Guia do
Inventor
Agência de Inovação Inova Unicamp

Dedicado aos Docentes e Pesquisadores
Inovadores

Este conteúdo é dedicado aos docentes e pesquisadores
inovadores que são, ou desejam ser, inventores. Nosso
objetivo é ampliar seu conhecimento sobre o apoio que a
Agência de Inovação Inova Unicamp oferece, rumo à
inovação. Além do breve relato dos serviços disponíveis,
modelamos as informações em formato de perguntas &
respostas para que este material seja um guia consultivo.

Quem somos?

Somos uma agência de inovação dedicada a gerar
valor através da identiﬁcação de oportunidades de
exploração do potencial de uma tecnologia da
Unicamp. Somos um meio para apoiar projetos de
colaboração com empresas e para chegar a parceiros
e investidores. Apoiamos a comunidade Unicamp na
deﬁnição das melhores estratégias de proteção do
resultado de sua pesquisa e de condução das negociações de transferência de tecnologias. Favorecemos o
empreendedorismo e a formação de startups por
meio de processos de incubação na Incamp. Gerenciamos o Parque Cientíﬁco e Tecnológico da Unicamp,
que é dedicado a abrigar laboratórios de inovação da
indústria em parceria com a Universidade, além de
startups, a ﬁm de promover o desenvolvimento do
ecossistema regional de inovação.
Venha nos fazer uma visita.

Nossa vocação

Conectar pessoas – ideias – benefícios - patentes de
invenção - know-how - software - expertise técnica e de
negócio. Combinar necessidades às soluções. Tornar
ciência em realidade para o mercado. Disseminar a
cultura de propriedade intelectual e apoiar ações de
empreendedorismo e inovação.

Nossos Valores

Respeito às pessoas • Comprometimento • Excelência
Cooperação • Integridade

O que nos diferencia

Nossa atuação junto aos pesquisadores e parceiros
empresariais, que preza pelos serviços altamente
especializados e experiência de negócio. Nossa rede
de relacionamento, capaz de promover conexões
bem-sucedidas. Nossa atuação em associações
formadas por empresas inovadoras. Nossos proﬁssionais altamente capacitados e processos internos
transparentes e otimizados.
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A PoLitica de
Propriedade
Intelectual
da Unicamp
Conheça a Política que rege a Unicamp
Deliberação
CONSU-A-016/2010,
de
30/11/2010. É responsabilidade de cada um
segui-la.

GOVERNANÇA
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Orientar
Orientar os interessados da comunidade
universitária nas questões relativas à PI.
Responsabilizar-se pela disseminação da
cultura de PI
Promover a cultura na UNICAMP entre professores, docentes, pesquisadores e alunos de
graduação e pós-graduação.
Responsabilizar-se pela proteção legal
Assegurar a adequada proteção e estratégia
da PI.
Responsabilizar-se pelo licenciamento da PI
Empenhar esforços para transferir a tecnologia para empresa ou órgão público capaz de
explora-la comercialmente.
Divulgar e manter website
Manter disponível para consulta as informações sobre Política, Normas, Procedimentos da
UNICAMP relativos a PI.
Apoiar as Unidades de Ensino e Pesquisa e
demais instâncias e Órgãos da UNICAMP
Apoiar na implantação e uso dos procedimentos e instrumentos de propriedade intelectual.

PRINCÍPIOS
POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Criar ambiente favorável
Contribuir para um ambiente favorável à
geração de novo conhecimento e a sua
transferência para a sociedade.
Promover a PI e sua exploração
Promover desenvolvimento da relação da
UNICAMP com setores público e empresarial.
Assegurar recompensa à UNICAMP e aos
Pesquisadores
Assegurar a adequada recompensa pela
Exploração de inovações baseadas em sua PI.
Assegurar proteção legal e sigilo da PI
Assegurar que as medidas de proteção legal e
sigilo da PI sejam tomadas em consonância
com a Missão da UNICAMP na inovação e na
consequente transferência da tecnologia
buscando sempre maior benefício social.
Buscar a solução de conﬂitos de interesse e
daqueles relativos ao sigilo
Buscar a solução de conﬂitos de interesse e
aqueles relativos ao sigilo em relação a PI da
UNICAMP considerando legislação aplicável,
valores, missão e objetivos institucionais.
Assegurar, sempre que houver parceria,
formalização contratual e proteção da PI da
UNICAMP
Assegurar que as atividades de pesquisa em
parceria ou colaboração com terceiros sejam
previamente formalizadas por instrumentos
jurídicos adequados, nos quais a PI da
UNICAMP esteja adequadamente protegida.

conhecendo
mais sobre A
Propriedade
Intelectual
A propriedade intelectual (PI) compreende
toda e qualquer criação da mente humana.
Propriedade porque é visto como uma
mercadoria negociável. Intelectual porque é
uma produção criativa.

A ABRANGÊNCIA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual compreende
propriedade industrial, direito de autor e
proteção sui generis. Os destaques em negrito
são formas, as quais a Inova Unicamp, apoia
seus professores e pesquisadores.
A propriedade industrial abrange:
a) Patentes que protegem as invenções
b) Marcas, nomes e designações empresariais
c) Desenhos e modelos industriais
d) Indicações geográﬁcas
e) Segredo industrial e repressão à concorrência desleal
O direito autoral abrange:
a) Direitos de autor
• obras literárias, artísticas e cientíﬁcas
• programas de computador
• descobertas cientíﬁcas
b) Direitos conexos abrangem as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções
dos artistas executantes, os fonogramas e as
emissões de radiodifusão
A proteção sui generis abrange:
a) Topograﬁas de circuitos integrados
b) As cultivares
c) Conhecimentos tradicionais

COMO PROCEDER CASO TENHA
DESENVOLVIDO ALGO
POTENCIALMENTE INÉDITO E COM
APLICAÇÃO INDUSTRIAL?

Deverá sempre contatar a Agência de Inovação
Inova Unicamp. Proﬁssionais especializados
irão conduzir sua tecnologia. Acesse nosso site
(www.inova.unicamp.br) ou envie um e-mail
para patentes@inova.unicamp.br.

QUANDO A UNICAMP É DETENTORA
DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL (TITULAR)?

Sempre que houver participação de um
professor, pesquisador, funcionário ou aluno
de graduação e pós-graduação ou ainda
quando tiver sido usada qualquer infraestrutura da Universidade. Em todos os casos os
autores ou inventores deverão ser reconhecidos como tal.

E, CASO TENHA DESENVOLVIDO EM
COLABORAÇÃO COM UMA EMPRESA OU
INSTITUIÇÃO DE PESQUISA, COMO FICA
A TITULARIDADE?

Para os casos de parceria as condições de
Propriedade Intelectual deverão ter sido
previstas em contrato ou convênio e, neste
caso, poderá haver a cotitularidade ou seja, o
reconhecimento das partes como detentores
do direito de propriedade intelectual.
Como ﬁca a situação da PI caso a colaboração
com terceiros não tenha um convênio prévio?
Neste caso, durante a comunicação de
invenção ou de proteção de qualquer outro
tipo de propriedade intelectual, os proﬁssionais da nossa Agência conduzirão o caso para
apoiá-lo na regularização.

QUEM NEGOCIA AS CONDIÇÕES DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL?

A negociação das condições de PI e de licencia-
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mento é uma atribuição da Diretoria de
Parcerias da Agência de Inovação da Unicamp.
Temos proﬁssionais especializados para
atendê-los e intermediar essas questões. Entre
em contato por parcerias@inova.unicamp.br.

Premio
Inventores
O reconhecimento
do Papel
de Destaque
A Unicamp reconhece a importância e o
impacto positivo dos inventores da Universidade para a sociedade e para a ciência. A patente
já é relevante por si só como fonte de informação tecnológica, além de ser matéria-prima
para gerar valor para a sociedade quando
transferida para um parceiro comercial capaz
de inseri-la no mercado.
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Conheca todos
os nossos
Servicos para
os Inventores
• Proteção de tecnologias (patente, desenho
industrial, software e cultivar) e marcas.
• Gestão da Propriedade Intelectual incluindo
manutenção do portfólio de patentes.
• Transferência de tecnologia (identiﬁcação de
oportunidades, negociação e contratos)
• Ações de estímulo ao empreendedorismo a
partir do portfólio de patentes da Unicamp ou
de uma pesquisa desenvolvida no laboratório
• Disseminação da Cultura de Propriedade
Intelectual

Queremos desta forma incentivar e estimular
os professores e pesquisadores a encontrarem
uma solução tecnológica para um desaﬁo
existente.

Marca do Prêmio Inventores
Unicamp, que reconhece os
destaques da universidade.

Anualmente nossos
inventores
são
reconhecidos,
em
evento solene com
as autoridades da
Universidade,
por
seus trabalhos de
excelência
que
resultam
em
patentes
concedidas,
transferência
de
tecnologia
e
produto no mercado
e
unidade
de
destaque
em
número de patentes
no ano.

PATENTE
DE INVEncaO
COMO COMUNICAR UMA NOVA
INVENÇÃO?

Por meio de nosso formulário online de
comunicação de invenção da Unicamp disponível em nossa página. É simples, fácil e permite
anexar documentos relacionados. Para
esclarecimentos: patentes@inova.unicamp.br

COMO É FEITA A ANÁLISE DE
PATENTEABILIDADE?

Um dos analistas de inovação tecnológica que

compõe a equipe técnica da Diretoria de
Propriedade Intelectual será responsável por
sua invenção.

por isso, depositar patentes não impede em
nada a produção acadêmica.

A análise se inicia com uma entrevista técnica.
A partir daí é feito o levantamento de anterioridade em bases de patentes, de artigos cientíﬁcos e de outras bases de busca. Caso os
requisitos de patenteabilidade sejam cumpridos, a tecnologia segue para as etapas de
deﬁnição da estratégia de redação, redação da
patente, depósito junto ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) ou em outros
escritórios oﬁciais no exterior, seguido pela
disponibilização do material de marketing da
patente (perﬁl tecnológico) para ampla
divulgação.

QUANDO UMA PATENTE DE INVENÇÃO
É INTERNACIONALIZADA?

QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE
PATENTEABILIDADE DE UMA INVENÇÃO?

Para sua tecnologia ser patenteável, deve
atender os requisitos: novidade absoluta,
atividade inventiva e aplicação industrial, além
de ter suﬁciência descritiva.

COMO FAÇO SE PRETENDO PUBLICAR
UM ARTIGO CIENTÍFICO OU DIVULGAR
MEUS RESULTADOS E AINDA NÃO
PROTEGI MINHA TECNOLOGIA?

Esta pergunta é frequente. Recomendamos
que o depósito da patente ocorra antes da
publicação ou de qualquer outra forma de
divulgação. Para isso, frequentemente os
pesquisadores se programam para elaboração
do artigo e da patente, em paralelo.
Caso haja necessidade de realizar exame de
qualiﬁcação ou defesa e os resultados ainda
não estiverem protegidos, converse com seu
orientador, pois existe a alternativa de realizar
a defesa pública em sigilo, ou seja, todos os
participantes são convidados a assinar um
Termo de Conﬁdencialidade. Um procedimento muito comum na Unicamp.
Os inventores mais produtivos são aqueles
também com altíssima produção acadêmica,

A internacionalização de um pedido de patente
é uma decisão estratégica de negócio. Para
aumentar a chance de sucesso de transferência de uma patente destinada para mercados
globais ou para empresas que operam em
outros países a internacionalização é
fundamental.
O depósito via PCT (Tratado em Matéria de
Patentes) é uma alternativa de internacionalização temporária que proporciona maior
tempo para a deﬁnição dos países nos quais se
deseja nacionalizar. O prazo máximo para
internacionalizar via PCT é de 12 meses
contados a partir da data de depósito do
pedido de patente no Brasil.
No caso da Unicamp, este tempo adicional é
estratégico para identiﬁcar e viabilizar a licença
ou cessão da patente para uma empresa e,
consequentemente, transferir para esta o
investimento das proteções no exterior e a
decisão de escolha dos países de acordo com
seu interesse comercial.

PROSPEccaO
DE NOVAS
INVEncoES
Conheça como poderemos chegar até seu Grupo
de Pesquisa para identiﬁcar novas invenções
Nós prospectamos in loco pró-ativamente
oportunidades de novas invenções. A Agência
possui metodologia para identiﬁcação e
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priorização de novas invenções da Unicamp.
Nossos analistas de inovação tecnológica
(propriedade intelectual) identiﬁcam oportunidades de resultados de projetos oriundos de
convênios ﬁrmados com empresas; divulgações parciais em jornais e também outras
estratégias internas.

vel de outras conhecidas por uma margem
mínima de características descritas, pela
denominação
própria,
homogeneidade,
capacidade de se manter estável em gerações
sucessivas, além de ser passível de utilização.

Caso seu grupo de pesquisa tenha resultado
inédito de pesquisa, entre em contato com a
equipe de propriedade intelectual para
agendamento de uma entrevista através de
patentes@inova.unicamp.br.

As cultivares passíveis de proteção são as
novas (aquelas distintas, homogêneas e
estáveis) e as essencialmente derivadas de
qualquer gênero ou espécie.

QUAIS CULTIVARES SÃO PASSÍVEIS DE
PROTEÇÃO?

COMO PROTEGER UMA CULTIVAR?

SOFTWARE

A Lei de proteção de cultivares tem como
objetivo fortalecer e padronizar os direitos de
propriedade intelectual. O órgão que concede
a certidão de cultivar é o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Para
depositar uma cultivar da Unicamp acesse a
Agência de Inovação Inova Unicamp através de
cultivares@inova.unicamp.br.

COMO REGISTRAR UM SOFTWARE?

No Brasil o programa de computador é um
direito autoral cujo registro deve ser realizado
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) e tem como principal vantagem formalizar o direito autoral. Para o registro acesse o
formulário online disponível para autores da
Unicamp. Para esclarecimento: software@inova.unicamp.br

MARCAS

COMO REGISTRAR UMA MARCA?

CULTIVARES

O QUE É CULTIVAR?

Cultivar é a variedade de qualquer gênero ou
espécie vegetal, que seja claramente distinguí-

Marcas são ativos intangíveis que podem
agregar grande valor ao que representam.
Além de identiﬁcarem um produto, serviço,
ideia ou empresa, elas também criam diferenciação. Por isso, é importante proteger sua
marca através do registro.
Para realizar o registro de uma marca, contate
a Agência de Inovação Inova Unicamp. O
registro de marcas da Unicamp segue a
Portaria GR-034/95 (vide Artigo 4º). Para casos
não previstos na portaria nos contate:
marcas@inova.unicamp.br.

INFORMacaO
TECNOloGICA
E REVIsaO
BIBLIOGraFICA
QUAIS BANCOS DE DADOS SÃO
RECOMENDADOS PARA
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO DE
PATENTES PARA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA DE NOVOS PROJETOS?

Torne sua revisão bibliográﬁca robusta. Faça
também uma busca em base de patentes para
mitigar risco de desenvolvimento de algo que
já existe. Segundo World Intellectual Property
Organization (WIPO), de 70 a 80% da informação tecnológica encontra-se exclusivamente
em documentos de patentes, por isso, não
restrinja sua revisão considerando apenas
documentos cientíﬁcos. Acesse o link direto
para as bases recomendadas pela Agência de
Inovação Inova Unicamp em nossa página
web.
• Questel Orbit (acesso restrito usuários da
Unicamp)
• Espacenet (acesso livre)
• Derwent – Thompson Innovation (acesso
restrito usuários da Unicamp)

PARCERIAS
COM EMPRESAS

A Agência de Inovação Inova Unicamp apoia
professores e pesquisadores da Unicamp em
novos projetos de P&D em parceria com
empresas e negocia as condições de propriedade intelectual dos resultados gerados.
Apoiamos as empresas na identiﬁcação do
Grupo de Pesquisa que poderá atender a
proposta de projeto e os docentes e pesquisadores da Unicamp em todas as etapas do
processo. Faça uma visita e converse com
nossa Diretoria de Parcerias através de
parcerias@inova.unicamp.br.

TRANSFEreNCIA
DE
TECNOLOGIA
A Unicamp possui excelência nas mais diversas
áreas do conhecimento. Sua pesquisa gera
patentes, software, cultivares e know-how:
tecnologia que compreende uma ampla gama
de aplicações industriais. Para acessar as
oportunidades e nosso portfólio de patentes
visite nossa página web www.inova.unicamp.br e contate a área de parcerias através de
parcerias@inova.unicamp.br.

O QUE É TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA (TT)?

No âmbito desse guia, Transferência de
Tecnologia (TT) é o processo que permite que o
conhecimento gerado na universidade se
transforme em produtos, processos e serviços
por meio de projetos com as empresas ou
instituições gerando valor à sociedade.

COMO PODE OCORRER A
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA?
PROJETOS DE P&D EM PARCERIA:
UNIVERSIDADE & EMPRESA

Pode ocorrer por diversas formas, mas as mais
usuais são feitas por intermédio de contratos
de licenciamento, fornecimento de tecnologia
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(know how) e convênios de desenvolvimento de
parcerias.

O QUE SÃO LICENCIAMENTOS?

Entende-se por licenciamento, a transferência
dos direitos de uso e exploração de uma
criação da Unicamp – desenvolvida por ela
isoladamente ou em parceria – por um tempo
determinado.

ENTÃO, NO CONTRATO DE
LICENCIAMENTO A UNICAMP PERDE A
TITULARIDADE?

Não, a Unicamp continua sendo a proprietária
da patente, mas dá os direitos a terceiro ou ao
cotitular de usar e explorar comercialmente a
patente, mediante participação dos resultados
nas mais diversas formas de ganhos econômicos (ex. royalties, prêmios, etc).

O QUE SIGNIFICA CLÁUSULA DE
EXCLUSIVIDADE?

Os contratos de licenciamento podem conter
cláusulas de exclusividade ou não. No licenciamento exclusivo somente uma empresa
poderá usar e/ou explorar comercialmente a
patente.

QUANDO É ASSEGURADA A
EXCLUSIVIDADE?

De acordo com a Lei de Inovação, alterada pela
Lei 13.243, de 2016, artigo 6º, § 1ºA e 1-A, a
exclusividade é prevista em duas situações:
nos casos de desenvolvimento conjunto com a
empresa e quando feita a oferta pública, por
meio de extrato da tecnologia.

COMO A AGÊNCIA DE INOVAÇÃO INOVA
UNICAMP BUSCA PARCEIROS PARA
LICENCIAR SUA PATENTE?

As diretorias de PI e de Parcerias trabalham
paralelamente e de maneira integrada. Assim,
no momento em que a Inova Unicamp recebe
a Comunicação de Invenção de um docente ou
pesquisador, a Diretoria de Parcerias já
designa um agente responsável pela tecnolo-
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gia. O agente de parcerias faz a pré-análise do
mercado, no qual a tecnologia poderá ser
inserida, e também a identiﬁcação de
potenciais empresas no Brasil e no exterior
para a oferta tecnológica.
Acreditamos que a comunicação é fundamental para atrair interessados. Assim, para cada
patente é feito um perﬁl tecnológico, material
de marketing que é publicado no site da
Agência de Inovação (portfólio online e
Patentes em Destaque na página inicial) e
divulgado em diversas mídias da Unicamp e
fora dela.

COMO SE DÁ O PROCESSO DE OFERTA
DA TECNOLOGIA?

As ofertas são predominantemente proativas e
sempre embasadas em um estudo prévio.
Para cada tecnologia são feitas pelo menos
três ofertas a empresas nacionais e internacionais, seguindo uma metodologia desenvolvida
pela Inova, que identiﬁca as empresas e mais
precisamente seus contatos.
Além disso, toda tecnologia é tida como uma
oportunidade de negócio, pois mesmo aquelas
que não sejam patenteáveis podem ser
ofertadas como Know How, sempre respeitando as condições de sigilo.

QUANDO O INVENTOR É ENVOLVIDO
NO PROCESSO DE OFERTA?

Assim que a área de parcerias identiﬁca um
interessado na tecnologia. O inventor é
chamado para uma reunião com a empresa
para descrever os detalhes e qualidades
técnicas da invenção.

O INVENTOR É REMUNERADO PELA
EXPLORAÇÃO DA TECNOLOGIA?

Sim. O mais usual é o licenciante pagar
royalties pelo uso e exploração da tecnologia,
mas pode-se admitir outras formas de
remuneração, dependendo do mercado. De
acordo com a Política da Unicamp, qualquer
forma de ganho econômico proveniente de

licenciamento é dividida em três partes iguais:
1/3 para Inventores/Autores, 1/3 para a
Unidade e 1/3 para a Reitoria. Caso houver
mais de um inventor, a partilha entre eles
deverá ser prevista e antecipada durante o
processo de proteção.

INCUBacaO

A Incamp (Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica da Unicamp) é aberta para projetos
de todo o país, mas há condições especiais para a
comunidade Unicamp

O QUE É UMA INCUBADORA DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA?

É um ambiente para apoiar projetos e empreendimentos que se utilizam da aplicação
sistemática dos conhecimentos cientíﬁcos e
tecnológicos para o desenvolvimento de novos
produtos, processos e serviços, com o objetivo
de constituírem-se como negócio. Os modelos
de pré-incubação e incubação da Incamp
oferecem espaço físico (na modalidade
residente) e apoio à formação dos empreendedores como gestores.

COMO POSSO PARTICIPAR?

Alunos da graduação e pós-graduação podem
submeter projetos por meio do edital de ﬂuxo
contínuo. Há, entretanto, restrições para
empresas com docentes e funcionários em seu
quadro societário.

É PRECISO TER UMA EMPRESA ABERTA
OU UMA PATENTE PARA SUBMETER
PROPOSTA À INCUBADORA?

Não. É preciso ter um projeto de base tecnológica com viés de negócio.

COMO POSSO TER MAIS INFORMAÇÕES?

Visite o site da Incamp ou venha a nossa visita
institucional, realizada todos os meses.
Informações e inscrições em www.incamp.unicamp.br Contato: incamp@unicamp.br

PARQUE
CIENTIFICO E
TECNOloGICO
DA UNICAMP
100 mil m2 de área urbanizada dentro do
campus da Unicamp em Campinas

O QUE É O PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DA UNICAMP?

É uma área dentro da Unicamp designada para
hospedar laboratórios de inovação de empresas em parceria com a Universidade, bem
como startups.

COMO OS DOCENTES, PESQUISADORES
E ALUNOS DA UNICAMP PODEM
INTERAGIR COM O PARQUE?

Para a empresa se instalar no Parque é
necessário que tenha um convênio de pesquisa com a Unicamp. Assim, sempre que
docentes e pesquisadores forem estabelecer
um projeto em colaboração com a indústria é
possível oferecer a oportunidade de hospedar
o laboratório de P&D no Parque. Lembrando
que será de responsabilidade da empresa
arcar com os custos relacionados à hospedagem dos projetos nesta área.
No caso das startups, nosso foco é proporcionar a alunos e ex-alunos empreendedores a
oportunidade de montar sua empresa de base
tecnológica ainda dentro da Universidade e
com nosso apoio.
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a sigla é WIPO – World Intellectual Property
Organization.

DISSEMINacaO
E CULTURA

SUA UNIDADE, DISCIPLINA OU AULA
INAUGURAL GOSTARIA DE ABORDAR
INOVAÇÃO COM ÊNFASE EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL,
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA OU
EMPREENDEDORISMO?
Estamos disponíveis para abordar como este
conhecimento poderá impactar positivamente
em suas atividades de P&D. Agende uma
palestra e obtenha detalhes de como a Agência
de Inovação Inova Unicamp atua. Certamente
um diretor ou especialista estará disponível
para atender sua demanda. Contate comunicacaoinova@inova.unicamp.br.

Saiba
mais
A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) é uma agência especializada das
Organizações das Nações Unidas (ONU),
constituída em 1967, dedicada ao desenvolvimento de um sistema internacional de
propriedade
intelectual
equilibrado
e
acessível, visando a recompensar a criatividade, estimular a inovação e contribuir para o
desenvolvimento econômico, bem como
salva-guardar os interesses públicos. Em inglês

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) é uma autarquia federal brasileira, criada
em 1970 e vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, responsável por todo e qualquer
pro-cedimento de pedido, concessão e
negociação de propriedade industrial no
território nacional.
A Convenção da União de Paris (CUP) foi o
primeiro tratado com o envolvimento de
diversos países a cuidar da propriedade
industrial, sendo o Brasil um dos 14 primeiros
países a aderir a essa convenção. No levantamento de 2009 já constavam 173 países
signatários.
O TRIPS (da sigla em inglês que signiﬁca
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) trata dos direitos de autor e
conexos, marcas, indicações geográﬁcas,
desenhos industriais, patentes, topograﬁas de
circuitos integrados, proteção do segredo de
negócio e controle da concorrência desleal.
Estabelece princípios básicos quanto à existência, abrangência e exercício dos direitos de
propriedade intelectual.
(Fonte: Inovação e Propriedade Intelectual: Guia
para Docente, CNI, acessado em 9/8/2016 em
http://www.portaldaindustria.com.br)

Contato
Propriedade Intelectual
patentes@inova.unicamp.br - (19) 3521-5015
Parceria com empresas
parcerias@inova.unicamp.br - (19) 3521-5010
Empreendedorismo Tecnológico
empreender@inova.unicamp.br - (19) 3521-2614
Parque Cientíﬁco e Tecnológico da Unicamp
parquecientiﬁco@inova.unicamp.br - (19) 3521-2613
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