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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: NPI - Núcleo de Propriedade 

Intelectual, e NTT - Núcleo de Transferência de Tecnologia. 

No cumprimento dessas atribuições, ao longo de 2017 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. 

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. 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 2017 a CI-PROPCI 

depositou 16 pedidos de patentes. Apenas um desses pedidos foi feito com titularidade 

compartilhada (com o INMETRO e a Universidade Técnica de Ilmenau, na Alemanha). Todos os 

demais pedidos envolvem titularidade exclusiva da UFBA. Predominam os pedidos de patente 

ligados a Biotecnologia e Ciências da Saúde. A listagem completa desses pedidos encontra-se ao 

final deste relatório. 

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

192 pedidos de patentes. Até o momento, apenas dois pedidos foram deferidos pelo INPI, e 114 

ainda se encontram em análise. A condição atual desses processos está sintetizada a seguir. 

UFBA Status das patentes - Dezembro 2017 

Condição Quantidade % 

Arquivadas 12 6% 

Arquivadas definitivamente 16 8% 

Numeração Anulada 47 24% 

Processo normal 114 59% 

Com exigências 0 0% 



 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 
 

Relatório Anual 2017 CI-PROPCI 

 

Indeferido 1 1% 

Concedido 2 1% 

Total 192 100% 

1.2.  Revisão de Procedimentos de Patentes 

A partir de julho de 2017 teve início a revisão dos procedimentos para solicitação e análise de 

depósitos de patentes. Ficaram evidentes alguns pontos de estrangulamento do procedimento em 

análise, principalmente aqueles relacionados ao preenchimento das informações específicas sobre o 

autor do pedido, e dos detalhes do produto ou processo em questão. Dificuldades dessa natureza 

resultam cronicamente em sobrecarga do processo, e na dificuldade em responder no prazo 

estipulado de 60 dias. Dessa revisão resultaram duas ações. 

Primeira, a reformulação da Resolução 01/2017 da PROPCI, de maneira a: a) ampliar para 90 dias o 

prazo de resposta aos pedidos de depósitos de patentes encaminhados à CI-PROPCI; b) suspender 

temporariamente o depósito de patentes para softwares e marcas. Essas mudanças constam da 

Resolução 02/2017 da PROPCI, já encaminhada para publicação. 

Segunda, o projeto de interface virtual para facilitar o procedimento de solicitação de depósito de 

patentes por parte dos professores, alunos, e pesquisadores. Inicialmente foram feitas tomadas de 

preço para elaboração da interface por uma empresa de desenvolvimento de programas. Com base 

nas especificações pretendidas, e nas propostas inicialmente recebidas, decidiu-se desenvolver 

internamente a nova interface, com o próprio pessoal de Sistemas de Informação da PROPCI. Esse 

processo já está em andamento e implica, entre outras mudanças, na reformulação da página de 

acesso internet à CI-PROPCI. Uma vez instalada essa interface, parte do processamento de 

informações que é hoje feito internamente pela PROPCI passará a ser feita pelo próprio requerente, 

o que dará maior agilidade ao processo. Pretende-se ainda, como parte do novo procedimento, criar 

um sistema de avaliação por revisores ad hoc que opinem sobre a pertinência (ou não) para a UFBA 

do processamento de cada um dos depósitos solicitados. 

1.3. Criação de ambientes de inovação na UFBA 

Ao longo do 2S17, a CI-PROPCI ofereceu apoio à instituição da Agência de Inovação Social da 

UFBA, que é uma iniciativa da Escola de Administração. Foram realizadas duas reuniões no IHAC 

Lab-I. A primeira, com público reduzido, com o objetivo de avaliar as linhas gerais de 

encaminhamento da proposta de criação da AIS. A segunda, um debate ampliado, com convite 

extensivo da CI-PROPCI a toda a comunidade da UFBA, para identificar os potenciais participantes 

da Agência de Inovação Social. 

Também durante o segundo semestre, a CI-PROPCI ofereceu apoio à instituição do Espaço 

BioMaker, voltado para empreendimentos em biotecnologia. Foi realizada reunião com a diretoria 

da Escola Politécnica sobre estruturação e funcionamento do espaço BioMaker em associação com 

o espaço Inovapoli. 

A CI-PROPCI manteve ainda seu apoio à condução das atividades do IHAC LABi, com 

participação no Conselho Gestor da instituição. 

Ainda nessa iniciativa, identificou-se a necessidade de formalizar a instituição de Ambientes de 

Inovação dentro da UFBA. Isto se faz necessário visto que a atuação em Ambientes de Inovação é 
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considerada, entre outras dimensões, para progressão na carreira docente. Neste momento, não 

existe nenhum instrumento formal da UFBA que defina o que são Ambientes de Inovação, e as 

linhas gerais para seu funcionamento. Está em andamento a elaboração de minuta de Resolução 

PROPCI para atender a essa necessidade. 

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 visitou o ateliê das Rendeiras de Saubara, 

para conhecer em maior detalhe as condições do trabalho realizado pelas rendeiras, para possível 

obtenção de certificado de Indicação Geográfica. Ainda como parte desse termo de cooperação, a 

CI-PROPCI participou do Primeiro Congresso de Artesãos e Políticas Públicas, realizado no 

auditório do Ministério Público Estadual, em Nazaré. 

2.2. Reativação da agenda da UFBA na área de produção de petróleo em Campos Terrestres. 

Aproximação com o entidades empresariais do setor petróleo. Aproximação com a agência 

reguladora, ANP. 

Conforme orientação do Pró-Reitor, esta foi a ação prioritária da coordenação da CI-PROPCI ao 

longo do segundo semestre de 2017. A seguir o contexto da ação, e breve síntese das atividades 

empreendidas. 

Em 2011, a UFBA construiu, em colaboração com o governo do Estado e com a Petrobras, uma 

agenda de trabalho sobre campos maduros. Agenda essa centrada na ideia de uma unidade de 

pesquisa e prestação de serviços técnicos (CTCAM) localizada num conjunto de prédios a serem 

construídos no Parque Tecnológico da Bahia. Naquele momento o mercado mundial tinha se 

recuperado da crise de 2008-2009, e os preços do barril de petróleo oscilavam entre 80 e 100 

dólares, tornando potencialmente viável um novo ciclo de investimentos na Bacia do Recôncavo. 

Mudanças estruturais na condição no mercado de petróleo e no ambiente de negócios no Brasil a 

partir de 2014 impediram que essa iniciativa prosperasse na forma originalmente proposta. As 

dificuldades e empecilhos para evolução da ideia original foram detalhadamente analisados na 

UFBA por comissões designadas pelo Reitor especificamente para essa finalidade. A partir dessa 

constatação a PROPCI procurou nova orientação para a agenda de atuação da UFBA em torno do 

tema Campos Maduros, especialmente campos terrestres, tendo em vista o histórico de produção e o 

potencial remanescente na Bacia do Recôncavo. Essa reforma da agenda de campos maduros da 

UFBA foi adicionalmente estimulada pela criação de um programa do Ministério de Minas e 

Energia para estimular a retomada da produção de petróleo em terra. Esse programa (REATE) foi 

anunciado pelo MME em Salvador em janeiro de 2017 e, na ocasião, a ANP anunciou a criação de 

uma coordenação estratégica exclusivamente dedicada à produção em terra. 

Neste cenário a PROPCI se propôs atuar na rearticulação do diálogo entre a UFBA, as empresas 

locais que atuam na produção de petróleo na Bahia (operadoras, fornecedores de equipamentos e 
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serviços), o Governo Federal (principalmente através da ANP), e o Governo Estadual 

(principalmente através da SECTI). A pauta desse diálogo é a identificação de possibilidades de 

colaboração entre a Universidade e a indústria (pesquisa e serviços técnicos), e a identificação junto 

à ANP de possíveis fontes de financiamento para essa colaboração, possivelmente no orçamento de 

despesas obrigatórias de P&D por exigência legal. 

Durante o segundo semestre de 2017 foram feitas reuniões internas na UFBA, reuniões com 

representantes locais da indústria. Essas articulações resultaram numa primeira reunião com o 

Coordenador de Produção em Terra da ANP, realizada em Salvador no início de dezembro. Os 

entendimentos formados nessa reunião dão elementos para que se prossiga na formulação de uma 

estratégia institucional para a UFBA na área de campos maduros ao longo de 2018. 

A seguir a síntese das ações concretizadas dentro dessa atividade no segundo semestre de 2017: 

• Reunião UFBA, IFBA, ANP para tratar: a) do conteúdo de uma possível agenda de pesquisa 

em Campos Terrestres (inclusive campos maduros) e as possíveis fontes de financiamento; 

b) da prestação de serviços técnicos pela universidade aos operadores de médio e pequeno 

portes que venham a se instalar na Bacia do Recôncavo em consequência do programa 

REATE; c) possível reformulação do Projeto Campo Escola. Pela UFBA presentes, além do 

coordenador da CI-PROPCI os professores Milton Porsani (IGEO e CIENAM), Caio 

Castilho (CIENAM), Olivia Cordeiro (diretora do IGEO), e Regina Vianna (vice-diretora da 

Escola Politécnica). Pelo IFBA, presente o professor Elias Ramos de Souza. 

• Reunião do Coordenador da CI com Anabal Santos Jr., Secretário Executivo da ABPIP - 

Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo, para investigar 

possibilidade de colaboração com a universidade. 

• Reunião do Coordenador da CI, juntamente com dois membros da comissão de avaliação do 

projeto CTCAM (Milton Porsani e Caio Castilho), e de professor do IFBA (Elias Ramos de 

Souza) com o secretário executivo da ABPIP para avaliar possibilidade de cooperação com 

a universidade (pequenos e médios produtores),  

• Reunião do CI-PROPCI com o presidente da Rede Petro Bahia, José Carlos Paschoarelli 

• Reunião do CI-PROPCI com Petrobras e Forum Capixaba de Inovação na Indústria do 

Petróleo com vistas à instituição de um Forum de Inovação de Petróleo na Bahia 

• Participação do CI-PROPCI no Seminário sobre Incentivo a Investimentos em Campos 

Maduros - Alíquota de Royalties sobre a Produção Incremental, promovido pela ANP em 

colaboração com a FIRJAN, Rio de Janeiro. 

• Participação do CI-PROPCI no Seminário sobre Recursos Petrolíferos em Reservatórios de 

Baixa Permeabilidade no Brasil, promovido pelo Ministério de Minas e Energia, e pela 

ANP. Brasília. 

• Participação do CI-PROPCI como palestrante no Forum de Economia Aplicada na FIEB. 

Tema: Petróleo e Desenvolvimento na Bacia do Recôncavo. 

• Promoção pelo CI-PROPCI de Mesa Redonda sobre Campos Maduros no Congresso de 

Pesquisa da UFBA, com duas apresentações de empresários da indústria de petróleo local e 

uma apresentação de professor da UFBA sobre o projeto Campo Escola. 

2.3. Participação e representação em eventos da área de Inovação 
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Finalmente, a CI-PROPCI participou diretamente dos seguintes eventos de entidades profissionais 

da área de inovação: 

◦ Representação da PROPCI no ENAPID - Encontro Nacional de Propriedade Intelectual 

e Desenvolvimento do INPI, Rio de Janeiro. 

◦ Participação na mesa de encerramento do VII PROSPECT – Congresso Brasileiro de 

Prospecção Tecnológica - FIEB, Salvador 

◦ Participação na Conferência Anual da ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Tema: Empreendedorismo e Inovação 

Transformando Cidades. Rio de Janeiro. 

◦ Palestra proferida no Núcleo'17 - Encontro Nacional dos Estudantes de Biotecnologia, 

Salvador. 

◦ Promoção de mesa sobre Inovação no Congresso UFBA (universidade-empresa, 

participação de palestrantes do governo e da indústria)  
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UFBA - Pedidos de Patentes no ano de 2017 

  Data do 

depósito 

Nº do processo Título Titular 

1 03/01/2017 BR 102017000072-9 "CATALISADOR BASEADO EM PEROVSKITAS PARA A PRODUÇÃO DE 
HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA REFORMA DO GLICEROL” 

UFBA (BR/BA) 

2 05/01/2017 BR 102017000212-8 “PROCESSO E FORMULAÇÃO DE MATERIAL POLIMÉRICO SINTÉTICO 
OBTIDO POR EXTRUSÃO CONTENDO ADITIVOS NATURAIS ATIVOS, COM 

EFICÁCIA ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANA” 

UFBA (BR/BA) 

3 05/01/2017 BR 102017000237-3 "OLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES ESPECÍFICOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
MOLECULAR E DETECÇÃO DE BACTÉRIAS PATOGÊNICAS EMERGENTES 

DO GÊNERO CORYNEBACTERIUM" 

UFBA (BR/BA) 

4 09/01/2017 BR 102017000404-0 “APARATO PARA PRODUÇÃO DE AMOSTRAS DE DUTOS COM 
DEPOSIÇÃO DE PARAFINA” 

UFBA (BR/BA) 

5 10/01/2017 BR 102017000491-0 "PROCESSO DE PURIFICAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE 
CARBONO COM GRUPAMENTOS (-OH, -COOH) COM UTILIZAÇÃO DE 

ÁCIDOS" 

UFBA (BR/BA) 

6 23/01/2017 BR 102017001330-8 “SÍNTESE DE CATALISADORES BASEADOS EM NI-SR SUPORTADOS EM 
CARVÃO ATIVADO PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO” 

UFBA (BR/BA) 

7 30/01/2017 BR 102017001875-0 “CATALISADOR DE IRÍDIO PARA ABERTURA SELETIVA DE ANÉIS 
NAFTÊNICOS” 

UFBA (BR/BA) 

8 15/02/2017 BR 102017003052-0 “RECUPERAÇÃO TERCIÁRIA DE PETRÓLEO EM RESERVATÓRIO DE 
CAMPOSMADUROS POR MEIO DE EXTRATOS VEGETAIS“ 

UFBA (BR/BA) 

9 29/03/2017 BR 102017006415-8 "DISPOSITIVO PARA GERAÇÃO DE TORQUE DE ALTA PRECISÃO E 
MÉTODO PARA SUA DETERMINAÇÃO E USO" 

INMETRO. (BR/RJ) , 
UFBA - UFBA (BR/BA) , 

TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT ILMENAU 

(DE) 

10 07/04/2017 BR 102017007191-0 "DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICA IMUNOENZIMÁTICA INDIRETA PARA O 
DIAGNÓSTICO DA TOXOPLASMOSE CAPRINA ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE 
IMUNOGLOBULINA G ESPECÍFICA ANTI-GLICOPROTEÍNAS ANCORADAS A 

GLICOFOSFATIDILINOSITOL DA MEMBRANA DE TAQUIZOÍTO DO 
PROTOZOÁRIO TOXOPLASMA GONDII" 

UFBA (BR/BA) 

11 12/06/2017 BR 102017012450-9 "MATRIZES ORGÂNICAS PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE 
SEMIOQUÍMICOS" 

UFBA (BR/BA) 

12 16/08/2017 BR 102017017532-4 PROCESSO DE DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DO VÍRUS DA ARTRITE 
ENCEFALITE CAPRINA (CAEV) EM CÉLULAS DO LEITE DE CABRAS 

INFECTADAS 

UFBA (BR/BA) 

13 06/09/2017 BR 102017019100-1 “PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PIGMENTO E ANTIBIÓTICO, 
FORMULAÇÃO DO PIGMENTO E DO ANTIBIÓTICO A PARTIR DO CULTIVO 

DO FUNGO LOPHIOSTOMA SP” 

UFBA (BR/BA) 

14 06/10/2017 BR 102017021470-2 “PROTEÍNAS DE CHOQUE TÉRMICO (HSP) COMO MARCADORAS DE 
LEVEDURAS STARTERS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE MAIS 
RESISTENTES AO ESTRESSE EM PROCESSOS FERMENTATIVOS" 

UFBA (BR/BA) 

15 01/11/2017 BR 102017023640-4 "COMPOSIÇÃO FOTOSSENSIBILIZADORA CONTRA STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS RESISTENTE À METICILINA" 

UFBA (BR/BA) 

16 17/11/2017 BR 102017024693-0 "COMPOSIÇÃO FOTOSSENSIBILIZADORA CONTENDO EXTRATO DE 
MYRCIARIA CAULIFLORA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS" 

UFBA (BR/BA) 

 


