
Institutos de 
Capacitação em PI 



A Academia da OMPI 
fornece assistência aos 
Estados membros para 
a criação de Institutos 
de Capacitação em 
Propriedade Intelectual 
(ICPI) autossustentáveis.

O objetivo deste trabalho 
é ajudar Estados membros 
da OMPI a desenvolverem 
suas próprias capacidades 
em matéria de capacitação 
em propriedade 
intelectual (PI) com foco 
em metas e prioridades 
nacionais específicas.



A Criação de um Instituto  
de Capacitação em PI

A Academia da OMPI desenvolve este 
trabalho de capacitação segundo uma 
abordagem baseada em projetos. 
Após receber a solicitação de um 
Estado membro, a Academia trabalha 
com parceiros nacionais e regionais 
no desenvolvimento do documento 
do projeto. A fase inicial consiste na 
avaliação das necessidades, permitindo 
a todos os parceiros definirem os 
requisitos e desenvolverem um projeto 
que atenda às necessidades nacionais. 
Esta fase determina algumas das 
principais necessidades, de forma 
a garantir o êxito do projeto. Tais 
necessidades podem ser: 

• o nível da demanda nacional por 
capacitação em PI

• a identificação de instituições 
governamentais apoiadoras do 
projeto, incluindo o quadro jurídico e 
institucional

• a seleção dos futuros instrutores
• o fornecimento da infraestrutura 

necessária à capacitação por parte 
dos parceiros envolvidos no projeto

• o envolvimento de outras importantes 
partes interessadas 

Implementação

O principal componente do projeto é 
uma série de módulos para “capacitar 
o instrutor”, que cobre desde a 
metodologia de ensino até as diferentes 
áreas essenciais de PI. Em geral, o 

projeto dura dois anos. Além dos 
módulos de capacitação, a Academia 
da OMPI também auxilia os parceiros 
no desenvolvimento de um plano de 
negócios, elaboração dos futuros 
currículos de capacitação e criação de 
uma biblioteca com livros e recursos 
sobre a PI. 

Após a conclusão bem-sucedida 
do projeto, a Academia da OMPI 
continua trabalhando com os parceiros 
no monitoramento e na avaliação 
do desempenho do Instituto de 
Capacitação em PI, para ajudar a 
determinar qualquer outra assistência 
que possa vir a ser necessária e para 
ajudar a garantir a sustentabilidade a 
longo prazo do instituto. 

A Rede Virtual de Institutos  
de Capacitação em PI

A Academia da OMPI desenvolveu 
uma rede online para os institutos de 
capacitação em PI de todo o mundo. 
Informações sobre cada instituto estão 
disponíveis na rede e os membros têm 
acesso a um portal exclusivo “reservado 
aos membros”, para incentivar uma 
cooperação horizontal capaz de 
catalisar iniciativas conjuntas em matéria 
de mobilização dos conhecimentos 
nacionais e regionais, bem como o 
apoio internacional. Os Institutos de 
Capacitação em PI interessados em 
integrar a Rede Virtual de Institutos de 
Capacitação em PI podem preencher o 
formulário para contato em www.wipo.
int/academy/en/training_institutions.html 

https://www.wipo.int/academy/en/training_institutions.html
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