
  

 

MINICURSO: PROPRIEDADE INTELECTUAL COM FOCO EM DIREITO AUTORAL E PESQUISA 
ACADÊMICA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – das 14h às 17h 

PROPONENTE: Edílson Pires,  Macello Medeiros e Armando Castro 

EMENTA 

O minicurso tem como finalidade apresentar e discutir com os participantes o conceito de 
Propriedade Intelectual, com o foco na área de direito autoral (copyright), dirimindo as dúvidas que 
surgem quanto o assunto é o registro de obras artísticas, científicas ou literárias. Qual a diferença 
entre o direito moral e patrimonial? O que é o direito do autor e o direito conexo? Como estes 
direitos podem ser utilizados visando a vantagens comerciais? Quais os recursos que os titulares de 
direitos de autor podem usar contra as infrações aos seus direitos? E, ainda, quais limitações a estes 
direitos em razão do interesse público? É muito comum ouvirmos as histórias de artistas que 
tiveram suas músicas “roubadas” por falta de uma informação sobre a necessidade de registro das 
suas obras. Isso não se restringe apenas a obras musicais, mas também qualquer forma de 
expressão artística que seja fruto de uma criação intelectual como obras de arte, como pinturas e 
esculturas, e também as obras tecnológicas, como, por exemplo, os programas de computador e as 
bases de dados eletrônicas. As obras literárias em formato de publicações de livros e artigos 
também são alvos de “cópias” não autorizadas que violam o direito autoral e o número de casos de 
plágio na academia é cada vez maior. Para tanto, serão apresentadas ferramentas que podem ser 
utilizadas em pesquisas acadêmicas com o objetivo de identificar possíveis problemas de violação à 
propriedade intelectual, eximindo o pesquisador de problemas judiciais futuros. Aliado a isso, a 
proposta do minicurso também visa instruir o participante quanto ao trâmite necessário para o 
registro das obras e o acompanhamento até a concessão do direito, destacando o papel da 
Coordenação de Inovação (CINOVA-PPGCI) na orientação e intermediação naquilo que for 
necessário para o andamento do processo. 

A proposta do minicurso atende uma demanda dos estudantes do centro, bem como a 
comunidade artística que busca maiores informações sobre os registros de suas obras com o intuito 
de protegê-las e garantir o retorno financeiro devido. 

BREVE CURRÍCULO DOS AUTORES 

Edílson Pires, Doutorando e Mestre em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade 
Federal de Sergipe (2014), Especialista em Psicopedagogia Clinica e Institucional pela Faculdade de 
Ciência e Tecnologia Albert Einstein (2011), Licenciatura em História pela Universidade do Estado da 
Bahia (2009). Tem formação complementar em Gestão de Projetos, Empreendedorismo, 
Propriedade Intelectual, Gestão de Agências de inovação, Estruturação dos Núcleos de Inovação 
Tecnológica e Patentes e Busca de Anterioridade. Atualmente, é coordenador da CINOVA - 
Coordenação de Criação e Inovação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
Professor da Faculdade de Ciências Empresariais (FACEMP). 

Macello Medeiros, graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda pela UCSAL. Mestre e Doutor pelo Programa de Pós Graduação de Comunicação e 
Cultura Contemporânea da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Professor 
Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no Centro de Cultura, Linguagens e 
Tecnologias Aplicadas (CECULT). Coordenador do Núcleo de Transferência de Tecnologia na 
CINOVA/UFRB. Coordenador do Ambiente Criativo de Pesquisa e Inovação em Mídia e Mobilidade 
(CNPq/UFRB) onde desenvolve pesquisas sobre mobilidade e espaço urbano. Coordenador Adjunto 
do GT de Acessibilidade e Mobilidade do CREA-BA. Pesquisador Doutor no Laboratório de Pesquisa 
em Mídia Digital, Redes e Espaço - Lab404 (CNPq/UFBA) desenvolvendo pesquisa sobre cidades e 
informação. 



  

 

Armando Castro, docente do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CECULT/UFRB). Músico, compositor, produtor musical 
e, no campo do audiovisual, documentarista. Interesse pela música e cinema, a partir dos estudos 
de som, arte sonora, documentário musical, paisagem sonora, música e geografia crítica, arte e 
desenvolvimento, territorialidade e narrativas sensoriais. Integrante dos grupos de pesquisa O Som 
do Lugar e o Mundo (UFBA), LISIM - Laboratório de Investigação de Sons e Imagens (UFPE) e 
Laboratório de Pesquisa e Produção Audiovisual (LAPPA/UFS). Docente colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em Cinema e Narrativas Sociais da Universidade Federal de Sergipe (PPGCine/UFS). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador, projetor datashow e caixas de som para computador. 

REFERÊNCIAS 

Não indicada na proposta, devendo ser apresentada durante o curso. 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 


