seguintes solicitações 

de auditoria: 

• Planilha com informações sobre todos os depósitos de pedidos de patente já realizados pela 

universidade; 

• Formulário com informações dos ambientes de inovação da universidade; 

• Questionário sobre a estruturação e atuação do NIT (CI-PROPCI); 

• Formulário sobre a estratégia de inovação e trâmite processual na universidade; 

• Planilha sobre todas as disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas a 

empreendedorismo e inovação ofertadas pela UFBA (respondida pela PROPG e 

PROGRAD); 

• Formulário sobre a política de progressão dos docentes (respondido pela PRODEP); 

• Formulário sobre casos de sucesso relacionados a inovação; 

• Planilha sobre projetos vigentes (respondida pela FAPEX); e 

• Formulário direcionado aos coordenadores de projetos, encaminhado pela CGU diretamente 

aos coordenadores. 

A CGU segue analisando as informações recebidas e tem mantido contato com os interlocutores 

designados para obtenção de informações adicionais. 

1.7.3. Auditoria do Tribunal de Contas da União 

Em agosto de 2018, o Tribunal de Contas da União – TCU encaminhou ofício ao Reitor da UFBA 

comunicando a solicitação de auditoria e solicitando a designação de representante para fornecer as 

informações necessárias através de questionário. O Coordenador de Inovação da PROPCI foi 

designado para a função. A auditoria do TCU teve como objetivo verificar o grau de implementação 

do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI). O formulário eletrônico 

abordou cinco eixos: 1) aderência da política de inovação da instituição federal de ensino superior 

às exigências do marco legal; 2) mapeamento das medidas de incentivo efetivamente 

implementadas pelas universidades; 3) asseguração pela universidade dos meios para o adequado 

funcionamento dos núcleos de inovação tecnológica; 4) adoção dos controles exigidos pelo MLCTI; 

e 5) observância dos critérios de transparência estabelecidos no novo marco legal. As informações 

solicitadas foram prestadas dentro do prazo estabelecido. 

1.8. Publicação de Edital de Oferta Tecnológica 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI) e a Pró-Reitoria de Ensino de Pós-

Graduação (PROPG) publicaram extrato de Oferta Tecnológica (edital 05/2021), com a finalidade 

de disponibilizar os direitos exclusivos de uso e exploração de tecnologias desenvolvidas pela 

UFBA. Ao publicar o Extrato de Oferta Tecnológica, a UFBA cumpre o disposto no Artigo 6º da 

Lei 10.973/2004, que dispõe sobre a outorga do direito de exploração de criação desenvolvida pela 

universidade. Com isso, a Universidade abre um caminho adicional de colaboração com empresas 

do setor privado.  

O licenciamento de tecnologia terá por objeto a exploração das tecnologias com exclusividade, em 

território brasileiro e exclusivamente para as aplicações originais das tecnologias. As empresas 

interessadas nas ofertas devem realizar a entrega da proposta (manifestação de interesse) até o dia 
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30 de março 2022. A lista de patentes disponibilizadas para licenciamento consta em anexo deste 

relatório. 

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, ocorreram avanços no processo de 

solicitação de Indicação Geográfica, notadamente a solicitação da renda de bilro de Saubara. Em 

abril de 2021, o termo de cooperação com a SETRE foi renovado por mais 24 meses. Ao final do 

ano toda a documentação necessária ao registro junto ao INPI estava organizada, estando pendente 

apenas o pagamento da GRU do serviço no INPI pela Associação das Rendeiras.  

2.2. Colaboração com o IEL/FIEB 

 

2.2.1. Participação no Conselho do IEL 

O Coordenador de Inovação da PROPCI é membro suplente no conselho do Instituto Euvaldo Lodi 

– IEL, entidade vinculada à Federação das Indústrias, e que é responsável por promover a 

integração entre academia e indústrias. Em virtude dessa participação, há uma frequente 

colaboração entre a CI-PROPCI e o IEL/FIEB. O Coordenador de Inovação participou 

regularmente das quatro reuniões do conselho do IEL que ocorreram em 2021. 

2.2.2. Reunião com empresários regionais com intermediação do IEL 

Em julho de 2021, a CI-PROPCI participou de reuniões com empresários do setor produtivo baiano 

que demonstraram interesse em patentes concedidas do portfólio da UFBA. As reuniões foram 

intermediadas pelo IEL. 

2.3. Participação na Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio-BA 

Em fevereiro de 2021, foi lançada a Câmara de Inovação e Tecnologia - CIT da Fecomércio-BA. O 

órgão tem caráter consultivo e o objetivo de subsidiar a Fecomércio-BA na identificação de 

soluções inovadoras e na tomada de decisões relacionadas a inovação e tecnologia e reúne diversas 
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entidades públicas e privadas ligadas a inovação e tecnologia. A representação da UFBA na CIT 

ocorre através da participação do Coordenador de Inovação, membro titular, e do Gerente de 

Transferência de Tecnologia, membro suplente, nas reuniões mensais da Câmara. A CI-PROPCI 

esteve presente nas onze reuniões realizadas no ano de 2021. 

2.4. Relação com empresas 

 

2.4.1. Grupo Boticário  

Em seguimento às conversas iniciadas com o Grupo Boticário no ano de 2020, foi assinado, em 

2021, o termo de confidencialidade que permite a troca de informações sobre as linhas de pesquisa 

desenvolvidas pelas instituições. A assinatura do termo viabilizou a realização de reunião entre 

pesquisadoras do Grupo Boticário e o inventor de patentes da área de cosméticos de propriedade da 

UFBA, com o objetivo de esclarecer o funcionamento das tecnologias e discutir potenciais 

aplicações das tecnologias no processo produtivo da empresa. 

2.5. Participação na Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica  

A CI-PROPCI participou do evento de lançamento da plataforma da Rede Brasileira de Inovação 

Farmacêutica – RBIF, criada pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos – 

SINDUSFARMA. A plataforma permite o cadastro e a visualização de projetos desenvolvidos por 

diversos atores da área que estão disponíveis para colaboração, financiamento, licenciamento etc. A 

CI-PROPCI realizou o cadastro das patentes já concedidas de seu portfólio que têm relação com a 

área farmacêutica, indicando a disponibilidade dos ativos para licenciamento. 

2.6.      Organização de eventos da área de Inovação 

2.6.1. Webinar Evidenciação Contábil das Patentes nas Instituições de Ensino Superior 

públicas federais da Bahia 

O Webinar Evidenciação Contábil das Patentes foi realizado no dia 14 de maio de 2021 e teve como 

propósito a discussão sobre o tratamento contábil atribuído às patentes no campo dos ativos 

intangíveis do Balanço Patrimonial apresentado nos Relatórios de Gestão das Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas apresentados ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

Embora existam normas contábeis próprias e de legislação sobre a propriedade industrial vigentes 

para regramento das patentes, ainda são grandes as dificuldades práticas de gestão e evidenciação 

contábil da propriedade intelectual no contexto das IES no que diz respeito a adoção das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), enfaticamente a NBC 

TSP  08 - Ativo Intangível. 

O evento contou com a apresentação de servidores do quadro funcional da UFBA e de Auditor 

Federal de Controle Externo do TCU e foi realizado de forma online. 

2.6.2. I Workshop de Inovação Tecnológica da UFBA 
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Em seguimento à publicação da Resolução 05/2020, que instituiu a Política de Inovação da UFBA, 

a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação, através da Coordenação de Inovação, promoveu o I 

Workshop de Inovação Tecnológica, ocorrido no dia 23 de setembro de 2021. O evento teve como 

objetivo promover uma ampla discussão na UFBA visando a ampliar a produção e a transferência 

de tecnologia. Além disso, visou a fomentar a formação de recursos humanos na área de inovação, 

considerando os três projetos submetidos e aprovados nas seguintes chamadas do CNPq: Programa 

Doutorado Acadêmico para Inovação DAI CNPq 23/2018, Programa Apoio à formação de doutores 

em áreas estratégicas CNPq 1/2019 e o Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para 

Inovação - MAI/DAI CNPq 12/2020. 

O Workshop contou com a apresentação de professores de diversas unidades da UFBA, além da 

participação de professores de outras universidades e convidados de outras entidades públicas, 

como CNPq, FAPESB e INPI. O evento foi realizado através de transmissão ao vivo no canal do 

YouTube da TV UFBA e ficou disponível na plataforma, podendo ser visualizado através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=8FpfW4hn9tc. No momento de elaboração deste relatório, a 

transmissão conta com mais de 1.700 visualizações. 

 

2.7. 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: 

• II Webinário “Caminhos para o Transbordamento” MCTI, em 04 de março de 2021; 

• Webinar Evidenciação Contábil das Patentes nas Instituições de Ensino Superior 

públicas federais da Bahia, em 14 de maio de 2021; 

• I Encontro das Comissões Seccionais de Propriedade Intelectual da OAB, 18 e 19 de 

junho de 2021; 

• III Webinário “Caminhos para o Transbordamento” MCTI, em 15 de julho de 2021; 

• Conferência de Apresentação dos Trabalhos de Auditoria da CGU, em 15 de julho de 

2021; 

• Marco Legal das Startups: Impactos para os Empreendedores Baianos, em 20 de julho de 

2021; 

• Apresentação do Programa de Trabalho de Auditoria do TCU, em 06 de agosto de 2021; 

• I Workshop de Inovação Tecnológica da UFBA, em 23 de setembro de 2021; 

• Pré-Lançamento da Plataforma de “Matchmaking” da Rede Brasileira de Inovação 

Farmacêutica, em 11 de novembro de 2021. 
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ANEXOS 

Relação dos Pedidos de Patente Depositados em 2021 

 

Número INPI Data Titular 

BR 102021002341-4 08/02/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021002537-9 10/02/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021003329-0 23/02/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021003336-3 23/02/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021005566-9 23/03/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021008111-2 28/04/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021011272-7 10/06/2021 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA (BR/BA) ; 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 
SANTANA (BR/BA) ; UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
(BR/BA) 

MU 202021013864-0 14/07/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021016251-1 17/08/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) ; UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA (BR/SC) 

BR 102021018232-6 14/09/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) ; UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA (BR/BA) 

BR 202021019226-2 27/09/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021019499-5 29/09/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

MU 202021020006-0 05/10/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021020826-0 18/10/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021020841-4 18/10/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

MU 202021021222-0 22/10/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 

BR 102021022027-9 03/11/2021 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
(BR/BA) 
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Patentes disponibilizadas para licenciamento no Edital de Oferta Tecnológica 

Protocolo INPI 
 

N° Id. Título e Resumo 

 
 

PI 0803792-2 

CÉLULA PARA OBTENÇÃO DO COEFICIENTE DE EMPUXO NO 

REPOUSO (Ko) EM SOLOS. 

Resumo: Equipamento para laboratórios de geotecnia, onde pode ser obtido o 

Coeficiente de Empuxo no Repouso em amostras de solos. 

 

BR 102012033512-3 

USO DE MOLÉCULAS DERIVADAS DE 2H-FURO[3,2-b]BENZOPIRAN-2-

ONAS, FLUORESCENTES, COMO MARCADORES DE COMBUSTÍVEIS 

PARA DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO 

Resumo: Método para preparação e detecção de marcadores para combustíveis 

automotivos e solventes derivados de petróleo. A técnica utiliza compostos orgânicos 

fluorescentes nunca usados anteriormente como este tipo de marcador, apresentando as 

vantagens de ser mais barata, mais robusta e poder identificar qualquer tipo de 

adulteração e ser feita no local da amostragem. 

 

BR 102015032464-2 

FORMULAÇÕES DE USO TÓPICO PARA FOTOPROTEÇÃO CONTENDO 

PASSIFLORA CINCINNATA 

Resumo: Produto que funciona como um protetor solar feito a partir das folhas da 

planta popularmente conhecida como “Maracujá do Mato”. A atividade fotoprotetora é 

proporcionada por ativos provenientes dos extratos naturais capazes de absorverem os 

raios ultravioletas solares. O produto é ideal para peles oleosas, por possuir baixa 

untuosidade. 

 

BR 102015032465-0 

SISTEMAS NANO-ESTRUTURADOS CONTENDO ÁCIDO RETINÓICO E 

SEUS USOS EM FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS 

Resumo: Produto que se mostrou eficaz para o tratamento de melasmas –  manchas na 

pele de difícil tratamento, que atingem boa parte da população – e que também pode 

ser utilizado para peelings químicos. A substância tem em sua composição retinóides 

(moléculas derivadas da Vitamina A) em concentração que torna o seu uso mais 

seguro. 

 

BR 102016005839-2 

COMPOSIÇÃO MODELADORA CAPILAR NANOESTRUTURADA, NA 

FORMA DE ESPUMA, CONTENDO QUERATINA 

Resumo: Produto que  funciona como um modelador capilar com capacidade de 

fixação, que também tem as funções de hidratar e condicionar os cabelos, e conta em 

sua fórmula com moléculas de queratina, uma proteína encontrada em tecidos animais, 

inclusive nas unhas e nos cabelos das pessoas. 

 

BR 102016005842-2 

NANOCOSMÉTICO PARA O BARBEAR, NA FORMA DE ESPUMA, 

CONTENDO ALFA-BISABOLOL E D-PANTENOL 

Resumo: composição para aplicação tópica na face contendo ativos importantes para 

esta finalidade, tais como alfa-bisabolol e D-pantenol, capazes de promover a 

hidratação, diminuir a irritabilidade no ato de barbear e promover cicatrização no pós-

barbear. Esses sistemas nanométricos são adicionados à formulação com o objetivo 

melhorar a eficácia do produto. 

 

BR 102016005837-6 

PRODUTO COSMÉTICO DESTINADO AOS LÁBIOS, COM BAIXA 

UNTUOSIDADE SENSORIAL, COM FUNCIONALIDADES DE FOTO-

PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO INCORPORADAS POR NANOTECNOLOGIA 

Resumo: formulação para um produto cosmético com aplicação destinada aos lábios 

tendo como característica baixa untuosidade sensorial, com funcionalidades de 

hidratação e foto-proteção através do emprego da nanotecnologia para incorporação 

das matérias-primas que conferem essas propriedades. 
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BR 102016029177-1 

PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTE DE GRAVIOLA 

(ANNONA MURICATA L.) E PRODUTO OBTIDO 

Resumo: processo para obtenção de óleo bruto utilizando como matéria-prima 

sementes de graviola com potencial de uso e aplicação farmacológica e biotecnológica. 

O óleo obtido é rico em componentes de interesse farmacológico e biotecnológico, 

com baixo teor de acetogeninas, que é um composto indesejado. O óleo com essas 

características só é possivel de ser obtido através do processo patenteado. 

BR 102016008585-3 

MÉTODO PARA ESTIMULAR PLANTAS DA FAMÍLIA LEGUMINOSAE 

(FABACEAE) A PRODUZIREM BIFLAVANÓIDES 

Resumo: protocolo de germinação e multiplicação in vitro de plantas da família 

Leguminosae com os melhores parâmetros para o aumento na concentração de 

biflavonóides agatisflavona e amentoflavona que possuem atividade citotóxica. A 

invenção contempla também o método para obtenção isolada dos compostos ativos, 

com potencial aplicação na indústria biotecnológica cujos produtos poderão ser 

utilizados na indústria farmacêutica na fabricação de drogas anticancerígenas para uso 

em humanos e animais. 

 


