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Resultados de pesquisas que geram produtos, processos ou serviços inovadores podem ser: (i) divulgados em forma de artigos científicos, congressos, livros, etc. ou (ii) protegidos por
patentes ou know how. Neste segundo caso, segue a "regra de ouro": patentear primeiro, divulgar/publicar e/ou produzir depois (aplicada também nos casos de exames de qualificação de
pós-graduação e para o lançamento de produtos na indústria).
Fonte: SPEZIALI, M. G.; GUIMARAES, P. P. G.; SINISTERRA, R. D. Desmistificando a proteção por patentes nas universidades. Quím. Nova. 2012, vol.35, n.8, pp.1700-1705.
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422012000800035.

Dissemine via
trabalhos científicos

Não

Publicou detalhes
da invenção em artigo,
livro, evento, etc*?
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Há empresas
públicas ou privadas
interessadas?

Não pode ser
protegida por patente

Sim

Procure a AIT para analisar
possibilidades (know how,
prestação de serviços etc.)
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Não

É resultado de tese,
dissertação ou TCC
em andamento?

Não

Sim

Fez busca de
anterioridade?

Sim

A invenção
já existe?

Não

Reunião entre a
AIT e inventor(es)

Não

Procure a AIT e acesse
os materiais disponíveis
em inovacao.ifmt.edu.br

Realize a busca de
anterioridade em Bancos de
Patente (Material de ajuda)

Há interesse do
IFMT e do inventor em
tentar patentear?

Média/baixa
Sim

Preencha o Requerimento de Proteção
Intelectual e envie para a AIT

Início de negociações com empresas públicas ou
privadas para tranferência de tecnologia, utilizando
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* Fora do período de graça

Não

Procure a AIT para os
procedimentos de
Defesa Fechada

A AIT avalia a solicitação
por meio de Comissão

Preencha o formulário para divulgação
na Vitrine Tecnológica do IFMT

Qual a chance
de patenteabilidade?

Alta

Redação da Patente incluindo
Relatório descritivo, Reivindicações,
Resumo e Desenhos
(Exemplo PI e Exempo MU)

A AIT realiza o Depósito do Pedido de
Patente no INPI e acompanha o processo
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