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5 FIOCRUZ 
Ε OS SERVIÇOS DE GESTÃO 

TECNOLÓGICA 

Na década de 8 0 , precisamente em 1986, a FIOCRUZ, compreendendo 

as transformações em curso na sociedade internacional e na brasileira em 

particular, visualizou a importância que estava assumindo a propriedade 

intelectual nas relações econômicas. Assim, no intuito de oferecer melhores 

condições de trabalho para seus pesquisadores e técnicos, maximizando 

resultados e reduzindo custos de pesquisas e desenvolvimento, bem como 

também visando zelar por seu patrimônio científico e tecnológico, criou um 

núcleo de gestão tecnológica. 

A COORDENAÇÃO DE GESTÃO TECNOLÓGICA tem, hoje, uma equipe de técnicos 

capaz de prestar inúmeros serviços, dentre os quais assessoria a técnicos e 

pesquisadores da instituição no campo da propriedade intelectual em geral, 

especialmente quando relacionados aos temas tratados neste manual. 



Prevenção à perda de novidade por publicação de artigo técnico 

Busca sobre o estado da técnica 

"Quem é quem" na pesquisa mundial em um campo da técnica 

Fornecimento de documentos de patente nacionais e de outros países 

Redação de pedidos descritivos de patente 

Processamento de pedidos de patente - nacional e de outros países 

Registro de programas de computador 

Assessoria na negociação de transferência de material biológico 

Assessoria na negociação de transferência de tecnologia 

Elaboração de contratos de confidencialidade 

Elaboração de contratos de fornecimento de material biológico 

( Elaboração de contratos de transferência de tecnologia 

Outros serviços correlates 
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Além dos serviços descritos em destaque, a COORDENAÇÃO DE GESTÃO 

TECNOLÓGICA também assessora as unidades da FIOCRUZ e seus técnicos em 

outras atividades correlatas, tais como a orientação na escolha de eventuais 

parceiros tecnológicos, a oferta de tecnologia desenvolvida pela instituição, 

a escolha e seleção de eventuais licenciados dessa tecnologia etc. 

Oferta de tecnologia. Moni torando os resultados de pesquisa e 

desenvolvimento na FIOCRUZ, objetivando sua divulgação e uso pelo parque 

produtivo interno ou no resto do mundo, foram identificados os produtos e 

processos com potencial de industrialização e comercialização que estão 

relacionados e divulgados na seguinte publicação: 

Cópias dela devem ser solicitadas diretamente à COORDENAÇÃO DE 

GESTÃO TECNOLÓGICA. 


