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   Órgão executivo gerencial da Política de Propriedade Intelectual 

do Ministério da Defesa no âmbito da Marinha (MB). Criado  pela  

Portaria nº 179/EMA, de 31 de julho de 2009, tem como 

atribuições básicas: exercer a ligação da Instituição com órgãos 

governamentais e empresas, promover e estimular a proteção 

intelectual dos produtos desenvolvidos por pesquisadores da MB, 

assessorar as parcerias para realização de 

pesquisas científicas e tecnológicas, bem 

como de transferência de tecnologia, 

interagir com instituições públicas,  privadas   

e outros NIT na geração  de  conhecimentos  

de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de 

acompanhar e orientar a implementação 

das Diretrizes de Propriedade Intelectual.

   O  NIT-MB,   está  sediado  na   Secretaria

de   Ciência,  Tecnologia   e   Inovação   da 

Marinha (SecCTM) e, no seu modelo de 

funcionamento, executa a gerência da 

política de inovação e a contínua interação 

com as Células de Inovação Tecnológica 

(CIT) existentes em cada Instituição Científica e Tecnológica (ICT) 

da MB, sendo também, o responsável pelos depósitos e  registros 

junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no  

âmbito  da  MB. 

   Com a aprovação da Portaria número 36 do CASNAV, em 13 de 

setembro de 2010, foi inserida no Regimento Interno da 

Organização a Assessoria de Inovação Tecnológica, vinculada ao 

Departamento de Apoio Tecnológico (CASNAV-30). Esta assessoria 

representará  a  Célula  de  Inovação  Tecnológica  do  CASNAV,    e  
tem  as  seguintes  atribuições:

- Atuar  como a  Célula  de Inovação 

Tecnológica do CASNAV, vinculada 

funcionalmente ao Núcleo de Inovação 

Tecnológica  da  Marinha;

    -  Promover um  ambiente que  estimule a 

preservação da Propriedade Intelectual  

na  Organização;

- Capacitar e valorizar os recursos 

humanos envolvidos nos processo s de 

geração de novos conhecimentos  e  de 

proteção  da propriedade intelectual;  e
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- Fomentar a transferência de tecnologias 

geradas no âmbito do Ministério da  

Defesa.

"

Inventar o Futuro

Inovar para
"

Nesse contexto, a SecCTM segue na linha 
de frente nas ações estratégicas para o 
desenvolvimento tecnológico da MB, 
integrando experiências e fortalecendo   
a   Instituição. 
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