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2ª Etapa – No Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/DCTA)

ADMISSIBILIDADE E DEPÓSITO

Ao receber todo o processo (Formulário de Solicitação de Pedido de Patente,  esboço
Relatório Descritivo,  Reivindicações,  Desenhos -  se necessário - e  Resumo,  além das demais
documentações  relacionadas  ao  processo),  o  NIT/DCTA agendará  uma  série  de  entrevistas,
conforme o caso exigir, com o inventor responsável, Elo ou suplente de Inovação da ICT solicitante
e outros Servidores julgados necessários. 

Durante a entrevista inicial, será lavrada ata de reunião que delibere sobre a identificação e
caracterização do objeto de invenção a ser protegido, dentre outras ações, com a possibilidade de
reformulação documental dentro do mesmo processo. Após a entrevista final o NIT/DCTA emitirá
um relatório de análise e o parecer técnico circunstanciado sobre a viabilidade ou não da proteção
por pedido de patente, entre outras. 

É essencial que o inventor responsável pelo andamento das tratativas, junto ao NIT/DCTA,
se engaje de modo efetivo para que ocorra, num menor tempo possível, o depósito do pedido de
patente  no  INPI,  inclusive  com  possível  participação  de  escritório  privado  de  propriedade
intelectual contratado.

A documentação técnica sensível tramitada a partir desta etapa, seja por via eletrônica ou
física, deverá seguir os cuidados definidos pela legislação pertinente, no que couber, e adotadas,
complementarmente, pelos seus interlocutores, medidas seguras e confiáveis dentro do processo,
sob a supervisão exclusiva do NIT/DCTA.

Atendidos todos os requisitos legais e as condições para a patenteabilidade, o NIT/DCTA
providenciará a redação final do relatório técnico previsto para o processo de patenteamento, que se
incorpora aos demais documentos necessários para a realização do depósito do pedido de patente de
invenção ou modelo de utilidade no INPI.
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