
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.  PROCESSO Nº: (para uso exclusivo do NIT)

2. TÍTULO DA INVENÇÃO:

3. NATUREZA DA INVENÇÃO:

Patente de Invenção

Modelo de Utilidade

Programa de Computador

Topografia de Circuitos

Marca

Indicação Geográfica

Desenho Industrial

Nova Variedade de Planta

Transferência Tecnologia

Informação Tecnológica

4. INVENTOR(ES):

NOME:

QUALIFICAÇÃO/PROFISSÃO: 

ENDEREÇO COMPLETO (rua, avenida, nº casa/apto, bairro, município, CEP, etc.):

 CPF:                  Telefone: 

E-mail:

NOME:

QUALIFICAÇÃO/PROFISSÃO: 

ENDEREÇO COMPLETO (rua, avenida, nº casa/apto, bairro, município, CEP, etc.):



CPF:                      Telefone: 

E-mail:

NOME: 

QUALIFICAÇÃO/PROFISSÃO: 

ENDEREÇO COMPLETO (rua, avenida, nº casa/apto, bairro, município, CEP, etc.):

CPF:                      Telefone: 

E-mail:

NOME: 

QUALIFICAÇÃO/PROFISSÃO: 

ENDEREÇO COMPLETO (rua, avenida, nº casa/apto, bairro, município, CEP, etc.):

CPF:                      Telefone: 

E-mail:

5. Existem patentes anteriores depositadas pelo(s) inventor(es) relacionadas a esta
tecnologia? Se sim, citar o número e o título.

6. STATUS: O invento está concluído e funcionando? Faltam testes e/ou outras 
providências? Quais são os próximos passos em P&D? Há possibilidade de 
transferência imediata desta tecnologia?



7. Já foram realizadas as buscas de anterioridade? Caso a resposta seja positiva, 
foram encontradas tecnologias semelhantes?

8. São vislumbradas oportunidades no exterior? Se sim, em quais países e/ou 
empresas?

9. Essa invenção foi desenvolvida com subsídios de algum fundo de pesquisa ou
empresa?  Há  outras  instituições  de  ensino  e,  ou,  de  pesquisa  envolvidas  na
pesquisa  e  desenvolvimento  desta  invenção?  Se  sim,  indicar  se  foi  firmado
contrato  ou  convênio  estabelecendo a  titularidade  da  patente,  direitos  sobre  a
exploração comercial  e a instituição indica para negociar  e licenciar  a patente.

10. O seu projeto prever recursos financeiros para pagamento de taxas de 
apropriação no Brasil ou no exterior?



11.  Declara  que  todas  as  informações  prestadas  neste  documento  são
verdadeiras?

Eu(nós) concordo(amos) em atribuir todos os direitos, títulos e interesses desta invenção para o IF Baiano, assim

como concordo(amos) com a divulgação do(s) meu(nossos) nome(s) vinculado(s) com esta invenção e em atribuir ao

IF Baiano, os direitos em qualquer aplicação de patente derivada desta invenção. Concordo(amos) em cooperar com o

Núcleo de Inovação Tecnológica da NIT–IF Baiano, na proteção e comercialização desta invenção. O NIT, por sua vez,

se compromete em manter o sigilo do material, exceto quando em conflito com a proteção e comercialização.

                                           , ,  de  de 

Recebido por:

Em,  de  de 20
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