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Apresentação
Esta cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade
CNPq-DT-1D
n°313532/2019-2,
coordenada
pela
profª.
Maria Augusta S. N. Nunes, desenvolvidas no Departamento
de Informática Aplicada (DIA)/ Bacharelado em Sistemas de
Informação (BSI) e Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) da
Universidade
Federal
do
Estado
do
Rio
de
Janeiro
(UNIRIO). Está também vinculado a projetos de extensão,
Iniciação Cientí�ica e Tecnológica para Popularização de Ciência da
Computação apoiada pela UNIRIO.

O Volume 20 é parte da dissertação de mestrado de Reinaldo
Eustáquio da Silva vinculado ao Programa de Pós-graduação em
Informática (PPGI) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO), sob a supervisão das orientadoras Dra. Maria Augusta S. N.
Nunes da UNIRIO e da Dra. Rita Pinheiro-Machado do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial INPI/RJ. O público-alvo das cartilhas são alunos
de graduação e pós-graduação bem como empreendedores e
gestores de Startups.

Com o propósito de alinhar integração social à diversão e ao
aprendizado, o Volume 20 propõe um jogo de tabuleiro composto de 16
casas de temas de Propriedade Intelectual, em que os jogadores terão que
responder perguntas sobre o assunto. A ideia principal do jogo é fazer com
que os jogadores consigam aprender os conceitos sobre o tema de
Propriedade Intelectual por meio de respostas corretas as cartas de
desa�io de temas especí�icos. Todas as instruções necessárias se
encontram no corpo da cartilha e as peças devem ser impressas e
recortadas do volume.

(os Autores)

COMO JOGAR?

DE 2 A 4 JOGADORES

objetivo:
Conquistar o maior número de casas de temas de Propriedade Intelectual (pi)

Componentes do Jogo:
1 tabuleiro
2 dados
16 pinos de cada uma das cores vermelha, preto, azul e amarela
64 cartas de desafios referentes a cada uma das 16 casas de temas de PI que constam
no tabuleiro
16 cartas de cobertura referentes cada uma das 16 casas de temas de PI
TODAS AS CARTAS DE DESAFIO FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE

MONTAGEM DO JOGO:
O jogo será realizado por meio de um tabuleiro composto de 16
casas de temas de PI e será montado da seguinte maneira:
1. Cada carta de desafio conterá em uma face a pergunta juntamente com o
nome da casa de tema a qual ela pertence; na outra face da carta conterá a
resposta da pergunta junto com uma breve explicação.
2. Separar as cartas de desafios de acordo com o nome das casas, sendo
assim haverá 16 montes com 4 cartas cada que deverão ser embaralhadas.
3. No topo de cada monte, colocar a carta de cobertura
correspondente a figura da casa de tema de PI.
4. Posicionar cada monte em frente da sua respectiva casa.
5. Cada participante deverá escolher uma cor de pino que deverá ser
usado durante o jogo.
6. De acordo com a escolha da cor e do número de participantes,
posicionar os 16 pinos de mesma cor na área do tabuleiro correspondente
a essa cor.
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REGRAS:
A ordem da rodada será decidida pelo dado em ordem decrescente, ou seja,
quem tirar o maior número inicia e assim por diante.
O primeiro jogador escolhe uma casa de tema de PI e deverá retirar a carta de
cobertura da referida casa, pegar a carta imediatamente abaixo e recolocar a carta
de cobertura no topo do monte.
De posse da carta, o jogador deverá ler a pergunta em voz alta e respondê-la.
Em seguida, deverá virar a carta, ler a resposta em voz alta e descartá-la em uma
pilha de descarte. Se a resposta estiver correta, o jogador colocará um pino da
cor escolhida por ele na casa, tomando posse da mesma. Caso o jogador erre a
resposta, a casa continuará vazia e poderá ser escolhida por outro jogador a
qualquer momento do jogo.
Terminada a participação do jogador 1, passa para o jogador 2 e assim por
diante até o término da rodada. após todas as casas vazias serem conquistadas
pelos jogadores, é aberta a possibilidade de que um jogador tente conquistar
a casa de outro jogador na sua vez da rodada.
Neste caso, o jogador atacante escolherá a casa que deseja conquistar. A
possibilidade de conquistar determinada casa ficará condicionada à existência
de cartas de desafio no monte, ou seja, se não houver mais cartas a serem
retiradas do monte da casa, não haverá mais a possibilidade de conquista por
outros jogadores.
Uma vez escolhida a casa alvo, o jogador atacante deverá jogar os dados e
somar o resultado. O jogador defensor, que é o atual dono da casa, terá a
chance de defender a sua posição e para essa defesa também deverá jogar os dados
e somar os seus resultados. Se o resultado dos dados for maior ou igual em
relação ao resultado obtido pelo jogador defensor, o jogador atacante terá
a chance de responder à pergunta da respectiva casa. Caso acerte a resposta, o
jogador atacante tomará posse da casa; caso erre a resposta, a casa continuará
sendo de posse do seu dono atual e abrirá a possibilidade de um contra-ataque
por parte do jogador defensor.
Nesse caso, o jogador defensor escolherá uma casa de posse do jogador
atacante, desde que exista pelo menos uma carta no monte, responderá à pergunta
da carta e caso acerte a resposta se tornará o novo dono da casa. Destaca-se
que ao retirar a última carta de desafio correspondente a casa de tema, deve-se
colocar a carta de cobertura no descarte e essa casa não poderá ser mais
conquistada, sendo a posse definitiva do atual dono.
Será declarado vencedor quem ficar de posse do maior número de casas.
Caso haja empate, os jogadores com o maior número de casas deverão jogar um
dado, e Será declarado o vencedor aquele que obtiver o maior número.
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// use the JFrame type until support for t
// new component is finished
JFrame frame = new JFrame( "Hello Button"
Container pane = frame.getContentPane( );
pane.add( hello ):
frame.pack ( )
frame.show ( );
// display the fra

/**
* Simple HelloButton() method.
* @version 1.0
* @author john doe <doe.j@example.com>
*/
HelloButton()
{
JButton hello = new JButton( "Hello, wor
"hello.addActionListener( new HelloBtnList

}

R

R

O código-fonte de um aplicativo é
protegido por qual dos direitos
a seguir?

REGISTRO DE PROGRAMA
DE COMPUTADOR
A minha Startup desenvolveu um
Software. Dentre as opções abaixo,
como podemos proteger apenas o
código-fonte de um Software?

REGISTRO DE PROGRAMA
DE COMPUTADOR

Como se podem proteger ativos
advindos de Programas de Computador no âmbito da Propriedade
Intelectual no Brasil?

REGISTRO DE PROGRAMA
DE COMPUTADOR

Rodrigo é um estudante empreendedor que desenvolveu um Software
para auxiliar o ensino/treinamento de profissionais da Saúde. Ele
usa a Informática na Educação como
estratégia para diminuir os riscos
relacionados aos procedimentos
médicos e cirúrgicos existentes
atualmente. Esse Software pode ser
protegido por:

REGISTRO DE PROGRAMA
DE COMPUTADOR

MODELO DE
UTILIDADE

MODELO DE
UTILIDADE

A. Topografia de Circuito Integrado
B. Registro de Programa de Computador
C. Patente
D. Indicação Geográfica
A. Registro de Programa de Computador
B. Direito Autoral
C. Marca
D. Topografia de Circuito Integrado

A. Patente, Desenho industrial e Cultivares
b. Direito de Autor, Cultivares e Segredo
Industrial
c. Direito de Autor, Patente e Indicação
Geográfica
d. Patente, Desenho Industrial e Marca

modelo de
utilidade

O Modelo de Utilidade e a Patente de
Invenção são sinônimos.

a. Desenho Industrial
b. Registro de Programa de Computador
c. topografia de Circuito Integrado
d. Modelo de Utilidade

modelo de
utilidade

O slot de fixação do chip no celular pode ser protegido como:

A. verdadeiro
b. falso

O Modelo de Utilidade tem por
objetivo proteger as melhorias
funcionais no uso ou na fabricação
de objetos de uso prático.

A. verdadeiro
b. falso

O Modelo de Utilidade (MU) pode
ser definido como uma nova forma,
disposição ou projeto que
melhora um produto já existente ou
traz um aperfeiçoamento na sua
aplicação.

A. verdadeiro
B. falso

A. Modelo de Utilidade
B. Desenho Industrial
C. Patente de Invenção
D. Nenhuma das alternativas

A diferença entre Modelo de Utilidade
(MU) e Patente de Invenção (PI) é que a PI
confere um efeito técnico novo
desconhecido, enquanto que no MU é
protegida uma melhoria funcional em
objeto conhecido, ou seja, o efeito
técnico já existe, uma melhoria funcional no uso ou fabricação deste objeto
conhecido (4).

O Modelo de Utilidade (MU) refere-se a
uma nova forma, disposição ou projeto que melhora um produto já
existente ou traz um aperfeiçoamento
na sua aplicação. As características de
novidade absoluta e aplicação industrial são também requeridas, porém,
com menor grau de inventividade, visto
que se trata de uma melhoria (5).

gabarito

gabarito

resposta correta: letra b

O Programa de Computador é protegido por Direito Autoral - Lei do Software - Lei nº 9.609, de 19.02.1998. A
Patente Envolvendo Invenção Implementada por Programa de Computador
protege a funcionalidade do Software. A Indicação Geográfica do tipo
Indicação de Procedência garante um
selo reconhecimento internacional de
qualidade dos produtos gerados
pelas empresas certificadas em uma
determinada região (3).

O Programa de Computador em si é o
código fonte do Software. Esta
criação protege-se como Direito
Autoral, e de acordo com a Lei nº
9.609, é registrado no INPI, como
Registro de Programa de Computador
(5).

resposta correta: letra a

resposta correta: letra C

gabarito

resposta correta: letra B

gabarito

Nos dois aparelhos, o problema – como prender o chip
– é resolvido de forma original, no entanto,
observa-se que, entre um aparelho e outro, a pequena
modificação funcional levou a um incremento da
qualidade da finalidade. Ou seja, a pequena peça que
prende o chip permite uma funcionalidade melhor, isto
é, ao prender melhor ao aparelho. Por isso, classificamos essa patente como Modelo de Utilidade, pois se
trata de uma melhoria incremental a uma tecnologia já
existente. As Patentes de Modelo de Utilidade são
concebidas para proteger as melhorias funcionais no
uso ou na fabricação de objetos de uso prático, ou
parte destes, tais como: instrumentos, utensílios e
ferramentas. A patente de modelo de utilidade, quando
concedida, tem validade de 15 anos contados do depósito (3).

resposta correta: letra a

gabarito

O código-fonte de um Software pode
ser protegido por meio do Registro
de Programa de Computador usando a
legislação de Direito Autoral. O
Registro de Programa de Computador
não é territorial, isto é, sua abrangência é internacional, compreendendo os
175 países signatários da Convenção de
Berna (1886). O registro tem validade
por 50 anos a partir de 1º de janeiro
do ano subsequente à publicação ou
criação, com custo único (2).

resposta correta: letra a

gabarito

As Patentes de Modelo de Utilidade são
concebidas para proteger as melhorias
funcionais no uso ou na fabricação de
objetos de uso prático, ou parte
destes, tais como: instrumentos,
utensílios e ferramentas. A patente de
modelo de utilidade, quando concedida, tem validade de 15 anos contados do
depósito (3).

resposta correta: letra a

gabarito

O código fonte, ou seja, o Programa
de Computador pode ser registrado
no Brasil, sendo uma proteção advinda
do Direito Autoral. O Registro de
Programa de Computador não é territorial, isto é, sua abrangência é internacional, compreendendo os 175 países
signatários da Convenção de Berna
(1886). O registro tem validade por 50
anos a partir de 1º de janeiro do ano
subsequente à publicação ou criação,
com custo único (1).

resposta correta: letra b

gabarito

Uma empresa fabricante de Microchips desenvolveu um novo modelo
de chip que é 20 vezes mais
econômico que os chips atuais.
Como se protege o desenho de um
microchip?

topografia de
circuito integrado
A Topografia de Circuito Integrado é um tipo de Proteção SUI
GENERIS que na área da Ciência da
Computação pode ser vista, vulgarmente, como o desenho formado
pelo relevo de um chip.

topografia de
circuito integrado

A Topografia de Circuito Integrado pode ser protegida por:

topografia de
circuito integrado

topografia de
circuito integrado

A. Direito Autoral
b. Desenho Industrial
c. Modelo de Utilidade
d. Proteção SUI GENERIS

A. Tudo aquilo que o examinador de
Patentes localizar em suas buscas no
país de origem do depositante.
b. tudo aquilo que se torna acessível
ao público antes do depósito da Patente.
c. Tudo aquilo revelado apenas por
terceiros que queiram se opor a um
determinado pedido de Patente.

O que é estado da técnica?

PATENTE DE
INVENÇÃO

A. verdadeiro
B. falso

A Topografia de Circuito Integrado, um ativo que pode ser apropriado via Proteção Sui generis,
significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma,
que represente a configuração
bidimensional das camadas que
compõem um circuito integrado.

PATENTE DE
INVENÇÃO

A. verdadeiro
B. falso

PATENTE DE
INVENÇÃO

A. Modelo de Utilidade
b. Desenho Industrial
c. Patente de Invenção
d. Nenhuma das alternativas

Uma lâmpada de Led pode ser
protegida como:

A. Verdadeiro
b. Falso

Uma Patente protege uma invenção e
garante ao requerente os direitos
exclusivos para usar sua invenção
por um período limitado de tempo
em um determinado país. No Brasil,
essa proteção é de 20 anos a contar
da data de depósito.

A. Direito Autoral
B. Design
C. Patente
D. Topografia de Circuito Integrado

PATENTE DE
INVENÇÃO

Os desenhos acima podem ser
considerados
exemplos
de
proteção por:
A. Desenho Industrial
b. Patente
c, Direito Autoral
d. Marca

resposta correta: letra C

As Patentes protegem as invenções e, de
modo geral, a invenção pode ser
definida como uma nova solução para
um problema técnico (3).

O estado da técnica, que, conforme
definido no Art. 11 da Lei de Propriedade Industrial vigente, é tudo aquilo
tornado acessível ao público antes da
data de depósito do pedido de Patente,
por descrição escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, no país
ou no exterior (3).

gabarito

gabarito

resposta correta: letra B

A Topografia de Circuito Integrado é um tipo de
proteção SUI GENERIS que na área da
Computação, pode ser vista, vulgarmente, como o
desenho formado pelo relevo de um chip que
pode vir acoplado a algum produto desenvolvido. Segundo a Lei nº. 11.484/2007, que dispõe
sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos
semicondutores, Topografia de Circuito
Integrado significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob
qualquer meio ou forma, que represente a
configuração tridimensional das camadas que
compõem um circuito integrado, e na qual cada
imagem represente, no todo ou em parte, a
disposição geométrica ou arranjos da superfície do Circuito Integrado em qualquer estágio
de sua concepção ou manufatura (5).

A Topografia de Circuito Integrado é
um tipo de proteção SUI GENERIS que
na área da Computação, pode ser vista,
vulgarmente, como o desenho formado
pelo relevo de um chip que pode vir
acoplado a algum produto desenvolvido (5).

Topografia de Circuito Integrado
significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob
qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional
das camadas que compõem um circuito
integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a
disposição geométrica ou arranjos da
superfície do Circuito Integrado em
qualquer estágio de sua concepção ou
manufatura (5).

resposta correta: letra b
As Patentes protegem as invenções e, de
modo geral, a invenção pode ser
definida como uma nova solução para
um problema técnico (3).

Uma Patente é um documento que
descreve uma invenção e cria uma
situação legal na qual a invenção
pode ser explorada somente com a
autorização do titular da patente. Em
outras palavras, uma patente protege
uma invenção e garante ao titular os
direitos exclusivos para usar sua
invenção por um período limitado de
tempo em um determinado país. No
Brasil, essa proteção é de 20 anos a
contar da data de depósito (5).

gabarito

Topografia de circuito integrado
significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob
qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional
das camadas que compõem um circuito
integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a
disposição geométrica ou arranjos da
superfície do circuito integrado em
qualquer estágio de sua concepção ou
manufatura (3).

resposta correta: letra D

gabarito

resposta correta: letra a

gabarito

resposta correta: letra a

gabarito

resposta correta: letra d

gabarito

resposta correta: letra b

gabarito

BASE DE
DADOS
Um colaborador da minha Startup
criou uma base de dados acessível
por meio eletrônico, assim ele
pode proteger:
- O conteúdo da Base de Dados pela
Proteção SUI GENERIS.
- A estrutura da Base de Dados pelo
Direito do Autor, desde que a
estrutura da Base de Dados seja uma
criação intelectual original.
A. verdadeiro
B. falso

DIREITO
AUTORAL
Uma produtora de jogos criou uma
música para um personagem de seu
jogo. Essa música pode ser
protegida por:
A. Topografia de Circuito Integrado
B. Design
C. Direito Autoral
D. Patente

Com relação a proteção de Base de
Dados, assinale a opção INCORRETA:

BASE DE
DADOS

Se a minha Startup criar uma Base de
Dados que preencha todas as
condições necessárias para se beneficiar da proteção conferida pelo
Direito de Autor e pela Proteção
Sui generis não poderá solicitar
ambas as proteções.

BASE DE
DADOS

BASE DE
DADOS

DIREITO
AUTORAL

A. verdadeiro
b. falso

A Lei de Direitos Autorais nº 9.610, em
seu artigo Art. 7º, inciso XIII, incluiu
como obras intelectuais protegidas
“as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários,
bases de dados e outras obras, que,
por sua seleção, organização ou
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual”. O mesmo
artigo 7º, inciso XIII, em seu parágrafo
segundo prescreve que a proteção
concedida às bases de dados não abarca
os dados ou materiais em si mesmos.
Assim, a proteção por Direito do Autor
protege o conteúdo da Base de Dados.

DIREITO
AUTORAL

A. Se a estrutura da Base de Dados for
uma criação intelectual original, a
estrutura da Base de Dados pode ser
protegida por Direito do Autor.
b. Se a estrutura da Base de Dados for uma
criação intelectual original, o conteúdo
da Base de Dados pode ser protegido por
Direito do Autor.
c. Se a estrutura da Base de Dados não
for uma criação intelectual original,
o conteúdo da Base de Dados pode ser
protegido por Proteção SUI GENERIS.

DIREITO
AUTORAL

As proteções por Direitos Autorais
podem ser requeridas para diversos
tipos de criações, com exceção de:

A. verdadeiro
b. falso

Os Sites de Internet podem ser
protegidos por Direito Autoral.
A. verdadeiro
b. falso

A. verdadeiro
b. falso

Uma obra autoral já tem proteção
automática por meio de Direitos de
Autor, desde o momento em que foi
criada,
independentemente
de
qualquer registro ou formalidade.

A. Obras literárias, artísticas ou
científicas
B. Composições musicais
C. Programas de Computador
D. A forma estética de um dispositivo
de informática

Sites de internet podem ser protegidos
por Direito Autoral, pois envolvem
combinações de criações intelectuais
distintas, como por exemplo, músicas,
Bases de Dados, Textos, Desenhos Gráficos, Programas de Computador,
Código HTML etc. O Direito Autoral
protege essas obras separadamente ou
de modo particular como elas são
selecionadas ou dispostas para criar o
site da internet (7).

A forma estética de um dispositivo de
informática pode ser protegida por
Desenho Industrial. A forma plástica
ornamental de um objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original, só é
protegida pelo registro de Desenho
Industrial, por exemplo, um novo
design de impressora. Os demais itens
são por Direito Autoral (5).

Uma obra autoral já tem proteção
automática por meio de Direitos de
Autor, desde o momento em que foi
criada, independentemente de qualquer
registro ou formalidade, de acordo
com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998. No entanto, embora opcional, o
registro facilita muito, por exemplo, a
solução de disputas quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, cessões, licenças e transferências de direitos (5).

gabarito
resposta correta: letra a

gabarito

gabarito

O domínio dos Direitos de Autor é a
proteção das expressões artísticas,
literárias e científicas. No âmbito da
proteção estão incluídos os textos,
músicas, obras de arte, como pinturas e
esculturas, e também as obras
tecnológicas, como, por exemplo, os
Programas de Computador (3).

resposta correta: letra C

gabarito

A Lei de Direitos Autorais nº 9.610, em seu Art. 7º, inciso XIII,
incluiu como obras intelectuais protegidas as bases de dados,
que, por sua seleção, organização ou disposição de seu
conteúdo, constituam uma criação intelectual. O mesmo artigo
7º, inciso XIII, em seu parágrafo segundo prescreve que a
proteção concedida às Bases de Dados não abarca os dados ou
materiais em si mesmos. Assim, a proteção por Direito do Autor
protege a forma de expressão da estrutura da base e não o
conteúdo da Base de Dados (6). A proteção do conteúdo em si é o
objeto da Proteção SUI GENERIS, tendo como requisito a
salvaguarda do investimento substancial, em termos financeiros,
do organizador da Base de Dados. A proteção para o conteúdo
da Base de Dados envolve dois tipos de direitos: o direito de
acesso e o direito de utilização ou reutilização. O primeiro
refere-se ao investimento relevante ou substancial do
produtor, seja ele pessoa física ou jurídica, não se justificando
o acesso à Base de Dados sem remuneração ao seu fabricante. O
direito de utilização/reutilização, por sua vez, diz respeito ao
direito exclusivo de uso do conteúdo da Base de Dados,
podendo abranger até mesmo a simples utilização de um dado da
base (6).
Existem dois tipos de base de dados registráveis, as originais
que são caracterizadas como Direito Autoral e são registradas
na Biblioteca Nacional e as não originais que são caracterizadas
como SUI GENERIS e são registradas via OMPI (5).

A Lei de Direitos Autorais nº 9.610, em seu artigo
Art. 7º, inciso XIII, incluiu como obras intelectuais protegidas as Bases de Dados, que, por sua
seleção, organização ou disposição de seu
conteúdo, constituam uma criação intelectual. O
mesmo artigo 7º, inciso XIII, em seu parágrafo
segundo prescreve que a proteção concedida às
Bases de Dados não abarca os dados ou materiais
em si mesmos. Assim, a proteção por Direito do
Autor protege a forma de expressão da estrutura
da Base e não o conteúdo da Base de Dados (6).
A proteção do conteúdo em si é o objeto da
Proteção SUI GENERIS, tendo como requisito a
salvaguarda do investimento substancial, em
termos financeiros, do organizador da Base de
Dados. A proteção Sui Generis recai sobre o
conteúdo da Base de Dados e envolve dois direitos: o direito de acesso e o direito de
utilização ou reutilização (6).

resposta correta: letra D

A Lei de Direitos Autorais nº 9.610, em seu artigo Art. 7º,
inciso XIII, incluiu como obras intelectuais protegidas as Bases de Dados, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma
criação intelectual. O mesmo artigo 7º, inciso XIII, em
seu parágrafo segundo prescreve que a proteção
concedida às Bases de Dados não abarca os dados ou
materiais em si mesmos. Assim, a proteção por Direito do
Autor protege a forma de expressão da estrutura da base
e não o conteúdo da Base de Dados (6).
A proteção do conteúdo em si é o objeto da Proteção
SUI GENERIS, tendo como requisito a salvaguarda do
investimento substancial, em termos financeiros, do
organizador da base de dados. A proteção Sui Generis
recai sobre o conteúdo da Base de Dados envolve dois
direitos: o direito de acesso e o direito de utilização
ou reutilização. Uma questão associada às bases de
dados refere-se à possibilidade de dupla proteção, de
um lado a atribuída ao autor da base de dados (Diretos
do Autor) e, do outro, ao autor de seu conteúdo
(Proteção SUI GENERIS) (6).

A Lei de Direitos Autorais nº 9.610, em seu
artigo Art. 7º, inciso XIII, incluiu como
obras intelectuais protegidas “as coletâneas
ou compilações, antologias, enciclopédias,
dicionários, bases de dados e outras obras,
que, por sua seleção, organização ou
disposição de seu conteúdo, constituam uma
criação intelectual”. O mesmo artigo 7º,
inciso XIII, em seu parágrafo segundo
prescreve que a proteção concedida às Bases
de Dados não abarca os dados ou materiais em
si mesmos. Assim, a proteção por Direito do
Autor protege a forma de expressão da
estrutura da Base e não o conteúdo da Base de
Dados. A proteção do conteúdo em si é o
objeto da Proteção SUI GENERIS (6).

resposta correta: letra a

gabarito

resposta correta: letra b

gabarito

resposta correta: letra a

resposta correta: letra b

gabarito

resposta correta: letra B

gabarito

INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA
O Porto Digital em Recife se destaca
por sua atuação nos eixos de Software e serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) e
Economia Criativa (EC), com ênfase
nos segmentos de cine-vídeo-animação, games, FOTOGRAFIA, MÚSICA e
design. Como se identifica os produtos e serviços provenientes de
uma região conhecida pela qualidade de seus produtos?

Com relação ao registro de Indicação Geográfica (IG) as sentenças
estão corretas, EXCETO:

INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA

INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA

INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA

A. VERDADEIRO
b. FALSO

O reconhecimento de uma Indicação
Geográfica origina-se do esforço
de um grupo de produtores ou
prestadores de serviço de uma dada
região para agregar o valor da
reputação aos seus produtos ou
serviços.

A. VERDADEIRO
b. FALSO

No Brasil, há várias regiões de produção de Software e de produtos
associados que, em vista da reputação nacional e, às vezes até internacional, pode-se solicitar uma Indicação de Procedência para essa
prestação de serviço e com isto
agregar valor ao serviço.

A. Permite delimitar a área onde o material
é confeccionado
b. Limita-se aos produtores e prestadores
de serviços da região
c. Não permite aos produtores uma
diferenciação do produto ou serviço
no mercado

INOVAÇÃO

A. Marca
b. Indicação Geográfica
c. Domínio Público
d. Patente

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO

INOVAÇÃO

Para ser uma inovação a solução
para um problema específico deve
estar efetivamente disponível para
o consumidor.

A respeito de invenção e inovação,
assinale a opção CORRETA.

A. verdadeiro
b. falso

O sistema de patentes tem duas
funções, distintas entre si, e que
procuram atender tanto ao requerente, quanto à sociedade em geral.
A. verdadeiro
b. falso

Para fins de Propriedade Intelectual, os termos inovação e invenção
são sinônimos.
A. verdadeiro
B. falso

A. Define-se invenção como tecnologia
que atinge resultado no mercado, e
inovação como tecnologia com grau
de novidade significativo em relação
à oferta anterior.
B. Inovações se referem a novos produtos,
enquanto invenções podem se referir a
novos processos.
C. Inovação é uma solução economicamente
viável, ainda que não haja domínio técnico
para sua produção.
D. A invenção exige uma solução
tecnicamente viável, mas não considera a
viabilidade econômica.
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resposta correta: letra d
A invenção é uma nova solução para um
problema técnico específico dentro de
um determinado campo tecnológico e
que pode ser fabricado ou usado
industrialmente. Já inovação é a
mudança de comportamento de agentes
no mercado, como fornecedores e
consumidores de qualquer coisa.
Neste caso, precisamos proteger o que
está sendo desenvolvido e irá gerar
novos produtos ou processos no
mercado, já que só podemos afirmar
que é uma inovação se a solução efetivamente estiver disponível para o
consumidor (4)(2).

resposta correta: letra a

A primeira função (atender ao requerente) é a de incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico de um
país, ao conceder um direito exclusivo
a um requerente por meio de uma
patente; a segunda (atender a sociedade)
é a de fornecer ao público acesso à
informação de como foi realizada tal
invenção,
toda
a
informação
disponibilizada por meio de documentos de patentes é chamada de informação tecnológica, promovendo a
difusão da informação e favorecendo
novos desenvolvimentos tecnológicos (3).
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A invenção é uma nova solução para um
problema técnico específico dentro de
um determinado campo tecnológico e
que pode ser fabricado ou usado
industrialmente. Já inovação é a
mudança de comportamento de agentes
no mercado, como fornecedores e
consumidores de qualquer coisa.
Neste caso, precisamos proteger o que
está sendo desenvolvido e irá gerar
novos produtos ou processos no
mercado, já que só podemos afirmar
que é uma inovação se a solução efetivamente estiver disponível para o
consumidor (4)(2).

A invenção é uma nova solução para um
problema técnico específico dentro de
um determinado campo tecnológico e
que pode ser fabricado ou usado
industrialmente. Já inovação é a
mudança de comportamento de agentes
no mercado, como fornecedores e
consumidores de qualquer coisa.
Neste caso, precisamos proteger o que
está sendo desenvolvido e irá gerar
novos produtos ou processos no
mercado, já que só podemos afirmar
que é uma inovação se a solução efetivamente estiver disponível para o
consumidor (4)(2).
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As Indicações Geográficas são sinais distintivos
que guardam relação com o espaço geográfico, e
podem ser categorizadas como: Indicação de
Procedência – IP que é o nome geográfico de um
país, cidade, região ou uma localidade de seu
território que se tornou conhecido como
centro de produção, fabricação ou extração de
determinado produto ou prestação de determinado serviço; nesse caso cabe destacar o Porto
Digital em Recife; e Denominação de Origem - DO
que se refere ao nome geográfico de um país, uma
região, um lugar específico que serve para
designar um produto ou serviço originário de
determinado local, sendo que determinadas
qualidades que lhe são características, são
devidos exclusivamente, ou essencialmente, ao
ambiente geográfico de onde provém, incluindo
os fatores naturais, humanos ou ambos. (3).

O registro de Indicação Geográfica
(IG) permite delimitar a área geográfica onde o produto é produzido. O
uso dessa IG se limita também aos
produtores e prestadores de serviços
da região. Assim, os produtores obtêm
uma diferenciação do produto ou
serviço como os Softwares desenvolvidos no Porto Digital (8).

Dentro de um conceito mais amplo de
Indicações Geográficas, pode-se incluir a
Indicação de Procedência – IP e a Denominação de Origem - DO. A Indicação de
Procedência é o nome geográfico de país,
cidade, região ou localidade de seu
território, que se tenha tornado conhecido
como centro de extração, produção ou
fabricação de determinado produto ou de
prestação de determinado serviço, nesse caso
cabe destacar o Porto Digital em Recife que se
destaca por sua atuação nos eixos de
Software e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa
(EC), com ênfase nos segmentos de games,
cine-vídeo-animação, música, fotografia e
design (3).

A Indicação Geográfica (IG) é a indicação
utilizada em produtos ou serviços que
apresentam uma origem geográfica específica e
que possuem qualidade e reputação vinculadas ao local geográfico. O reconhecimento
de uma IG origina-se do esforço de um grupo
de produtores ou prestadores de serviço de
uma dada região para agregar o valor da
reputação aos seus produtos ou serviços.
Esta forma de proteção, geralmente, está
ligada à cultura de uma região ou ainda de um
grupo de pessoas. O bem protegido não é o
produto em si, mas o conjunto de fatores que
estão associados a ele, como ambientais,
culturais, entre outros (5).
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registro de programa
de computador

PROPRIEDADE INTELECTUAL

LICENCIA
CREATIVE C

/**
* Simple HelloButton() method.
* @version 1.0
* @author john doe <doe.j@example.com>
*/
HelloButton()
{
JButton hello = new JButton( "Hello, wor
"hello.addActionListener( new HelloBtnList

}

// use the JFrame type until support for t
// new component is finished
JFrame frame = new JFrame( "Hello Button"
Container pane = frame.getContentPane( );
pane.add( hello ):
frame.pack ( )
frame.show ( );
// display the fra

MODELO DE UTILIDADE

TOPOGRAFIA DE
CIRCUITO INTEGRADO

GERENCIANDO
PROPRIEDADE

PATENTE DE INVENÇÃO

base de dadOS

direito autoral
R

INDICAÇÃO G

AMENTO
COMMONS

requisitos de
patenteabilidade

BUSCA TECNOLÓGICA

O ATIVOS POR
E INTELECTUAL

GEOGRÁFICA

Âmbito da proteção por
proriedade intelectual

PATENTE ENVOLVENDO INVENÇÕES
IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA
DE COMPUTADOR

MARCAS
R

INOVAÇÃO

DESENHO INDUSTRIAL

A aparência estética de uma
impressora pode ser protegida por:

DESENHO
INDUSTRIAL

DESENHO
INDUSTRIAL

Sua Startup pode utilizar a
proteção por Desenho Industrial
para apropriar:

DESENHO
INDUSTRIAL

São exemplos de produtos que
podem ser protegidos por Desenho
Industrial?

DESENHO
INDUSTRIAL

marcas

A aparência estética de um celular
com tela dobrável pode ser
protegida por:

marcas

a. Novo design de um pendrive
b. Software
c. A figura de uma Marca

A. Desenho Industrial
B. Topografia de Circuito Integrado
C. Marca
D. Patente

marcas

Minha Startup pretende registrar a
marca "Saborosa" na classe de produtos de informática. O Registro da
Marca será:

A. Os vídeos em formato de desenhos
contendo os personagens do jogo
b. A forma plástica ornamental dos
bonecos dos personagens de um jogo
c. A marca do desenho do personagem

Minha Startup fez o registro da
Marca do meu Software junto ao
INPI. A Marca será minha para sempre.
A. verdadeiro
B. falso

A. Direito Autoral
b. Topografia de Circuito Integrado
c. Marca
d. Patente

A minha Startup desenvolveu um
jogo com dois Personagens. Qual
o tipo de proteção que pode ser
utilizada para o nome desses
Personagens?

A. Patente de Invenção
B. Modelo de Utilidade
C. Desenho Industrial
D. Nenhuma das alternativas

marcas

A forma de apresentação da Marca
acima é figurativa.
A. verdadeiro
B. falso

A. Indeferido, se não existir a marca
"Saborosa" na classe de produtos
de informática.
b. Indeferido, se existir a marca
“Saborosa" na classe de produtos
alimentícios.
c. Deferido, se não existir a marca
"Saborosa" na classe de produtos
de informática.

resposta correta: letra c

As marcas são protegidas dentro de um
determinado ramo de atividade. Por
este motivo, existem as classes de
produto e de serviço que ajudam a
nortear esse tipo de proteção. Se nas
classes listadas para a marca que você
desejar proteger, não houver nenhuma
marca com registro em vigor nesse
ramo, não haverá empecilho para o
registro da marca objeto de proteção.
Um ponto de atenção se refere ao caso
das marcas de renome, pois estas marcas
não poderão ser registradas em outra
classe de produtos (10).

resposta correta: letra c

Os nomes dos Personagens podem ser
registrados como Marca junto ao
Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI. A função social da
Marca implica na necessidade do seu uso
para que se mantenha sobre ela o
direito de propriedade. A propriedade
sobre a marca decai após 5 anos sem o
uso do sinal marcário (11).
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resposta correta: letra b
A Marca mista, ou composta, é o sinal
constituído pela combinação de
elementos nominativos e figurativos
ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob
forma fantasiosa ou estilizada (9).

resposta correta: letra b
O registro da Marca pode ser prorrogado indefinidamente desde que
esteja dentro do prazo de prorrogação - 10 anos. Mas é preciso usar a
Marca para a qual a registrou sob pena
de perda de direito caso alguém
reclame a falta de uso (10).
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É registrável como Desenho Industrial
a forma plástica ornamental de um
objeto ou conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado
a um produto, proporcionando visual
novo e original na sua configuração
externa e que possa servir de tipo de
fabricação industrial (3).

De acordo com a Lei 9.279/1996, o
objeto de Desenho Industrial tem sua
configuração externa protegida por
meio de registro e não de patente. A
função do registro de Desenho Industrial é proteger o caráter ornamental
de objetos (tridimensionais) ou
padrões gráficos (bidimensionais) a
serem aplicados em objetos. Não são
protegidos pelo registro de Desenho
Industrial funcionalidades, vantagens
práticas e tipos de materiais ou
processos de fabricação (3).

No caso dos Personagens de um jogo,
cabe destacar que o que é protegido é
a forma estética e por meio dessa
forma estética podem ser produzidos
bonecos desses Personagens ou
produtos para esportes, entre outros,
e esses podem ser protegíveis como
Desenho Industrial, e são solicitados
como Propriedade Industrial no
INPI (5).

Considera-se Desenho Industrial a
forma plástica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado
a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na
sua configuração externa e que possa
ser produzido industrialmente. Patente
de Software não existe e a figura de uma
Marca é patenteável como Marca
figurativa (5).
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De acordo com a Legislação
Brasileira, existe Patente de
Software?

Patente Envolvendo Invenções
Implementadas por Programa
de Computador
Com relação ao Registro de Programa de Computador e a Patente
Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador é
correto afirmar:

Patente Envolvendo Invenções
Implementadas por Programa
de Computador

Patente Envolvendo Invenções
Implementadas por Programa
de Computador

A. verdadeiro
B. falso

Patente Envolvendo Invenções
Implementadas por Programa
de Computador

Sua Startup pode utilizar a Patente
envolvendo invenções implementadas por Programa de Computador
para proteger:

busca
tecnológica

busca
tecnológica

a. O código-fonte do Software
B. O nome/título do Software
C. O processo implementado pelo
Software ou Sistema, e sua funcionalidade

busca
tecnológica

Os termos “Busca de anterioridade”
e “Prospecção Tecnológica” são
sinônimos.

A. O Registro de Programa de Computador
protege a funcionalidade do Software
B. A Patente envolvendo invenções
implementadas por Programa deComputador
protege o código fonte do Software
C. O Registro de Programa de Computador
protege somente o código fonte

São exemplos de questões que
podemos obter respostas por meio
das buscas em bases de Patentes,
EXCETO:

A. verdadeiro
b. falso

A. verdadeiro
b. falso

A busca de anterioridade bem como a
prospecção tecnológica fazem uso
de documentos que não se encontram em domínio público, como por
exemplo publicações científicas e
patentes, sendo fundamental para a
construção do estado atual da
tecnologia.

A. Registro de Programa de Computador
b. Desenho Industrial
c. Marca
d. Patente envolvendo invenções
implementadas por Programa de
Computador

A minha Startup desenvolveu um produto que é composto de um software que funciona embarcado em um
dispositivo (hardware). Dentre as
opções abaixo, como podemos
proteger a funcionalidade desse
produto?

busca
tecnológica
A pesquisa em bancos de Patentes
oferece informações atualizadas
sobre as novas tecnologias/
direitos existentes Para quem quer
investir em inovação.
A. verdadeiro
B. falso

A. Será que o problema que você está
querendo resolver é novo?
B. Será que essa tecnologia já foi
patenteada?
C. Será que essa tecnologia já está em
uso no mercado?
D. Será que essa tecnologia já foi
protegida no Brasil, quais são as lacunas
existentes nessa tecnologia que não
foram protegidas no Brasil?

O registro de Programa de Computador protege somente o código fonte,
ou seja, o que está escrito no
programa, não protegendo a funcionalidade do software. Por outro lado,
a Patente Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador
protege a sua funcionalidade (12).

Se o Programa de Computador possuir
uma solução técnica proposta para um
problema particular, e que existe,
claramente, um método subjacente que
o diferencia da mera expressão autoral
dessa solução técnica (código de
computador), então essa solução
técnica proposta na forma de um
método pode ser patenteado, o que
caracteriza a funcionalidade do Software
pela
Patente
envolvendo
invenções implementadas por Programa
de Computador (5).
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O processo implementado pelo Software ou Sistema, e funcionalidade; se
for 100% novidade, tiver um passo
inventivo (não for um desenvolvimento óbvio) e tiver aplicação industrial, é passível de proteção por meio de
Patentes de Invenção, neste caso,
denominadas “Patente Envolvendo
Invenções Implementadas por Programa
de Computador”. O pedido de
concessão de direito é feito como
Propriedade Industrial no INPI (5).
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resposta correta: letra a
A pesquisa em bases de Patentes possibilita
que as empresas descubram possíveis
parceiros, alternativas técnicas para um
problema ou monitorem seus concorrentes
e o mercado onde atuam. Além disso, a
análise de patentes pode: evitar duplicação
de esforços de pesquisa e o desperdício de
recursos; fundamentar decisões de investimento; identificar rotas tecnológicas para
desenvolver ou aperfeiçoar novos produtos e processos, ou mesmo identificar
tecnologias emergentes ou não protegidas, que estão em domínio público, para
evitar litígios (3).

resposta correta: letra C
Para evitar perdas e oportunizar ao
empreendedor a efetiva solução de um
problema para a produção e inserção de um
novo produto ou processo no mercado, é
fundamental buscar informações em bases de
patentes para esclarecer questões, como (5):
1. Será que o problema que você está
querendo resolver é novo?
2. Já existe tecnologia criada para
resolver esse problema?
3. Se a tecnologia já foi protegida no
Brasil, quais são as lacunas existentes nessa
tecnologia que não foram protegidas no
Brasil?

resposta correta: letra b

Na busca de anterioridade, o objetivo
é realizar uma busca das informações
tecnológicas existentes tentando
avaliar se a tecnologia a ser desenvolvida já foi anteriormente desenvolvida e/ou apropriada, ou se já está
em uso pela sociedade. Já na
prospecção tecnológica, o objetivo é
a melhor compreensão da tecnologia,
identificando
seu
estágio
de
aplicação, sua maturidade, seus aspectos em relação às tecnologias
concorrentes e as lacunas existentes
visando à criação de novas tecnologias mais competitivas (5).

A busca de anterioridade bem como a
prospecção tecnológica fazem uso
somente de documentos que se encontram em domínio público, como por
exemplo publicações científicas e
patentes, sendo fundamental para a identificação do estado atual de dada
tecnologia. São exemplos de bases de
busca de Patentes: Base esp@cenet do
Escritório Europeu de Patente, Base
PATENTSCOPE da OMPI, Base do INPI,
Derwent World Patent Index, etc. (5) (13)
(14) (15) (16).
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A Lei de Propriedade Industrial não prevê
este tipo de proteção na forma de patente.
Se o Programa de Computador possuir uma
solução técnica proposta para um problema particular, e que existe, claramente, um
método subjacente que o diferencia da mera
expressão autoral dessa solução técnica
(código de computador), então essa
solução técnica proposta na forma de um
método pode ser patenteado, o que caracteriza a funcionalidade do software. No
entanto, o uso do termo Patente de
Software é inadequado, pois é ambíguo e
causa uma “certa confusão”, sendo o termo
correto a ser adotado o de Patente envolvendo
invenção
implementada
por
Programa de computador (5).

resposta correta: letra b
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resposta correta: letra C

gabarito

resposta correta: letra D

gabarito

resposta correta: letra C

gabarito

Âmbito da Proteção por
Propriedade Intelectual
Se um pedido de Patente depositado
no exterior não for também depositado no Brasil, dentro do prazo
legal estipulado (um ano após o
primeiro pedido ou prioridade),
aquela informação é considerada
de domínio público em nosso país.
A. verdadeiro
b. falso

Requisitos dE
Patenteabilidade
Uma Invenção é patenteável quando
atende simultaneamente aos três
requisitos básicos: novidade,
atividade inventiva e aplicação
industrial.
A. verdadeiro
B. falso

Com a Marca e a Patente concedidas, a
empresa está com proteção em
outros países?

Âmbito da Proteção por
Propriedade Intelectual

Apesar da proteção oferecida pela
Patente ser territorial, a informação contida nos documentos de
patentes circula de forma global.

Âmbito da Proteção por
Propriedade Intelectual

Âmbito da Proteção por
Propriedade Intelectual

O registro de uma Marca no INPI
assegura exclusividade de uso em...

Requisitos dE
Patenteabilidade

a. Todo território nacional
B. Todos os países inclusive no Brasil
C. Todos os países menos no Brasi

Requisitos dE
Patenteabilidade

A. VERDADEIRO
b. FALSO

Requisitos dE
Patenteabilidade

Não são passíveis de patenteamento
de nenhuma forma:

A. Sim, a Marca e a Patente concedidas pelo
INPI são válidas em âmbito internacional
B. Não, a Marca e a Patente concedidas pelo
INPI são válidas apenas em território
nacional

São exemplos de efeitos técnicos
que podem resultar em atividade
inventiva passíveis de proteção por
Patente de Invenção, EXCETO:

A. Algoritmos
B. Software embarcado
C. Processadores de texto

Constituir matéria patenteável é
critério fundamental para a
concessão da Patente de Invenção
ou de Modelo de Utilidade. Qual a
alternativa abaixo apresenta apenas
matéria patenteável?
A. Otimização de recursos do hardware
B. Aperfeiçoamento da interface com o
usuário
C. Código-fonte
D. Compressão de dados

A. Software, criações estéticas, Regras de
jogos e Cultivares
B. Esquemas, planos, princípios ou métodos
comerciais, contábeis, financeiros,
educativos, publicitários de sorteio e de
fiscalização
C. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas
e científicas ou qualquer criação estética
D. Composições farmacêuticas, equipamentos
industriais, sensores químicos

gabarito

gabarito

resposta correta: letra C
Exemplos de efeitos técnicos que
podem resultar em atividade inventiva:
otimização de recursos do hardware;
automação de tarefas; aperfeiçoamento
da interface com usuário; otimização
do acesso a uma Base de Dados;
gerenciamento de arquivos e impressão; integridade/integração de dados
em bancos de dados e também a
compressão de dados. O código fonte,
ou seja, o Programa de Computador
pode ser registrado no Brasil, sendo
uma proteção advinda do Direito
Autoral (17)(1).

resposta correta: letra C

Os algoritmos, em alguns casos, podem
ser patenteáveis desde que atendam aos
critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. No caso
dos softwares embarcados, sabe-se que
alguns de seus aspectos como o equipamento e sua funcionalidade são
passíveis de patenteamento, desde que
atendam aos critérios apontados
anteriormente. Já os processadores de
texto são programas de computador
que são usados para editar texto.
Editores de texto não são patenteáveis,
e só podem ser protegidos por meio de
Registro de Programa de Computador
(17).

resposta correta: letra D

De acordo com a Legislação Brasileira
(Lei 9.279 de 1996) vigente as
composições farmacêuticas, equipamentos industriais, sensores químicos
são passíveis de patenteabilidade. A
Patente de Invenção (PI) confere um
efeito técnico novo desconhecido
enquanto o Modelo de Utilidade (MU),
é uma melhoria funcional em objeto
conhecido, ou seja, o efeito técnico já
existe, uma melhoria funcional no uso
ou fabricação deste objeto conhecido
(3) (4).

gabarito

Os requisitos de patenteabilidade de
uma invenção são (3):
- Ser nova (novidade); novidade absoluta, isto é, deve ter características
novas que não sejam conhecidas no
corpo dos conhecimentos existentes
no seu campo técnico, o chamado
“estado da técnica”;
- Envolver uma atividade inventiva, isto
é, não ser óbvia para um especialista no
assunto;
- Ser suscetível de aplicação
industrIal (aplicabilidade).

resposta correta: letra a

gabarito

O inventor deve estar ciente dos
riscos de divulgar sua invenção ou
informações sobre ela antes de procurar proteção legal por meio de patente.
Lembrando ainda que, se um pedido de
Patente feito no exterior não for
também efetuado no Brasil, dentro do
prazo legal estipulado (um ano após o
primeiro pedido ou prioridade),
aquela informação é considerada de
domínio público em nosso país. O
mesmo raciocínio vale para pedidos de
patente depositados no Brasil, mas não
depositados em outros países (3).

Tanto a Marca
validade apenas
foi concedida,
nenhum outro
depositado (5).

Apesar da proteção oferecida pela
Patente ser territorial, ou seja, cobrir
apenas o país (ou região) onde a
Patente foi concedida, a informação
contida nos documentos de patentes
circula de forma global, já que as
pessoas de um país podem ter acesso às
informações dos documentos de
patente publicados por outros países
(3).

A Marca registrada no INPI tem validade
inicial de 10 anos e só é válida em
território nacional. Mas o registro
pode ser prorrogado indefinidamente, desde que no último ano ou nos
seis meses subsequentes ao fim da
vigência, o titular solicite a prorrogação do prazo, que é concedido
por mais 10 anos, reiniciando o ciclo.
Entretanto, o detentor precisa efetivamente usar a Marca no segmento
econômico para o qual a registrou,
sob a pena de perder o direito a ela,
caso alguém reclame a falta de uso (5).

como a Patente tem
no território em que
não sendo válida em
país, caso não seja

resposta correta: letra A
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resposta correta: letra A

gabarito

Licenciamento

CREATIVE COMMONS
O Creative Commons está relacionado com o licenciamento e com a
apropriação das criações autorais
em si, que se costuma registrar na
Câmara Brasileira do Livro, na
Biblioteca Nacional e no INPI.
A. VERDADEIRO
B. FALSO

Propriedade
Intelectual
A empresa não pode fazer uso de
mais de um mecanismo de proteção
por Propriedade Intelectual em um
produto.
A. verdadeiro
B. falso

CREATIVE COMMONS

Licenciamento

CREATIVE COMMONS

Licenciamento

CREATIVE COMMONS

A licença CREATIVE COMMONS é uma
licença flexível onde o artista/autor pode escolher um tipo de
licença que se adapte às suas necessidades, variando da mais restritiva
a mais permissiva.

Licenciamento

Adotando a licença CREATIVE
COMMONS o autor abre mão de
seus Direitos Autorais.

Quando o autor licencia sua obra
sob
uma
licença
CREATIVE
COMMONS, ele automaticamente
confere permissão para a sua
utilização, com uma condição
básica: citar a autoria da obra.

Propriedade
Intelectual

A. VERDADEIRO
B. FALSO

A. VERDADEIRO
B. FALSO

Propriedade
Intelectual

A. verdadeiro
b. falso

A Propriedade Intelectual e a
Propriedade
Industrial
são
sinônimas.

Propriedade
Intelectual

A. VERDADEIRO
B. FALSO

A Propriedade Intelectual envolve:

A. verdadeiro
b. falso

A Propriedade Intelectual assegura
às empresas proteção ao investimento e o estímulo à criação. E para
isso, não é necessário ter respaldo
jurídico por meio de legislação
apropriada e atualizada sobre
regras de proteção intelectual.
A. Um conjunto de ativos intangíveis,
definidos e regidos por normas
internacionalmente aceitas e uniformes
B. Um conjunto de ativos tangíveis,
definidos e regidos por normas
internacionalmente aceitas e uniformes
C. Um conjunto de ativos intangíveis,
definidos e regidos por normas
diferentes em cada país, complementados
por acordos e tratados internacionais

resposta correta: letra c
Cada país tem suas leis de Propriedade
Intelectual, sendo signatários de acordos e
tratados de maneira discricionária. No
Brasil, a Propriedade Intelectual baseia-se
na seguinte legislação:
Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279,
de 14.051996
Lei dos Cultivares/Novas Variedades de
Plantas - Lei nº 9.456, de 25.04.1997
Lei do Software - Lei nº 9.609, de
19.02.1998
Lei do Direito Autoral - Lei nº 9.610, de
19.02.1998
Lei da Inovação - Lei nº 10.973, de
02.12.2004
Topografia de Circuitos Integrados - Lei
nº 11.484, de 31.05.2007 (3).

A Propriedade Intelectual é fator
determinante para o desenvolvimento
econômico e social sustentável de uma
nação, visto que para aumentar sua
competitividade é necessário criar um
ambiente que assegure às empresas a
proteção ao investimento e o estímulo à criação. E para isso, precisa ter
respaldo jurídico por meio de legislação apropriada e atualizada sobre
regras de proteção intelectual. Não
existe inovação no mercado sem
proteção (5).

A Propriedade Intelectual e a
Propriedade Industrial não são
sinônimas. A Propriedade Intelectual é
o conjunto de todas as formas de
proteção intelectual, e engloba os
três grandes grupos: a Propriedade
Industrial, o Direito Autoral e a
Proteção SUI GENERIS. Assim, a
Propriedade Industrial é um dos três
grandes grupos que compõem a
Propriedade Intelectual (3).

gabarito

Compartilhamento pela mesma Licença (SA)
(share-alike) – A obra pode ser utilizada e
alterada, desde que lançada sob a mesma licença da
obra original

Não a Obras Derivadas (ND) – Impede a criação de
obras derivadas, ou seja, pode usar, mas não
modificar.

Uso Não-Comercial (NC) – Impede o uso comercial
da obra.

Atribuição (BY) – Você deve dar os créditos ao
autor. Padrão em todas as licenças.

Uma empresa que desenvolveu um Software para uma determinada finalidade,
pode proteger esse ativo utilizando
vários mecanismos de Propriedade
Intelectual, por exemplo: (i) Marca,
para proteger o nome do Software e
(ii) Registro de Programa de Computador, para proteger o seu código fonte,
entre outros (1).

resposta correta: letra b

gabarito

O CREATIVE COMMONS está relacionado com o licenciamento e não com a
apropriação das criações autorais em
si, que costumamos registrar na Câmara
Brasileira do Livro, na Biblioteca
Nacional e no INPI (5). A licença de uso
é automática desde que possua o
símbolo

Adotar a licença CREATIVE COMMONS não significa que
o autor abra mão de seus direitos autorais. O artista
pode escolher qual uso as pessoas podem fazer de sua
obra, agilizando assim o processo de licenciamento e
facilitando a divulgação, com a ajuda da internet. A
CREATIVE COMMONS é uma licença flexível: O artista
pode escolher um tipo de licença que adapte às suas
necessidades, variando da mais restritiva à mais
permissiva, podendo ser formadas pelas seguintes
condições (5):

resposta correta: letra b

gabarito

Compartilhamento pela mesma Licença (SA)
(share-alike) – A obra pode ser utilizada e
alterada, desde que lançada sob a mesma licença da
obra original

Não a Obras Derivadas (ND) – Impede a criação de
obras derivadas, ou seja, pode usar, mas não
modificar.

Uso Não-Comercial (NC) – Impede o uso comercial
da obra.

resposta correta: letra b

gabarito

resposta correta: letra b

gabarito

resposta correta: letra b

gabarito

Compartilhamento pela mesma Licença (SA)
(share-alike) – A obra pode ser utilizada e
alterada, desde que lançada sob a mesma licença da
obra original

Não a Obras Derivadas (ND) – Impede a criação de
obras derivadas, ou seja, pode usar, mas não
modificar.

Uso Não-Comercial (NC) – Impede o uso comercial
da obra.

Atribuição (BY) – Você deve dar os créditos ao
autor. Padrão em todas as licenças.

Quando você licencia sua obra sob uma licença
CREATIVE
COMMONS, você automaticamente dá
permissão para a sua utilização, sob uma condição
básica: citar a autoria da obra. O artista pode escolher
um tipo de licença que se adapte às suas necessidades,
variando da mais restritiva à mais permissiva, podendo
ser formadas pelas seguintes condições (5):

A licença CREATIVE COMMONS é uma licença
flexível onde o artista pode escolher um tipo de
licença que se adapte às suas necessidades, indo
da mais restritiva a mais permissiva, podendo ser
formadas pelas seguintes condições (5):

Atribuição (BY) – Você deve dar os créditos ao
autor. Padrão em todas as licenças.

resposta correta: letra a
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resposta correta: letra a

gabarito
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