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Ata da 7
a
 Reunião do Grupo de Articulação Interinstitucional - GAI 

 

DATA, HORA E LOCAL: 

Em 23 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede do INPI. 

PRESENÇA: 

Compareceram à Reunião: 

Bruno Zago Franca Diniz – Assistente (ANVISA/GGMED) 

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

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

Mônica Fontes Caetano – Coordenadora (ANVISA/GGMED/COOPI) 

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

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. Preparatório para a reunião do GAI aberta ao público; 

1.1. Revisão da apresentação do GAI; 

2. Elaboração do cronograma para o 2° semestre de 2018; 

3. Assuntos gerais. 



                     

 
 

Grupo de Articulação Interinstitucional - GAI 

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

 

 

 

 
 

2/3 

DELIBERAÇÕES: 

1. A ata da 6
a
 Reunião do GAI, realizada em 1° de agosto de 2018, foi aprovada por 

unanimidade. 

 

2.  O GAI debateu sobre a criação de um canal de comunicação por e-mail no portal do GAI. O 

INPI informou que já possui o canal de comunicação “Fale Conosco”, disponível para o 

esclarecimento de dúvidas e sugestões.  

 

3. O GAI discutiu a priorização do exame de pedido de patente da área farmacêutica resultado da 

divisão de outro pedido (“pedidos divididos”) que teve o exame prioritário concedido pelo INPI. 

Foi proposto pelo Grupo que a análise do pedido dividido seja realizada em conjunto à do pedido 

originalmente depositado. Ao elaborar o ofício de encaminhamento, o INPI informará à ANVISA 

que o pedido se refere a uma divisão do pedido original para que a análise possa ser realizada 

simultaneamente. O GAI vai discutir a necessidade de elaboração de normativa para regularizar 

este procedimento. 

 

4. O GAI elaborou o cronograma para o 2° semestre de 2018. O formato das reuniões internas foi 

mantido. As seguintes datas foram propostas para o calendário: 27/09/2018; 25/10/2018; 

29/11/2018; 20/12/2018; 24/01/2019; 21/02/2019. A reunião aberta ao público está prevista para 

ser realizada no dia 21 de março de 2019. 

 

5. A próxima reunião interna do GAI está prevista para ocorrer no dia 27 de setembro de 2018. 

 

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Reunião às 12:00 horas. A Presidente lavrou a presente 

ata e encaminhou aos demais participantes da reunião para aprovação. 

 

_____________________________ 

Presidente 
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Presentes: 


