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1. Apresentação 
 

O presente relato objetiva descrever as ações realizadas pela 

equipe do Programa INOVUERJ durante o ano de 2010.  

Ao longo deste ano, o Programa desenvolveu suas atividades de 

proteção do conhecimento dos projetos e produtos pesquisados na 

UERJ, apoiou, coordenou, e organizou eventos, disseminou a cultura da 

propriedade intelectual e garantia de autoria, e culminou com o  

Lançamento do Catálogo de Potencialidades 2010/2011 em junho de 2010 

na comemoração dos 10 Anos de Inovação da UERJ. Os trabalhos aqui 

relacionados tiveram o apoio integral da Sub-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa, bem como de todas as instâncias da UERJ, além dos nossos 

parceiros mais próximos como a REDETEC e a Editora Control C, bem 

como a Faperj e a Firjan, no apoio ao 2º WCTI. 

Marinilza Bruno de Carvalho 

Coordenadora do INOVUERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Proteção do Conhecimento  
 

Atividades Desenvolvidas 
 
Requerente: Roberto Soares de Moura 
Matrícula: 0007906-1 
Unidade: Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes – Ibrag  
Departamento: Farmacologia 
E-mail : rsoaresdemoura@pq.cnpq.br 
Cargo: Professor 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 9903296-1 

Título: Processo para extração de frações do extrato hidro-alcoólico da mikania 
glomerata; fração mg1 obtida pelo processo; Composição farmacêutica 
contendo a dita fração e uso terapêutico da composição em doenças 
respiratórias em geral. 

Resumo: Esta invenção trata de processo de obtenção de frações a partir do 
extrato hidro-alcoólico de folhas de Mikania glomerata com atividade dilatadora 
da musculatura lisa respiratória, antiedema e antialérgica; Fração MG1 obtida 
pela dita fração; Composição farmacêutica e uso terapêutico da composição. A 
partir de folhas do material vegetal foi preparado um extrato hidro-alcoólico por 
maceração em etanol e água. O resíduo seco do extrato hidro-alcoólico 
apresentou atividade dilatadora na musculatura lisa respiratória da cobaia, 
atividade esta independente de receptores adrenérgicos, colinérgicos e 
histaminérgicos. O extrato hidro-alcoólico foi extraído com diclorometano 
obtendo-se várias frações sendo a fração inorgânica inativa em dilatar a 
musculatura lisa respiratória da cobaia. A fração orgânica apresentou grande 
atividade dilatadora do músculo liso respiratório muito mais intensa, que o 
resíduo seco do extrato hidro-alcoólico. A fração inorgânica apresentou ainda 
atividade antiedema em camundongos e ação antialérgica em ratos. A partir da 
fração inorgânica preparou-se cápsulas gelatinosas contendo a dita fração e a 
mesma quando testada em pacientes asmáticos crônicos mostrou atividade 
anti-asmática. 

Data depósito: 30.07.99 

Andamentos: 
 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Solicitar devolução de quantia paga a maior: R$ 680,00 –OK, 
protocolada em 17.07.06 

 Fazer petição requerendo cópia integral do processo – OK, protocolada 
em 17.07.06  

 Cópia integral do processo arquivada em 31.07.06 

 7ª anuidade paga no prazo extraordinário 

 8ª anuidade paga no prazo ordinário – R$ 80,00 



 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 9ª anuidade 

 9ª anuidade paga no prazo ordinário 

 Aguarda exame técnico 

 Parecer técnico foi publicado 

 Técnico emitiu parecer desfavorável, uma vez que não há novidade de 
invenção porque a matéria foi publicada antes do depósito 

 Prof° Roberto renunciou ao direito de recorrer 
                                                    

 
 

2. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): PI 0106382-0 
 
Número do PCT/BR 02/00038 (depositado em 12.03.2002) – sob a 
responsabilidade do Laboratório Aché 

Título: Processo para obtenção de decotos de cascas de vitis labruscas e vitis 
vinifera; Processo de obtenção de extratos hidro-alcoólicos e hidro-alcoólico-
acetos de etila a partir dos decotos; Composições farmacêuticas contendo o 
decoto e os ditos extratos e uso terapêutico das composições na prevenção e 
no tratamento da hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. 

Resumo: Esta invenção trata de processo de obtenção de decotos obtidos a 
partir das cascas dos frutos das uvas das espécies Vitis labrusca e Vitis 
vinífera; Extratos hidro-alcoólico e hidro-alcoólico-acetato de etila; Composição 
farmacêutica contendo os decotos e/ou os extratos; Uso terapêutico na 
prevenção ou o tratamento da hipertensão arterial e nas doenças causadas 
pela hipertensão arterial; Uso humano e veterinário. Os decotos assim como os 
extratos, quando aplicados cronicamente pela via oral reduziram significamente 
a pressão arterial de ratos com hipertensão espontânea, hipertensão induzida 
pelo tratamento com DOCA pela via subcutânea e soro fisiológico pela via oral 
e ainda em animais com hipertensão arterial induzida pela inibição crônica da 
síntese de óxido nítrico, com o uso crônico de um análogo da L-arginina, isto é, 
o L-NAME. Com os decotos e com os extratos foram preparadas cápsulas 
gelatinosas contendo os respectivos decotos e extratos. 

Data depósito: 13.03.01 

Andamentos: 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Ver se a 6ª anuidade foi paga pelo Laboratório Aché (prazo 
extraordinário é até 13/12) – OK liguei para lá em 26.07 e falei com Sr. 
Jean, ficou de pedir ao Sr. Sílvio que retornasse a ligação no dia 
seguinte - aguarda resposta do Laboratório – OK, a Ana Paula do 
Escritório de Advocacia me ligou dizendo que já foi pago e ficou de me 
enviar cópia da guia por e-mail - OK 

 Fazer petição requerendo cópia integral do processo – OK, protocolada 
em 17.07.06 

 Cópia integral do processo arquivada em 31.07.06 

 Aguarda exame técnico 
 

Observação: Tecnologia transferida para o Laboratório Ache, portanto, 
todos os procedimentos estão sob sua responsabilidade. 



3. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0605018-2 

Título: Processo para obtenção de liofilizado e/ou semelhante, ricos em 
polifenois, a partir de vinho tinto; Composições farmacêuticas contendo o 
liofilizado e uso terapêutico das composições na prevenção e no tratamento da 
hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. 

Resumo: Esta invenção trata de processo para obtenção, por meio de 
evaporação do álcool, à baixa pressão, de um concentrado isento de álcool, a 
partir de vinhos obtidos de uvas viníferas das espécies Vitis viníferas e Vitis 
labrusca; processo para obtenção de um resíduo seco por meio de liofilização 
ou método semelhante (spray-dryer), obtido a partir do concentrado isento de 
álcool; Composições farmacêuticas contendo o resíduo seco e uso terapêutico 
das composições na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial e 
outras doenças cardiovasculares. O resíduo seco, quando aplicado pela via 
oral reduziu significativamente a pressão arterial de ratos hipertensos, e induziu 
significante ação vasodilatadora em vasos isolados de ratos. 

Data depósito: 17.07.06 

Andamentos: 

 Foi dado cumprimento às exigências formais 

 Levar petições para o Dr. José Carlos assinar – OK 

 Dar entrada na petição de cumprimento de exigência formal   – OK,     
protocolada em 17.07.06 

 Aguarda resultado - OK 

 Foi feito edital de licitação 

 Foi feito memorando solicitando ao NUSEG a autuação do  processo 

 Processo já autuado 

 Conferir edital - OK 

 Solicitar parecer do Dr. José Carlos e do Profº Roberto - OK 

 Encaminhar edital para a profª. Albanita e depois para o Departamento      
Jurídico analisar e emitir seu parecer - OK 

 Fazer doc. de cessão e transferência de titularidade – OK 

 Fazer memorando para obtenção de verba para cobrir despesa com  
reconhecimento das firmas e cópia autenticada, após encaminhar para 
SR2  OK, MM nº. 23 encaminhado em 08.08.06 

 Caiu em exigência formal (esclarecimento e doc. de cessão e 
transferência  de titularidade) 

 Tomar ciência – OK em 14.08.03 

 Dar entrada no cumprimento de exigência formal até 13.09.06  

 MM nº. 23 foi encaminhado para a Reitoria e após para a DIJUR 

 Aguarda parecer da DIJUR – OK, resposta obtida em 12.09.06 no fim do   
expediente, documento de transferência assinado pelo Sub-Reitor em 
13.09.06  

 Reconhecidas as firmas e protocolada petição em 13.09.06 

 Aguarda resultado - OK 

 Aguarda Cristina para pegar a cópia da petição filigranada – OK 

 Aguarda publicação do pedido na RPI 

 Pedido publicado na RPI 1939 de 04.03.08 

 Pedir exame técnico 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 3ª anuidade 



 3ª anuidade paga no prazo ordinário 

 4ª anuidade paga 

 Foi solicitado o exame técnico e o desarquivamento em 03.12.09 

 5ª anuidade paga em 16.07.10 

 Foi publicado por engano o arquivamento do pedido, mas falei com o Sr. 
Igor (telefone – 2139-3334) em 14.12.10 e disse que iria reparar o erro, 
emitindo nova publicação 

 

Prazos: Pagar a 6ª anuidade no prazo ordinário de 17.07.11 até 17.10.11 

 
 

4. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0418614-1 

Título: Processo para obtenção de decotos de frutos e de caroços de euterpe 
oleracea (açaí); processo de obtenção de extratos hidro-alcoólicos a partir dos 
decotos; Processo de obtenção de liofilizado e/ou spray dryer do extrato hidro-
alcoólico; Processo de obtenção de um liofilizado e/ou spray dryer; 
Composições farmacêuticas contendo os liofilizados e/ou spray dryer dos ditos 
extratos e uso terapêutico das composições no tratamento da dor de um modo 
geral. 

Resumo: Esta invenção trata de processo para obtenção, por meio de 
evaporação do álcool, à baixa pressão, de um extrato hidro-alcoólico obtido de 
frutos e caroços da espécie Euterpe oleracea (açaí); processo para obtenção 
de um resíduo seco por meio de liofilização ou método semelhante (spray-
dryer), obtido a partir do concentrado isento de álcool; Composições 
farmacêuticas contendo o resíduo seco e uso terapêutico das composições na 
prevenção e no tratamento da dor. O resíduo seco, quando aplicado em 
camundongos, induziu um significativo efeito antinociceptivo (analg.). 

Data depósito: 05.10.04 

Andamentos:  

 Dar cumprimento às exigências formais - OK 

 Levar petições para o Dr. José Carlos assinar – OK 

 Dar entrada na petição de cumprimento de exigência formal   – OK,     
protocolada em 17.07.06 

 A exigência foi cumprida, está tudo OK com relação à formatação de 
todos os documentos, no entanto, surgiu possibilidade de cair 
novamente em exigência  

 Esperar a Érica voltar das férias para resolvê-lo. Refere-se 
           à entrega de dois formulários de exigência originais: 1° - 

cumprimento de exigência formal e o 2°- despacho informando perda 
do prazo para cumprir exigência - OK 

 Ligar semana que vem para Érica – OK 

 Caiu em exigência 

 Tomar ciência da mesma e cumprí-la - OK 
           dar entrada no cumprimento de exigência formal – OK, petição   

protocolada em 13.09.06 

 Aguarda resultado – OK   

 Aguarda Cristina para pegar a cópia da petição filigranada – OK 

 Aguarda publicação do pedido na RPI 



 Pedido publicado na RPI 1977 de 25.11.08 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 3ª anuidade 

 3ª anuidade paga 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 4ª anuidade 

 4ª anuidade paga no prazo ordinário 

 Aguarda publicação do pedido na RPI – OK 

 Pedir exame técnico 

 Foi solicitado o desarquivamento do pedido, bem como o exame 
técnico em 15.09.08  

 Aguarda exame técnico 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 5ª anuidade 

 5ª anuidade paga no prazo ordinário 

 6ª anuidade paga 

 7ª anuidade paga em 18.10.10 
 

Prazos: Pagar a 8ª anuidade no prazo ordinário de 05.10.11 até 05.01.12 

 
 

5. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0604281-3 
 
Número do PCT/BR 2007: 000178 depositado em 11.07.07 
 
Pedido de Patente Europeu 07763808.8 

Título: Processo para obtenção de decotos de frutos e caroços de euterpe 
oleracea (açaí); Processo de obtenção de extratos hidro-alcoólicos a partir dos 
decotos; Processo de obtenção de liofilizado e/ou spray dryer do extrato hidro-
alcoólico; Composições farmacêuticas contendo os liofilizados e/ou spray dryer 
dos ditos extratos e uso terapêutico das composições como vasodilatador no 
tratamento das síndromes isquêmicas, vaso-espásticas  e da hipertensão 
arterial. 

Resumo: Esta invenção trata de processo para obtenção, por meio de 
evaporação do álcool, à baixa pressão, de um extrato hidro-alcoólico obtido de 
frutos e caroços da espécie Euterpe oleracea; processo para obtenção de um 
resíduo seco por meio de liofilização ou método semelhante (spray-dryer), 
obtido a partir do concentrado isento de álcool; Composições farmacêuticas 
contendo o resíduo seco e uso terapêutico das composições na prevenção e 
no tratamento das doenças vaso-espásticas, isquêmicas e da hipertensão 
arterial. O resíduo seco, quando estudado farmacodinamicamente, induziu um 
significativo efeito vasodilatador no leito vascular mesentérico do rato. 

Data depósito: 18.07.06 

Andamentos: 

 Dar cumprimento às exigências formais - OK 

 Levar petições para o Dr. José Carlos assinar – OK 

 Dar entrada na petição de cumprimento de exigência formal   – OK, 
protocolada em 17.07.06 

 Fazer doc. de cessão e transferência de titularidade - OK 

 Fazer memorando para obtenção de verba para custear despesa com 
reconhecimento das firmas e cópia autenticada, após encaminhar para 



SR2 – OK, MM nº. 23 enviado em 08.08.06  

 Caiu em exigência formal (esclarecimento e doc. de cessão e 
transferência de titularidade) 

 Tomar ciência da mesma e cumprí-la – OK, em 14.08.06  

 Dar entrada no cumprimento de exigência formal até 13.09.06 

 MM nº. 23 foi encaminhado para a Reitoria e após para a DIJUR 

 Aguarda parecer da DIJUR – OK, resposta obtida em 12.09.06 no fim do 
expediente, documento de transferência assinado pelo Sub-Reitor em 
13.09.06  

 Reconhecidas as firmas e protocolada petição em 13.09.06 

 Aguarda resultado – OK  

 Aguarda Cristina para pegar a cópia da petição filigranada – OK 

 Aguarda publicação do pedido na RPI 

 Pedido publicado na RPI 1939 de 04.03.08 

 Pedir exame técnico 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 3ª anuidade 

 3ª anuidade paga no prazo ordinário 

 4ª anuidade paga 

 Solicitação de exame técnico em 03.12.09 

 Depósito na região européia 

 5ª anuidade paga em 16.07.10 
 

Prazos: Pagar a 6ª anuidade no prazo ordinário de 18.07.11 até 18.10.11 

 
 

6. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0705003-8 
 
Número do PCT/BR 2009: 000180 depositado em 25.06.09 
 

Título: Processo para obtenção de creme dental (dentifício) e/ou enxaguatórios 
bucais (anti-sépticos bucais), contendo antioxidantes naturais ou sintéticos e 
antioxidantes obtidos de plantas ricas em polifenois utilizados na prenvençao e 
tratamento de doenças bucais nas quais existem um aumento de fatores pró-
oxidantes e/ou grande formação de espécies reativas derivadas do oxigênio 

Resumo: Esta invenção trata de processo para obtenção de creme dental 
(dentífício) e/ou enxaguatório bucal contendo compostos antioxidantes, 
naturais e ou obtidos de plantas ricas em polifenois, para uso na prevenção 
e/ou no tratamento das doenças bucais onde exista um aumento da formação 
de compostos pró-oxidantes, como por exemplo, espécies reativas derivadas 
do oxigênio. 

Data depósito: 27.12.07 

Andamentos: 

 MM solicitando autuação de processo 

 O professor pagou a taxa referente ao depósito 

 MM solicitando assinatura do reitor do contrato de parceria e do 
documento de cessão de titularidade 

 Reconhecimento das firmas 

 Pedido depositado em 27.12.07 



 Aguarda publicação do pedido na RPI 

 Pedido publicado em 25.08.09 (RPI 2016) 

 Foi dada entrada no PCT em 25.06.09 

 3ª anuidade paga em 29.12.09 

 Contrato de parceria com Laboratório Daudt em andamento (processo foi 
i paralisado) 

 Solicitação de exame técnico em 22.10.10 
 

Prazos:  
 

 Pagar a 4ª anuidade no prazo ordinário de 27.12.10 até 27.03.11 
 Dar entrada na fase nacional 30 meses a contar da prioridade, ou 

seja, de 25.06.09 (não reivindicamos prioridade brasileira) – 
verificar se o prazo vai até 25.12.11 

 
 

7. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0800348-3 
 
Número do PCT/BR 2009: 000274 depositado em 03.09.09 
 

Título: Processo de obtenção de produtos de tabaco contendo substâncias 
antioxidantes e produto obtido. 

Resumo: Esta invenção trata de processo para obtenção de produto de tabaco 
contendo antioxidantes a partir da folha e frutos de Euterpe oleracea (açai). 
Produto de tabaco para ser incluído no fumo (Nicotiana tabacum) a ser utilizado 
na fabricação de cigarros, cigarrilhas, charutos, fumo para cachimbo e produto 
aplicado na mucosa bucal. O produto teria a função de reduzir o estresse 
oxidativo e/ou a resposta inflamatória causada pelo fumo e assim prevenir 
danos no aparelho respiratório, cardiovascular e sistema imune. 

Data depósito: 04.03.08 

Andamentos: 

 MM solicitando autuação de processo 

 MM solicitando pagamento da taxa referente ao depósito 

 MM solicitando assinatura do reitor do contrato de parceria e do 
documento de cessão de titularidade 

 Reconhecimento das firmas 

 Pedido depositado em 04.03.08 

 Aguarda publicação do pedido na RPI 

 Pedido publicado em 27.10.09 (RPI 2025) 

 Foi dada entrada no PCT em 03.09.09 

 Técnica do INPI aconselhou a desistir do pedido brasileiro 

 Foram apresentadas modificações nas reivindicações (PCT) em janeiro 
de 2010 

 3ª anuidade paga em 07.05.10 

 Solicitação de exame técnico em 22.10.10 
 

Prazos: 
 



 Pagar a 4ª anuidade no prazo ordinário de 04.03.2011 até 04.06.2011 
 Dar entrada na fase nacional 30 meses a contar da prioridade, ou 

seja, de 03.09.09 (não reivindicamos prioridade brasileira) verificar 
se o prazo vai até 03.03.12  

 

 
 

8. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): ainda não existe n° definitivo 

Ações: 

 Foi solicitada busca pelos técnicos do INPI 

 Foi pago o complemento da retribuição 

 Estamos aguardando o resultado da busca 

Resultado: Resultado não impeditivo segundo o professor 

Título: em sigilo 

Resumo: em sigilo 

Data depósito: 23.02.10 

Andamentos: 

 Exame formal 

 Pedido caiu em exigência formal 

 Exigência foi cumprida 

 Aguardando número definitivo 
 

Prazos: Depósito PCT até 23.02.11 – aguardando posição do professor 

 
 
Requerente: Armando Dias Tavares Junior 
Matrícula: 0004862-9 
Unidade: Instituto de Física  
Departamento: Física 
E-mail: tavares@uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Número do Modelo de Utilidade (MU): MU 8203277-7 

Título: Monitoramento acústico passivo do escoamento de fluidos em dutos, 
tubulações e semelhantes por transdutor acustoelétrico microfone, permitindo o 
controle da velocidade e da pressão do fluido e a detecção de anomalias no 
transporte do mesmo. 

Resumo: Patente de Modelo de Utilidade que é compreendida pelo uso de 
uma série de detectores acústicos distribuídos, em intervalos regulares 
convenientes, sobre o duto no qual passa o fluido a ser monitorado. Os 
transdutores são acoplados, através do sistema de aquisição de dados, a um 
ou mais computadores. Os sinais oriundos desses transdutores são 
comparados com aqueles previamente registrados (“assinaturas acústicas”) 



no(s) computador(es), permitindo o reconhecimento da normalidade das 
condições de vazamento do fluido. Outrossim, a velocidade do fluido pode ser 
reconhecida, uma vez que tenham sido registradas as variações do perfil 
acústico do deslocamento do fluido com a velocidade, a pressão e a 
temperatura. Cada transdutor pode ter o seu próprio microprocessador, 
enviando desse modo os dados pertinentes já digitalizados para o computador 
central. A temperatura e a pressão podem ser simultaneamente monitoradas 
em cada ponto, caso seja conveniente, melhorando a velocidade do sistema e 
diminuindo o tempo de processamento para reconhecimento de anomalias. 

Data depósito: 11.09.2002 

Andamentos: 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Pagamento da 4ª anuidade (entrada em 29/06) (*valor pago pela 
compensação da duplicidade do pagamento da 3ª anuidade – valor 
indevido pago em prazo extraordinário) 

 Fazer memorando para solicitar ao Nuseg o recolhimento da guia 
referente à restituição de retribuição - OK 

 Solicitar restituição do valor restante da duplicidade do pagamento da 3ª 
anuidade (2ª feira 17/07) – OK, protocolada em 17.07.06 

 Aguarda resultado 

 Fazer memorando para solicitar ao Nuseg o recolhimento da guia 
referente ao pedido de transferência e verba para custear a despesa 
com cartório - OK 

 Reconhecer firmas do documento de cessão de transferência de 
titularidade para a Uerj e fazer petição requerendo a transferência de 
titularidade – OK 

 Fazer petição requerendo cópia integral do processo – OK 

 Levar petições para o Dr. José Carlos assinar – OK 

 Petições de transferência de titularidade e cópia integral do processo 
protocoladas em 17.07.06 

 Transferência de titular concedida, bem como alteração do nome do 
procurador 

 Cópia integral do processo arquivada em 31.07.06 

 Fazer memorando para solicitar ao Nuseg o recolhimento da guia 
referente à restituição de retribuição - OK 

 Pagamento da 5ª anuidade – OK 

 Ir ao INPI pedir averbação do pagamento da 5ª anuidade – OK 

 Foi feita uma declaração comprovando, junto ao CNPQ, as duas 
invenções depositadas no INPI, conforme solicitação do Prof° Armando 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 6ª anuidade 

 6ª anuidade paga no prazo ordinário 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 7ª anuidade 

 7ª anuidade paga no prazo ordinário 

 8ª anuidade paga no prazo ordinário 

 9ª anuidade paga no prazo ordinário 

 Aguarda exame técnico 

 Parecer técnico foi publicado 

 Técnico emitiu parecer desfavorável, uma vez que não há novidade de 
invenção, nem atividade inventiva 



 Prof° Armando renunciou ao direito de recorrer 
 

- Prazos: Não há 
     

 
 

2. Depósito de pedido de patente 

Número do Modelo de Utilidade (MU): MU 8203278-5 

Título: Monitoramento acústico ativo do escoamento de fluidos em dutos, 
tubulações e semelhantes por transdutor(es) acustoelétrico(s) microfone que 
analisa(m) a distorção do espectro acústico de prova emitido por geradores 
eletroacústicos convenientes, permitindo o controle da velocidade e da pressão 
do fluido e a detecção de anomalias no transporte do mesmo. 

Resumo: Patente de Modelo de Utilidade que é compreendido pelo uso de 
transdutores acustoelétricos e de geradores eletroacústicos convenientes, em 
dutos, tubulações ou em qualquer sistema de contenção que transporte ou 
armazene um fluido qualquer, no estado líquido ou gasoso, permitindo detectar 
em tempo real, através de sinal acústico, qualquer anomalia no comportamento 
do fluido, seja vazamento, perda de pressão ou qualquer tipo de fenômeno tal 
que altere o perfil acústico, induzido pelo gerador eletroacústico naquele fluido, 
em movimento ou não, e registrado a intervalos regulares pelo sistema de 
aquisição de dados e também por poder medir a velocidade de deslocamento 
do fluido ao longo do duto, bem como sua pressão.  

Data depósito: 11.09.02 

Andamentos: 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Pagamento da 4ª anuidade (entrada em 29/06) (*valor pago pela 
compensação da duplicidade do pagamento da 3ª anuidade – valor 
indevido pago em prazo extraordinário) 

 Fazer memorando para solicitar ao Nuseg o recolhimento da guia 
referente à restituição de retribuição - OK 

 Pedir restituição do valor restante da duplicidade do pagamento da 3ª 
anuidade (2ª feira 17/07) – OK 

 Aguarda resultado 

 Fazer memorando para solicitar ao Nuseg o recolhimento da guia 
referente ao pedido de transferência e verba para custear a despesa 
com cartório - OK 

 Reconhecer firmas do documento de cessão de transferência de 
titularidade para a Uerj  e fazer petição requerendo a transferência de 
titularidade – OK 

 Transferência de titular concedida, bem como alteração do nome do 
procurador 

 Fazer petição requerendo cópia integral do processo – OK 

 Levar petições para o Dr. José Carlos assinar – OK 

 Petições de transferência de titularidade e cópia integral do processo 
protocoladas em 17.07.06 

 Cópia integral do processo arquivada em 31.07.06 

 Fazer memorando para solicitar ao Nuseg o recolhimento da guia 
referente à restituição de retribuição - OK 



 Pagamento da 5ª anuidade – OK 

 Ir ao INPI pedir averbação do pagamento da 5ª anuidade – OK 

 Foi feita uma declaração comprovando, junto ao CNPQ, as duas 
invenções depositadas no INPI, conforme solicitação do Prof° Armando 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 6ª anuidade 

 6ª anuidade paga no prazo ordinário 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 7ª anuidade 

 7ª anuidade paga no prazo ordinário  

 Aguarda exame técnico 

 Parecer técnico foi publicado 

 Indeferido o pedido com base nos artigos 8° e 13 da LPI. Técnico emitiu 
parecer desfavorável, uma vez que não há atividade iventiva. 

 Prof° Armando renunciou ao direito de recorrer. 
 

Prazos: Não há     

 
 
Requerente: Elisabeth Atalla Mansur de Oliveira e Aline Castellar Duarte 
Matrícula: 01929-9 
Unidade: Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes – Ibrag  
Departamento de Biologia Celular e Genética: CBI 
Cargo: Professora e aluna (respectivamente) 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0506650-6 

Título: Sistema de Produção in vitro de petiveria alliacea l por meio de cultura 
de tecidos e estabelecimento de células em suspensão. 

Resumo: O sistema de cultura de tecidos e de células em suspensão de 
petiveria alliacea disponibiliza plantas por meio da seleção e desinfestação do 
explante inicial e da etapa de enraizamento possibilitando a produção de novas 
mudas, além da indução de calos e da cultura de células em suspensão. Estes 
processos podem alterar significativamente a produção de metabólitos, além de 
possibilitar a modulação da síntese de substâncias de interesse. Sendo assim, 
a cultura de tecidos e a produção massal desta espécie medicinal podem vir a 
ser bastante útil para futuras pesquisas na indústria farmacêutica. 

Data depósito: 22/11/2005 

Andamentos:  

 Foi realizado contrato de parceria entre a professora e a aluna 

 Caiu em exigência formal  

 Providenciar autorização para Cristina tomar ciência - OK 

 Tomar ciência no INPI (2ª feira 17/07) - OK 

 Cumprir a exigência no prazo de 30 dias, após tomar ciência - OK 

 Dar entrada no pedido de cumprimento de exigência – OK em 26.07.06  

 Aguarda resultado – OK 



 Aguarda Cristina para pegar a cópia da petição filigranada – OK 

 Foi publicado o pedido de patente na RPI 1910 de 14.08.07, corre o 
prazo para solicitação do exame técnico 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 3ª anuidade, bem 
como pagamento da guia do pedido de exame técnico 

 3ª anuidade paga no prazo ordinário 

 Pedir exame técnico 

 Foi feito o pedido de exame técnico em 31.10.07 

 Foi feito memorando solicitando o pagamento da 4ª anuidade 

 4ª anuidade paga no prazo ordinário 

 5ª anuidade paga 

 6ª anuidade paga 
 

Prazos: Pagar a 7ª anuidade no prazo ordinário de 22.11.11 até 22.02.12 

 
 

2. Depósito de pedido de patente 

Número do Modelo de Utilidade (MU): 8701459-9 

Ações: 
 

 Reunião com a professora em 07.02.07 para análise da viabilidade do 
depósito do modelo de utilidade no Inpi 

 Entrega da documentação 

 Ida ao Inpi para verificar se o documento estava dentro dos padrões de 
formatação exigidos 

 Corrigir formatação 

 Realização de busca prévia nos sites de busca gratuitos 

 Reunião para entrega do documento (contrato de parceria e do 
documento de cessão de titularidade) 
 

Título: Biorreator vertical com imersão temporária. 

Resumo: A presente patente de modelo de utilidade destina-se à produção de 
plantas em larga escala e é compreendida por um par de frascos, um para o 
cultivo (3) e outro para o armazenamento de meio de cultura (11); uma fonte de 
pressão positiva (2); filtros de ar (8 e 9) com diâmetro de poro suficiente para 
garantir a esterilização do ar que entra em contato com o material de cultivo; 
temporizador (1) de controle dos intervalos de movimentação do meio de 
cultura; tubos de silicone para alimentação (7) e retirada (5) do ar do sistema e 
de conexão (6) dos frascos de cultivo vegetal e armazenamento do meio de 
cultura. 

Data depósito: 11.07.07 

Andamentos: 

 MM solicitando autuação de processo 

 MM solicitando pagamento da GRU referente ao depósito do MU 

 Pagamento realizado 

 MM solicitando assinatura do reitor no contrato de parceria e no 
documento de   cessão de titularidade 

 Foi depositado o MU em 11.07.07 

 Aguardando cópia do depósito com o número definitivo – OK 



 Aguarda publicação do pedido de patente na RPI 

 Solicitar pagamento da 3ª anuidade em 11.07.09 

 3ª anuidade paga 

 Solicitação de exame técnico em 09.07.10 

 4ª anuidade paga em 16.07.10 
 

Prazos: Pagar a 5ª anuidade no prazo ordinário de 11.07.11 até 11.10.11 

Observação: Foi realizado contrato de parceria entre a professora e os 
alunos envolvidos 

 
 
 
Requerente: Heitor Evangelista e outros 
Matrícula: 32349-3 
Unidade: Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes – Ibrag 
E-mail: heitor@uerj.br ou heitor@wnetrj.com.br 
Departamento: Biofísica e Biometria 
Cargo: Professor 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Foi dada entrada no formulário de busca isolada em 29/06/06 por 
solicitação de Heitor Evangelista 

 O Profº Heitor Evangelista pagou a Guia de Recolhimento (GRU) inicial 

 Aguarda resposta do INPI quanto ao orçamento para a realização da 
busca – OK, ficou em R$ 575,00 

 Memorando OK para solicitar o pagamento da GRU referente à 
complementação de retribuição 

 Uerj pagou o complemento da GRU 

 Foi passado fax da guia para o setor de busca no Inpi a fim de dar início 
à busca em 14/07/06 

 Aguarda resultado da busca para posterior depósito de pedido de 
patente 

 Busca isolada satisfatória 

 Aguarda documentação para o depósito 

 Documentação enviada em novembro de 2008 

 Adequar documentos ao formato exigido pelo AN 127/97 

 Submeter documentação ao Dr. José Carlos para orientação quanto à 
elaboração de contrato entre Uerj e Inpe 

 Tendo em vista o longo espaço de tempo entre o resultado da busca e a 
elaboração do documento de patente, foi solicitada nova busca em 
2009, no entanto, estamos aguardando autorização do INPE para 
pagamento da complementação da retribuição 

 Não obtivemos retorno 
 

 



 
Requerente: Paulo Roberto Benchimol Barbosa 
Matrícula: 27896-0 
Unidade: Hospital Universitário Pedro Ernesto – Hupe  
Departamento: Espec. Médicas 
E-mail: ecgar@uerj.br ou ecgar@globo.com 
Cargo: Funcionário 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Tivemos uma reunião com o professor na qual explicamos todo o 
procedimento inicial para o depósito de patente no Inpi, solicitamos 
algumas informações, mas não obtivemos retorno. 

 
 
 
Requerente: Claudia Simões 
Matrícula: 00325027 
Unidade: Instituto de Biologia – Roberto Alcântara Gomes 
Departamento de Biologia Celular e Genética: CBI 
E-mail: csimoes@uerj.br / csimoes04@yahoo.com.br 
Cargo: Funcionária 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 0703625-6 

Ações: 

 Reunião para análise da viabilidade do depósito do modelo de utilidade 
no Inpi 

 Entrega da documentação (resultado da pesquisa, ...) 

 Ida ao Inpi para verificar se o documento estava dentro dos padrões de 
formatação exigidos 

 Corrigir formatação 

 Reunião para entrega do documento (contrato de parceria e do 
documento de cessão de titularidade) 

 

Título: Produção de antocianinas em calos e culturas de células em suspensão 
de cleome rosea vahl (capparaceae). 

Resumo: Produção de antocianinas em calos de culturas de células em 
suspensão de Cleome rosea Vahl (Capparaceae). A presente invenção trata do 
estabelecimento de uma linhagem de calos com altas taxas de crescimento e 
de produção de antocianinas, a partir de segmentos caulinares de plantas 
micropropagadas da espécie Cleome rosea. Foram determinadas as condições 
de cultivo in viu-o ideais para a produção das antocianinas nos calos, assim 



como a manutenção da produção de antocianinas em culturas de células em 
suspensão. 

Data depósito: 19.09.07 

Andamentos: 

 MM solicitando autuação de processo 

 MM solicitando o pagamento da GRU referente ao depósito 

 Foi realizado contrato de parceria entre a funcionária e outros envolvidos 

 MM solicitando assinatura do reitor do contrato de parceria e do 
documento de cessão de titularidade 

 Reconhecimento das firmas 

 Pedido depositado em 19.09.07 

 Aguarda publicação do pedido na RPI 

 Pedido foi publicado em 12.05.09 (RPI 2001) 

 Requerimento de modificação nas reivindicações 

 Foi apresentada alteração no quadro reivindicatório em 15.09.08 

 3ª anuidade paga 

 4ª anuidade paga em 18.10.10 

 Solicitação de exame técnico em 22.10.10 

Prazos: Pagar a 5ª anuidade no prazo ordinário de 19.09.11 até 19.12.11 

 
 
 
 
Requerente: Antonio Carlos da Silva 
Matrícula: 4592-2 
Unidade: Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes – Ibrag  
Departamento: DGEN 
E-mail: ac-dasilva@uol.com.br 
Cargo: Professor 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações:  

 Enviamos email com os sites de busca, bem como com orientação sobre 
a elaboração do relatório descritivo 

 Estamos aguardando resposta 

 
 
 
 
Requerente: Márcia Marques Gomes 
Matrícula: 5767-9 
Unidade: Depto de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente – DESMA / 
FEN 
Departamento: DESMA 
E-mail: marciam@uerj.br 
Cargo: Professora 



Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Enviamos email com documentação sobre termo de confidencialidade. 

 Estamos aguardando resposta   

Requerente: Fernando Reiszel Pereira 
Matrícula: 00307868 
Unidade: Escola Superior de Desenho Industrial – Esdi  
Departamento: Esdi 
E-mail: freiszel@esdi.uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Foi solicitada busca pelos técnicos do INPI 

 Foi pago o complemento da retribuição 

 Estamos aguardando o resultado da busca 

 O resultado saiu e foi entregue ao Profº Fernando que não retornou com 
outra solicitação 

 
Requerente: Elvira Carvajal 
Matrícula: 00045898 
Unidade: SR2 / Depesq 
Departamento: Depto de Biologia Celular e Genética 
E-mail: carvajal@uerj.br 
Cargo: Professor 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente  

Ações: 

 Necessidade de um acordo de parceria entre a UERJ e a FioCruz  
(contato – Adriana (pesquisadora) – cel. 9855-201) a fim de darmos 
entrada no pedido de busca de anterioridade no Inpi e, posteriormente, 
no depósito de pedido de patente. 

 Não houve retorno das solicitantes. 

 
Requerente: Marcos Antonio dos Santos Fernandez 
Matrícula: 00324681 
Unidade: Faculdade de Oceanografia 
Departamento: Depto de Oceanografia Química 
E-mail: hallfz@terra.com.br ou hallfz@gmail.com 
Cargo: Professor 
 



Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Foi solicitada busca pelos técnicos do INPI 

 Foi marcada reunião no dia 02.02.10 para tratarmos da busca de 
anterioridades 

 Foi feita uma busca pelo site do Google e o professor encontrou 
resultado semelhante ao dele. Diante disso, não seguimos adiante com 
a solicitação de busca no Inpi. 

 
Requerente: Henrique Garcia Sobreira e Diogo Lage pela Empresa Habto 
Matrícula: 00080184 
Unidade: Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 
Departamento: Depto de Ciências e Fundamentos da Educação 
E-mail: hsobreir@uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Transferência de titularidade do pedido de patente, regularização do 
pedido (com relação à Uerj e à Faperj) e elaboração de contrato 

Ações: 

 Solicitamos ao Dr. José Carlos a elaboração de parecer para a Faperj, 
bem como de contrato de parceria e de exploração de invenção 

 O parecer foi entregue na Faperj em 22.10.10 (Processo 
E26/111.357/08) 

 Estamos aguardando a análise do parecer pela Faperj, bem como a 
elaboração do contrato pelo Dr. José Carlos 

 
Requerente: Nelson Violante de Carvalho e outro inventor 
Matrícula: 35107-2 
Unidade: Faculdade de Oceanografia 
Departamento: Física 
E-mail: violante_carvalho@yahoo.co.uk 
Cargo: Professor 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Foi solicitada busca pelos técnicos do INPI 

 Foi pago o complemento da retribuição 

 Estamos aguardando o resultado da busca 

 Saiu o resultado e o professor acredita que não há impedimento para o 
depósito de pedido de patente 

 Levantar 3 propostas de escritórios especializados em Propriedade 
Intelectual 



 Após levantamento das propostas, contratamos o serviço do escritório 
Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual (contato: Dra. Célia ou 
Dra. Elaine pelo telefone 3970-7700) para elaboração do documento de 
patente 

 Aguardando a elaboração do documento para a realização do depósito 
do pedido de patente 

 Documento pronto, aguardando retorno do professor 

Resultado: Resultado não impeditivo segundo o professor 

Requerente: Kátia Regina Hostilio Cervantes Dias 
Matrícula: 00053959 
Unidade: Faculdade de Odontologia 
E-mail: cervantes@uerj.br ou cervantes.dias@gmail.com 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente (por várias Instituições) 

Ações: 

 O Sr. Eduardo Brito da Agência USP de Inovação entrou em contato 
conosco por e-mail para saber se haveria interesse em sermos co-titular 
dos direitos e obrigações oriundos do Projeto: “Pino intra-radicular e 
implante dentário vazados e perfurados para otimizar a retenção e 
remoção dos mesmos”, do qual a Profª Kátia faz parte 

 Entramos em contato com a Professora que confirmou sua participação 
e interesse em entrar como co-autora 

 O projeto conta ainda com a participação da Universidade Federal 
Fluminense e da Medical Burs Indústria e Comércio de Pontas e Brocas 
Cirúrgicas Ltda 

 Desta forma, solicitamos ao Dr. José Carlos que analisasse o contrato 
elaborado pela USP e encaminhos os documentos junto com seu 
parecer à Dijur para análise 

 Obtivemos resposta positiva daquela Diretoria e providenciamos a 
assinatura do Reitor, bem como o envio pelo correio de toda 
documentação 

 

Resultado: Foi depositado o depósito de pedido de patente 

Número do Privilégio de Invenção (PI): 018100037144 (nº do protocolo) 

Título: em sigilo 

Resumo: em sigilo 

Data depósito: 04.10.10 

 
 
 
 
 
 
 



Requerente: Luciene Pimentel da Silva 
Matrícula: 0033946-5 
Unidade: Faculdade de Engenharia 
Departamento: Desma 
E-mail: luciene.pimenteldasilva@gmail.com 
Cargo: Professor 

 
 
Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Profº 
Wellington Mary (Contato do Nit da Rural é a Cristina – Tel.: 2681-4710 / 
E-mail: criscunha@ufrrj.br). Inexiste convênio entre as partes. 

 Foi solicitada busca pelos técnicos do INPI 

 Foi pago o complemento da retribuição 

 Todas as despesas foram divididas entre as partes 

 Estamos aguardando o resultado da busca 

 
 
 
Requerente: Jorge Luis Machado do Amaral 
Matrícula: 00336388 
Unidade: Faculdade de Engenharia 
Departamento: DETEL – Departamento de Eng. Eletrônica e de 
Telecomunicações 
E-mail: jorge.luis.machado.amaral@gmail.com 
Cargo: Professor 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Depósito de pedido de patente 

Ações: 

 Foi solicitada busca pelos técnicos do INPI 

 Foi pago o complemento da retribuição 

 Estamos aguardando o resultado da busca 

 O resultado saiu e foi entregue ao professor que não retornou com outra 
solicitação até o momento 

 
Requerente: Vanessa Lauria 
Matrícula: 34572-8 
Unidade: SR3 
Departamento: COPROT 
E-mail: vanessalauria@ig.com.br 
Cargo: Cargo de confiança 
 



Lista de solicitações: 
 

1. Registro de marca 

Número do Processo: 900055448 

Título: Campus 

Data depósito: 24/10/06 

Andamentos:  

 Registro da marca Campus (marca mista) como Produção de Programa 
de ... / Serviço 

 Aguarda resultado 

 Ver publicação RPI semanalmente  

 Marca concedida 

 
 

2. Registro de marca 

Número do Processo: 900055464 

Título: Olhar Cidadão 

Data depósito: 24/10/06 

Andamentos:  

 Registro da marca (mista) como Produção de Programa de ... / Serviço 

 Aguarda resultado 

 ver publicação RPI semanalmente 

 Marca concedida 

 
 

3. Registro de marca 

Número do Processo: 900055316 

Título: Galeria 

Data depósito: 24/10/06 

Andamentos:  

 Registro da marca (nominativa) como Produção de Programa de ... / 
Serviço 

 Aguarda resultado 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Pedido sobrestado 

 
 

4. Registro de marca 

Número do Processo: 900055111 

Título: Andante 

Data depósito: 24/10/06 

Andamentos:  

 Registro da marca (nominativa) como Produção de Programa de ... / 
Serviço 

 Aguarda resultado 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Marca concedida 

 



 
5. Registro de marca 

Número do Processo: 828959862 

Título: Campus Universitário 

Resumo: Produção de Programa de TV 

Data depósito: 06.02.07 

Andamentos:  

 Registro da marca  

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Marca concedida 
 

 
 
 
Requerente: Ana Lúcia 
Matrícula: 32311-3 
Unidade: SR3 
Departamento: LABORE 
E-mail: labore@yahoo.com.br / analucianovais@yahoo.com.br 
Cargo: Agente de Administração Universitária 

 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de marca 

Número do Processo: 82414589-5 

Título: Polêm!ca 

Resumo: Revista Eletrônica – Questões Contemporâneas 

Data depósito: 08.11.01 

Andamentos:  

 Registro da marca 

 Houve oposição ao pedido 

 Contra-Razões de Oposição 

 Aguarda resultado 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Despacho publicado na RPI 1958 de 15.07.08 indeferindo o pedido de 
registro 

 Prazo para recorrer de 60 dias 

 Foi feito MM solicitando pagamento da taxa referente ao recurso 

 Recurso interposto em 15.09.08 

 Aguarda resultado 
 

 
 
 

mailto:labore@yahoo.com.br


Requerente: Amândio Miguel dos Santos 
Matrícula: 00326488 
Unidade: SR3 
Departamento: DECULT 
E-mail: amandio@uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de marca 

Número do Processo: 828959854 

Título: Frente & Verso 

Resumo: Informativo Mensal (Material impresso; jornal) 

Data depósito: 06.02.07 

Andamentos:  

 Registro da marca  

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Marca concedida 
 

2. Registro de marca 

Número do Processo: 828959838 

Título: Coral Altivoz 

Resumo: Ensino de canto; Entretenimento; Apresentação de espetáculo ao 
vivo. 

Data depósito: 06.02.07 

Andamentos:  

 Registro da marca  

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Marca concedida 
 

 
 

3. Registro de marca 

Número do Processo: 828959820 

Título: Contraponto 

Resumo: Ensino de canto; Entretenimento; Apresentação de espetáculo ao 
vivo. 

Data depósito: 06.02.07 

Andamentos:  

 Registro da marca  

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Pedido sobrestado 
 



Requerente: Norberto Mangiavacchi 
Matrícula: 00339663 
Unidade: Faculdade de Engenharia 
Departamento: Engenharia Mecânica 
E-mail: norberto@uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de marca 

Número do Processo: 828959846 

Título: GESAR 

Resumo: Grupo de Ensaios e Simulações Ambientais em Reservatórios 
(Pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); pesquisas técnicas; projetos 
técnicos e estudo para projetos técnicos) 

Data depósito: 06.02.07 

Andamentos:  

 Registro da marca  

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Marca concedida 

Requerente: Gabriel Patrocínio  
Matrícula: 00319368 
Unidade: ESDI 
Departamento: Programação Visual 
E-mail: diretoria@esdi.uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de marca 

Número do Processo: 900266309 

Título: Design.Inc 

Resumo: Gestão (Consultoria em -) de negócios[ Consultoria ] 

Data depósito: 04.04.07 

Andamentos: 

 Registro da marca 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Pedido indeferido 

 Consultor jurídico do Pitt nos orientou a entrar com novo pedido, desta 
vez como marca mista. Estamos aguardando resposta da Esdi 

 
 



2. Registro de marca 

Número do Processo: 900266317 

Título: Design.Inc 

Resumo: Seminários (Organização e apresentação de -) 

Data depósito: 04.04.07 

Andamentos: 

 Registro da marca 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Consultor jurídico do Pitt nos orientou a entrar com novo pedido, desta 
vez como marca mista. Estamos aguardando resposta da Esdi 

 
 

3. Registro de marca 

Número do Processo: 900268611 

Título: Design.Inc 

Resumo: Desenho industrial[ Consultoria ] 

Data depósito: 09.04.07 

Andamentos: 

 Registro da marca 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 

 Consultor jurídico do Pitt nos orientou a entrar com novo pedido, desta 
vez como marca mista. Estamos aguardando resposta da Esdi 

 
Requerente: Renato Peixoto Veras  
Matrícula: 5487-4 
Unidade: SR3 
Departamento: Direção da Unati 
E-mail: veras@uerj.br ou unativeras@gmail.com 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Acompanhamento do pedido de registro de marca 

Número do Processo: 827644027 

Título: Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

Data depósito: 01.07.2005 
Andamentos: 

 Concessão do registro publicado na RPI 1923 de 13.11.2007 

 Pagamento das taxas referentes à expedição de certificação de registro, 
requerida no prazo ordinário e ao primeiro decênio de vigência da marca 

 Solicitação de autorização da sub-reitora para retirada do certificado de 
registro de marca 

 Entrega do documento original para a UNATI 

 Cópia do documento arquivada 



 
Requerente: Zeny Rosendahl 
Matrícula: 5032-8 
Unidade: IGEOG 
Departamento: Geografia Humana 
E-mail: nepec_uerj@yahoo.com.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Pedido de busca e registro de marca 

Número do Processo: 901936430 

Título: Nepec 

Resumo: Organização e apresentação de seminários, congressos etc. 

Data depósito: 08.09.2009 

Andamentos: 

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 

2. Pedido de busca e registro de marca 

Número do Processo: 901936510 

Título: Espaço e Cultura 

Resumo: Publicações impressas, periódicos etc 

Data depósito: 08.09.2009 

Andamentos: 

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 
Requerente: Henriqueta do Coutto Prado Valladares 
Matrícula: 5737-2 
Unidade: Instituto de Letras 
Departamento: Direção 
E-mail: pradovalladares@oi.com.br 
Cargo: Professor 
 
 
 



Lista de solicitações: 
 

1. Pedido de busca e registro de marca 

Número do Processo: 902783785 

Título: Programa Licom – Línguas para comunidade 

Data depósito: 19.07.10 

Andamentos: 

 Em processo de busca  

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 
 
 
Requerente: Alexandra Maria Monteiro Grisolia 
Matrícula: 33189-2 
Unidade: Faculdade de Ciências Médicas 
Departamento: DMI 
E-mail: alexandra@uerj.br 
Cargo: Professor 

Lista de solicitações: 
 
1. Registro de material didático 

Número do Processo: 516.163 (Livro: 979 / Folha: 45) 

Título: Telessaúde na Escola: Tuberculose 

Data do depósito: 01.12.10 

Andamentos: 

 Aguardando informações para realizar proteção 

 O cd foi transcrito  

 Foram reconhecidas as firmas, por autenticidade, de todos os que 
participaram da obra, bem como do Reitor 

 A obra foi registrada no Escritório de Direitos Autorais no dia 01.12.10 
(número do protocolo: 020709-V01) 

 Recebimento do certificado de registro em 26.01.11 
 

 
 

2. Registro de marca 

Número do Processo: 902784382 

Título: TeleSSaúde UERJ 

Resumo: Educação (classe 41) 

Data depósito: 19.07.10 

Andamentos: 

 Aguardando retorno com as informações necessárias para a busca, bem 
como com o logotipo  



 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 

3. Registro de marca 

Número do Processo: 902982176 

Título: TeleSSaúde UERJ 

Resumo: Pesquisa (classe 42) 

Data depósito: 23.09.10 

Andamentos: 

 Aguardando retorno com as informações necessárias para a busca, bem 
como com o logotipo  

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 

4. Registro de marca 

Número do Processo: 902984942 

Título: TeleSSaúde UERJ 

Resumo: Assistência à saúde (classe 44) 

Data depósito: 24.09.10 

Andamentos: 

 Aguardando retorno com as informações necessárias para a busca, bem 
como com o logotipo  

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

5. Pedido de busca e registro de marca 

Número do Processo: 903069822 

Título: RadPed Radiologia Pediátrica 

Resumo: Educação (classe 41) 

Data depósito: 26.10.10 

Andamentos: 

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 



 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 

6. Pedido de busca e registro de marca 

Número do Processo: 903069857 

Título: RadPed Radiologia Pediátrica 

Resumo: Pesquisas Médicas (classe 42) 

Data depósito: 26.10.10 

Andamentos: 

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 
 

7. Pedido de busca e registro de marca 

Número do Processo: 903187531 

Título: RadPed Radiologia Pediátrica 

Resumo: Serviços de saúde (classe 44) 

Data depósito: 02.12.10 

Andamentos: 

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Depositamos o pedido de registro via e-marcas (online) 

 Aguarda resultado - OK 

 Ver publicação RPI semanalmente 
 

 

8. Solicitação de ISSN 

Andamento:  

 Enviamos e-mail solicitando informações exigidas pelo IBICT à 
Professora a fim de darmos entrada no pedido, mas ainda não 
obtivemos resposta    

 Aguardando o envio do artigo        

 
 

9. Pedido de busca e registro de marca 

Resumo: Programa de computador 

Andamentos: 

 Aguardando retorno com as informações necessárias para a busca, bem 
como com o logotipo  

 Recebemos e-mail com a logomarca 

 Solicitamos a busca ao Inpi 

 Aguardando resultado  
 



 
 

10. Registro de Programa de Computador 

Andamentos: 

 Solicitamos a busca pelo título no Inpi 

 Não foi encontrado nenhum registro de programa com esse título 

 Estamos aguardando o resultado da busca pela marca 
 

 
 
Requerente: Maria Yvone Chaves Mauro 
Matrícula: 32558-6 (antiga); 95005476 (nova – prof° visitante) 
Unidade: Faculdade de Enfermagem 
Departamento: DESP 
E-mail: mycmauro@uol.com.br 
Cargo: Professor 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Pedido de busca e registro de marca 

Título: INGECTH 

Andamentos: 

 Realizamos a busca e nada foi encontrado 

 Fizemos o pagamento da taxa de registro 

 Aconselhamos à professora a retirar uma sigla da marca e estamos 
aguardando e-mail com a logo modificada 

 

 
 

2. Registro de obra no Escritório de Direitos Autorais 

Título: Instrumento para Gestão da Avaliação de Condições de Trabalho em 
Saúde 

Andamentos: 

 Ficamos aguardando o envio do material a ser protegido, o que ocorreu 
apenas em 27.01.10 

 Será necessário modificar a formatação do texto, já que não é possível 
registrar projeto e apresentar a autorização dos autores para adaptar, 
modificar etc o texto original com as assinaturas reconhecidas em 
cartório 

 Estamos aguardando retorno da professora com o material acima  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Requerente: Jorge Luís Nunes e Silva Brito 
Matrícula: 30525-0 
Unidade: Faculdade de Engenharia 
Departamento: Engenharia Cartográfica 
E-mail: jsilvabr@gmail.com 
Cargo: Professor 

 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Pedido de busca e registro de marca 

Resumo: Programa de computador 

Andamentos: 

 Solicitamos a busca ao Inpi e foram encontrados alguns registros, mas 
que não parecem ser impeditivos 

 O resultado foi comunicado aos solicitantes e estamos aguardando 
resposta, pois o interesse é em registrar o software e a marca. No 
entanto, já existe programa de computador com nome similar 

 

2. Registro de Programa de Computador 

Andamentos: 

 Solicitamos a busca pelo título no Inpi 

 Constatou-se a existência de um registro com o nome “Console Virtual 
E-fotos”, por esta razão não é possível fazer o registro do programa com 
esse título 

 Comunicamos aos solicitantes o resultado e estamos aguardando 
retorno 

Requerente: Rosane Lopes Machado 
Matrícula: 00057315 
Unidade: Rede Sirius 
Departamento: Núcleo de Processos Técnicos 
E-mail: lopesros@gmail.com 
Cargo: Funcionária 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Pedido de busca e registro de marca 

Resumo: Programa de computador 

Andamentos: 

 Solicitamos a busca ao Inpi e o resultado foi favorável, no entanto, como 
os solicitantes desejam registrar a marca de um programa de 
computador, verificamos que o nome para tal, não está disponível. Foi 
encontrado programa com nome idêntico no Google. 

 Aguardando o retorno dos solicitantes com novo titulo 
 

 

2. Registro de Programa de Computador 



Andamentos: 

 Solicitamos a busca pelo título no Inpi 

 Não foi encontrado nenhum registro de programa com esse título, no 
entanto, encontramos no Google, um programa com o mesmo nome e 
entendemos ser impeditivo 

 Comunicamos aos solicitantes o resultado e estamos aguardando 
retorno 

 

 
 
 
Requerente: Lanice Fagundes 
Unidade: IPRJ 
Departamento: ORIGEM Incubadora de Empresas Inovadoras – IPRJ 
E-mail: lfagundes@iprj.uerj.br 
Cargo: Gerente 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Pedido de busca e registro de marca 

Andamentos: 

 Aguardando retorno com as informações necessárias para a busca, bem 
como com o logotipo  

 Recebemos e-mail com a logomarca 

 Fizemos a busca pelo site do Inpi e encontramos vários registros na 
mesma classe. Percebemos, portanto, uma diluição da marca. Fomos 
informados de que há outra incubadora com o mesmo nome, no entanto, 
não identificamos registro dela no Inpi. O Dr. José Carlos nos 
aconselhou a fazer o registro o mais rápido possível, já que a marca 
está diluída e que não foi encontrado registro daquela incubadora 

 Estamos providenciando o pagamento das taxas 
 

 
 
 
Requerente: Departamento de Extensão – DEPEXT 
Unidade: SR3 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Cadastro do Departamento na Agência Brasileira do ISBN como Editor 

Número do Cadastro: 60343 

 
 



 
Requerente: Gláucio José Marafon 
Matrícula: 32199-2 
Unidade: Faculdade de Geografia 
E-mail: gláucio@uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Solicitação de ISBN 

Número de ISBN: 85-60343-00-3 ou 978-85-60343-00-3 

Título: Anais do XXI Encontro Nacional de Reforma Agrária – CD 

Assunto: Ciências Auxiliares da História ... 

Data do Cadastramento: 25.09.06 

 
 
 
Requerente: Marinilza Bruno de Carvalho 
Matrícula: 6240-6 
Unidade: IME 
Departamento: Pós-graduação (TIGNP) 
E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
Cargo: Professor 

 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1.  Solicitação de ISBN 

Número de ISBN: 85-60343-01-6 e 978-85-60343-01-0 

Título: Programa de Gestão de Projetos e Políticas Públicas – GP3: Guia do 
Participante 

Assunto: Educação 

Data do Cadastramento: 21.11.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Requerente: Ana Claudia Damit 
Matrícula: 00318725 
Unidade: SR1 
Departamento: Capacitação e Apoio de Recursos Humanos 
E-mail: anadamit.uerj@yahoo.com.br  
Cargo: Funcionário 

 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Solicitação de ISBN 

Número de ISBN: 978-85-60343-02-7 

Título: Planeta Água: 15 Anos de Rio 92 – Anais da VIII Semana UERJ de 
Meio Ambiente 

Assunto: Generalidades 

Data do Cadastramento: 13.08.07 

 
 
 
Requerente: Eneida Leão Teixeira 
Matrícula: 00341479 
Unidade: SR3 
Departamento: Comuns 
E-mail: leão@uerj.br 
Cargo: Professor 
 
 
 

Lista de solicitações: 
 
1. Solicitação de ISSN 

Número de ISSN: 1809-7235 

Título: Em Questão 

Assunto: Revista 

Data do Cadastramento: 26.05.2006 

 
 
Requerente: Maria Georgina Muniz Washington 
Matrícula: 5742-2 
Unidade: SR3 
Departamento: SR3 – Sub-reitoria 
E-mail: gmw@uerj.br 
Cargo: Professor 

 
Lista de solicitações: 



 
1. Solicitação de ISSN 

Número de ISSN: 1809-6972 

Título: Diversidade 

Assunto: Revista 

Requerente: Antonio Carlos de Azevedo Ritto 
Matrícula: 6239-8 
Unidade: IME 
Departamento: Informática e Ciências da Computação 
E-mail: ritto@ime.uerj.br 
Cargo: Professor 
 

 
 
Lista de solicitações: 
 

1. Solicitação de ISSN 

Número de ISSN: 1980-735X 

Título: TransVision 

Assunto: Transdisciplinaridade 

Data do Cadastramento: 21.12.06 

Andamento: 

 Enviar exemplar da primeira edição da revista para fins de comprovação 
do uso do código ISSN para o IBICT 

 

 
 
Requerente: Dayse de Paula Marques da Silva 
Matrícula: 6673-8 
Unidade: Faculdade de Serviço Social 
E-mail: dayse@centroin.com.br 
Cargo: Professor 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Parecer sobre Direitos Autorais e participação ou não da Uerj como 
detentora de titularidade 

Título: Dafne e Rafael: O Futuro do Gênero – Documentário sobre Relações 
de Gênero na Escola. 

Assunto: Gênero 

Andamentos: 

 Foi enviado e-mail ao Dr. José Carlos para que emita o parecer 

 Aguardando resposta 

 Marcar reunião com as Professoras Dayse e Marinilza para análise do 
vídeo desenvolvido 

             

 

 



Requerente: Andréa Carla de Souza Góes 
Matrícula: 34192-5 
Unidade: IBRAG 
Departamento: DECB 
E-mail: acgoes@uerj.br 
Cargo: Professor 

 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de obra no Escritório de Direitos Autorais 

Resumo: Material didático que auxilia o professor no ensino de um teste de 
paternidade. 

Andamentos: 

 Enviei o modelo de contrato de parceria, bem como o de cessão de 
direitos autorais por email 

 Aguardando retorno da professora 

 Professora não recebeu apoio para proteger o material e informou que 
entraria em contato futuramente 

 

 

 
2. Registro de obra no Escritório de Direitos Autorais 

Resumo: Termociclador 

Andamentos: 

 Enviei o modelo de contrato de parceria, bem como o de cessão de 
direitos autorais por email 

 Aguardando retorno da professora 

 Professora não recebeu apoio para proteger o material e informou que 
entraria em contato futuramente 

 

 

 
3. Registro de obra no Escritório de Direitos Autorais 

Resumo: Material didático para extração do DNA 

Andamentos: 

 Enviei o modelo de contrato de parceria, bem como o de cessão de 
direitos autorais por email 

 Aguardando retorno da professora 

 Professora não recebeu apoio para proteger o material e informou que 
entraria em contato futuramente 

 

 
 
Requerente: Carmem Lúcia Pereira Praxedes 
Matrícula: 00324855 
Unidade: Instituto de Letras 
Departamento: Depto de Letras Neolatinas 



E-mail: clpraxedes@yahoo.it 
Cargo: Professor 

 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de obra no Escritório de Direitos Autorais 

Andamentos: 

 Foi solicitado um parecer sobre autoria da obra dentro da Universidade 

 Parecer foi entregue dentro do prazo 

 Enviamos e-mail com orientação sobre o registro de obra em 10.12.10 

 

 
Requerente: Margarida Mª Rocha Bernardes 
Unidade: Faculdade de Enfermagem 
E-mail: margarbe@globo.com 
Cargo: Professor 

 
 
 

Lista de solicitações: 
 

1. Registro de obra na Agência Nacional de Cinema – Ancine  

Título: O Grupamento Feminino de Enfermagem do Exército na Força... 

Andamentos: 

 Foi feito o cadastro de pessoa física na Ancine 

 Ida à Ancine para entrega das cópias dos documentos 

 Registro do DVD produzido para recebimento do certificado de produto 
brasileiro 

 

 
 
Requerente: Aníbal Leonardo Pereira 
Matrícula: 4608-6 
Unidade: Instituto de Física 
Departamento: DFAT 
E-mail: apereira@uerj.br 
Cargo: Professor 
 

 
Lista de solicitações: 
 

1. Registro de Programa de Computador 

Andamentos: 

 Programa de computador foi desenvolvido pelo professor e 2 
estagiários: Márcio e Magali 



 A documentação, necessária para o registro, foi entregue, mas ainda 
faltam os contratos de cessão com as firmas reconhecidas, bem como o 
título do programa, pois ao realizarmos uma busca no Google, 
encontramos resultado semelhante 

 Estamos aguardando retorno dos solicitantes 

 Modificaram o título e trouxeram o código gravado em CD, no entanto, 
faltaram os documentos de cessão com firmas reconhecidas 

 

3. Participação e Representação em 2010 

 

 Representação nas reuniões da Repict;  
 

 Palestra sobre Propriedade Intelectual na TV Alerj no dia 25 de 
fevereiro, às 10:00 hs; 

 

 Seminário Internacional sobre Inovação e Educação no dia 11 de março, 
das 10:00 hs às 13:30 hs, no Riocentro; 

 

 Curso Avançado de Marcas nos dias 16 e 17 de março, das 9:00 hs às 
18:00 hs, na Uerj;  

 

 I Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no dia 29 de 
março, das 8:00 hs às 18:00 hs, no Instituto Nacional de Tecnologia; 

 

 Circuito Tecnológico no dia 31 de março, das 9:00 hs às 13:00 hs, no 
Centro de Referência do Artesanato Brasileiro – CRAB; 

 

 2º Colóquio Cated de Educação à Distância no dia 12 de maio, na Uerj; 
 

 Curso sobre “O Fechamento do Negócio” ministrado pela LES Brasil – 
Licensing Executives Society International do Brasil no dia 18 de maio, 
das 9:00 hs às 18:00 hs, na sede da ABPI; 

 

 Palestra sobre Conhecimentos Tradicionais no dia 07 de junho, das 
14:00 hs às 16:30 hs, na Uerj; 

 

 Comitê de Avaliação Adhoc em Propriedade Intelectual na Fapemig, no 
segundo semestre; 

 

 Apresentação de palestra no Workshop sobre Transferência de 
Tecnologia e Licenciamento Tecnológico no INPI, em 13 de agosto; 

 

 XIII Repict – Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de 
Tecnologia nos dias 01 e 02 de setembro;  

 



 USM – UERJ sem Muros na semana de 27 de setembro a 01 de 
outubro; 

 

 Lançamento Bônus Propriedade Intelectual no dia 05 de outubro, das 
16:00 hs às 18:20 hs, no auditório do Sebrae; 

 Reunião de parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina em 
26 de novembro; 

 

 Reuniões de planejamento do Projeto Design Brasileiro em parceria com 
o Ministério da Cultura, na Diretoria de Estudos e Monitoramento de 
Políticas Culturais; 

 

 Reuniões com as Empresas Juniores; 
 

 Reunião de planejamento para contrato de consultoria em Propriedade 
Intelectual com a Aeronáutica do Brasil. 

 
 



4. Realização e Organização de Eventos 

 

 Mesa de Inovação do Seminário do CTC no dia 16 de abril;  

 

 Fórum de Tecnologia e Sociedade no dia 14 de maio, às 9:30 hs, na 
Uerj; 

 

 II Workshop de Empreendedorismo e Inovação no dia 26 de maio;  

 

 Lançamento do Catálogo de Potencialidades de 2010/2011 no dia 16 de 

junho, comemorando os 10 anos de Inovação na Universidade, às 9:00 

hs;  

 

 II Seminário de Gerenciamento de Projetos no dia 10 de setembro; 

 

 Semana IEL de Empreendedorismo e Inovação nos dias 4 e 5 de 

outubro; 

 

 2º Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação nos dias 11 e 12 de 

novembro – 2º WCTI; 

 

 Palestra sobre Obras Órfãs no Programa de Doutorado em Meio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 



5. InovUerj Em Números: 

 

 Número de patentes depositadas: 14 

 Privilégio de Invenção: 11 

 Modelo de Utilidade: 3 
 

 Número de solitações em andamento: 11 
 

Unidades solicitantes:  

 Farmacologia (8); 

 Instituto de Física (2); 

 Hupe (1); 

 Ibrag (6);  

 Esdi (1); 

 Faculdade de Oceanografia (2); 

 Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (1); 

 Faculdade de Odontologia (1); 

 Faculdade de Engenharia (3). 
 
OBS. Sendo que 3 pedidos foram negados, vez que não havia novidade 
inventiva e 1 foi transferido para o Laboratório Aché. 

 
       PCT – Acordo de Cooperação entre Patentes –  

 1 patente da casca de uva, desenvolvida pelo Prof° Roberto 
Soares de Moura e transferida para o Laboratório Ache, 
concedida no Canadá; 

 1 depósito na Europa; 

 2 depósitos na fase internacional. 
 

 Número de marcas registradas: 23 
 Número de marcas concedidas: 8 
 Número de solicitações em andamento: 5 

Solicitantes: 

 Coprot (SR3) (5); 

 Labore (1); 

 Decult (3); 

 Faculdade de Engenharia (2); 

 Esdi (3); 

 Unati (1); 

 Faculdade de Geografia (2); 

 Instituto de Letras (1); 

 Faculdade de Ciências Médicas (7); 

 Faculdade de Enfermagem (1); 

 Rede Sirius (1); 

 IPRJ (1). 



 
OBS. Sendo que 3 pedidos foram negados. 
 

 Indexador ISSN: 3 e 1 em andamento 
Solicitantes: Comuns; SR3; IME e Faculdade de Ciências Médicas. 

 
 Indexador ISBN: 3 

Solicitantes: SR1; IME e Geografia. 
 

 Direito Autoral: 1 registro e 6 
Solicitantes: Faculdade de Serviço Social; Enfermagem, Ibrag, Hupe 

(TeleSSaúde) e Instituto de Letras. 
 
 ANCINE (Agência Nacional do Cinema): 1 

Solicitante: Faculdade de Enfermagem 
 

 Programa de Computador: 4 
Solicitantes: Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de 
Engenharia, Rede Sirius e Instituto de Física.   
 

 



6. Agenda 2011 do Inovuerj.   

1 - Conquista de todos para a cultura de inovação; 2 – Pioneirismo e liderança 

como atributo profissional – cursos de inovação e empreendedorismo; 3 – 

Estudo e definição de novas estratégias de parcerias e captação de recursos; 4 

– Fixação das  premissas de Inovação como : Visão (abertura para novos 

pleitos), Aprendizagem( condicionamento para construção de novos 

conhecimentos) e Paradigmas(flexibilidade para mudanças); 5 – Criação do 

Observatório (geração de indicadores), a Rede de Inovação e o projeto de 

Gestão da Inovação; 6 – Monitoramento e Avaliação das ações. 

 



7. Participações 

 

O InovUERJ e sua equipe participa dos Conselhos Diretores das 

Incubadoras de Resende, do IPRJ e incubadora da PHOENIX  na Faculdade 

de Engenharia, no Conselho Diretor da REDETEC e na Rede Temática de 

Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia – REPICT – com 

projetos e na comissão organizadora dos treze encontros anuais já realizados.  

O InovUERJ  esteve presente e representa a UERJ nos eventos da OMPI 

– Organização Mundial de Propriedade Intelectual; no Programa Focar, 

promovido pela REDETEC em parceria com o Sebrae e a Finep; no Seminário 

da Marinha sobre Segurança da Informação; no Simpósio Internacional sobre 

Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual; nos Cursos de Treinamento no 

INPI; no Curso de Formação de Agente de Políticas Públicas; no Dia da 

Indústria, organizado pela Firjan; no Curso de Capacitação em 

Desenvolvimento de Projetos de Inovação para Captação de Recursos junto às 

Agências de Fomento; no Lançamento do Edital Programa Primeira Empresa 

Inovadora – Prime; na Semana de Capacitação Profissional do IME ; na Oficina 

de Informação Tecnológica para Gestores de Tecnologia - South American 

Copacabana Palace ; no Módulo de Software da Redetec ; nos Encontros de 

Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia da Repict; no Módulo 

de Patentes com Foco em Biotecnologia – Redetec ; noCurso de Estratégia e 

Marketing para Empresas Incubadas Integrantes da REINC; no Curso e Oficina 

de Prospecção e Planejamento Tecnológico – Redetec e na Oficina de Projeto 

– FINEP.  

 
 
 

 

 



8. Imagens de 2010 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum de Tecnologia e Sociedade Lançamento do Catálogo de  

Potencialidades de 2010/2011 

 

Seminário de Gerenciamento 

de  Projetos(10/9/2010) 

Semana IEL de Empreendedorismo  

e Inovação(4 e 5/10/2010) 

 

II Workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação(11 e 12/11/2010) – 2º WCTI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCS 139 
CBIO 1391 
CEH 1334 
CTC 1304 

4158 Projetos 



 

O Magnífico Reitor da 
UERJ Prof. Ricardo 

Vieiralves 
convida para o 

2ºWCTI   
Workshop, 

Ciência, 
Tecnologia e 

Inovação 
nos dias 11 e 12  de 
novembro de 2010 

das 8:30 às 18 horas 
na 

Capela Ecumênica da 
UERJ. 

A programação 
completa e inscrição no Site : 

www.sr2.uerj.br/wcti 
 O Workshop apresenta 5 mesas que tem o objetivo de discutir as 
políticas de Inovação do Estado do Rio de Janeiro para os próximos 
anos. 
Dia 11 – 8:30 h  -  Mesa de Abertura - com a presença do Reitor, Secretários de Ciência e 
Tecnologia, Presidente do INPI, Presidente da Faperj, Fiocruz, Firjan, Finep, Bndes e outros. 
 
Dia 11 – 14:00 h   -   Mesa 01: Saúde – Diagnóstico por Imagem. Coordenação Profa.Dra. 
Eliete Bouskela. 
 
Dia 11 – 16:00 h   - Mesa 02: Energia – Comperj; Petrobrás e SEDEIS - Coordenação – Prof. 
Dr. Rene Rodrigues. 
 
Dia 12 – 8 :30 h - Mesa 03: Meio Ambiente - Coordenação – Prof. Dr. Mario 
Soares. 
 
Dia 12 – 11:00 h - Mesa 04: Tecnologia e Inclusão Social -  IESA; SEC.ASSIT. SOCIAL. 
Coordenação – Prof. Dr. Antonio Carlos Ritto. 
 
Dia 12 – 14:00 h -  Mesa 05: Inovação e Desenvolvimento - Coordenação – Profa.Dra.  
Marinilza Bruno de Carvalho 



 
Dia 12 – 16:00 h   - Encerramento e Políticas de Inovação - Sub-Reitora  Profa.Dra.Monica 
Heilbron 
 
Marinilza Bruno de Carvalho 
Professor Adjunto 
Coordenadora do InovUERJ 
Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento de Propriedade Intelectual na UERJ - 

INOVUERJ 

WWW.sr2.uerj.br/inovuerj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conclusão 

Com uma Década de Inovação na Universidade o Programa de 

Propriedade Intelectual da UERJ, INOVUERJ alcançou maior idade e 

maturidade. Iniciado em 2000 sob a sigla PITT - Programa de Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia da UERJ, o projeto seguiu o 

desenho já proposto e ainda em discussão da Lei de Inovação, com a 

previsão de criação de um Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT nas 

Universidades. Nascido em 2000, o Programa conseguiu se estruturar e 

lançar o primeiro Catálogo de Potencialidades impresso com 20% da 

produção Acadêmica em 2004. Com todos os desafios em superação, o 

segundo Catálogo e mais as ações realizadas de um Núcleo de Inovação 

Tecnológica, o NIT da UERJ imprimiu o segundo Catálogo em 2008 com 

32% da produção Acadêmica da UERJ. Neste ano de 2010, a 

comemoração de uma Década de Inovação trouxe os números de uma 

Universidade ainda em aculturamento para a Propriedade Intelectual, 

segundo os dados trazidos por este relatório, mas completamente 

disponível para as demandas da Sociedade com todos os seus projetos, 

100%, consolidados no Catálogo de Potencialidades de 2010-2011, com 

1574 páginas, um texto em PDF, e um sistema de informação e busca 

local em Pen Drive, memória Flash e mídia portátil. O lançamento do 

Catálogo e a comemoração dos 10 anos de atividades puderam 

comprovar a disposição de uma Universidade jovem, completamos 60 

anos em 2010, com toda a força de trabalho, competência e compromisso, 

na missão integrada do Ensino, Pesquisa e Extensão na geração da 

cidadania e do desenvolvimento social. 
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