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PREENCHENDO O FORMULÁRIO A

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE PATENTE

CAMPOS DO FORMULÁRIO A:

Estas instruções contêm orientações importantes, tendo por  objetivo ajudar no preenchimento do
formulário de solicitação de pedido de patente, referidas de acordo com a numeração abaixo e
presentes nos respectivos campos desse formulário.

I - A ser preenchido pelo NIT-D.

NUP – ICT: Número Único de Protocolo/Processo – pode ser preenchido pela ICT de origem, que
passa a ser a referência documental para controle geral do processo.  Caso  haja  outra  ICT do
COMAER  partícipe,  fazer  tramitar  por  ela  este  processo,  deixando  espaços  nos  campos  do
formulário para preenchimento e assinaturas correspondentes.

Nosso Número: Destina-se ao controle interno do NIT-D.

II – Dados Preliminares 

A ser preenchido pelo Inventor responsável pela Criação Intelectual

Este campo destina-se a apresentar de modo direto as informações essenciais ligadas ao processo de
solicitação,  facilitando o seu controle e acompanhamento, além de identificar a procedência da
invenção a ser protegida.

1 - Inventor Responsável: Indicar o nome do responsável pela criação intelectual e condução das
pesquisas.

2 - Título da Invenção: O título deve identificar-se com a invenção e sintetizar o objeto da invenção,
quando possível. 

3 - ICT de Origem/Divisão: Indicar o nome por extenso da ICT, sua sigla e a Divisão onde o
inventor responsável está lotado.

4 - Projeto de origem e/ou Atividade: Indique o nome, o número do projeto, a data de início e o
nome do pesquisador gerente desse projeto. 

É o Projeto de Origem e/ou Atividade relacionada com a invenção. 
Assinalar o tipo de linha de pesquisa e/ou desenvolvimento para a tecnologia (DCA 11-1/2009 –
Sistemática de Planejamento Institucional da Aeronáutica).

 Estratégico - oriundo do Planejamento Estratégico Militar do COMAER; 
 Setorial – gera bens e serviços para transformar a estratégia em resultados para o DCTA; e
 Outros - não compreendidos nos anteriores.

5 - Instituições/Financiador(es): Se a invenção foi desenvolvida com a utilização de recursos de
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alguma instituição/entidade financiadora ou de fomento, assinale a existência desse órgão,
identifique e reúna todas as informações e documentos pertinentes.

6 – Houve divulgação, total ou parcial, da invenção apresentada? Caso afirmativo, informar data e
forma de divulgação (apresentações, dissertações, teses, publicações, artigos ou contato, visual ou
oral, de terceiros com a invenção etc.).

Descrever sucintamente e anexar documentos, citações ou fontes comprobatórias, com as
correspondentes referências, datas, locais etc. 

OBS.: No caso de se ter discutido o conceito comprovado, indicar o(s) nome(s) da(s) pessoa(s)
envolvida(s) e suas vinculações.

7 - Houve participação de membro(s) de entidade(s) externa(s) na invenção, com conhecimento,
recursos financeiros, humanos, materiais ou outros? Em caso afirmativo, qual(is)? Indicar os nomes
de todas as entidades externas, seus participes e se estes são inventores. devem ser indicados todos
os indivíduos, suas atividades que contribuíram, individualmente ou em conjunto, de uma forma
essencial ou eventual para a invenção que não existiria nesta forma sem o seu contributo.

8  - Houve formalização da(s) participação(ões) referida(s) no item anterior? Caso afirmativo,
relacione o(s) instrumento(s) utilizado(s) (Contrato, Convênio, Acordo etc.). Indique o número,
objeto, vigência, formas de participação, datas etc.

9  -  Qual a disponibilidade de horas semanais do  responsável  pela equipe técnica de
pesquisador/inventor(es) para formalização do processo de proteção? 

A indicação da pessoa deve ser bem dirigida pelo chefe da divisão responsável pelo projeto em
conjunto com o Elo de Inovação da ICT solicitante.

OBS.:  O preenchimento deste item é de suma importância para dirimir e solucionar eventuais
questionamentos técnicos ou administrativos surgidos durante a preparação do processo, pois a
celeridade na sua efetivação é fator essencial dentro de processos desta natureza.

Reflete a dedicação mínima de tempo semanal, ininterrupta ou não, do(s) membro(s) da equipe
técnica designado(s) e/ou Elo ou suplente da respectiva ICT, junto ao NIT.

III - O(s) Inventor(es)

1. Este campo deve ser preenchido com os dados pessoais e o vínculo institucional de cada um dos
inventores, conforme o caso, à época do desenvolvimento da pesquisa que resultou na presente
solicitação de pedido de patente. Assinale apenas um tipo de vinculação ou relação do inventor com
a Instituição/Órgão/Empresa executora durante o desenvolvimento do projeto.
2. A exatidão das informações é fundamental, principalmente, quanto ao nome da ICT ou outra OM
envolvida.
3. Sendo obtida a patente e esta licenciada a terceiros, haverá a repercussão direta na partilha dos
créditos decorrentes da exploração comercial. Portanto, é fundamental a exatidão dos dados
referentes a cada um dos inventores.
4. Todos os inventores devem ser nomeados e qualificados neste formulário. Caso desejado,
acrescentar este campo, enumerá-lo, quantas vezes forem necessárias, sendo um campo para cada
Inventor.
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5.  Importante  considerar  que,  genericamente,  é  inventor(a)  aquele(a)  que  tenha  contribuído
intelectualmente para a invenção. Autor(a) da criação, podendo ser pesquisador, docente, discente,
técnico,  colaborador  ou assistente,  na forma da  lei,  que realize pesquisa  básica ou aplicada de
caráter científico ou tecnológico.

Se desejar, utilizar este procedimento para acrescentar o campo INVENTOR     nº     X ao
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE PATENTE.

IV. A Invenção

Chama-se invenção ou invento, respectivamente, a atividade ou o ato de criar uma nova tecnologia
ou um aperfeiçoamento de tecnologias pré-existentes. O termo confunde-se com descoberta, que é a
aquisição de um conhecimento novo, porém ao acaso ou sem um esforço determinado nesse
sentido, porém aplicado. A invenção é fruto de um trabalho dirigido em busca de respostas a um
problema.
As invenções podem ser práticas e contribuir para o desenvolvimento de várias tecnologias ou
podem aplicar-se somente a um campo muito específico.

1 - O que é a invenção?

Em qual(is) definições abaixo se enquadra a invenção?

1.1 Produto: Designa um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura
de várias substâncias (por exemplo, pólvora), um microorganismo, um elemento de um
equipamento etc. 
A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada “patente de produto”.
Os modelos de utilidade, que não protegerão jamais processos, destinam-se a um tipo de produto,
qual seja o objeto de uso prático, ou parte deste.
Produto complexo designa-se por qualquer produto composto por componentes múltiplos
susceptíveis de serem dele retirados para desmontá-lo e nele recolocados para montá-lo novamente.
1.2 Processo: Quando o objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de
ordem técnica. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem uma série
de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao fim levarão a um resultado. 
Assim, quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado
técnico através da ação sobre a natureza, tem-se, no caso, uma patente de processo1. Assim, o
conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um
resultado (aquecer, acrescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse tipo de
patente.
Cabe ressaltar que as patentes de modelo de utilidade jamais serão de processo.
1.3 Aparelho: Refere-se à invenção que vem a ser na verdade um produto, cuja inclusão numa
reivindicação não ofenderia o requisito da unidade da patente.
Assim, seria possível reivindicar simultaneamente um produto e o aparelho para fabricá-lo.

1 Não existe até agora nas leis de patentes a proteção aos "processos mentais" como as equações, as técnicas de venda, etc. Segundo
a doutrina clássica, é necessária a ação sobre a natureza - fisicamente - para se ter um objeto patenteável. Veja-se acima, a noção de
utilidade industrial e, adiante, a noção das ideias em Direito Autoral. A noção de "processo" pode ser mais bem expressa pelo termo
"meio": são os agentes órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de um resultado. Vide Burst e
Chavanne, Droit de La Propriété Industrielle, Ed. Dalloz., nr. 47.
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1.4 Sistema: Um sistema é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo
organizado, significando “combinar”, “ajustar”, “formar um conjunto”. Um sistema consiste de
componentes, entidades, partes ou elementos que, devido à integração entre tais componentes
pode-se obter um fluxo de informações, matéria, energia, o que não seria obtido em suas partes
individuais.

2 – Qual o atual estágio desenvolvimento da tecnologia?

2.1 Conceito comprovado.

2.2 Laboratorial.

2.3 Protótipo testado.

2.4 Escala Piloto.

2.5 Escala de produção.

2.6 Testado no mercado.

 Conceito Comprovado: Estão determinados e fundamentados todos os conceitos teóricos
sobre a tecnologia e os resultados desejados a serem desenvolvidos. Estes são possíveis de se obter
nos próximos estágios de desenvolvimento, de acordo com teoria.

 
 Laboratorial: Está em pesquisa básica ou avançada de bancada laboratorial para averiguar

se o estágio anterior é apropriado para aplicação prática e confirmar os aspectos técnicos esperados.
Porém, ainda não está totalmente concretizada para teste.

 Protótipo Testado: Existe pelo menos um exemplar da tecnologia a ser desenvolvida, sendo
devidamente atendidos os aspectos técnicos com resultados positivos, de maneira que se demonstre
chegar aos resultados desejados inicialmente ou posteriormente experimentados.

 Escala  Piloto: É  possível  produzir  a  tecnologia  em  escala  inicial  ou  intermediária  de
produção  (scale  up),  ou  seja,  é  possível  a  reprodução  controlada  da  tecnologia,  obtendo  os
resultados desejados.

 Escala de Produção: É reproduzir a tecnologia em escala industrial, ou seja, já foi realizado
o escalonamento da produção, todos os problemas encontrados foram resolvidos e os resultados
estão conforme o desejado. A tecnologia está pronta para ser produzida industrialmente.

 Testado no Mercado: A tecnologia  já  foi  exposta  e/ou  aplicada  no  setor  econômico e
segmento do mercado ao qual a mesma é destinada, e apresentaram resultados positivos.

Fonte: Terminologias baseadas em consultas acadêmicas e publicações técnicas sobre o assunto.

3 - Quais as vantagens da invenção em relação às soluções existentes?

Escrever de forma clara e objetiva, apontando as vantagens alcançadas com a  invenção quando
comparado com as soluções existentes e disponíveis ao público, quer por patente, quer por
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conhecimento tecnológico revelado2.

3.1 Descrever o uso presente e futuro da invenção, ressaltando suas aplicações atuais e as possíveis
aplicações.
3.2 Descrever os problemas que a  invenção resolve ou vantagens que apresenta. Dê exemplos
como: Eficiência, Produtividade, Custo, Qualidade do produto, Redução de resíduos  etc.
3.3 Fazer uma comparação do presente invenção com a tecnologia atualmente utilizada. Em sua
descrição responda a perguntas como:

 Há produtos similares no mercado?
 Quais as vantagens desta nova tecnologia?

4 - Quais os requisitos/condições para a invenção funcionar? (Por exemplo: necessidade do uso de
um equipamento específico, mudança de uma planta industrial, importação de um insumo
específico, entre outros).
Definir o objeto da invenção. Definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e
precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em
relação ao estado da técnica; ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico
alcançado por exemplo: eficiência, produtividade, custo, qualidade do produto, redução de resíduos
etc.

5 - Descreva, quando conhecido, possíveis restrições técnicas, legais ou comerciais para o uso da
tecnologia.
Descreva as desvantagens e/ou limitações da invenção. Caso seja de seu conhecimento, relate de
forma objetiva as desvantagens e as limitações da invenção e onde se evidenciam estas limitações.

6 - Liste e faça um breve resumo das etapas e do tempo ainda necessários para o desenvolvimento
da invenção. Observar a escala de maturação descrita no item 2 acima.

7 - Qual o valor global de recursos financeiros empregados até o atual estágio de desenvolvimento
da tecnologia? E estime o valor de recursos para financiar eventuais atividades de pesquisa ainda
necessárias. 

Estime o valor necessário para financiar eventuais atividades restantes de desenvolvimento e de
pesquisa, se for o caso.

V – Aplicabilidade da Invenção

1 - Quais as aplicações da tecnologia? (Sempre que possível indicar as aplicações de interesse do
COMAER).
1.1. Descrever quais as aplicações diretas de interesse do COMAER são possíveis com esta
invenção. Apontar também para outras áreas de interesse tecnológico onde  esta invenção possa
contribuir com avanço na tecnologia.
1.2. Descrever detalhadamente a  invenção. Apresentar sua invenção com suficiência descritiva e
indique, quando for o caso, a melhor forma de execução. Dependendo da área de invenção,

2 Um  conjunto  de  conhecimentos  codificáveis  (informações)  e  não  codificáveis  (experiências)  que  podem  ser  aplicados
sistematicamente  a  atividades  produtivas”  (Schumpeter,  1963).  Teoria  geral  e/ou  estudo  sistemático  sobre  técnicas,  processos,
métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana (p.ex., indústria, ciência etc.) Técnica ou
conjunto de técnicas de um domínio particular Qualquer técnica moderna e complexa (Dicionário Houaiss).
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descrever a composição, processo de preparação, posologia, forma de administração, efeitos
adversos, direção do fluxo; e descrição detalhada das peças, das  etapas do processo, de  todas as
aplicações etc.

2 - O que faz esta tecnologia atrativa para o mercado?

2.1 Escrever de forma prática aquilo que torna a presente invenção atrativa e qual(is) nicho(s) de
mercado são sensíveis a este conhecimento tecnológico.

2.2 Descrever de forma objetiva o campo de aplicação da invenção. Identificar o setor técnico que a
invenção  se  refere,  utilizando  apenas  o  conceito  inventivo,  mesmo  que  a  patente  se  refira  a
invenções  interrelacionadas.  Exemplo:  novo  uso  do  equipamento,  processo  para  tratamento  de
efluentes, equipamento para ..... etc.

3 - A que tipo de indústria(s) se destina a invenção?

Relatar qual ou quais as áreas industriais se interessariam por esta invenção.

4 - Se conhecido, qual o nível de dificuldade para implementação da invenção na indústria?
Responda as seguintes perguntas:
4.1. É possível explorar a tecnologia com os equipamentos usualmente já instalados na indústria
alvo?
4.2. É necessário o desenvolvimento/uso de matérias-primas específicas?
4.3 No caso da invenção ser um produto, seu uso é dificultoso?
4.4 Há regulamentação legal específica que limite/restrinja a inserção e uso do produto no mercado?

5 - Liste possíveis empresas nacionais e/ou no exterior que possam se interessar em parcerias, na
fabricação ou utilização direta da tecnologia ou que possam ser usuárias finais da tecnologia.
Listar todas as áreas industriais que possam demonstrar interesse nesta tecnologia.

6 -  Estime o valor final dos produtos a serem obtidos a partir desta tecnologia. Basear-se em
similares existentes no mercado.

Caso sejam necessárias etapas complementares para o desenvolvimento da tecnologia, estabelecer,
em valores aproximados de mercado, artigos ou serviços similares ou equivalentes oferecidos pela
indústria concorrente, se existentes.

VI – Instituições Partícipes

1 - Participação de Titulares – ICT/Instituição/Órgão/Empresa

As informações sobre os participes são imperativas para o cumprimento das obrigações contratuais
e legais, estabelecendo a correta co-titularidade na patente, conforme o caso.

O somatório geral de participação dos titulares envolvidos na invenção deve corresponder a 100 %
do esforço dedicado para a invenção obtida.

1.1 Definem-se como Participe toda e qualquer ICT/Instituição/órgão/empresa que tenha
participado de alguma forma no processo inventivo em proporções objetivas de contribuição de
cada um deles, compondo os elementos descritos na tabela.

1.2 Se desejar, acrescentar o campo Partícipe X quantas vezes for necessário, um campo para cada
Partícipe.
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1.3  Utilizar um quadro, conforme apresentado abaixo, para explanar a forma de participação e a
contribuição a ser recebida. Pode ser definida pelo NIT/DCTA outra ferramenta para se identificar
esses fatores e suas composições.
Recomenda-se criar algum outro tipo de descrição. Fazê-lo na forma de anexo e referenciá-lo a este
campo.
Nesta descrição, faça-a de forma objetiva, conforme abaixo.

Forma de Participação Descreva a contribuição da Participação
1.1. Conhecimento
1.2. Recursos Humanos
1.3. Recursos Financeiros
1.4. Recursos Materiais

2 - Contribuição do(s) Inventor(es) Exclusivo(s) de cada ICT do COMAER

Este campo é destinado exclusivamente para as ICT do COMAER participantes na Criação
Intelectual.

Apresentar neste campo o nome de cada inventor, que tenha algum vínculo com a ICT do
COMAER, e a porcentagem de sua colaboração. Lembrar que esta porcentagem pode ser utilizada
na partilha dos benefícios financeiros advindos do licenciamento desta tecnologia quando
patenteada.

O somatório geral de contribuição dos inventores envolvidos deve corresponder a 100 % do esforço
de cada ICT do COMAER dedicado para a invenção obtida.

IMPORTANTE: Caso exista(m) Inventor(es) de outras instituições/órgãos/empresa, que
tenha(m) contribuído na criação intelectual, torna-se indispensável a formalização de
documento específico entre a ICT do COMAER e os demais partícipes para que se defina a
sua participação à medida que os resultados do projeto forem obtidos.

Para acrescentar uma linha ao Campo Contribuição do(s) Inventor(es) Exclusivo(s) de cada ICT do
COMAER, siga as mesmas orientações citadas no item 1.3 anterior.

3 - Foi firmado algum Instrumento Formal Específico entre os Partícipes?
Em caso afirmativo, anexar cópia do instrumento, indicando vigência, envolvidos etc.
4 - Houve algum Acordo/contrato de Propriedade Intelectual entre os Partícipes, estabelecendo a
titularidade dos direitos de patente, direitos sobre a exploração comercial ou outros?
Em caso afirmativo, anexar cópia do instrumento, indicando vigência, envolvidos etc.
5  - Para o desenvolvimento da tecnologia houve uso de materiais, informações e/ou processos
patenteados ou registrados por não-partícipes desta invenção?
Atentar para tipos de bens tangíveis e/ou intangíveis pertencentes a não partícipes públicos e
privados. Indicar se algum processo patenteado ou registrado por não-partícipes foi utilizado no
desenvolvimento do presente pedido de depósito de patente por um ou mais partícipes. Em caso
afirmativo, descrever como foi utilizado e qual (is) partícipe(s) utilizaram.
6 - Foi firmado algum Contrato de Cessão/recebimento/autorização para uso nesta pesquisa que
resultou no presente pedido de patente?
Em caso afirmativo, anexar cópia do instrumento, indicando vigência, envolvidos, etc.
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7 - Foram enviados protótipos ou amostras de material referente à pesquisa para algum outro
não-partícipe desta invenção?
Em caso afirmativo, descreva quem e em quais condições. Se houve algum documento que
comprove este envio, anexar uma cópia fotográfica do documento.

8 - Para prosseguir no desenvolvimento da invenção, é necessária a participação de mais algum
partícipe?
Em caso afirmativo, descrever qual a necessidade de participação deste partícipe, a forma pela qual
estará participando e como participará.
Utilizar  um quadro, conforme apresentado abaixo, para explanar a forma de participação e a
contribuição a ser recebida. Poderá ser definida pelo NIT/DCTA outra ferramenta para se identificar
esses fatores e suas composições.
Recomenda-se criar algum outro tipo de descrição. Fazer na forma de anexo e referenciá-lo neste
campo.
Nesta descrição, fazer de forma objetiva, conforme abaixo.

Forma de Participação Descreva a contribuição da Participação
1.1. Conhecimento
1.2. Recursos Humanos
1.3. Recursos Financeiros
1.4. Recursos Materiais

VII - Busca de Anterioridade

Antes mesmo  de se comunicar e solicitar  o pedido de patente, é imprescindível que se faça uma
busca de anterioridade. Efetua-se tal busca selecionando algumas palavras-chave relacionadas como
a  invenção, e então, selecionam-se Bancos de Patentes na esfera nacional e internacional. Esse
procedimento é necessário para a verificação do que já foi patenteado sobre determinada matéria
científica ou tecnológica. 
A rigor, recomenda-se fazê-la durante todas as fases de desenvolvimento do projeto. Essa busca
pode ser:
Busca Individual: é aquela realizada pelo próprio interessado em bancos de patentes, nacionais ou
internacionais, que são bancos de dados contendo grande número de patentes; e
Busca Isolada: é aquela solicitada pelo próprio interessado, porém, é realizada pelo corpo técnico
do CEDIN – Centro de Documentação e Informação do INPI.
A importância da busca de anterioridade é avaliar preliminarmente se a invenção proposta cumpre
os requisitos de patenteabilidade, ou quais sejam: novidade, ato ou atividade inventiva e aplicação
industrial. Além disso, a busca permite identificar e  apontar o DIFERENCIAL da invenção em
relação ao estado da técnica. Estes argumentos são imprescindíveis para a redação de um pedido de
patente.

1 - Bases de Patentes que pode ser pesquisadas:

1.1 Derwent Innovations Índex –  DII (Portal Capes): Incorpora as informações importantes de
patentes do Derwent World Patents Index com as informações de citações de patentes do Derwent
Patent Citation Index. Este recurso proporciona aos pesquisadores uma visão abrangente sobre o
mercado global em todas as categorias: engenharia química, elétrica, eletrônica e mecânica.
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Informações e codificações descritivas adicionais permitem aos usuários dominar a importância de
uma patente e suas relações com as outras patentes. Os usuários podem executar buscas eficientes
de patentes e citações a partir da área de trabalho, sem a necessidade de serem especialistas na
busca de patentes. O Portal Capes oferece gratuitamente este acervo para pesquisa por meio da
página eletrônica da Biblioteca do ITA.

1.2 Outras Bases de Pesquisa de Patentes: Pode-se realizar pesquisa de patentes em diversos Bancos
de Patentes gratuitos e que se encontram disponíveis pela Internet. Diversas agências internacionais
disponibilizam essas informações para a realização de busca prévia sobre matéria patenteada. Tanto
no Brasil como no exterior, esta busca prévia ao depósito ajuda a evitar que se deposite pedido de
patente de invento que já tenha sido feito. Ressaltamos que este procedimento é uma excelente
fonte de informações tecnológicas, permitindo o conhecimento do estado da técnica, naquela área
tecnológica.

IMPORTANTE: Anexar cópia(s) da(s) patente(s) encontrada(s) com o número de depósito e
resumo. Apresente a(s) diferença(s) da invenção comunicada em relação à(s) patente(s)
encontrada(s). Relate-as por ordem decrescente de relevância, apontando as bases
pesquisadas.

2  -  Publicações Acadêmicas e Afins (Artigos Científicos, Teses, Dissertações, Trabalhos em
Congressos, Seminários etc.).
Anexar cópia(s) da(s) publicação(ões) encontrada(s) cujo conteúdo seja semelhante ou próximo à
invenção comunicada. Apresentar a(s) diferença(s) existente(s) em relação à invenção comunicada.
Relatá-las por ordem decrescente de relevância.

3 - Diferenças da Invenção proposta em relação ao Estado da Técnica.

Anexar uma descrição detalhada das diferenças, vantagens e desvantagens da invenção comunicada
em relação às já existentes. Apresentar uma descrição técnica detalhada da invenção, destacando as
vantagens, os benefícios, as conveniências, obtidas a partir da invenção.

VIII – Assinaturas

1  - TODOS os inventores devem assinar este campo e rubricar todas as demais páginas do
formulário. Colocar sob a linha contínua para a assinatura o nome por extenso do
inventor/pesquisador. 
Se desejar, acrescentar o campo DO(S)     INVENTOR(ES) quantas vezes for necessário, um campo
para cada Inventor.
2 - No campo “Declaração do Elo ou suplente de Inovação da ICT solicitante ou Mediador da OM”,
preencher o nome completo do Elo de Inovação ou do Mediador da OM, assinando este campo e
rubricando todas as demais páginas.
3 - No campo “Despacho do Comandante/Chefe/Diretor de ICT ou outra OM”, deve-se assinar,
datar e rubricar todas as demais páginas do formulário. 

IMPORTANTE: Na hipótese de haver mais de uma ICT do COMAER partícipe na invenção
proposta, estes campos devem ser previstos (em branco) para que outras ICT do COMAER
envolvidas no processo possam preencher e assinar também.
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