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Instruções Gerais de Preenchimento 
 
Este formulário deverá ser utilizado pelos colaboradores e pelas empresas incubadas da 
Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS para promover a comunicação 
da criação de propriedade intelectual e de sua autoria. 
Deverão ser fornecidas, obrigatoriamente, todas as informações solicitadas nos itens 2 a 7, sob 
pena de indeferimento do pedido apresentado, bem como o Item 8 nos casos pertinentes. 
 
Após recebimento deste formulário e do material complementar exigido, a sua comunicação 
será oficialmente protocolada no NIT Veja a última página deste formulário para instruções 
acerca de como submeter esta documentação. 
 
 
1 - Título da Invenção (Máximo de 256 caracteres): 

 
2 - Resumo (Máximo de 1024 caracteres):  
Breve descrição da invenção e de como ela seria usada comercialmente, seja ela uma nova 
composição da matéria, um novo processo, um novo dispositivo ou aparato. Indique 
sucintamente qual a sua função, que problemas ela atende ou resolve, como ela é melhor do 
que as demais. 
 

 
Assegure-se também de anexar a este formulário uma descrição abrangente da tecnologia, 
incluindo descrição dos resultados experimentais, gráficos, figuras e/ou tabelas que dão 
suporte às suas conclusões e usos demonstrados. Sinta-se à vontade para acrescentar 
declarações curtas indicando outros usos possíveis, conceituais, em acréscimo aos que você já 
demonstrou. O ITEP/OS é incapaz de revisar o estado da técnica e providenciar a proteção 
intelectual sem uma descrição detalhada da invenção. 
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3 – Limitações (Máximo de 1024 caracteres por campo): 
 
Por favor, enumere brevemente as limitações conhecidas da invenção e como, porventura, elas 
poderiam ser superadas. 
 

Limitações Possíveis Formas de Superação 

      
 

      

 
4 – Inventores: 
Quantidade de inventores participantes desta pesquisa 
 

 
5 – Financiamento: 
Como o trabalho que levou à invenção foi financiado? É preciso indicar detalhadamente 
eventuais órgãos e empresas envolvidos, datas, valores investidos, tipo de acordo, contrato ou 
convênio, número de documento ou processo, bolsas, etc. 
 

Instituição Detalhes do Financiamento 

            
  

            

            

            

            

 
6 – Potenciais Interessados (Opcional): 
 
Indique instituições que apresentam ou poderiam apresentar interesse na invenção. Informe o 
nome da instituição e telefone, e-mail e endereço (incluindo o nome e cargo do eventual 
contato, se houver). 
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Instituição Informações de Contato 

            

            

            
  

            

            

 
7 – Informações Complementares (Obrigatório – Preencha Todos os Campos): 
 
7.1 - Indique:  
 

A. Quando foi concebida a invenção?       
 

B. Isso foi documentado?        
 

C. Em caso afirmativo, onde?       
 

7.2 - Essa invenção foi reduzida a uma prática? 

 
7.3 - As respectivas páginas no(s) caderno(s) de laboratório foram testemunhadas? 

 
7.4 - Cite a primeira publicação escrita em que um inventor aparece como autor e que 
contenha informação suficiente para que uma pessoa qualificada na arte deste campo possa 
compreender e utilizar a invenção, incluindo teses e dissertações, além das datas relativas a 
defesas e depósito na biblioteca. Em caso de defesa em sigilo, indicar o fato e anexar 
documentação pertinente. 
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7.5 - Primeira comunicação oral por um dos inventores de informação suficiente para que uma 
pessoa qualificada na arte deste campo possa compreender e utilizar a invenção (isto inclui 
descrição da tecnologia para indivíduos externos ao ITEP/OS). 

 
7.6 - Apontar publicações ou comunicações previstas, indicando tratar-se de trabalho 
submetido e/ou já aprovado. 

 
7.7 - Indique onde a documentação da invenção (cadernos de laboratório, cadernos de campo) 
está fisicamente localizada e forneça os nomes de arquivo, numeração de cadernos, 
numeração de páginas, etc. que são necessárias para localizar essa documentação. Observe 
que todos os cadernos de laboratório são de propriedade do ITEP/OS. 

 
7.8 - Algum material biológico ou de outra natureza usado nessa invenção foi obtido de fora do 
ITEP? Em caso afirmativo, descreva os materiais e cite as suas fontes e os acordos assinados 
para obtê-los.  

 
7.9 - Forneça referências completas de quaisquer publicações ou patentes da sua autoria ou 
da autoria de terceiros que podem descrever invenção semelhante (sugere-se o uso, pelo 
menos, do Portal Periódico CAPES – o qual serve tanto para a literatura acadêmica quanto 
para patentes). 
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8 – Resumo para comunicação de: material sujeito a direitos de autor, software, tecnologia de 
cultivares/variedades de plantas, hibridomas ou anticorpos não-terapêuticos.  
(Máximo de 1024 caracteres):  

 
Submissão do Formulário: 
 
Preencher, imprimir e acrescentar anexos, colocando todo o material em envelope opaco 
selado marcado "CONFIDENCIAL" e enviá-lo diretamente à atenção do Coordenador do NIT-
ITEP/OS 
 
 
Declaro que todas as informações contidas neste formulário e seus anexos são verdadeiros, 
bem como que todos os inventores estão cientes e de acordo com as mesmas.  
 

 
 
 
 
 

Recife, ____ de ___________ de _______ 
 

 
 

________________________________________ 
 

Inventor Responsável Pelo Preenchimento 
 

 
 

 

 

 


