
                        
 

Grupo de Articulação Interinstitucional - GAI 

Portaria Conjunta INPI/ANVISA nº 2, de 20 de outubro de 2017 

 

 
 

1/3 

 

Ata da 17
a
 Reunião do Grupo de Articulação Interinstitucional - GAI 

 

DATA, HORA E LOCAL: 

Em 18 de julho de 2019, às 10h00min, na sede do INPI.  

PRESENÇA: 

Compareceram à Reunião: 

Membros do GAI: 

Claudia Santos Magioli – Coordenadora-Geral de Patentes II (INPI/DIRPA/CGPAT II) 

Flávia Elias Trigueiro – Coordenadora-Geral de Patentes I (INPI/DIRPA/CGPAT I) 

Núbia Gabriela Benício Chedid – Chefe da Divisão de Farmácia II 

(INPI/DIRPA/CGPAT I/DIFAR II) 

Denise Maria Menezes de Lima – Coordenadora Substituta (ANVISA/GGMED/COOPI) 

Raphael Andion de Oliveira – Especialista (ANVISA/GGMED/COOPI) 

Especialistas: 

Jussanã Cristina de Abreu 

COMPOSIÇÃO DA MESA: 

Presidiu esta Reunião a Presidente Flávia Elias Trigueiro, que redigiu a ata. 

ORDEM DO DIA: 

Esta reunião teve como ordem do dia: 

1. Discutir o Decreto n° 9.759, de 11 de abril de 2019; 

2. Avaliar a manutenção do GAI; 

3. Procedimentos adotados pela ANVISA e INPI em relação ao Decreto n° 9.759, de 2019; 

4. Estudo sobre Patente de Seleção (continuação); 

5. Assuntos Gerais. 

DELIBERAÇÕES: 

1. O GAI discutiu o Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, 
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regras e limitações para colegiados da administração pública federal, dentre os quais se encontra 

o próprio GAI.  

2. O INPI e a ANVISA concordaram que os trabalhos do GAI devem ser mantidos, conforme o 

artigo 9° da Portaria Conjunta INPI/ANVISA n° 1, de 2017. 

3. A ANVISA relatou que, após a publicação do decreto, a Presidência e a Procuradoria da 

Agência selecionaram os grupos/comitês de interesse, para que fossem formalizados. Estando o 

GAI entre os grupos selecionados, a ANVISA elaborou uma minuta de decreto para aprovação 

pelas partes, que foi compartilhado com os membros do INPI. Nesta oportunidade, foram 

identificados alguns pontos que merecem ser alterados para adequação à forma de trabalho que 

já vem sendo empregada pelo Grupo. 

O INPI relatou que sua Chefia de Gabinete foi contatada por e-mail pela Segunda Diretoria da 

ANVISA, por meio da Sra. Daniela Marreco, para se manifestar quanto à necessidade de 

recriação do GAI, nos moldes do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019.  

O INPI entrará em contato com sua Presidência relatar sobre o andamento do trâmite de 

formalização do GAI na ANVISA e informar sobre o interesse dos membros do Grupo na 

avaliação da minuta de decreto. 

4. O GAI discutiu o andamento do estudo sobre patentes de seleção. A especialista da ANVISA, 

Jussanã de Abreu, informou sobre a pesquisa que já foi realizada no âmbito da ANVISA e 

sugeriu a criação de um local de compartilhamento de informações entre as instituições. Foi 

também comentado sobre a base darts-ip (“Global Intellectual Property Cases & Analytics”), 

que poderia constituir uma fonte interessante para consulta. Por motivo de licença médica, a 

especialista do INPI, Cristina D’Urso, não pôde dar sequência à pesquisa e comparecer à 

reunião. 

5. Assuntos Gerais. 

5.1. A ANVISA relatou a indisponibilidade das pastas compartilhadas por FTP que possuem 

dados relativos aos processos encaminhados nas RPIs 2470 e 2471 e inviabilidade de download 

do arquivo 000220500719435 (relativo ao PI0314413).  

5.2. A ANVISA informou sobre a publicação de deferimento para o pedido PI0916972, que 

ainda se encontra na Agência em análise de anuência. 

5.3. O INPI se comprometeu a tomar providências junto ao setor administrativo. 

5.4. A próxima reunião do GAI está agendada para o dia 22 de agosto de 2019, às 10h00min, na 

sede do INPI. 

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:  

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião às 12h30min. A Presidente lavrou a presente 

ata e encaminhou aos demais participantes da reunião para aprovação.  

 

_____________________________ 

Presidente 
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