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EMENTA 

Promover as capacidades regionais com base na aplicação da biotecnologia aliada ao conhecimento dos 
processos químicos e biológicos para o planejamento, desenvolvimento e gestão de tecnologias e sistemas 
produtivos tendo como perspectiva a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento tecnológico. Capacitar 
os estudantes no entendimento jurídico de campos especializados do Direito, com implicações na 
Biotecnologia. Leis de propriedade intelectual. -Permitir aos estudantes integrar as dimensões técnicas das 
decisões em Biotecnologia, face às restrições e oportunidades legais nos códigos jurídicos vigentes. 
 

 
OBJETIVOS 

 Ao final do curso o estudante deverá ter compreensão dos diversos modos de proteção da propriedade 
intelectual, tendo uma visão crítica de quando e como utilizar cada um deles.  

 Deverá ainda compreender os termos técnicos da área e os aspectos principais das leis relacionadas. 
 

METODOLOGIA 

A disciplina é subdividida em três grandes módulos teóricos, cujos conteúdos são distribuídos de forma a 
incentivar o entendimento da Propriedade Intelectual pelos estudantes numa forma progressiva.  
 
A primeira parte da disciplina constará principalmente de uma introdução aos conceitos iniciais de 
Propriedade Intelectual. Neste módulo o estudante será introduzido às diferentes áreas da Propriedade 
Intelectual. Serão discutidos os objetos de proteção, aspectos legais e as diferenças entre um deles. 
 
Já na segunda parte da disciplina, serão abordados especificamente os aspectos relacionados à proteção da 
Propriedade Intelectual por patentes e modelo de utilidade. 
 
As avaliações, num total de duas, serão aplicadas ao final do primeiro e segundo módulo e abordarão 
preferencialmente, mas não exclusivamente, os assuntos discutidos no respectivo módulo. Na realidade, a 
forma como os assuntos estão distribuídos garantem que os conhecimentos adquiridos em cada módulo sejam 
cobrados, mesmo que indiretamente, nas avaliações dos outros módulos. 
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Finalmente, o conhecimento adquirido pelos estudantes ao longo do curso será também avaliado no terceiro 
módulo, através da apresentação pelos estudantes de temas atuais abordados brevemente durante o curso. 
Além disso, será realizado um grupo de discussão sobre um estudo de caso de patenteabilidade na área da 
biotecnologia.  
 
A distribuição final de pontos da disciplina será feita como descrito a seguir: 
- 1ª Avaliação Teórica: 30% dos pontos 
- 2ª Avaliação Teórica: 30% dos pontos 
-Apresentação: 20% dos pontos 
- Grupo de discussão: 20% dos pontos 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Teórico: 
Módulo I – Introdução à Propriedade Intelectual 

Conceitos e aplicações de:    
Direito autoral, 
Marcas,  
Cultivares,  
Patente, 
Modelo de utilidade 
Indicação Geográfica 

 
Módulo II – Patentes e modelo de utilidade 
 

Diferença entre patente, modelo de utilidade e segredo industrial,  
Pré-requisitos de patenteabilidade,  
Trâmites legais para a concessão de uma patente,  
Pedido de patentes via PCT (Patent Cooperation Treaty),  
Classificação Internacional de Patentes (CIP),  
Estrutura do documento de patente  
Buscas em banco de dados de patente 
Redação de patentes na área da biotecnologia 

 
Módulo III – Discussão da matéria 
 

Apresentação de trabalhos pelos estudantes 
Estudo de caso de patenteabilidade na área da biotecnologia 
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