
RESOLUÇÃO Nº 61/04-COUN 
 
 
Altera a Resolução nº 09/03-COUN que 
regulamenta a proteção à propriedade industrial e 
intelectual no âmbito da UFPR. 
 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso de 

suas atribuições legais, conforme o disposto no art. 9º, alínea “a”, do Regimento Interno 
do Conselho Universitário, no art. 23 do Estatuto da Universidade Federal do Paraná, na 
Lei Federal 9.456 de 25 de abril de 1997, que dispõe sobre os Cultivares, e 
considerando o disposto no parecer exarado pela Conselheira Élide Pereira dos Santos 
no processo nº 52884/04-34; 
 
 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 09/03 não 
contempla de maneira efetiva a rotina de utilização comercial dos licenciamentos 
relativos a cultivares; 

CONSIDERANDO que o tempo de uso de uma 
cultivar protegida, ao contrário daquele de produtos e processos de outra natureza, não é 
permanente, tornando-se após de domínio público; 

CONSIDERANDO que é necessário existir um 
reinvestimento contínuo nos Programas de Pesquisa de Cultivares, a fim de que lhes 
seja assegurada competitividade internacional; 

CONSIDERANDO ainda que os recursos 
financeiros, advindos da exploração econômica de uma cultivar desenvolvida numa 
instituição de pesquisa, poderão constituir a fonte única para manutenção de um 
Programa relativo a tal cultivar; e 

CONSIDERANDO, por fim, que docentes da 
UFPR, em especial aqueles lotados no Setor de Ciências Agrárias, têm obtido avanços 
notáveis neste campo de pesquisa, com uma perspectiva crescente em função do papel 
que o Agronegócio desempenha no Estado do Paraná; 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Incluir o inciso VII no art. 2º da Resolução nº 09/03-COUN com a seguinte 
redação, renumerando o seguinte: 
 

Art. 2º (...) 
 
[...] 
 
VII – As cultivares; 
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VIII – Os direitos sobre as informações não divulgadas, bem 
como os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de 
propriedade intelectual que venham a ser adotados pela lei 
brasileira, desenvolvidos no âmbito da Universidade. 

 
Art. 2º Incluir os §§ 1º e 2º no art. 4º da Resolução nº 09/03-COUN com a seguinte 
redação, renumerando os seguintes: 
 

“Art. 4º [...] 
 
§ 1º Para os produtos e processos a que se referem os incisos I a 
VI e VIII do art. 2º serão destinados: 
 
a) um terço aos autores, a título de incentivo; 
b) um sexto para a administração superior da UFPR; 
c) um sexto para o Sistema de Bibliotecas da UFPR; e 
d) um terço para os departamentos nos quais os autores estejam 
lotados e para as demais unidades da UFPR que tenham 
participado do desenvolvimento do produto ou processo. 
 
§ 2º Para as cultivares serão destinados: 
 
a) 33% aos autores, a título de incentivo; 
b) 9% para a administração superior da UFPR; 
c) 9% para o Sistema de Bibliotecas da UFPR; 
d) 9% para os departamentos nos quais os autores estejam 
lotados e para as demais unidades da UFPR que tenham 
participado do Programa referente à cultivar em questão; e 
e) 40% para reinvestimento no Programa de Pesquisa de 
Cultivares que originou a cultivar em questão, para manutenção 
de pesquisas a ela relacionadas. 

 
Art. 3º Incluir o art. 5º na Resolução nº 09/03-COUN com a seguinte redação, 
renumerando os seguintes: 
 

Art. 5º A utilização dos resultados financeiros a que se refere o 
artigo anterior fica regida da seguinte forma: 
 
I- o incentivo ao qual se referem a alínea “a” do § 1º e da alínea 
“a” do § 2º não será incorporado aos salários ou vencimentos dos 
servidores da UFPR; 
 
II- os recursos mencionados na alínea “b” do § 1º e na alínea “b” 
do § 2º constituirão um fundo específico para cobrir as despesas 
necessárias à tramitação e manutenção dos processos de proteção 
de direitos; 
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III- os recursos referidos na alínea “c” do § 1º e na alínea “c” do 
§ 2º serão destinados à aquisição de material bibliográfico pelas 
bibliotecas dos setores aos quais pertençam os autores; e 
 
IV- os recursos determinados na alínea “d” do § 1º e na alínea 
“d” do § 2º deverão ser aplicados em melhorias de infra-estrutura 
de pesquisa e desenvolvimento, com base em critérios pré-
estabelecidos pelos departamentos e unidades da UFPR 
participantes do desenvolvimento do produto ou processo. 

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 
 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2004. 
 
 
 
 

Carlos Augusto Moreira Júnior 
Presidente 


