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: Propriedade Intelectual nas Indústrias Alimentícia e Química
Carga Horária: 45 horas
* Considerando 15 horas um (1) crédito
II – EMENTA
Inserção da indústria alimentícia e química moderna no sistema de propriedade
intelectual e respectivas especificidades da elaboração dos documentos de patentes.
Mecanismos legais existentes para a proteção das criações intelectuais no campo da
indústria alimentícia e química no Brasil. Estratégias e finalidades da busca de
informações contidas em documentos de patentes da área. Interface entre a proteção
patentária no campo de indústria alimentícia e química e a legislação de acesso aos
recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado. Direitos intelectuais de
propriedade e desenvolvimento das inovações no setor industrial como o de energia,
alimentício, químico, farmacêutico e de saúde. Análise dos aspectos econômicos e
institucionais ligados à questão de monopólio de patentes no contexto de economias
em desenvolvimento e nos impactos na mudança da legislação brasileira.
III – OBJETIVO GERAL DO CURSO
Demonstrar os inter-relacionamentos da propriedade intelectual na área de alimentos d
indústria química.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Inserção da indústria alimentícia e química moderna no sistema de
propriedade intelectual e respectivas especificidades da elaboração dos
documentos de patentes.
2. Mecanismos legais existentes para a proteção das criações intelectuais no
campo da indústria alimentícia e química no Brasil.
3. Estratégias e finalidades da busca de informações contidas em documentos de
patentes da área.
4. Interface entre a proteção patentária no campo de indústria alimentícia e
química e a legislação de acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento
tradicional associado.
5. Direitos intelectuais de propriedade e desenvolvimento das inovações no setor
industrial como o de energia, alimentício, químico, farmacêutico e de saúde.
6. Análise dos aspectos econômicos e institucionais ligados à questão de
monopólio de patentes no contexto de economias em desenvolvimento e nos
impactos na mudança da legislação brasileira.
7. Redação de patentes nas áreas de atuação profissional dos alunos.
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* A bibliografia complementar contará também com artigos científicos que serão
indicados durante as atividades letivas.
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