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Coordenador: Prof. Dr. Antônio Francisco Fernandes de Vasconcelos



 O Núcleo de Inovação Tecnológica da UEMA, 

vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PPG).

 Atendemos e orientamos pesquisadores da 

instituição e inventores independentes no 

depósito de pedido de propriedade intelectual.

QUEM SOMOS?



O QUE FAZEMOS



COMO TRABALHAMOS

TERMO DE SIGILO TERMO DE COMPROMISSO
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INFORMAÇÕES DA PROPRIEDADE REQUERIDA-IPIR



 Consiste em um título de propriedade sobre

uma invenção, concedido pelo Estado, aos

inventores, ou autores, ou outras pessoas

físicas ou jurídicas detentoras de direitos

exclusivos de exploração sobre criação. Com

este direito, o inventor ou o detentor da

patente tem o direito de impedir terceiros,

sem o seu consentimento, de produzir, usar,

colocar a venda, vender ou importar produto

objeto de sua patente e/ ou processo ou

produto obtido diretamente por processo por

ele patenteado.

O QUE É PATENTE



LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade
industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se
mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de
utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.

LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL



LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, 

contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de 

fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 

qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 

métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo 

humano ou animal; 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais 

biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, 

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os 

processos biológicos naturais.



DIRETRIZES NA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA

 RESOLUÇÃO Nº 144/2015

Art.1º - institui as diretrizes de exame de pedidos 

de patente na área de biotecnologia.



LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de

incentivo à inovação e à pesquisa científica e

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas

à capacitação tecnológica, ao alcance da

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento

do sistema produtivo nacional e regional do

País.

MARCO LEGAL



ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO



Invenção

Modelo de Utilidade

Desenho Industrial

Marcas

Indicação Geográfica

20 anos

15 anos

Exemplos VigênciaPropriedade Industrial

10 anos

Prorrogável por  

3 períodos de 5 

anos

10 anos
prorrogáveis

Sem prazo



REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE



CONCESSÃO DE PATENTE



REALIZANDO 

UMA BUSCA DE 

ANTERIORIDADE



BASE DE ESCRITÓRIO NACIONAL - INPI 



BASE DE ESCRITÓRIO NACIONAL - INPI 



BASE DE ESCRITÓRIO NACIONAL - INPI 

2000



BASE DE ESCRITÓRIO NACIONAL - INPI 



BASE DE ESCRITÓRIO NACIONAL - INPI 



MODELO DE PATENTE



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



BASE DO ESCRITÓRIO EUROPEU



PERIÓDICOS CAPES/MEC



PERIÓDICOS CAPES/MEC



PERIÓDICOS CAPES/MEC



PERIÓDICOS CAPES/MEC



SITES DE BUSCA

 http://www.inpi.gov.br (INPI).

 http://ep.espacenet.com (Escritório Europeu 

de Patentes).

 http://www.isiknowledge.com

 http://periódicos.capes.gov.br

 https://www.uspto.gov
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OBRIGADO


