
 

Mesa 6 – O INPI de ontem, hoje e amanhã 

 

Mediador: 

Leandro Miranda Malavota  
IBGE 

Possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003), mestrado em 
História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006) e doutorado em História pela 
Universidade Federal Fluminense (2011). Tem experiência de docência e pesquisa nas áreas de História do 
Brasil (Império e República) e História Econômica, com ênfase nos seguintes temas: propriedade intelectual, 
inovação, transferência de tecnologia e desenvolvimento econômico. Atualmente é analista do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desenvolvendo atividades nos campos da memória empresarial, 
tratamento de documentação histórica e disseminação de informações, e professor do Programa de Pós-
graduação em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). É 
um dos fundadores da Rede Proprietas, onde desenvolve pesquisas sobre a temática da apropriação de 
bens tecnológicos, tendo como recorte cronológico os séculos XIX e XX. Pesquisador associado ao Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) História Social das Propriedades e Direitos de Acesso. Pesquisador 
associado ao Núcleo de Pesquisa Propriedade e suas Múltiplas Dimensões (NUPEP). 

 

Palestrantes:  

Jorge de Paula Costa Ávila 
UNIRIO 

Engenheiro, mestre em Administração pela UFRJ e doutor em Saúde Coletiva pela UERJ. No INPI 
atuou como vice-presidente (2003-2006), presidente (2006-2013) e pró-reitor de pós-graduação (2006-
2013). Foi Diretor da CODIN RIO (1995-1999) e da FINEP (1999-2003), exerceu cargos técnicos e de gestão 
na Petrobras, além de ter atuado como professor convidado em diversas universidades públicas e privadas, 
entre elas a UFRJ, UFAM, UFF, PUC-RJ, UGF e UERJ. Atualmente é Pró-Reitor de Extensão e Cultura da 
UNIRIO. 

  

 

 

 

 

 

 



Luiz Otávio Beaklini 
Licks Advogados 

Engenheiro civil, com mestrado na mesma área pela UFF. No INPI atuou como examinador de patentes, 
chefe de divisão (1991-1999), diretor de patentes (1999-2003), presidente interino (2003-2044) e assessor 
da presidência (2004-2015). Foi professor adjunto da Universidade Federal Fluminense (UFF) e professor 
visitante na George Washington University. Atualmente é associado à empresa Licks Advogados, onde atua 
como especialista em patentes.  

 

Antônio Luiz Figueira Barbosa 

Economista. No INPI atuou como analista e diretor da área de contratos de transferência de tecnologia 
(1972-1975) e foi assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais (1979-1984). Atuou como 
consultor para assuntos relativos a propriedade industrial e transferência de tecnologia em diversas 
instituições como o BNDES, FINEP, FIOCRUZ e Ministério da Saúde.  

 

Murillo Florindo Cruz Filho 
UFRJ 

Economista, doutor em engenharia de produção pela COPPE/UFRJ. No INPI atuou como assessor da 
presidência e coordenador da área de assuntos internacionais (1980-1990). Também atuou como 
consultor técnico em diversas instituições como o IPT, FIOCRUZ, FINEP, OMPI e UNCTAD. Professor do 
Instituto de Economia da UFRJ (1975-2018). 

 

 


