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3ª Etapa – No NIT/DCTA e na ICT do COMAER

ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO

A partir da notificação de depósito de pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade
pelo INPI, o NIT/DCTA comunica à ICT solicitante sobre o atendimento da solicitação de pedido
de patente, bem como observa o período de sigilo legal previsto para a propriedade industrial.

As  providências  seguintes  são  derivadas  de  publicações  oficiais  dentro  do  processo
administrativo em consonância com os trâmites legais daquela Instituição concedente.

A  cada  ato  administrativo  do  INPI,  corresponde  a  uma  ação  que,  por  sua  vez,  está
diretamente ligada à participação da Seção de Propriedade Intelectual do NIT/DCTA em conjunto
com o Elo ou suplente de Inovação e o inventor responsável. 

Assim,  o  NIT/DCTA extrai  essas  publicações  oficiais  pertinentes;  resolve  as  demandas
processuais administrativas;  e  solicita  à  ICT solicitante  eventual  cumprimento de exigências  ao
exame formal ou técnico por parte da ICT solicitante, dentre outras obrigações.

Em caso  de  indeferimento  pelo  INPI  do  pedido  de  patente  de  invenção  ou  modelo  de
utilidade, o NIT/DCTA submete o relatório técnico à ICT solicitante para a apreciação de mérito do
ato administrativo por parte do inventor responsável, a fim de se interpor e protocolar, em tempo
hábil, eventual manifestação ou recurso ao exame técnico daquele Instituto, no que couber.

Por isso, verifica-se a importância da participação, efetiva e pronta, de todos os envolvidos
no processo, visto que os prazos legais são bastante estritos; existem custas processuais envolvidas;
e, o que pode ser mais sério, resultar em uma eventual perda de direitos advindos por falta de
proteção de privilégios para os seus titulares ou inventores. 

O patenteamento da invenção ou modelo de utilidade dar-se-á mediante a concessão de
título de carta patente que deverá ser mantido pelo NIT/DCTA durante todo o prazo de vigência
legal.
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