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CURSO INTERMEDIÁRIO DE PATENTES 

2º SEMESTRE DE 2018 – SÃO PAULO 

 

Coordenador  Alexandre Fukuda Yamashita 

 

Diretora de Estudos 

 

Dr.ª Laetitia d’Hanens 

Local Datas 

Escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira (Av. Indianópolis, 739 – 
Moema)   

De 21 de Agosto a 8 de Novembro de 2018 
Terças e Quintas-Feiras das 18h30 às 20h30. 
Número de Aulas: 21 
Carga horária: 42 horas/aula 

 

Proposta 

O Curso tem como objetivo principal o treinamento prático sobre os procedimentos 
administrativos que envolvem o depósito, processamento com decisões de deferimento ou 
indeferimento de um pedido de patente. O curso adota a metodologia PBL (“Problem Based 
Learning”) compreendendo a solução de questões práticas e aulas com conteúdo teórico, com 
a simulação de um processo administrativo completo para a obtenção de uma patente perante 
o Instituto Nacional da Proprieade Industrial (INPI). Os alunos serão divididos em grupos que 
atuarão tanto como agentes da propriedade industrial assim como examinadores do INPI, de 
modo a aprenderem a elaborar um pedido de patente, defendê-lo e analisar tecnicamente os 
requisitos legais de patenteabilidade. O programa prevê a discussão da invenção atribuída a 
cada grupo, seu campo de aplicação e possibilidades de exploração; aula teórica sobre 
buscas; decisão estratégica sobre tipo de proteção mais adequada à invenção; redação do 
pedido de patente; discussão crítica do quadro reivindicatório elaborado por cada grupo; 
exame dos pedidos de um grupo pelos demais grupos usando os subsídios apresentados pelos 
professores; elaboração de exigências, pareceres técnicos e respostas pelos grupos; estudo da 
decisão final, com avaliação da apresentação de recurso ou nulidade administrativa. 

Público Alvo e Requisitos dos Candidatos 

O Curso é dirigido, preferencialmente, para agentes de propriedade industrial, advogados, 
engenheiros e profissionais que: (I) já tenham cursado o Curso Básico da ABAPI; ou (II) 
tenham experiência profissional suficiente, a critério da Coordenação do Curso.  

 

 

 

 

 



 

 2 

Investimento 

Associados da ABAPI ................................................... R$  1.170,00 
(Associados pessoa jurídica poderão inscrever 02 pessoas nesse valor) 

Funcionários de associados da ABAPI.................................. R$   1.440,00 

Associados e funcionários de associados da ABPI e ASPI.... R$   1.725,00 

Funcionário do INPI ..........................................................   R$   1.725,00 

Não-associados ................................................................. R$   1.995,00 

Forma de Pagamento.  

Opção 01 –  À vista (boleto ou cartão de crédito) 

Opção 02 –  Parcelado em 3 vezes, sendo a primeira no no ato da inscrição e o 
   saldo em 02 (duas) parcelas que vencerão: 

- 2° parcela -  pagamento até 21/09/2018. 

- 3° parcela -  pagamento até 21/10/2018. 
 

Vagas limitadas! 
 

Em caso de desistência do curso, não haverá devolução dos valores já pagos e 
nem créditos para futuros cursos oferecidos pela ABAPI. 

 
 

Certificado 

 
Ao final, serão emitidos certificados pela ABAPI para os alunos que forem aprovados. 

Chamando a atenção de que não haverá avaliação com notas. Assim, receberão o certificado 
de participação todos os inscritos que estiverem presentes a pelo menos 15 (quinze) das 20 
(vinte) aulas ministradas. 

 
 

Informações  e   inscrições 

Secretaria ABAPI (Sras. Cecilia Leite e Juliana Boueri) 

Telefone: (21) 2224-5378 - Fax: (21) 2224-5942 

E-mail: abapi@abapi.org.br    -    Web site: www.abapi.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abapi@abapi.org.br
http://www.abapi.org.br/
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Programa 

 

  

21/08 - Introdução, apresentação do curso e da metodologia, divisão da turma em grupos, 
discussão da invenção atribuída a cada grupo, seus campos de aplicação e possibilidades de 
exploração; 
 

Professor: Eng. Alexandre Yamashita 
 

 
Módulo 1:        
        
23/08 - Busca de Anterioridades – Teoria e Prática  
28/08 - Busca de Anterioridades – Avaliação de Resultados  
 

Professor: Eng. Cristiano Leão– a confirmar 

 
Módulo 2:  

 

30/08 - Redação do Pedido de Patente – Teoria e Prática  
04/09 - Redação do Pedido de Patente – Prática 
11/09 - Redação do Pedido de Patente – Prática  
13/09 - Redação do Pedido de Patente – Prática  
18/09 - Redação do Pedido de Patente – Exposição dos pedidos redigidos  
 

Professora: Eng. Gabriela Siqueira Neves 
 

 
Módulo 3:     
        
20/09 - Emendas Voluntárias e Apresentação de Subsídios ao Exame Técnico – Teoria e 

Prática  
27/09 - Emendas voluntárias e Apresentação de Subsídios ao Exame Técnico – Teoria e 

Prática  
 

Professora: Eng. Katia Jane Ferreira 

 
Módulo 4:      
    

02/10 – Tramitação e práticas adotadas pelo INPI 
 
Professor: Representante do INPI– a confirmar 

 
 
04/10 – Exame de mérito do INPI – Exigência Técnica e Ciência de Parecer – Teoria e Prática  
09/10 – Decisão do INPI – Deferimento / Indeferimento e Recursos - Debate  
 

Professor: Adv. Priscila Thereza 
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Módulo 5:        
        
16/10 - Nulidade Administrativa – Requerimento de Nulidade  
18/10 - Nulidade Administrativa – Contestação 
23/10 - Nulidade Administrativa – Debate  
  
Professora: Adv. Ana Paula Celidonio 
 

 
Módulo 6:        
        
25/10 - Busca de anterioridades e preparo do pedido de registro de desenho industrial - 

Teoria e prática 
30/10 - Exigência formal e de mérito para pedido de registro de desenho industrial - Teoria e 

prática 

 
Professor: Eng. Juliano Ryota Murakami 

 
06/11 - Nulidade administrativa e Discussão de casos interessantes                         
 
Professor: Eng. Anselmo Ribeiro Rodrigues 
 

 
08/11 – Contencioso envolvendo análise de reivindicações e infrações de direitos 
     

Palestrante do INPI: Eng. Frank Fischer 
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CURSO INTERMEDIÁRIO DE PATENTES 

2º SEMESTRE DE 2018 – SÃO PAULO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Dados pessoais 

Nome: _____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Cep: ____________________________  Cidade:___________________ UF: ____ __  

Data de nascimento: ___/___/___     Sexo:  (   ) Fem.  (   ) Masc.    

RG nº ____________________ 

Profissão:  ______________________________________________  

Tel.:  ____________________________  E-mail: ________________________________ 

Dados comerciais 

Empresa:  __________________________________________________________________________  

Endereço:  _________________________________________________________________________  

Cep: ____________________________  Cidade:___________________ UF: ____ __  

Tel.:  ____________________________  E-mail: ________________________________ 

Nota Fiacal:  _________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF para nota fiscal: __________________________________________ 

 

Valor:  

Associado da ABAPI    R$  1.170,00  (   ) 

Funcionário de associados da ABAPI    R$   1.440,00 (   ) 

Associado da ABPI e ASPI e funcionários            R$   1.725,00  (   ) 

Não associado    R$   1.995,00  (   ) 

Funcionário do INPI    R$   1.725,00  (   ) 

 

(   ) À vista (depósito bancário ou cartão de credito) 

(    ) Em 3 parcelas 

 

Rio de Janeiro, ___ de  ____________  de 2018. 

 

 

 

Assinatura 

 
A inscrição poderá ser feita por e-mail (abapi@abapi.org.br) ou na sede da ABAPI. Enviar ficha de inscrição 

assinada e o comprovante de depósito).  

O pagamento da inscrição poderá ser efetuado: 

 À vista = depósito ou cartão de crédito (entrar em contato com a secretaria da abapi pelo email 

abapi@abapi.org.br ou tel (21) 2224-5378 a fim de passar os dados) 

 3 parcelas (a primeira no ato da inscrição, a  2° parcela -  pagamento até 21/09/2017 e a 3° parcela -  

pagamento até 21/10/2017.), por depósito bancário no Banco Santander (0033), agência 3451, conta 

corrente n° 130005509, em nome da ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial 

(CNPJ 29.508.132/0001-00). 

Não há reservas de vagas e a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de inscrição. Os 

funcionários de associados ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido, desde que apresentem 

declaração da empresa associada ou do associado pessoa física, declarando esta condição.  Antes de efetuar o 

depósito bancário, o candidato deverá consultar a disponibilidade de vagas. 

 

mailto:abapi@abapi.org.br
mailto:abapi@abapi.org.br

