
 

Curso Avançado de 

 Contratos de Transferência de Tecnologia. 

São Paulo - SP 

 
Local Datas 

Auditório do Escritório Trench, Rossi e 
Watanabe Advogados 
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 
Torre A, 31º andar, Vila São Francisco, São 
Paulo - SP 

Horário: segundas e quartas - feiras das 18h00. às 
20h00   
 
Carga Horária: 26  horas /aula. 
 
 

 

Coordenadoras do Curso: Laetitia d'Hanens 

                              Flavia Rebello 

   Diretor de Estudos: Alexandre Fragoso Machado 

 

APOIO 

 ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

ASPI- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Público Alvo 

Este Curso destina-se a profissionais que atuam no ramo de licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia, advogados, agentes da propriedade 

industrial, pesquisadores e estudantes de direito. 

 

Objetivo 

A importância da inovação e da aquisição de tecnologia cresceram de forma vertiginosa nas 

últimas décadas, assumindo papel de destaque na vida empresarial. Os bens imateriais, 

sobretudo a tecnologia, adquirem muitas vezes valor superior aos bens materiais da empresa, 

o que demonstra a relevância da proteção de tais ativos por parte de seus titulares.  

 

Por outro lado, a internacionalização da economia e a abertura do mercado brasileiro geraram 

um crescimento da demanda por parcerias para pesquisa, desenvolvimento e transferência de 

tecnologia - por “know-how”, assistência técnica especializada, licenciamentos de uso de 

marcas e exploração de patentes. Considerando a atualidade da matéria e a necessidade de 

formação de profissionais nesta especialidade, a ABAPI organizou o presente curso, que 

tratará o assunto de forma sistemática e aprofundada e será ministrado por professores 

especializados na matéria. 
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O Curso prevê uma análise minuciosa das questões envolvidas em contratos de transferência 

de tecnologia e será composto por aulas de temática bastante diversificada. Serão abrangidas, 

dentre outras, matérias relativas ao conceito de transferência de tecnologia e processo de 

registro e averbação no INPI, regulação, tributação, aspectos concorrenciais das práticas 

restritivas em contratos de licenciamento bem como a evolução jurisprudencial da matéria. 

 

PROGRAMA 

 

 

AULA 1 - Data: 31/07/2017 – 2ª feira 

Averbação de contratos junto ao INPI. Breve histórico da regulamentação no Brasil e 
jurisprudência recente  

Professora: Dra. Tatiana Campello  

 
AULA 2  – Data: 02/08/17 – 4ª feira  
Contrato como fonte de obrigações. A fase negocial dos contratos: sua importância e os 
diversos tipos de instrumentos pré-contratuais. Jurisprudência brasileira. 

Professor: Dr. Claudio Roberto Barbosa 
 
AULA 3 – Data: 07/08/2017 – 2ª feira   

Contratos de licença de uso de marca e contratos de licença de patentes. Estrutura e cautelas 
recomendáveis. 

Professor: Dr. Karlo Fonseca Tinoco 

 

AULA 4– Data: 09/08/2017 – 4ª feira   

Contratos internacionais do comércio. Lei aplicável e foro. Formas alternativas de resolução 
de disputas. Arbitragem. 

Professora: Dr. Fábio Peixinho  

 

AULA 5 – Data: 14/08/2017 – 2ª feira 

Contratos de franquia empresarial. 

Professora: Dra. Flávia Rebello 

 
AULA 6 – Data: 16/08/2017 – 4ª feira 

Contratos de transferência de tecnologia e contratos de prestação de serviços técnicos 

Professora: Dra. Karin Klempp  

 

AULA 7 – Data:23/08/2017 – 4ª feira  

A relação entre universidade e indústria na transferência de tecnologia. A Lei de Inovação 

Professora: Dra. Laetitia d’Hanens 

 

AULA 8 – Data: 04/09/2017 – 2ª feira  

Licença de patentes relacionados à biotecnologia. Licença de cultivares. A regulação de 
sementes. 

Professora: Dra. Maria Cecilia Oswald 
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AULA 9 – Data: 11/09/2017 – 2ª feira   

O regime contratual de proteção dos segredos de negócio. Forma, conteúdo e natureza jurídica 
das cláusulas de confidencialidade dos contratos de know-how e dos "NDAs" 

Professora: Dra. Elisabeth Kasznar 

 

AULA 10 – Data: 18/09/2017 – 2ª feira 

Contratos de direitos autorais. Contratos de entretenimento. 

Professor: Dr. Paulo Brancher 

 

AULA 11 – Data: 20/09/2017 – 4ª feira  

Contratos de software. 

Professor: Dr. Manoel Joaquim P. dos Santos 

 
AULA 12 – 25/09/2017 – 2ª feira   

A tributação incidente sobre os contratos de fornecimento de tecnologia, licença de uso de 
marca, de exploração de patente, assistência técnica e franquia empresarial. Dedutibilidade e 
remessas  

Professora: Dra. Alessandra Machado 

 
AULA 13 – Data: 27/09/2017 – 4ª feira  

Práticas restritivas nos licenciamentos e Direito da Concorrência. Convênio INPI / CADE. 

Professor Dr. Paulo Lilla 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
VALOR DA INSCRIÇÃO: (CURSO COMPLETO): 

 
Associados e Funcionários de Associados da ABAPI ................. R$ 1.850,00  
Associados da AASP ..................................................................  R$ 1.850,00 
Associados e Funcionários de Associados da ABPI/ASPI..........  R$ 2.300,00 
Não Associados ..........................................................................  R$ 2.700,00 

 
 
 

FORMA DE PAGAMENTO (CURSO COMPLETO): 
 

(     )  Opção 01  -  À vista  com  5% (cinco por cento) de desconto. 
(     )  Opção 02 - 03 Pagamentos – 1ª parcela no ato da inscrição: 

         2ª parcela até 15/08/2017 
         3ª parcela até 15/09/2017 
 

VALOR DA INSCRIÇÃO PARA  AULAS AVULSAS (POR AULA) 

Associados ou Funcionários de Associados da ABAPI................. R$ 300,00  
Associados da AASP ..................................................................  R$ 300,00 
Associados e Funcionários de Associados da ABPI/ASPI............ R$ 350,00 
Não Associados ..........................................................................  R$ 500,00 

 
INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO PARA AULAS AVULSAS 

 

Os interessados em assistir aulas avulsas deverão enviar a ficha de inscrição 

para a ABAPI informando na mesma o(s) número(s) e a(s) data(s) da(s) aula(s) 

que pretende se inscrever. A confirmação da Inscrição para aulas avulsas 

dependerá da disponibilidade de vagas e de prévia confirmação pela Secretaria 

da ABAPI. Uma vez confirmada a disponibilidade o candidato será informado e 

terá o prazo de 48 horas para realizar o pagamento à vista e em uma única 

parcela. 

 

O valor da inscrição poderá ser depositado no Banco Santander (0033), agência 

3451, conta corrente n°° 130005509 , em nome da ABAPI - Associação Brasileira 

dos Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00). Após a 

confirmação da inscrição pela Coordenação do Curso, o comprovante do depósito 

deverá ser enviado por e-mail para abapi@abapi.org.br ou por fax (21) 2224-

5378/5942. 
 

 

AVALIAÇÃO E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: 

 
Não haverá avaliação com notas. Receberão o certificado de participação todos os inscritos 
que estiverem presentes a pelo menos 10 (dez) das 13 (treze) aulas ministradas.  
 

INFORMAÇÕES E  INSCRIÇÕES: 
Maiores informações na secretaria da ABAPI com a Sra. Juliana Boueri, tel.: (21) 2224-5378 
ou e-mail: abapi@abapi.org.br 
 
 
 
 

mailto:abapi@abapi.org.br
mailto:abapi@abapi.org.br
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 
Antes de efetuar o depósito bancário, o candidato deverá consultar a 

disponibilidade de vagas. 
Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e nem 

créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI. 
 

 
VAGAS LIMITADAS: 

Total de vagas: 45 
 

CURSO AVANÇADO DE CONTRATOS – 2017 
 

São Paulo – INÍCIO em 31/07/2017 
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FICHA  DE  INSCRIÇÃO: 

Nome:____________________________________________________________________ 

Empresa:__________________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________ Departamento:______________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade: _______________________________Estado______ 

Telefone:________________________________    Fax:____________________________ 

E-mail:______________________________________________ 

Recibo em nome de: _______________________________________________________ 

CNPJ ou CPF para recibo: ___________________________________________________ 

 

PROFISSÃO 

(     ) Advogado inscrito na OAB sob Nº____________ 

(     ) Agente da Propriedade Industrial – Cadastrado perante o INPI – Sob Nº_____________ 

(     ) Estudante do_____ ano de Direito da Faculdade________________________________ 

(     ) Outros:_________________________________________________________________ 

 

INSCRIÇÃO REALIZADA COMO 

Associado  da  (   )ABAPI     (    ) ABPI     (    ) ASPI     (     ) AASP 

Funcionário de Associado da  (    ) ABAPI    (     ) ABPI    (     ) ASPI 

(      ) Não Associado. 

Observação: Em caso de funcionário de associado anexar à ficha de inscrição Carta de 

Declaração desta condição assinada pelo Associado da entidade correspondente. 

 

OPÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO   (CURSO COMPLETO) 
(     )  Opção 01  -  À vista  com  5% (cinco por cento) de desconto. 
(     )  Opção 02 - 03 Pagamentos – 1ª parcela no ato da inscrição: 

         2ª parcela até 15/08/2017 
         3ª parcela até 15/09/2017 

 

INSCRIÇÃO PARA AULAS AVULSAS: 

Pretendo me inscrever apenas na(s)  aula(s)  do(s)  dia(s) ______________________________    

Total de aulas avulsas:________     Valor total da inscrição: R$_________________ 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os candidatos deverão enviar a ficha de inscrição e o 

comprovante de depósito para a secretaria da ABAPI: email: abapi@abapi.org.br  

Dados bancários: 
- Banco Santander (0033), agência 3451, conta corrente n° 130005509, em nome da 

ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 
29.508.132/0001-00). 

 

Importante: Vagas Limitadas – total 45 vagas. As inscrições serão aprovadas por ordem 

cronológica da data do recebimento pela secretaria da ABAPI. 

mailto:abapi@abapi.org.br

