
www.inovacao.uema.br Preencher o IPIR

Solicitação de Reunião e IPIR em anexo para 

nit.ppg.uema@gmail.com

Solicitação de Reunião e IPIR em anexo para 

nit.ppg.uema@gmail.com

Há informações 

necessárias?

Busca de Anterioridade do 

pedido

Sim

Solicita complementação de 

Informação no IPIR

Solicita complementação de 

Informação no IPIR

Não

É patenteável?

Há possibilidade de 

alteração no 

conteúdo para 

patenteabilidade? 

Envia parecer de patenteabilidade e 

complementação de informação

Envia parecer de patenteabilidade e 

complementação de informação

Envia parecer de patenteabilidade e notificação de não 

patenteabilidade

Envia parecer de patenteabilidade e notificação de não 

patenteabilidade

Não

Analisar e 

responder à 

solicitação

Analisar e 

responder à 

solicitação.

Não

Sim

Documentos necessários para

peticionamento do pedido de

depósito de patente. E

detalhamento de cada arquivo

Sim

Envia parecer favorável a 

patenteabilidade do pedido. 

Solicitação de Reunião

Envia parecer favorável a 

patenteabilidade do pedido. 

Solicitação de Reunião

Fim

Confirma Reunião solicitadaConfirma Reunião solicitada

Explicativo do 

procedimento para pedido 

de 

depósito de patente. 

Assinatura do termo de 

sigilo e declaração.

Template do relatório descritivo, 

figuras, resumo, reivindicação e 

patentes na área do pedido 

requerido

Template do relatório descritivo, 

figuras, resumo, reivindicação e 

patentes na área do pedido 

requerido

Redige a redação da 

patente

Análise da redação de 

patente esta em 

conformidade com 

checklist?

É de aspecto técnico do 

invento?

Não

Solicita complementação na 

redação de patente

Solicita complementação na 

redação de patente
Sim

Revisa formatação e 

corrige erros

Não

Parecer de conformidade 

descritiva e formatação

Parecer de conformidade 

descritiva e formatação

Sim

É inventor da UEMA 

(TITULAR UEMA)?
Emite GRU(cod. 200) e 

DIRPA preenchida

Sim

Emite GRU(cod. 200). Duas 

vias

Criar cadastro no INPI(com 

dados do Inventor) – em 

www.inpi.gov.br

Não

Envia GRU, solicitando o pagamento e 

aguarda comprovante

Envia GRU, solicitando o pagamento e 

aguarda comprovante

Efetua pagamento

da GRU solicitada

Emite CI. Solicitando 

pagamento à PRA e 

preenche DIRPA.

Pagamento da GRU

Protocola na PPG

Envia comprovante de pagamentoEnvia comprovante de pagamento

Converte redação 

para PDF

Converte 

comprovante de 

pagamento para 

PDF

É inventor da UEMA 

(TITULAR UEMA)?
Entra no E-patentes no 

INPI(com dados do 

Inventor) – em 

gru.inpi.gov.br/

peticionamentoeletroni

co/

Entra no E-patentes no 

INPI(com dados do 

Inventor) – em 

gru.inpi.gov.br/

peticionamentoeletroni

co/

Não

Entra no E-patentes no 

INPI(com dados da 

UEMA) – em 

gru.inpi.gov.br/

peticionamentoeletroni

co/

Sim

Preenche formulário do E-

patentes (Espelho IPIR)

Revisa dados e doc’s para 

enviar via E-Patentes

Anexa a redação, 

resumo, reivindicação, 

figuras e comprovante 

de pagamento da GRU

Protocola e obtém 

comprovante de 

peticionamento (imprimi 

via)

Confirma entrada do pedido de 

patente com uma copia do protocolo 

INPI

Confirma entrada do pedido de 

patente com uma copia do protocolo 

INPI

Até 3 dia

Pagina na Web

Fim/Término

Início
Escrever/editar

Reunião

E-mailE-mail

Documento envia 
protocola/Imprime

Decisão de Análise

Correção/ análise/ 
Preenchimento/

Anexo

Há comprovante de 

pagamento?

Sim

Não

Revisão e decisão

Conversão de Arquivo 
PDF(Transação)

Condição
Procedimento 

(correção/
revisão)

Despesas

Correção/ Análise/ 

Preenchimento

Até 5 dias

Até 2 dias

Até 4 dias

Até 3 dias

Até 40 dias

Até 1 dia

Prazo

gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/
gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/
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