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RESOLUÇÃO Nº 31 de 2 de Dezembro de 2004.

O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas
atribuições, em reunião ordinária realizada no dia 2 de dezembro de
2004 e considerando que a UFMS tem interesse em desenvolver pro-
cessos e produtos de proteção dos direitos próprios aos campos da
cultura e da tecnologia; a investigação científica leva a resultados de
potencialidade econômica imprevisível, podendo os recursos decor-
rentes dessa atividade contribuir para o aperfeiçoamento da cultura,
do ensino e da pesquisa; a UFMS, através de estímulos concedidos a
seus pesquisadores e colaboradores, pode contribuir para acelerar o
progresso cultural e tecnológico,

RESOLVE:

Art. 1º  As invenções, os direitos relativos à propriedade in-
dustrial, processos e marcas, os direitos autorais e os direitos relati-
vos a programas de computadores e cultivares, resultantes de ativida-
des realizadas nos órgãos da UFMS por seus servidores docentes e
técnicos administrativos, alunos, estagiários  e colaboradores, ou qual-
quer pessoa que use as instalações, ou empregue recursos, dados,
meios, informações e equipamentos da Instituição, poderão ser obje-
to de proteção, respeitado o disposto nesta Resolução.

Parágrafo único. O pedido de proteção será apresentado pe-
los autores, ou por quem a lei ou o contrato de prestação  de serviços
determina que pertença a titularidade. A Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação arcará com o custo relativo ao pedido de proteção
no órgão competente.

Art. 2º  A UFMS, nos pedidos de proteção de direitos relati-
vos à propriedade industrial, processos e marcas, direitos autorais e
de programas de computadores e cultivares, figurará sempre, como
titular, indicando-se os respectivos órgãos e os autores responsáveis
pela invenção, pelo aperfeiçoamento ou modelo de utilidade ou pelo
desenho industrial, processos e marcas, pelas obras ou pelos progra-
mas de computadores e cultivares.

Parágrafo único. Os requerentes indicarão todos os membros
que participaram do trabalho como autores, bem como o percentual
da contribuição de cada um, a fim de se apurarem os direitos ao in-
centivo de que trata o inciso I, do art. 7º; desta Resolução.

Art. 3º Os pedidos de proteção dos direitos de propriedade in-
dustrial, processos e marcas, dos direitos autorais,  dos direitos relati-
vos a programas de computadores e cultivares, resultantes de projetos
desenvolvidos em colaboração com outras Instituições, deverão conter
o detalhamento da co-propriedade, que será  discutido caso a caso
com as Instituições parceiras, respeitadas as normas que lhes forem
pertinentes e, no que tange a UFMS, os termos da presente Resolução.

Parágrafo único. A participação da UFMS em processos de
co-propriedade com instituições estrangeiras deverá seguir as nor-
mas internacionais aplicáveis.

Art. 4º  A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é o ór-
gão responsável tanto pela tramitação do processo junto aos órgãos
encarregados da concessão do direito de proteção, como pela fisca-
lização, consulta e assistência da UFMS, no que diz respeito aos pe-
didos de proteção dos direitos de propriedade industrial,processos e
marcas,  dos direitos autorais, e dos direitos relativos a programas de
computadores e cultivares.

Parágrafo único. Os requerentes, em atendimento ao disposto
no parágrafo único do artigo primeiro, deverão encaminhar à Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Pós-Graduação cópia dos pedidos de proteção,
obrigando-se a manter segredo sobre o mesmo e a apoiar as ações,
visando à proteção jurídica e à exploração econômica pertinentes.

Art. 5º  A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, uma
vez informada dos pedidos de proteção dos direitos de propriedade
industrial, processos e marcas, dos direitos autorais e de programas
de computadores e cultivares, deverá  avaliar a proposta quanto ao
interesse da UFMS em patrocinar o pedido e, para tanto, deverá
analisá-la considerando os seus aspectos econômicos, técnicos, polí-
ticos, éticos, culturais e filosóficos.

§ 1º   Para efeito da análise deverão apresentar a proposta
devidamente justificada nos aspectos elencados no caput deste artigo.

§ 2º  A proposta que, com base na análise, for considerada
inadequada aos interesses da UFMS será devolvida aos autores, para
que seja retirada da documentação qualquer vinculação existente com
a UFMS. Nesse caso, os  autores devem também atentar para as
determinações do artigo ____ do Regimento Geral da UFMS, que
regulamenta as atividades de docentes em regime de dedicação ex-
clusiva, bem como o disposto na Resolução do Conselho Diretor que
regulamenta a prestação de serviços.

§ 3º  A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação passará a
conduzir a tramitação das propostas a que der acolhida.

Art. 6º   Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
atendido o disposto no parágrafo 3º; do artigo anterior, celebrar com
as agências de financiamento e/ou empresas interessadas o contrato
de licença para exploração do objeto de proteção dos direitos de
propriedade industrial, processos e marcas, dos direitos autorais e de
programas de computadores e cultivares.

Art. 7º  A UFMS fará a seguinte destinação dos resultados
financeiros obtidos da exploração dos direitos:

I - um terço aos autores, a título de incentivo;
II - um sexto à Administração Central da UFMS;
III - um sexto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,

para aplicação em um Fundo de Estímulo à   Pesquisa;
IV - um sexto às Unidades Acadêmicas às quais pertencerem

os autores; e
V - um sexto aos Departamentos aos quais pertencerem os

autores.
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Reitor: Manoel Catarino Paes

 Vice-reitor: Amaury de Souza

Pró-reitor de Administração
Sebastião Luiz de Mello

 Pró-reitor de Planejamento
Roberto Assad Pinheiro Machado

 Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação
Célia Maria da Silva de Oliveira

 Pró-reitor de Ensino de Graduação
Cezar Augusto Carneiro Benevides

 Pró-reitor de Extensão e Assuntos Estudantis
Rosa Maria Fernandes de Barros

Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Antonio João da Silveira Terra

Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Jorge Gonda

Diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais
Jesus Eurico Miranda Regina

Campus de Aquidauana
Silvia Sales Públio

Campus de Corumbá
Julio Cesar Gonçalves

Campus de Coxim
Benedito Rodrigues Brazil

Campus de Dourados
Omar Daniel

Campus de Paranaíba
Marlene Durigan

Campus de Três Lagoas
Dercir Pedro de Oliveira

Edição, Editoração e Impressão
Editora UFMS/RTR

Divulgação via Intranet/Internet
Núcleo de Informatica/VRT
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Art. 8º  Os recursos correspondentes a um terço do percentual
determinado no inciso II do artigo 7º; constituirá um Fundo para co-
brir as despesas necessárias à tramitação dos processos.

Parágrafo único.  Os recursos necessários à cobertura das des-
pesas mencionadas no “caput” deste artigo, durante a  fase inicial de
implantação desta Resolução, serão providos integralmente pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ou em  partes iguais, quando
houver Instituições parceiras interessadas na proposta, ou de acordo
com o detalhamento previsto no art. 3º desta Resolução.

Art. 9º  A aplicação dos dois terços restantes do percentual
estabelecido no inciso II do art. 7º e a totalidade dos recursos previs-
tos nos incisos IV e V será regulamentada, respectivamente, pela
Administração Central da UFMS, pela Unidade Acadêmica e pelo
Departamento.

Parágrafo único.  A totalidade dos recursos previstos no caput
deste artigo será destinada ao financiamento de atividades de interes-
se acadêmico.

Art. 10.  A presente Resolução aplica-se, no que couber, ao
produto dos resultados financeiros obtidos de direitos de propriedade
industrial, processos e marcas,de direitos autorais e de direitos relativos
a programas de computadores  e cultivares decorrentes das Leis n.º
5988, de 14/12/73,  n.º  9279, de 14/05/97, n.º  9609 e 9610, de 19/
02/98 e Decretos n.º  2553, de 16/04/98 e n.º 2556, de 20/04/98.

Art. 11.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manoel Catarino Paes
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 176, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE  PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
considerando o contido no parecer nº 58/2004-CPG/PROPP e no
processo nº 23104.008037/2004-55,

RESOLVE ad referendum:

Aprovar a alteração na nomenclatura do curso de pós-gradua-
ção lato sensu Educação Física, com área de concentração em Bases
Fisiológicas do Treinamento Desportivo, para curso de pós-gradua-
ção lato sensu em Bases Fisiológicas do Treinamento Desportivo,
com área de concentração em Fisiologia do Exercício.

Célia Maria da Silva Oliveira

RESOLUÇÃO Nº 46, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

O CONSELHO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUN-
TOS ESTUDANTIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições
legais, em reunião realizada no dia 2 de dezembro de 2004,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as Normas que regulamentam as Atividades
de Extensão da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS), anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a Resolução Nº 11, de 26 de novembro de
2002 e demais disposições em contrário.

Rosa Maria Fernandes de Barros
Presidente

NORMAS QUE REGULAMENTAM AS ATIVIDADES DE
EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL

DE MATO GROSSO DO SUL

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1°  São objetivos da Extensão Universitária:
I - articular o ensino e a pesquisa com as demandas da socieda-

de, buscando comprometimento da comunidade universitária com inte-
resses e necessidades da sociedade organizada em todos os níveis;

II - estabelecer mecanismos de integração entre o saber aca-
dêmico e o saber popular, visando à produção de conhecimentos
com permanente interação teoria e prática;

III - incentivar a prática acadêmica que contribua para o de-
senvolvimento da consciência social e política, e para a formação do
profissional-cidadão;

IV - incentivar a solução de problemas regionais e nacionais
em conformidade com a missão social da Universidade;
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