Concurso Cultural ASPI - Revista Eletrônica do IBPI - Especial

Apresentação
A ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual, em parceria com o IBPI Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual promoveu, nos meses de março e abril desse ano, o
primeiro Concurso Cultural para seleção de artigos acadêmicos a fim de homenagear o Dia da
Propriedade Intelectual que se comemora no dia 26 de abril de 2014.
O Concurso Cultural contou com a participação de alunos de graduação ou pós-graduação
de diversos Estados brasileiros e do exterior, matriculados em instituições de ensino superior ou
com diploma de tais cursos num prazo de 2 (dois) anos contados da data da submissão do
respectivo artigo.
Os temas foram atuais e até mesmo inéditos, sendo escolhidos os seguintes artigos
apresentados pelos vencedores em evento na sede da ASPI e que agora são publicados nesta revista
eletrônica:

Categoria Pós Graduação
1º Lugar:
ARTIGO: A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito
AUTORA: Sofia Gavião Kilmar / Orientador: Antonio Carlos Morato
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Fundação Getulio Vargas - FGV/SP

2º Lugar:
ARTIGO: Levando a inovação a sério: uma visão crítica sobre a relação entre inovação
tecnológica e propriedade intelectual
AUTORES: Claudio F.A.Magioli Núñez / Pedro Bastos de Souza
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

3º Lugar:
ARTIGO: Análise comparativa dos mecanismos de extensão da patente de fármacos
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AUTOR: Fabrício de Souza Oliveira
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Universidade de Coimbra

Categoria Graduação:
1º lugar:
ARTIGO: A obra anônima e o exercício dos direitos de autor
AUTOR: Rodrigo Leitão Requena
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ

2º lugar:
ARTIGO: O marketing de emboscada e seus aspectos controversos
AUTORA: Amanda Martins Navegantes / Orientador: Gustavo Piva de Andrade
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

3º lugar
ARTIGO: O instituto do trade dress no Brasil – A eficácia da repressão à concorrência
desleal enquanto mecanismo de proteção
AUTORA: Luciana Yumi Hiane Minada
INSTITUIÇÃO DE ENSINO : USP

Pela presente iniciativa a ASPI e o IBPI pretenderam ampliar a disseminação e ressaltar a
importância da Propriedade Intelectual na conjuntura sócio-econômica mundial, bem como
estimular a produção cultural por parte dos alunos e estudiosos do assunto.
Como Examinadores, alguns dos mais renomados e respeitados estudiosos, professores e
doutores na matéria tiveram a oportunidade de avaliar os artigos:
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Dr. Jose Carlos Tinoco Soares
Dra. Karin Grau-Kuntz
Dra. Karin Klempp Franco
Dr. Manoel J. Pereira dos Santos
Dr. Newton Silveira
Dra. Sonia Maria D'Elboux

O encerramento do evento ocorreu com a palestra dos Ilustres Professores Dr. Newton
Silveira (USP) e Dra. Kone Furtunato Cesário (UFRJ).
O Dr. Newton Silveira traçou um interessante panorama da Propriedade Intelectual no país,
trazendo elementos históricos, fazendo um paralelo com legislação de outros países, em especial a
França, e apontando os desafios do futuro.
A Dra. Kone, por sua vez, discorreu sobre a atual situação acadêmica voltada à Propriedade
Intelectual, o número de cursos oferecidos e instituições, levando os ouvintes a refletir como
poderiam contribuir para melhorar esta situação, dada a escassez de cursos na área.
Através desta iniciativa, a ASPI acredita que poderá fomentar a produção intelectual, por
em pauta novos questionamentos, discussões e ideias que poderão, por fim, vir a alterar a
mencionada situação de escassez de cursos no país.

Comissão Organizadora:
Adriana Gomes Brunner – Diretoria Editorial
Andrea Garbelini Queiroz – Diretoria Cultural
Eduardo Conrado Silveira – Diretoria de Relações Acadêmicas
Kone Prieto Furtunato Cesário – Associada colaboradora
Nancy Satiko Caigawa - Diretoria de Relações Acadêmicas
Neide Bueno – Diretoria Cultural
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