
QUESTIONAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DO EMAIL 

edital@inova.unicamp.br 

 

 

1) Os pagamentos serão feitos por etapas, condicionadas ao sucesso de cada 

uma? Assim, se o projeto parar em uma das etapas antes do final, o valor 

total deverá pago ou somente deverá ser realizado o pagamento 

proporcional a etapa? 

 

Resposta: O pagamento deverá ser realizado por etapa cumprida: 

Acesso à tecnologia;  

Finalização dos Estudos Pré-Clínicos, toxicológicos e adequação da forma 

farmacêutica;  

Finalização dos Estudos Clínicos Fase 1;  

Finalização dos Estudos Clínicos Fase 2;  

Finalização dos Estudos Clínicos Fase 3;  

Obtenção do Registro do produto junto aos órgãos regulatórios;  

Lançamento do Produto no mercado. 

 

2) O pedido de patente BR102015015356, depositado pela Unicamp em 

25/06/2015, serviu de prioridade para o depósito do pedido internacional 

PCT/BR2016/000061 em 21/06/2016 que foi publicado como WO2016205908 

em 29/12/2016 com o relatório de pesquisa internacional. 

De acordo com a Opinião Escrita da Autoridade responsável pela pesquisa 

internacional do PCT (documento anexo), as reivindicações 1 e 2 do pedido 

WO2016205908 não apresentam novidade nem atividade inventiva, frente 

aos documentos D1-D6, a reivindicação 3 atende aos requisitos de 

patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) e as 

reivindicações 4 e 5 caracterizam método terapêutico e não são passíveis 

de proteção por patente de invenção, por exemplo, no Brasil e Europa. 

Foi requerido o Exame Preliminar Internacional junto ao PCT? Em caso 

afirmativo, tal opinião será considerada a opinião escrita da autoridade 

responsável pelo exame preliminar (IPEA). Nesse caso, o requerente teria 

até 25/04/2017 para apresentar resposta ao IPEA. 

A Unicamp apresentou manifestação com emendas às reivindicações junto 

ao PCT de modo a superar à opinião de que as reivindicações 1 e 2 não 

apresentam novidade frente ao documento D1 nem atividade inventiva 

frente os documentos D1-D6? 

Poderiam compartilhar tal manifestação para nossa avaliação? 

 

Resposta: A estratégia adotada foi a de não solicitar Exame Preliminar 

Internacional do PCT (IPEA) adotando melhorias e/ou modificações no QR ou 

Relatório Descritivo e/ou esclarecimentos, se adequado,  no momento de 

entrada em Fases Nacionais. 
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