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Como surge uma 
invenção?

• Resolver um Problema
• Demanda do mercado
• Criação de uma necessidade que não existia
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Como é feita uma 
invenção?

“A maioria das invenções são feitas 
pela combinação de dois ou mais 

elementos usando modelos ou uma 
combinação de modelos”

 KIJURO KAWAKITA
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Inovação X Invenção
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O que é inovação?

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado, 
ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 
novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas.

(fonte: Manual de Oslo)



Fonte: Google (2022)
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O que é Propriedade Intelectual?

PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Conjunto de Direitos que protegem resultados da Atividade Intelectual 
nos campos científico, industrial, literário e artístico, também chamados 
Ativos Intangíveis, por não terem existência física e serem baseados no 

conhecimento. 
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Programa de Computador• É a denominação que se dá a um 
conjunto organizado de instruções em 
linguagem natural ou codificada. 
(Artigo 1º da Lei nº 9.609/98.

• Protege-se apenas a expressão literal 
do programa (código fonte, 
linguagem), não abrangendo seu 
conteúdo técnico. Dessa forma, o 
registro de programas garante o direito 
da autoria, formalizando-se a 
exclusividade na sua produção, uso e 
comercialização.

• 50 anos contados (a partir de 1º de 
janeiro do ano subsequente criação ou 
publicação)

• Proteção estendida ao exterior – 
Tratado de Berna (192 Países até 
Jan/2020)
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O que é uma Patente?

 PATENTE: título de propriedade temporária sobre uma invenção, 
outorgado pelo Estado ao titular àqueles que inventam novos produtos, 

processos ou fazem 
aperfeiçoamento destinados à aplicação industrial.

Uma invenção protegida por patente não pode ser 
comercialmente fabricada, utilizada, distribuída ou vendida sem o 

consentimento do titular no território onde foi concedida. 

Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo 

técnico da matéria protegida pela patente.
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Como SABER se é possível converter o meu 
projeto em PATENTE? 
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1º Busca
Atende os requisitos legais?



Onde realizar uma Prospecção 
Tecnológica? 

 Google

 Bases de Artigos

 Bases eletrônicas gratuitas: fácil acesso

 Base brasileira de patentes – INPI (www.inpi.gov.br)

 Esp@cenet® - ep.espacenet.com

 USPTO – www.uspto.gov

 Bases Comerciais:

 Orbit (Universidades) - SBU

 Limitação da busca: Fase de sigilo dos documentos

© Inova Unicamp 2022

Fonte: Google 2022

http://www.inpi.gov.br/
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Requisitos de uma patente

 PATENTE: título de propriedade temporária sobre uma invenção, 
outorgado pelo Estado ao titular àqueles que inventam novos produtos, 

processos ou fazem 
aperfeiçoamento destinados à aplicação industrial.

Uma invenção protegida por patente não pode ser 
comercialmente fabricada, utilizada, distribuída ou vendida sem o 

consentimento do titular no território onde foi concedida. 

Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo 

técnico da matéria protegida pela patente.

- NOVIDADE  - ATIVIDADE INVENTIVA/ATO INVENTIVO - APLICAÇÃO INDUSTRIAL

•SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

20 anos patente de invenção
15 anos modelo de utilidade
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É possível patentear uma ideia ou uma 
descoberta?

É a revelação ou identificação de 

algo existente na natureza, 

alcançada através da capacidade de 

observação do homem

Consiste na criação de algo anteriormente 

inexistente, como resultado da capacidade 

inventiva do homem. 

Fonte: Google 2022
Fonte: Google 2022
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“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
        I - descobertas, teorias científicas e métodos 
matemáticos;
        II - concepções puramente abstratas;
        III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, 
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e 
de fiscalização;
        IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e 
científicas ou qualquer criação estética;
        V - programas de computador em si;
        VI - apresentação de informações;
        VII - regras de jogo;
        VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem 
como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação 
no corpo humano ou animal; e
        IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais 
biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela 
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser 
vivo natural e os processos biológicos naturais.”

DESCOBERTAS, TEORIAS CIENTÍFICAS E MÉTODOS MATEMÁTICOS

CONCEPÇÕES PURAMENTE ABSTRATAS

PROGRAMAS DE COMPUTADOR*

O QUE NÃO É PATENTEÁVEL?
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Qual a diferença entre 
Inventor e Titular da Patente?

INVENTOR

É a pessoa física, também denominada de inventor. Uma patente pode 
ter um ou vários inventores No caso da Unicamp: Docentes, Alunos 

matriculados na pós, Pesquisadores (CPF)

No caso da Unicamp é a própria universidade 
(CNPJ)

TÍTULAR DA INVENÇÃO

É o depositante, considerado o proprietário da patente. Geralmente é 
instituição para a qual trabalha ou para quem foi criado o invento.
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E patente mundial? 
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Princípio da territorialidade da 
patenteA patente é um direito territorial, ou seja, limitado ao país ou ao bloco regional.
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Publicar ou Proteger?
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• Esse dilema não precisa ocorrer!

• A publicação e a patente podem coexistir.

• Proteja sua invenção antes de publicá-la! (novidade é um requisito da patente)

• Após o depósito da patente, a publicação e divulgação da pesquisa pode ser uma 
fermenta estratégica para aumentar a visibilidade da patente aumentando as 
oportunidades de transferência da tecnologia para a sociedade.

Eis a questão!
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• Todas as defesas de dissertações ou teses da Unicamp, 

tanto as  defesas presenciais quanto online, 

podem ser realizadas em sessões fechadas, mediante assinatura

de termo de sigilo pelos presentes

Eis a questão!

• Resolução GR-090/2020, de 31/08/2020: 
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_n
orma=23824

• Procedimento para Termo de sigilo com assinatura 
digital: 
https://www.inova.unicamp.br/wp-content/uploads/2
020/09/Comunicado-%C3%A0s-Unidades.pdf
). 

• Modelo de termo de sigilo disponível em: 
https://www.inova.unicamp.br/legislacao/

https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=23824
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=23824
https://www.inova.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/09/Comunicado-%C3%A0s-Unidades.pdf
https://www.inova.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/09/Comunicado-%C3%A0s-Unidades.pdf
https://www.inova.unicamp.br/legislacao/


E se minha invenção já tiver sido 
publicada?
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Data da publicação
25/08/2022

Data limite para depósito
25/08/2023

Depósito realizado
30/08/2023

12 meses

Linha do tempo

Estado da técnica

A partir do Depósito
18 meses de sigilo



E se minha invenção já tiver sido 
publicada?

  Novidade....
A recomendação é proteger primeiro e publicar depois. 

 Porém, casos em que o pesquisador já publicou a pesquisa sem ter 
comunicado previamente.

 Período de graça

 Regra varia de país para país
 Após o depósito da patente, a publicação e divulgação da pesquisa também é 

estratégica para dar mais visibilidade para sua patente porque aumenta as 
oportunidades de transferência da tecnologia para a sociedade.

© Inova Unicamp 2022
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Minha invenção é patenteável e agora...



Pelos canais com a Inova Unicamp disponíveis no sitewww.inova.unicamp.b
r
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Por onde começo a minha 
jornada da Inovação?



Pelos canais com a Inova Unicamp disponíveis no sitewww.inova.unicamp.b
r
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Comunicação de Invenção



Aprovação da Tecnologia
Submissão da CI (Sistema)

Correções necessárias
Aprovação

Agendamento entrevista

Análise da Invenção
Análise da CI

Assinatura dos documentos internos
Entrevista

Esclarecimentos Inventor

Busca de 
Anterioridadde

Estratégia e 
execução da 

Busca
Análise do relatorio
Diferenciaçao pelo 

inventor

Depósito
Docs 

juridicos
Execução 
estratégia

$

Tempo

17 dias 3 dias 14 dias29 dias 44 dias 3 dias

Gestão 
Manutenção 

Exploração (Licença, spinoff, startup)

20 anos

Média ~4 meses

Parecer de patenteabilidade
Parecer Patenteabilidade
Validação do parecer de 

patenteabilidade

Análise da Tecnologia
TRL, mercado, spinoffs, 

empreendedores, 
licenciamento, perfil 

tecnológico, 
internacionalização, 

estratégia de patenteamento
Know how

Segredo

$

Redação da Patente
Redaçao &

Ajuste da Minuta
Validação da minuta 

pelo invetor

7 dias

Processo de Análise
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Pelos canais com a Inova Unicamp disponíveis no sitewww.inova.unicamp.b
r
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Comunicação de Programa de 
Computador



Pelos canais com a Inova Unicamp disponíveis no sitewww.inova.unicamp.b
r
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Convênio de P&D



Pelos canais com a Inova Unicamp disponíveis no sitewww.inova.unicamp.b
r
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Comunicação de Spin-off



Case: PI construindo negócios

• A empresa é uma spin-
off acadêmica que tem 
em seu quadro 
societário Fávaro e o 
pesquisador Nelson 
Durán, ambos docentes 
da Unicamp e inventores 
do imunoterápico.

• A tecnologia foi 
licenciada, em 2021, 
em um trabalho 
precursor, com extenso 
apoio dos inventores à 
Agência de Inovação 
Inova”.

• Os professores Nelson 
Durán e Wagner Fávaro 
co-fundaram uma 
startup para acelerar o 
processo de aprovação 
do medicamento (da 
esquerda para a direita) 
LICENCIAMENTO 
Unicamp, o qual levou a 
uma licença exclusiva 
para a 
NanoImmunotherapy

© Inova Unicamp 2022

Fonte: Revista Prêmio Inventores 
(2022)



Obrigada!
patentes@inova.unicamp.br
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