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20TW - Disseminação, Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Inovação

Ação Orçamentária

unidadeUnidade de medida:Pessoa/empresa atendidaProduto

Momento LOA+CréditosMomento da ação:

2055 - Desenvolvimento ProdutivoPrograma:

Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à disseminação da
cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de propriedade intelectual e ao
fortalecimento do comércio de tecnologia.

Objetivo:

Ampliação da inserção do tema propriedade intelectual e inovação junto aos setores produtivo, acadêmico,
tecnológico e governamental

Iniciativa:

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPIUnidade Orçamentária Responsável:

Esfera 10 - Orçamento Fiscal

Função 22 - Indústria

664 - Propriedade IndustrialSubFunção

Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUnidade Responsável

Tipo de ação Atividade

PLOAOrigem

Especificação do produto

Pessoal/empresa atendida = Número de pessoas atendidas em ações de fomento + Número de alunos capacitados  +  Número de pessoas/empresas
atendidas por serviços de informação tecnológica;  Sendo que: Número de pessoas atendidas em ações de fomento = número de pessoas presentes em
seminários + número de pessoas atendidas em stands + número de pessoas presentes em palestras isoladas + número de pessoas presentes em
congressos + número de pessoas participantes em comitês temáticos);  Número de alunos capacitados = número de alunos capacitados em nível de pós-
graduação + número de alunos capacitados em cursos de curta duração em PI e Inovação; Número de pessoas/empresas atendidas por serviços de
informação tecnológica = número de empresas atendidas pelo Profint + número de buscas para pessoas/empresas + número de atendimentos e
orientações a usuários + número de solicitações de cópias de documentos por pessoas/empresas.

Estímulo e subsídio para a elaboração de políticas institucionais e públicas de propriedade intelectual, apoiar os processos de inovação das empresas,
universidades e instituições de pesquisa brasileiras, além da cooperação técnica com demais escritórios de propriedade intelectual e organismos
internacionais. Serão realizadas ações para fornecer aos setores produtivo, científico-tecnológico e governamental, informações atualizadas e as
tendências do desenvolvimento tecnológico, bem como a realização de atividades de disseminação, capacitação e pesquisa em propriedade intelectual.

Base legal

Descrição

Lei nº 11.484/2007; Lei nº 9.279/1996; Decreto nº 5.147/2004; Lei nº 9.394/1996; Decreto nº 5.563/2005; Decreto nº 5.798/2006; Lei nº 5.648/1970.

Ação de Insumo Estratégico

Não

Regionalização na Execução

Não

Beneficiário

Empresas, universidades, instituições de pesquisa, escritórios nacionais de propriedade intelectual e demais usuários do sistema.

Tipo de implementação: Direta Descentralizada

Implementação da Ação

1 - Organização, implantação e coordenação de linhas e grupos de pesquisa; 2 - Participação em eventos científicos, nacionais e internacionais,
relacionados à Propriedade Intelectual e Inovação; 3 – Realização/Apoio de cursos de Pós Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação; 4 –
Realização/Apoio de cursos de capacitação em propriedade intelectual e inovação; 5 – Atendimento e orientação presencial ou a distância a usuários
internos e externos; 6 - Elaboração de estudos e alertas em setores tecnológicos; 7 – Realização/Apoio a seminários, congressos e feiras de negócios;  8
- Implantação de observatórios tecnológicos setoriais. As atividades serão implementadas diretamente pelo INPI ou por intermédio de parcerias, acordos
de cooperação técnica, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos congêneres ou contratação de serviços de terceiros.
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Insumos utilizados

Identificação de Sazonalidade

Forma de acompanhamento

0000 - Valor não detalhado

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0001 - Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual

Disseminação da cultura da propriedade intelectual como ferramenta estratégica para os setores empresarial, científico-tecnológico e governamental,
por intermédio de parcerias institucionais distribuídas por todo território nacional.
Promoção de ações de fomento com o objetivo de aumentar a geração, a proteção e a comercialização de propriedade intelectual por empresas,
universidades, institutos de pesquisa brasileiros.

unidade Pessoa atendida

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0002 - Disseminação de Informações Tecnológicas

Atendimento e orientação a usuários externos e internos; buscas no acervo documental de patentes e em outros bancos de dados nacionais e
internacionais; análise dos resultados.
Fornecer para os setores produtivo, científico-tecnológico e governamental, informações atualizadas e as tendências do desenvolvimento tecnológico
nos diversos segmentos industriais, em âmbitos nacional e internacional.

unidade Informação disseminada

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0003 - Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento

Organização, implantação e coordenação de linhas e grupos de pesquisa permanentes e temporários compostos por servidores do INPI, pesquisadores
e professores de Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs, do Setor Empresarial e de Escritórios de Propriedade Intelectual, do Brasil e do Exterior,
assim como de profissionais oriundos de academias de propriedade intelectual vinculadas às instituições de propriedade intelectual de outros países
para produção de conhecimento na área de Propriedade Intelectual e Inovação e suas relações com o desenvolvimento econômico, tecnológico, social
e cultural. Aperfeiçoamento dos servidores do INPI integrantes do corpo docente permanente da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do
INPI, por meio de participação em eventos científicos, nacionais e internacionais, relacionados à Propriedade Intelectual ou a Projetos de Pesquisa
desenvolvidos no âmbito dos programas de pós-graduação visando subsidiar as pesquisas desenvolvidas.

unidade Publicação realizada

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0004 - Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento

Organização, implantação e coordenação da formação em nível de pós-graduação (especialização, mestrado profissional e doutorado) e da capacitação
externa de curta-duração em Propriedade Intelectual e Inovação.

unidade Aluno capacitado

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0005 - Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual

Implementação de Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo Brasileiro e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.
Desenvolver recursos humanos e fortalecer o entendimento do sistema de Propriedade Intelectual, além de promover a cooperação entre o INPI e
outros escritórios de Propriedade Intelectual, por intermédio da estruturação da rede de autoridades nacionais de propriedade intelectual da América
Latina, aprofundando a colaboração regional e conferindo maior destaque à participação da região no sistema internacional de PI. Estão previstas para
2013 a realização de duas etapas do acordo:
Realização das Atividades de Disseminação e Internalização de Melhores Práticas - R$2.422.009, o que representa 21% da execução do acordo.
Realização das Atividades de Cooperação Sul-Sul  - R$800.000, o que representa 2% da execução do acordo.

percentual de execução física Acordo implementado

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:
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Notas de usuário para esta Ação

Conforme e-mail recebido da Coordenadora de Planejamento do MDIC, Claudenice Custódio, insiro a seguinte nota: A nova Ação de
Disseminação, Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual também está vinculada a outras Iniciativas:
- Ampliação da oferta de cursos de curta duração e de pós-graduação em propriedade intelectual e facilitação do acesso da
população por meio de novas tecnologias educacionais;
- Ampliação do acesso e contratação de novos bancos de dados nacionais e internacionais;
- Aprofundamento da cooperação com o sistema internacional de propriedade intelectual;
- Pesquisa em propriedade intelectual e inovação por meio de atividades de aperfeiçoamento do corpo docente e execução de
projetos de pesquisa

Notas de usuário:

Data: 23/07/2012

Proposta de redação para nova iniciativa, tendo em vista a ampliação do escopo da ação.
Nova redação: "Ampliação da inserção do tema propriedade intelectual e inovação junto aos setores produtivo, acadêmico, científico,
tecnológico e governamental, por intermédio de ações de disseminação, capacitação, pesquisa, cooperação nacional e internacional
e acesso a bancos de dados, incluindo bancos de patentes."

Notas de usuário:

Data: 27/06/2012

Ações que deram origem a nova Ação de Disseminação, Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual
6481!Disseminação de Informações Tecnológicas
10U2!Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual
2760!Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual
8096!Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento
8907!Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento

Notas de usuário:

Data: 26/06/2012

Etapas do Plano Orçamentário (PO) Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual
Realização das Atividades de Disseminação e Internalização de Melhores Práticas (Início: 1/2012)(Término 10/2015) - R$6.462.009, o
que representa 55% da execução do acordo.
Identificação das Necessidades de Cooperação Sul-Sul (Início: 1/2012)(Término: 12/2012) - Representa 10% da execução do acordo.
Não existe execução financeira para a execução da etapa.
Realização das Atividades de Cooperação Sul-Sul (Início: 1/2012)(Término:10/2015) - R$2.100.000, o que representa 25% da execução
do acordo.
Construção do Relatório Final (Início: 1/2012)(Término:12/2012) - Representa 10% de execução do acordo. Não existe execução
financeira para realização da etapa.

Notas de usuário:

Data: 26/06/2012
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7F44 - Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico

Ação Orçamentária

percentual de
execução física

Tot. Fis: Tot. Fin: 18.902.389,00Unidade de medida:Centro implantado 100.00Produto

Momento PLMomento da ação:

2055 - Desenvolvimento ProdutivoPrograma:

Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à disseminação da
cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de propriedade intelectual e ao
fortalecimento do comércio de tecnologia.

Objetivo:

Implantação do Centro Brasileiro de Material BiológicoIniciativa:

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPIUnidade Orçamentária Responsável:

Esfera 10 - Orçamento Fiscal

Função 22 - Indústria

664 - Propriedade IndustrialSubFunção

Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUnidade Responsável

Tipo de ação Projeto

PLOAOrigem

Especificação do produto

Centro implantado, constituído de um complexo de laboratórios de microbiologia e de cultura de células, aparelhado e operando para o recebimento de
material biológico dentro de padrões internacionalmente estabelecidos, pelo Tratado de Budapeste, para as autoridades depositárias.

Provimento do país de uma infraestrutura para o depósito de patentes no campo da biotecnologia, bem como contribuir para a organização de uma
estrutura de serviços que permita a oferta de material biológico certificado para fins de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com os requisitos
internacionais de segurança e rastreabilidade.O Centro Brasileiro de Material Biológico tem como atribuições atuar prioritariamente como centro
depositário, recebendo material biológico referente a patentes, visando atender ao disposto no parágrafo único do Art. 24 da LPI. O Centro irá atuar ainda
na salvaguarda de culturas de células e de microrganismos que não sejam objeto de patentes, funcionando como um backup do material biológico que
apresente importância estratégica para o país inclusive aquele previamente depositado nas demais coleções de cultura nacionais. O centro receberá
culturas de células animais e microrganismos classificados em grupos de risco 1 e 2 (WHO), especificamente: bactérias, leveduras e fungos
filamentosos, bem como plasmídeos dentro ou fora de células. Todo material biológico depositado será examinado pelo corpo técnico responsável para
verificação da viabilidade e pureza do mesmo. As atribuições do CBMB, com relação ao material depositado, consistem nas atividades de recebimento
para depósito; verificação de viabilidade e pureza; preservação (liofilização e/ou congelamento); fornecimento para coleções de serviço; bem como
avaliação periódica da viabilidade celular pós-liofilização e/ou congelamento. Também constituem atribuições do CBMB o desenvolvimento de um
sistema nacional de avaliação da conformidade do material biológico, através da montagem de um sistema de acreditação, do estabelecimento de
estruturas de referência e o desenvolvimento de atividades de normalização.

Base legal

Descrição

Parágrafo único do Artigo 24 da Lei que rege a Propriedade Industrial no país - Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

Ação de Insumo Estratégico

Não

Regionalização na Execução

Não

Beneficiário

Empresas que solicitam o registro de patentes de material biológico.

Tipo de implementação: Direta Descentralizada

Implementação da Ação

O Centro Brasileiro de Material Biológico está sendo implementado por meio do Termo de Cooperação celebrado entre o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), e será gerido de modo cooperativo pelas duas autarquias federais.

Início da Ação: 30/06/2013Término da Ação:01/01/2009
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0000 - Valor não detalhado

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0001 - Etapa 2 – Construção do prédio

Serão realizados serviços preliminares; movimentação de terra; fundação; estrutura de concreto; instalações hidráulicas; instalações elétricas e SPDA;
cabeamento estruturado e telefone; elevadores; ar condicionado; estrutura metálica; paredes e divisórias; esquadrias e ferragens; revestimento de
paredes; revestimento de forros; cobertura e fechamento lateral; vidros, espelhos e plásticos; pavimentação; pintura; impermeabilização; serviços
complementares; instalações hidráulicas - louças, metais e acessórios; sistema de alarme; instalação contra incêndio; circuito fechado de televisão;
criopreservação e gases medicinais; controle de acesso; elevadores; limpeza da obra; administração da obra.

percentual de execução física Prédio construído

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0002 - Etapa 3 – Aquisição do sistema de criopreservação

Será adquirido sistema de criopreservação composto por tubulação, válvulas, isolamento e tanques de nitrogênio líquido para a conservação de
amostras de material biológico.

percentual de execução física Sistema adquirido

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0003 - Etapa 4 – Aquisição de equipamentos

Serão adquiridos equipamentos e instrumentos para preparo, análise, manipulação e armazenamento do material biológico.

percentual de execução física Equipamento adquirido

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0004 - Etapa 5 – Aquisição de mobiliário

Serão adquiridos bancadas, armários, mesas e cadeiras para laboratórios; estações de trabalho para os escritórios;  mesas e cadeiras para salas de
reuniões, biblioteca e auditório.

percentual de execução física Mobiliário/equipamento de escritório adquirido

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

0005 - Etapa 6 – Aquisição do sistema de gerenciamento

Será adquirido sistema de gerenciamento dos dados realtivos ao material biológico e aos procedimentos e operacionalização do CBMB.

percentual de execução física Sistema adquirido

Plano Orçamentário:

Caracterização:

Unidade Medida: Produto:

Notas de usuário para esta Ação

Etapas Integrantes do Projeto:
Etapa 1 - Elaboração do Projeto Arquitetônico (Início: 1/2009)(Término: 12/2009) - Representa 1% da execução física do projeto. Não
foi destinado recursos financeiros para essa etapa.
Etapa - 2 Construção do prédio -  (Início: 1/2012)(Término: 6/2013) - R$11.542.427, o que representa 69% da execução física do
Projeto.
Etapa 3 - Aquisição do sistema de criopreservação (Início: 1/2012)(Término: 2/2013) - R$1.143.808, o que representa 10% da execução
física do projeto.
Etapa 4 - Aquisição dos equipamentos (Início: 1/2012)(Término: 6/2013) - R$2.400.000, o que representa 14% da execução física do
projeto.
Etapa 5 - Aquisição de mobiliário (Início: 1/2012)(Término: 6/2013) - R$100.000, o que representa 3% da execução física do projeto.
Etapa 6 - Desenvolvimento do sistema de gerenciamento (Início: 1/2012)(Término: 6/2013) - R$200.000, o que representa 3% da
execução física do projeto.
Total Etapas Projeto: R$15.386.235

Notas de usuário:

Data: 27/06/2012
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Conforme nota técnica 001/2011 CGPO/DIPOR do INPI houve a utilização de recursos na ordem de R$3.516.153,72 para compras
emergenciais de equipamentos de informática e pagamento  da 3ª e 4ª parcelas da Sala Cofre.

27/06/2012

O valor executado do Projeto 7F44 em 2010 para o INPI somou R$ 1.300.000,00, repassado ao INMETRO para primeira etapa do
Projeto.

Em 2011, a dotação deste Projeto na LOA somou R$ 12.582.300,00. Em razão do contingenciamento deste exercício, o valor integral
será remanejado para outra Ação não sendo utilizado para continuidade da execução do Projeto.

Notas de usuário:

Data: 24/08/2011

O aumento considerável de custo do projeto foi provocado pela alteração do escopo e revisão de custos após a elaboração final do
seu projeto básico e  a elaboração preliminar do seu projeto executivo. Cabe ,porém ,precisar o novo custo total do projeto, uma vez
que ainda não foi aprovada a versão final do seu projeto executivo.

Notas de usuário:

Data: 15/03/2011
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