PORQUE PROTEGER SUA INVENÇÃO?
Passos para iniciar o pedido de proteçã o de sua propriedade intelectual na
UFG:
Como devo proceder para proteger a minha tecnologia na UFG?
§

Acesse www.prpi.ufg.br

§

Escolha o formulá rio: Patentes ou Programa de Computador
Caso você , professor/pesquisador, queira proteger a sua

§

patente, preencha o Formulário Pedido de Patente.
Se você quer proteger o seu programa de computador,

§
preencha

o

formulá rio

de Formulário

Pedido

de

Programa

de

Computador.
O formulá rio sera ́ enviado ao Escritó rio de Propriedade Intelectual e
Transferê ncia de Tecnologia – EPITT, poderá ser entregue pessoalmente ou
pelo e-mail milton@ufg.br
O pedido será encaminhado ao CIDARQ para que seja protocolado e em
seguida analisado pelo Comitê Interno de Propriedade Intelectual da UFG.
Em

seguida

a

equipe

do

EPITT

entrara ́ em

contato

com

o

professor/pesquisador para conceder apoio direto e efetuar o pedido de
patente ou registro do programa de computador junto ao INPI.
O processo terá algum tipo de gasto?
Nã o haverá gastos por parte do professor/pesquisador, a UFG arcará com
todos os gastos do pedido.
Quais os bene ícios de proteger a tecnologia?
A proteçã o de uma tecnologia, seja uma patente, programa de computador ou
outro, é essencial para que o pesquisador tenha o direito a utilizar bem como
de controlar o uso e a comercializaçã o de sua tecnologia. A titularidade das
propriedades intelectuais desenvolvidas pelos pesquisadores, docentes e
alunos da instituiçã o pertencerá a UFG. Alé m disso, mais importante do que
ter direito sobre os resultados de sua pesquisa e ́ a possibilidade de
Informações:
Fone: (62) 3521 – 1340
E-mail: milton@ufg.br

concretizá -la em uma inovaçã o, que seja comercializada e utilizada pela
sociedade sob a forma de um produto ou processo que bene icie mais
amplamente a populaçã o e o paı́s.

