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A discussão a respeito das categorias Indivíduo, 
Natureza, Sociedade, Cultura e Ética, bem como de 

suas relações, marca a constituição das chamadas 

Ciências Humanas.

BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas está 
organizada de modo a tematizar e problematizar algumas 
categorias da área, fundamentais à formação dos estudantes: 

Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, 

Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e Política e 
Trabalho.







Ministério da 
Educação (MEC).

Coordenação 
de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES).

Avaliação do Sistema 
Nacional

de Pós-Graduação
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https://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao

https://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao


CIÊNCIAS HUMANAS

 As Ciências Humanas são as áreas ou disciplinas que colocam o homem e as 

relações sociais no centro da pesquisa. Na formação acadêmica, esses 

conhecimentos são organizados em cursos como Sociologia, Antropologia, 

Ciência Política, História, Pedagogia, Literatura, Economia, Administração, 

Comunicação Social, Geografia, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, 

entre outras.

Fonte:https://www.mundovestibular.com.br/articles/18019/1/Ciencias-Humanas/Paacutegina1.html

https://www.mundovestibular.com.br/articles/18019/1/Ciencias-Humanas/Paacutegina1.html


VOCÊ AINDA ESTÁ PENSANDO?



NEGÓCIOS
TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO PODEM CULMINAR EM

EMPREENDIMENTOS RENTÁVEIS, QUANDO BEM PLANEJADOS



PROPRIEDADE INTELECTUAL

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da 

atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos 

industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas 

comerciais e denominações comercias, à proteção contra a concorrência desleal e todos 

os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, cientifico, 

literário e artístico.

Jungmann e Bonetti, 2010, p.21.
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Registro de programa de computador

• Legislação:Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998

• Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los 
funcionar de modo e para fins determinados.

• 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela 
legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

• Duração: 50 anos

• Registro online
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Registro de Marca

• Legislação: Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

• Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir 
produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

• O registro da marca concede ao titular o direito de uso exclusivo no território nacional.

• Duração: 10 anos, prorrogáveis.

• Registro online
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Patente

• Legislação: Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

• Pode ser objeto de patente criações que atendam aos critérios de novidade, atividade ou ato inventivo, 
aplicação industrial,e suficiência descritiva.

• O registro concede ao titular o direito impedir o usufruto de sua criação por terceiros sem o seu 
consentimento. 

• Duração: 15 ou 20 anos (de acordo com a natureza), improrrogáveis.

• Registro online

BR 202013028757-7 
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA APLICADA A CADEIRA DOBRÁVEL
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Registro de Desenho industrial

• Legislação: Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

• Forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial.

• O registro concede ao titular o direito impedir o usufruto de sua criação por terceiros sem o seu consentimento. 

• Duração: até 25 anos, sujeitos ao pagamento de quinquênio.

• Registro online



Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial

www.inpi.gov.br



Indicação Geográfica

• Legislação: Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

• Registro usado para identificar a origem de um determinado produto ou serviço, quando o 
local tenha se tornado conhecido, ou quando certa característica ou qualidade desse produto 
ou serviço se deva à sua origem geográfica.

• Duração: enquanto se mantiverem as condições.

• Registro online

BR412016000003-6

BR402015000010-0 
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Registro de Topografia de Circuito Integrado

• Legislação: Lei 11.484, de 31 de maio de 2007.

• Topografias de circuito integrado são imagens relacionadas, construídas ou 
codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração 
tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado. Em outras 
palavras, é o desenho de um chip.

• Duração: 10 anos

• Registro
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