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1ª Etapa – Na Instituição Científica e Tecnológica (ICT) do COMAER

COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO

O inventor responsável deverá de antemão consolidar todos os elementos documentais e
dados técnico-científicos acerca da atividade e da invenção ou outra criação intelectual, tomando os
cuidados necessários à preservação dos aspectos de sigilo e com o tratamento das informações. 

É  de  fundamental  importância  que  esteja  sempre  na  atenção  do inventor  responsável  a
proteção desses elementos científicos ou tecnológicos, resultantes de projetos de P&D em sua ICT,
de  modo  que  sua  divulgação  ou  publicidade  não  venha  comprometer  os  requisitos  legais  da
propriedade industrial, diferentemente dos direitos autorais que é a partir da divulgação do autor.

O inventor responsável pela invenção deve, com auxílio do Elo ou suplente de Inovação da
ICT solicitante, perante o NIT/DCTA, observar as Orientações   Gerais para proteção da propriedade
industrial.

De posse dos documentos necessários à solicitação de pedido de patente, o Elo ou suplente
de Inovação comunica e despacha, via chefia da divisão ou repartição do inventor responsável, ao
Comandante, Chefe, Diretor ou autoridade delegada de sua ICT para decidir sobre o mecanismo
legal de proteção da invenção ou modelo de utilidade pelo regime de patente, dentre outros.

Em caso de parecer favorável, o Elo ou suplente de Inovação, juntamente com o inventor
responsável,  darão  início  ao  processo  de  solicitação  de  pedido  de  patente,  utilizando-se  do
Formulário de   Solicitação de Pedido de Patente.

O  início  do  processo  de  solicitação  de  pedido  de  patente  ocorre  dentro  da  divisão  ou
repartição do inventor responsável pela invenção ou modelo de utilidade que responderá técnica e
administrativamente por todas as etapas seguintes do processo até a efetiva emissão do título de
carta patente.

Um procedimento importante para a elaboração de uma solicitação de pedido de patente está
em proceder-se uma investigação que compreenda os mais recentes avanços sobre as tecnologias
envolvidas em sua solicitação; avaliar o estado da técnica existente; e, assim, atribuir-se à ênfase
necessária a novidade e a atividade inventiva associada à suficiência descritiva nesta solicitação.
Para proceder esta busca, sugere-se utilizar os  Sites de Busca Prévia em Base de Patentes, dentre
outras fontes do conhecimento.

Na  hipótese  de  se  configurar  a  participação  de  inventor  ou  de  instituição  externa  ao
COMAER ou Entidade de Fomento/Financiadora envolvida, acesse ao link: Parceria Tecnológica e
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http://www.ifi.cta.br/sites/default/files/ifi/documentos/inovacao-tecnologica/orientacoes_gerais.pdf
http://www.bd.bibl.ita.br/pi/buscadepatentes.htm
http://www.ifi.cta.br/sites/default/files/ifi/documentos/produtos-servicos/propriedade-intelectual/formA_dep-patente.odt
http://www.ifi.cta.br/sites/default/files/ifi/documentos/produtos-servicos/propriedade-intelectual/formA_dep-patente.odt
http://www.ifi.cta.br/sites/default/files/ifi/documentos/inovacao-tecnologica/orientacoes_gerais.pdf
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obtenha mais orientações importantes.

Assim, consolidadas todas as documentações necessárias que caracterizam a invenção ou
modelo de utilidade como fora do estado da técnica, dentre outras, o inventor responsável deverá
contatar novamente o Elo ou suplente de Inovação para juntos preencherem completamente (os
espaços em branco devem estar ocupados) e assinarem o Formulário de Solicitação de Pedido de
Patente,  devidamente  instruído  dos  dados  e  informações  indicadas  neste  formulário,  seguindo
criteriosamente as Orientações Gerais.

Reunidos  os  documentos  relativos  a  este  Formulário,  o  Elo  ou  suplente  de  Inovação
encaminha para o Comandante, Chefe, Diretor que analisa, aprova e solicita a abertura de processo,
por meio da divisão ou repartição de origem, visando à proteção daquela tecnologia, por meio de
patente de invenção ou modelo de utilidade. 

Auxílio à instrução de um pedido de patente

O inventor responsável deve também elaborar um esboço de relatório técnico para depósito
de pedido de patente, que contenha, dentre outros, o Relatório Descritivo; as Reivindicações; os
Desenhos  (se  necessário)  e  o  Resumo.  Para  isso,  leia  atentamente as  Orientações  Gerais  (D -
DICAS À REDAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO) e o Guia de Redação.

Pode ser utilizado como exemplo um relatório técnico de patente disponibilizado pelo INPI
na área de eletrônica, mecânica ou química, bem como outro para solicitação de depósito de pedido
de patente de Modelo de Utilidade.
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https://www.ifi.cta.br/sites/default/files/ifi/documentos/produtos-servicos/propriedade-intelectual/modelo_relat_tec.odt

