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PROFNIT 
Programa de Pós Graduação em Propriedade Intelectual Transferência de 

Tecnologia para a Inovação 

EMENTA DA DISCIPLINA 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Mestrado Profissional - PROFNIT - Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação 
Disciplina: Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI)  
Carga Horária: 45 horas * Considerando 15hs (1)um credito 
 
II – EMENTA 
 
Introdução à PI. Evolução Histórica. Marcos legais e acordos internacionais. Tipos de PI: 
direito autoral; propriedade industrial; sistema sui generis. Indicação geográfica; marcas. 
Patente de invenção e patente de modelos de utilidade. Desenho industrial. Cultivares. 
Programa de computador. Topografia de circuito integrado. Busca de anterioridade e sua 
relação com prospecção tecnológica e avaliação da pertinência de apropriar criações. 
Gestão de PI. Procedimentos de apropriação no Brasil e no exterior. 
 
III – OBJETIVO GERAL DO CURSO 
 
Formação teórica, técnica e prática em Pesquisa Científico-Tecnológica e Inovação, 
destinada a profissionais engajados no curso de mestrado profissional em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. 
 
IV - OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 
Objetivo Geral: 
A disciplina visa a fornecer ao pos-graduando uma base conceitual interdisciplinar que o 
habilite a entender os diversos aspectos e campos de proteção da PI. Pretende-se, 
também, proporcionar uma reflexão sobre o papel da PI no desenvolvimento econômico 
através do fornecimento de um arcabouço teórico e pratico de conceitos e de gestão 
associados à proteção das criações intelectuais dentro do contexto de Propriedade 
Intelectual no Brasil e exterior.  
 
Objetivos Específicos: 
 

 Conhecer os marcos históricos da PI no Brasil e no exterior 
 Conhecer os marcos legais da PI no Brasil e no exterior 
 Reconhecer os principais tipos e categorias de PI 
 Saber onde e como realizar busca de anterioridade em PI 
 Conhecer os mecanismos de gestão da PI e procedimentos administrativos para 

sua proteção 


