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Como submeter uma notificação de invenção ao NIT 
 
 
 
 
Passo 1: 

 
Visitar o site do NIT em www.nit.ufrn.br. Procurar no link ‘Auxílio ao Pesquisador’ 

(Como fazer o relatório para patente¹ em PPT e Modelo do relatório para patente² em 
Word), onde é possível obter informações detalhadas de como escrever o documento 
de invenção, tudo conforme o disposto no Ato Normativo nº 127/97. 

 
 

1.   Como fazer o relatório para patente corresponde a uma apresentação em 
PowerPoint que descreve as partes e a diagramação de um documento de 
notificação de invenção; 

2.   Modelo de  relatório para patente constitui  um  documento já  enviado  e 
aceito pelo INPI, cujo conteúdo ajuda a compreender seus termos, estrutura 
e diagramação. 

 

 
Importante:   Entrar   em   contato   com   o   NIT,   independente   da   leitura   destes 
documentos. O NIT poderá auxiliá-lo na melhor forma para a redação do documento 
de patente observando o que dispõe o Ato Normativo nº 127/97. 

 
 
 
Passo 2: 

 
Tomando como base os modelos encontrados no site, escrever o documento 

de notificação de invenção e, em seguida, utilizar o SIGAA para proceder com o seu 
registro, preencher todos os campos dos formulários e indicar todos os inventores. 

 
Ao final da digitação, quando submetida a notificação, haverá um link para a 

emissão de uma capa de processo, cujo tipo será ‘notificação’ e o assunto ‘notificação 
de invenção’. 

 
A  este  processo  deverá ser  incorporado  todos  os  formulários  digitados  no 

SIGAA e, em seguida, encaminhe-os reservadamente ao NIT. Esse procedimento é 
sigiloso e deve ser realizado somente pelo interessado. 

 
 
 
Passo 3: 

 
A secretaria do NIT enviará aos interessados uma comunicação informando da 

necessidade de comparecimento ao NIT, pessoalmente, para assinatura do Termo de 
Cessão, documento necessário para o encaminhamento ao INPI. 

 
No caso de programa de computador, a documentação técnica deverá ser 

entregue somente em formato eletrônico, através de DVD de alta qualidade e alta 
resolução.  No  tocante  a  patente,  marca,  desenho  industrial  e  outros,  a  referida 
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documentação deverá ser entregue em cópias impressas e em mídia eletrônica (CD ou 
pen drive). 

 
 
 
Passo 4: 

 
O NIT, após as devidas vistorias, poderá retornar o(s) documento(s) ao 

interessado, para as revisões pertinentes, as quais deverão ser realizadas com base no 
Ato Normativo nº 127/97. 

 
Após a devolução pelo interessado do(s) documento(s) devidamente 

corrigido(s), será providenciado pelo NIT o encaminhamento ao INPI. 


