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PASSO A PASSO – TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS 
 
 
 

 

O que é a Topografia de Circuito Integrado? 
 

 A  Lei  11  484/07  estabelece  em  seu  art.  26  que  topografia  de  circuitos 
integrados (também chamada de chip) é uma série de imagens relacionadas 
que representa a configuração tridimensional das camadas que compõem um 
circuito integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a 
disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em 
qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. 

 

 
 

Qual a legislação aplicada? 
 

 A Lei 11.484 de 31 de maio de 2007, dispõe dentre outros sobre a proteção à 
propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, sendo 
complementado  pelas  resoluções  do  INPI  nº  187/08  de  23/09/2008  e  nº 
190/08 de 23/09/2008. 

 

 
 

Quais os documentos para o depósito? 
 

 O pedido de registro de topografia de circuitos integrados, que  se refere a 
apenas uma topografia de circuitos integrados, deve ser solicitado por meio de 
formulário próprio, presentes no site do INPI (www.inpi.gov.br), apresentando 
os seguintes documentos: 

 
 

1 - Descrição da topografia e de sua função; 
 

2 - Desenhos/fotos da topografia; 
 

3 - Circuito integrado relativo à topografia requerida; 
 

4 - Declaração de exploração anterior, se houver; 
 

5 - Documento comprobatório de titularidade ou documento de cessão; 
 

6 - Autorização do titular de topografia original protegida, se for o caso; 
 

7 - Tradução pública juramentada de docs. em língua estrangeira; 
 

8 - GRU paga; 
 

9 - Procuração, se for o caso . 
 

 
 

 A Resolução nº 187/08 estipula o formato dos desenhos e das fotografias a 
serem apresentadas.

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/topografia-de-circuitos/legislacao/index.htm-new-version/
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/topografia-de-circuitos/legislacao/resolucao-inpi-no-187-08-de-23-09-2008/
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/topografia-de-circuitos/legislacao/resolucao-inpi-no-190-23-09-08/
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/topografia-de-circuitos/legislacao/resolucao-inpi-no-190-23-09-08/
http://www.inpi.gov.br/
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 Segundo a mesma resolução, as imagens da topografia serão apresentadas por 
meio  de  desenhos  ou  fotografias,  em meios digitais  óticos,  essenciais para 
permitir sua exata identificação e a caracterização de sua originalidade. 

 

   Tais imagens poderão ser apresentadas da seguinte forma: 
 

a) desenho nos formatos GDS-II, OASIS ou CIF, com as informações 
pertinentes a cada formato, que permitam a visualização detalhada da 
topografia de circuito integrado; ou 

 

b)  fotografias nos formatos JPEG, JPG, TIF, em dimensões e resoluções que 
permitam a visualização detalhada da topografia de circuito integrado; 

 

 
 

PASSO A PASSO PARA O DOCENTE 
 

1.   O Docente deve acessar o SIGAA, e seguir o roteiro: Menu Docente ->  

Pesquisa -> Notificar invenção -> Descrição da invenção; 
 

2.   Gerar  a  capa  do  processo  administrativo,  anexar  a  este  os  documentos 

digitados, especificamente os formulários com a identificação dos inventores; 
 

3.   No site do NIT - UFRN há projetos prontos que podem auxiliar o docente na 

escrita do seu relatório sobre o invento; 
 

4.   Gravar  o  documento  como  texto  do  Word  97/2003  e  encaminhar  ao  NIT 

reservadamente; 
 

Atenção:   esse   processo   é   sigiloso   e   deve   ser   realizado   somente   pelo 

interessado.
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5.   O NIT-UFRN fará exames necessários e, caso estejam de acordo com as normas 

vigentes, enviará o pedido, enviará o pedido ao INPI; 
 

Obs.: Pesquisador Independente, se encaminhar diretamente ao NIT-UFRN. 


