APOIO:

AUTOR(ES)

PROCESSO DE DEPÓSITO DE PATENTE - NIT IF GOIANO

Preencher o formulário
de Notificação de
Invenção (Atenção
para os dados dos
aurtores)

Solicitação de
Depósito de
Patente

Retorno ao(s) autor(es)
com dados encontrados
no estado da técnica.

Espera pelo feedback
do(s) autor(es) com as
informações solicitadas
em relação ao estado da
técnica.

Formulário de
Notificação de
Invenção

Atende aos
requisitos de
patenteabilidade?

Preencher e assinar o
Termo de Participação dos
autores que fica no final do
formulário principal.

TRAMITAÇÃO DO REGISTRO

Emitir a GRU
para pagamento

INPI: emissão
da GRU

Não

Sim

Encaminhar
pedido de
pagamento ao
financeiro

Encaminhar a
CIT

Busca de
Anterioridades
do Pedido, a
partir dos dados
informados no
formulário.

Solicitação de Pedido
de Patente
é arquivado

NIT inicia a fase da
redação de
patentes

Estado da técnica é tudo
aquilo tornado público antes
da data de depósito do pedido
de patente por qualquer meio,
segundo a Lei 9.279/96.

Revisão da
redação do
pedido

Abrir processo no
SUAP

Não

Relatório
Descritivo

Reivindicações

Desenho
(se for o caso)

Resumo

Aguardar pagamento
para proceder
Depósito

GRU paga ?

Sim
Acessar o
e-Patentes para
realizar o depósito.

Anuidade do pedido
de patente: a partir
do segundo
aniversário do pedido

A partir da emissão da
Carta Patente será paga
a anuidade da patente.

Pedido de exame:
pagamento único
em até 36 meses
após o depósito

O NIT encaminha, por
e-mail, a notificação
sobre o depósito de
patente

O NIT e os
autores
acompanham a
RPI
semanalmente

Revista Semanal
da Propriedade
Industrial - RPI

INPI:
e-Patentes

Resposta a possíveis
exigências formais e/ou
técnicas no decorrer do
prazo de análise do
pedido.

Exigências quanto à
formatação da redação, ao
estado da técnica, à
novidade, etc.

O INPI emite na hora o
número do pedido de
patente.

Emissão da
carta-patente ou
Indeferimento do
pedido

Válido até 10 anos
após o depósito.

FIM

