Macaíba, 19 de fevereiro de 2019.

ISD – Assessoria de Comunicação

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Instituto Santos Dumont (ISD) esclarece que, no que diz respeito a eventuais patentes geradas
a partir das atividades executadas pelo ISD, a cláusula de propriedade intelectual foi alterada
em 21 de novembro de 2018, conjuntamente com o Ministério da Educação e Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de
Gestão, atendendo à recomendação do TCU (http://www.institutosantosdumont.org.br/wpcontent/uploads/2019/02/6-Termo_Aditivo_ISD-com-Extrato.pdf). Fragmento do texto segue
abaixo:
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
As Partes concordam em alterar a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL que passa a vigorar com a seguinte redação: A titularidade das propriedades
intelectual e industrial resultantes dos projetos executados no presente Contrato, assim como
o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia das criações geradas
por estes projetos, serão compartilhados entre o INSTITUTO, o ÓRGÃO SUPERVISOR e a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN, observada a seguinte
razão: 50% (cinquenta por cento) para o INSTITUTO, 25% (vinte e cinco por cento) para o
ÓRGÃO SUPERVISOR e 25% (vinte e cinco por cento) para a UFRN.

O Instituto Santos Dumont (ISD), Organização Social qualificada em 2014 por meio de Decreto
Presidencial, gerencia recursos provenientes do Poder Público, por meio de Contrato de Gestão
com o Ministério da Educação (MEC) e é pautado pelos princípios constitucionais da
Administração Pública. Nesse sentido, cabe ao ISD informar que entre os anos de 2014 e 2018
foram repassados R$ 84,2 milhões dos R$ 247 milhões originalmente previstos no Contrato de
Gestão,
conforme
Termos
Aditivos
acessíveis
no
sítio
da
internet
(http://www.institutosantosdumont.org.br/), na aba “Acesso à Informação”.
Por fim, o ISD esclarece que suas atividades são avaliadas, acompanhadas e fiscalizadas pelos
órgãos federais de controle e pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de
Gestão (CAACG/MEC), constituída pelo Órgão Supervisor, que, semestralmente, analisa o
cumprimento de metas e indicadores pactuados com o Ministério da Educação. O ISD se orgulha
do êxito que vem obtendo nessas avaliações, desde quando iniciou suas atividades, em 2014,
conforme demonstrado em relatórios de avaliação, também disponíveis no sítio da internet
(http://www.institutosantosdumont.org.br/), na aba “Acesso à Informação”.
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