IP4Youth&Teachers
Um recurso didático multifunctional sobre PI

O que é o IP4Youth&Teachers?
O IP4Youth&Teachers é um serviço
que consiste em:
•

•

•

•

IP4Youth: Material didático
conforme a faixa etária para
jovens, sobre a propriedade
intelectual (PI), que inclui aulas
gamificadas;
IP4Teachers: Conteúdo didático
personalizável e um guia para
educadores; além de
Uma oportunidade única para
educadores participarem de um
seminário presencial dedicado
ao desenvolvimento de currículos
de PI e de planos estratégicos para
abordar os desafios relacionados
às políticas; e
Um núcleo de contribuições
voluntárias de policy papers sobre
o ensino da PI, além de materiais
didáticos em torno da PI para
jovens, desenvolvidos por Estados
membros da OMPI.

O IP4Youth&Teachers
aborda o ensino
da PI sob a
ótica do cultivo
da criatividade,
inventividade
e pensamento
empreendedor,
com foco em
talentos, busca
de soluções e
trabalho em grupo.

Com conteúdos para aprender brincando,
o curso IP4Youth ensina aos jovens
o valor da PI deles e como aproveitá-lo
em benefício próprio e da sociedade.

Para quem se dirige o IP4Youth&Teachers?
O curso online IP4Youth destina-se
a estudantes das faixas etárias
entre 4 e 17 anos. Já o treinamento
e guia pedagógico IP4Teachers
foram elaborados para educadores
escolares e profissionais responsáveis
pela introdução de políticas ou pelo
desenvolvimento de currículos.

Os pré-requisitos exigidos para
a participação no treinamento
presencial para educadores são:
nomeação a um cargo em um
instituto de PI ou no Ministério da
Educação e conclusão com êxito da
etapa online do curso IP4Teachers.

A finalidade do IP4Youth&Teachers
O IP4Youth&Teachers lança
educadores e estudantes na
aventura da aprendizagem da
PI, fomentando diálogos entre
educadores, elaboradores de
currículos e institutos de PI.
Pois há sempre muitos jovens
encontrando soluções para
problemas do dia a dia por meio de
contribuições criativas e inovadoras.

O que é visto nos cursos?
Para os estudantes, o IP4Youth
inclui jogos didáticos em torno
dos três principais conceitos da PI:
direito de autor, patentes e marcas.

•

Para os educadores, o IP4Teachers
inclui:
•
•
•

Uma introdução aos desafios
existentes para o ensino da PI;
O Curso Geral de Ensino à
Distância sobre PI (DL-101);
Um guia sobre como ensinar
inovação e criatividade através

•

da PI, utilizando os jogos
interativos e conteúdos
pedagógicos fornecidos;
Um trabalho, que pode ser sobre
o desenvolvimento de novas aulas
com base na personalização do
conteúdo do IP4Youth&Teachers,
ou sobre a elaboração de um caso
empresarial no IP4Youth&Teachers
para reflexões sobre as políticas; e
O treinamento presencial para
participantes selecionados.

Direito de autor

Patentes

Marcas

Identificação dos objetivos
de aprendizagem da aula
sobre direito de autor

Identificação dos objetivos
de aprendizasgem da aula
sobre patentes

Identificação dos objetivos
de aprendizagem da aula
sobre marcas

Plano da aula sobre
direito de autor

Plano da aula sobre patentes

Plano da aula sobre marcas

Aula gamificada sobre
direito de autor (30 minutos)

Aula gamificada sobre
patentes (30 minutos)

Aula gamificada sobre marcas
(30 minutos)

Ferramentas do professor
para a aula sobre direito
de autor (180 minutos)

Ferramentas do professor
para a aula sobre patentes
(180 minutos)

Ferramentas do professor
para a aula sobre marcas
(180 minutos)

Estudo de caso: um autor
de ficção de fantasia de
15 anos, cujos romances
são lidos por milhões de
pessoas no mundo todo

Estudo de caso: o inventor
do código Braille para
deficientes visuais

Estudo de caso: o logotipo
de Médicos sem Fronteiras
(MSF)

Actividades sobre direito
de autor para los alumnos

Atividades do estudante
sobre patentes

Atividades do estudante
sobre marcas

Avaliação da aula sobre
direito de autor

Avaliação da aula sobre
patentes

Avaliação da aula sobre
marcas

Anotações do professor

Anotações do professor

Anotações do professor

Os conteúdos do material didático do
curso IP4Youth&Teachers podem ser
personalizados para cada faixa etária e
país ou contexto regional.

Quando a gente conclui
um curso, a gente recebe
um certificado.

Organização Mundial
da Propriedade Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Genebra 20
Suíça

Acessar
IP4Youth&Teachers

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

O curso IP4Youth&Teachers
pode ser acessado através
do site do Centro de
eLearning da OMPI:
https://welc.wipo.int/ipedu

Para obter informações sobre
a forma de contactar os
Escritórios Exteriores da OMPI visite:
www.wipo.int/about-wipo/en/offices/

Entre em contato conosco:
IP4teachers@wipo.int
Ou saiba mais no site:
www.wipo.int/academy

