
P&D Brasil toma posse como entidade membro do 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos 
contra a Propriedade Intelectual – CNCP do 
Ministério da Justiça, sendo representada por seu 
Vice-Presidente Fernando Sagaz e a Diretora 
Executiva Rosilda Prates. O CNCP é um órgão 
colegiado e consultivo, integrante da estrutura básica 
do Ministério da Justiça, que tem por finalidade 
elaborar as diretrizes para a formulação e proposição 
do Plano Nacional para o Combate à Pirataria, e à 
sonegação fiscal dela decorrente, além dos delitos 
contra a propriedade intelectual. É composto por 
representantes de diversos órgãos públicos e setores 
da sociedade civil.  

SAIBA + 

INPI

Em agenda com o INPI – Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, a P&D Brasil apresentou 
proposta para implementação de Projeto Piloto de 
Priorização do exame de pedidos de patentes para 
Produtos com Desenvolvimento Tecnológico 
Nacional. Atualmente já existe programa similar que 
atende pedidos depositados por Instituições de Ciência 
e Tecnologia “Patentes ICTs”. 

BRASÍLIA

CLIQUE AQUI E CONFIRA!
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legislativa
Acompanhe as publicações semanais da 

agenda legislativa da P&D Brasil, com a 
programação de audiências públicas e matérias 

de interesse pautadas para discussão ou 
deliberação no Poder Legislativo

Confira as principais notícias das associadas P&D Brasil.

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE MAIO 2018

Acesse            a lista completa de notícias da P&D BrasilAQUI

10/05 10/05 21/05 21/05 
2ª Reunião Ordinária 
COPIN / CNI 2018 
Conselho Temático 
Permanente de Política 
Industrial e 
Desenvolvimento 
Tecnológico

23/05 24/05 
Apex Brasil – Reunião 
Supervisão de 
Máquinas, 
Equipamentos 
Promoção de 
exportações e atração
de investimentos 

29/05 

Reunião INPI - Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial 
Projeto Piloto de 
Priorização para Produtos 
com Desenvolvimento 
Tecnológico Nacional 

Reunião Conselho 
Nacional de Combate à 
Pirataria e Delitos contra 
a Propriedade Intelectual 
- CNCP 
Posse da P&D Brasil como 
entidade colaborativa no 
CNCP

Reunião ForumCTIE 
Fórum de Assessorias 
Parlamentares de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Educação 

Anatel - Apresentação 
dos resultados da última 
reunião do Grupo de 
Estudos 3 (SG3) em 
Genebra-Suíça
Estudos de Proteção de 
Dados em Telecomuni-
cações e de Roaming em 
Internet das Coisas (IoT) 
no âmbito da UIT 

Reunião Grupo de 
Trabalho RoHS 
Brasileira 
Ministério do Meio 
Ambiente - 
Departamento de 
Qualidade Ambiental e 
Gestão de Resíduos

24/05/2018 
Secretário propõe zerar tributação sobre aplicações de Internet das Coisas 

24/05/2018
BNDES anuncia três linhas para financiar internet das coisas 

22/05/2018
Anatel faz mega-operação antipirataria em sete Estados e 15 grandes distribuidores 

16/05/2018
MDIC critica proposta de redução do imposto de importação para TIC e bens de capital 

15/05/2018
Internet para todos vai ampliar produtividade e competitividade do agronegócio 

14/05/2018
Nova turma do Start-Up Brasil terá R$ 9,7 milhões para pesquisa e inovação 

14/05/2018
CDES: governo deve priorizar transformação digital do setor público 

10/05/2018 
Ciência é fundamental para o Brasil ser mais justo e desenvolvido 

09/05/2018
PLC 79 tem nova disputa no senado 

08/05/2018 
Plenário aprova MP sobre empresas de tecnologia 

08/05/2018
Inovação é fundamental para o setor de Comércio e Serviços, afirma secretaria-executiva do MDIC 

03/05/2018
Governo Federal apresenta nova Estratégia de Governança Digital 

03/05/2018
Lei de fomento à área de ciência e tecnologia é sancionada 

03/05/2018
Finep aprova investimento de R$ 18,5 milhões em startups selecionadas em programa 

associado
A P&D Brasil, com sua capacidade de interlocução e por ser ouvida pelos 

principais formuladores de políticas públicas no Brasil, possui uma atuação que 
agrega muito valor a esta agenda e a nossa empresa.

lairton Cardoso – Associada NHS

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

facebook.com/pedbrasilwww.pedbrasil.org.br

CLIQUE AQUI E CONFIRA!
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Confira as principais notícias das associadas P&D Brasil.Confira as principais notícias das associadas P&D Brasil.

Acesse as notícias no site da Associação P&D Brasil

facebook.com/pedbrasilwww.pedbrasil.org.br
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RIO DE JANEIRO

Apresentação
Anatel do Grupo 

de Estudos 3 (SG3)

SAIBA + 

P&D Brasil acompanhou o evento da Anatel para 
apresentação dos resultados da reunião do Grupo 
de Estudos da União Internacional de 
Telecomunicações (UIT), que dentre outros temas 
abordou a questão da Proteção de Dados em 
Telecomunicações e Roaming em Internet das 
Coisas (IoT). Com relação à proteção de dados e 
Internet das Coisas (IoT), o SG3 decidiu aprofundar 
os estudos com vistas a elaboração de futuras 
recomendações no prazo de dois anos. Sobre 
proteção de dados, os estudos devem abordar 
questões econômicas relacionadas a big data e 
inteligência artificial, como falhas de mercado e 

soluções regulatórias.

SAIBA + 

Conselho Nacional
de Combate 
à Pirataria 
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Grupo de Trabalho 
RoHS Brasileira  
A convite do Departamento de Qualidade Ambiental 
e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio 
Ambiente - MMA, a P&D Brasil compõe o Grupo de 
Trabalho RoHS Brasileira, responsável pelo processo 
de construção da normativa do país. Coordenado 
pelo MMA, o GT tem prazo de sete meses para 
aprovar a proposta de RoHs brasileira. Para isso, 
conta com a participação de vários setores 
interessados no tema, incluindo órgãos do governo 
federal, instituições reguladoras e representantes 
da indústria e comércio. A ideia é que o texto final 
da minuta esteja pronto até o final do ano. 

SAIBA + 

O presidente da P&D Brasil, Antonio 
Carlos Porto, também Conselheiro 
do COPIN, participou da 2° reunião 
ordinária 2018 do colegiado. Na 
reunião foi discutido iniciativas em 
Building Information Modelling – 
BIM, Estratégia Brasileira para 
Transformação Digital (E-Digital) e 
o Mapa Estratégico da Indústria 

2018-2022.  

COPIN / CNI 
BRASÍLIA

ForumCTIE

Na 4° reunião de 2018 do Fórum de Assessorias 
Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Educação (ForumCTIE), foi apresentado o Projeto 
Qualis Parlamentar (Parlamentares “Amigos da 
Ciência”), abriu para debate sobre o método de 
identificação da atuação dos parlamentares em CTI&E 

e Atuação coletiva das entidades. 
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