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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2022- PRPGI/IFBA

                   
                                                                     Regulamenta as orientações para solicitação de pedidos de

proteção de Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, Programas de Computador, Marcas, Desenho
Industrial e Topografia de Circuito Integrado no âmbito do Instituto Federal da Bahia e dá outras

providências.

 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (PRPGI), no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela  Portaria nº 968, de 10 de março de 2021 e,

Considerando a necessidade de orientar os pesquisadores voltados à execução da Política de Inovação,

RESOLVE:

Regulamentar, no âmbito do Instituto Federal da Bahia, as orientações para solicitação de pedidos de
proteção de Patentes de Invenção (PI) e Patentes de Modelos de Utilidade (MU), Programas de Computador,
Marcas, Desenho Industrial e Topografia de Circuito Integrado.

 

CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES PRELIMINARES

 

Art. 1º A presente Instrução Normativa dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no processo de
comunicação de invenção e solicitação de pedidos de proteção de Patentes de Invenção, Modelos de
Utilidade, Programas de Computador, Marcas, Desenho Industrial e Topografia de Circuito Integrado no
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  da Bahia (IFBA).

 

Art. 2º O IFBA detém a propriedade industrial das invenções e dos modelos de utilidade e de outras
tecnologias, bem como de resultados tangíveis de pesquisa, obtidos ou alcançados, total ou parcialmente, por
membros da sua comunidade acadêmica em atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão, quando a
invenção for resultante de atividades realizadas com a utilização, cumulativamente ou não, de suas
instalações, recursos financeiros, materiais ou equipamentos, dados, informações e conhecimentos de
qualquer natureza. 

Parágrafo único. A criação realizada no curso de uma pesquisa financiada ou em parceria com terceiros terá
sua propriedade atribuída segundo o estabelecido no instrumento jurídico firmado, obedecida a legislação
vigente.
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Art. 3º Antes de solicitar a proteção, o inventor deverá observar, além desta Instrução Normativa, a Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, as Instruções Normativas INPI nº 30 e 31 de 2013 e a Resolução INPI nº
187/2017.

 

CAPÍTULO II 
DA COMUNICAÇÃO DE INVENÇÃO

 

Art. 4º As criações e produções científico-tecnológicas oriundas do IFBA, passíveis de proteção através de
registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), deverão ser comunicadas à Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), em específico, ao Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT), ora intitulado  Departamento de Inovação (DINOV). 

§ 1º A comunicação das criações e produções inicia através da manifestação de interesse ou informações do
pesquisador/inventor via e-mails institucionais do DINOV (inovaifba@ifba.edu.br e dinov.rei@ifba.edu.br).
Após esclarecimentos das informações e análise da manifestação de interesse do inventor em relação a qual o
tipo de pedido de proteção de PI, é seguido o fluxo, mediante abertura de processo administrativo sigiloso no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) pelo DINOV. 

§ 2º Na ocasião do inventor ser usuário externo, deverá seguir o seguinte  procedimento:

I - Acessar o Cadastro de Usuário Externo do IFBA (Clique aqui), preencher os Dados Cadastrais necessários
e informar ao DINOV, via e-mail, para que  o cadastro seja liberado. 

§ 3º O processo no SEI também poderá ser aberto pelo inventor, caso o mesmo tenha familiaridade com o
procedimento.  

 

Art. 5º O processo aberto pelo DINOV no SEI será classificado em Nível de Acesso “Sigiloso”, e somente os
usuários autorizados pelo DINOV terão acesso. 

 

CAPÍTULO III
DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Art. 6º  Junto ao processo aberto pelo DINOV deverão ser anexados os seguintes documentos: 

I - Formulário de Tecnologia, preenchido e assinado pelo inventor responsável;

II - Termo de Sigilo e Confidencialidade com o nome da tecnologia e assinado por todos os inventores;

III - Formulário "Cadastro de inventor" preenchido e assinado por cada inventor.

 

Art. 7º Caso a invenção tenha sido devolvida em parceria com outra Instituição ou Empresa, deverá ser
estabelecido entre as partes e também juntados ao processo os seguintes documentos:

I - Termo de convênio/cooperação/parceria entre as Instituições;

II - Acordo de Propriedade Intelectual entre as Instituições;

mailto:inovaifba@ifba.edu.br
mailto:dinov.rei@ifba.edu.br
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
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III - Plano de trabalho (se houver). 

 

Seção I
Patente de Invenção e Modelo de Utilidade

 

Art. 8º O processo de comunicação de Patente de Invenção e Modelo de Utilidade deverá, ainda, ser
acompanhado dos seguintes documentos:

I - Minuta de redação de pedido de patente (documento externo, obedecendo os normativos 30 e 31/2013 e
modelos INPI);   

II - Resumo;

III - Relatório Descritivo; 

IV - Reivindicações; 

V - Listagem de Sequências, se for o caso;

VI - Desenhos, se for o caso. 

 

Seção II
Programa de Computador

 

Art. 9º O processo de comunicação de Programa de Computador deverá, ainda, ser acompanhado dos
seguintes documentos:

I - Manual do programa de computador (contendo telas, funcionalidades e especificidades);  

II - Relatório da criptografia do texto ou do arquivo que contenha o código-fonte;

ou Relatório da criptografia do texto ou do arquivo que contenha o código-fonte comentado, memorial
descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à
absorção da tecnologia.

 

Seção III
Marcas 

 

Art. 10. O processo de comunicação de Proteção de Marcas deverá, ainda, ser acompanhada dos seguintes
documentos e/ou atender às seguintes exigências: 

I - Relatório destacando a necessidade e a função da marca (obedecendo critérios estabelecidos pelo governo
federal no que tange à marcas e aos critérios estabelecidos pelo INPI);

II - Ter cunho comercial.
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Seção IV
Desenho Industrial

 

Art. 11. O processo de comunicação de Desenho Industrial deverá, ainda, ser acompanhado dos seguintes
documentos:

I - Relatório Descritivo;

II - Reivindicações;

III - Figuras.

 

 Seção V
Topografia de Circuito Integrado

 

Art. 12. O processo de comunicação de Topografia de Circuito Integrado deverá, ainda, ser acompanhado dos
seguintes documentos:

I - Relatório da descrição da topografia (circuito integrado relativo à topografia requerida.) e de sua função;

II - Desenhos/fotos da topografia.

 

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO

 

Art. 13. Caberá ao DINOV realizar a conferência das informações prestadas no processo, bem como as
demais análises pertinentes à invenção.

§ 1º  Na ocasião das informações prestadas no processo estarem incompletas ou serem identificados eventuais
impedimentos à continuidade, a comunicação será devolvida ao proponente para ajustes e possíveis
encaminhamentos para a sequência do processo de solicitação junto ao DINOV. 

§ 2º Na ocasião da comunicação ser realizada em conformidade e na ausência de impedimentos, será dada
continuidade ao processo. O proponente será comunicado do prosseguimento do processo de proteção
intelectual.

 

Art. 14. Após o pedido de proteção de propriedade Intelectual acima referenciados, o Departamento de
Inovação, via Coordenação de Propriedade Intelectual se encarregará de: 

I - Encaminhar o pedido de proteção de PI para avaliação às cegas aos pareceristas had hoc do quadro de
consultores indicados pelo DINOV e/ou pelo COMITÊ DE INOVAÇÃO preferencialmente da área da
tecnologia, para análise de pertinência e viabilidade dos pedidos;

II – Dar ciência aos inventores do teor do parecer mencionado no I;
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III – Caso parecer seja favorável, a chefia do Departamento autorizará o prosseguimento do pedido de
proteção; 

IV – Adotar os procedimentos para o pagamento da GRU junto aos setores competentes do IFBA para o fim
específico; 

V – Realizar a revisão da documentação e das informações encaminhadas pelo inventor do respectivo pedido
de proteção. Caso apresente inconsistências ou necessidade de complementação será solicitado pelo
Departamento de Inovação antes de realizar o peticionamento junto ao INPI;

VI – Com os documentos aptos, seja pela pertinência ou regularização e com a GRU devidamente paga será
realizado peticionamento eletrônico no INPI;

VII - Anexar no processo o protocolo disponibilizado pelo INPI ao inventor; 

VIII - Comunicar ao inventor por meio de e-mail e SEI a efetivação do peticionamento e o número de
registro deste processo junto ao INPI;

IX - Realizar o acompanhamento do pedido junto ao INPI, bem como informar ao inventor acerca de
eventuais exigências do INPI e solicitar o cumprimento. 

 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 15. As dúvidas e informações frente ao andamento do processo de solicitação do registro deverão ser
feitas via e-mail.

Art. 16. Caso sejam feitas exigências pelo INPI o DINOV informará aos inventores via SEI e e-mail, que
deverão realizar o cumprimento dentro do prazo estabelecido pelo departamento. 

Art. 17 Cabe ao/s inventor/es a instrução dos processos na área técnica, e ao DINOV o apoio no que se refere
ao cumprimento dos requisitos formais previstos nas Instruções Normativas INPI nº 30 e 31 do INPI.

Art. 18. Caso não haja cumprimento das exigências formuladas o pedido poderá ser arquivado
definitivamente pelo INPI, nos termos do art. 36,  § 1º da Lei 9.279/1996. 

Art. 19. O IFBA se reserva o direito de contratar, transferir, vender, licenciar ou realizar qualquer forma de
acordo com terceiros, visando a melhor forma de exploração dos direitos de propriedade industrial,
observados os limites de sua coparticipação.

Art. 20. A obrigação de confidencialidade e sigilo de informações estende-se a todo o pessoal com qualquer
envolvimento no processo até a data de obtenção do privilégio de proteção.

Art. 21. Casos omissos serão decididos pelo DINOV IFBA.

 
 

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 27/10/2022, às 20:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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informando o código verificador 2153456 e o código CRC 20CE5E5C.


