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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Modalidade Ensino a Distância (online via Academia Virtual do INPI) 

Período de Realização 03 a 27 de outubro de 2022 
 

Carga Horária 20 h/a 
 

Videoaulas gravadas (assíncronas) Liberadas de acordo com Cronograma de Atividades do Curso 
 

Módulos Introdução à Propriedade Intelectual 
Marcas e Desenho Industrial 
Patentes 1 
Patentes 2 
Informação Tecnológica 
 

Momento Tira-Dúvidas Dia 25 de outubro, às 10h (horário de Brasília).  
 

Avaliação Final Entre os dias 26 e 27 de outubro. Avaliação composta por 20 (vinte) 
questões objetivas. Pontuação mínima para aprovação: 60% (12 questões) 
 

E-mail da Administração do Curso cursos.upitec@inpi.gov.br 
ou por meio do sistema de mensagens da plataforma 
 

 

OBJETIVO 

Capacitar profissionais de empresas e ICTs atuantes em negócios de base tecnológica na temática da 

propriedade intelectual, em especial no campo de patentes. O curso também é etapa fundamental do 

Programa-piloto de Mentoria em Propriedade Industrial (PMPI) do INPI. O objetivo é propiciar conteúdo 

básico e preliminar às ações de mentoria propriamente ditas, como forma de torná-las ainda mais eficientes.  

 

PARTICIPAÇÃO 

Espera-se que o aluno estude o conteúdo dos cinco módulos do curso, efetue os exercícios propostos 

durante cada módulo, assista às videoaulas gravadas e realize a Avaliação Final.  

 

mailto:cursos.upitec@inpi.gov.br
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Cadastro na Academia Virtual do INPI Até dia 30/09 
 

Inscrição no Curso Entre 26/09 e 30/09, limitada ao número total de vagas 
 

Módulo Introdução à Propriedade Intelectual Disponibilização: 03/10 
 

Módulo Marcas e Desenhos Industriais Disponibilização: 05/10 
 

Módulo Patentes 1 Disponibilização: 07/10 
 

Módulo Patentes 2 Disponibilização: 13/10 
 

Módulo Informação Tecnológica Disponibilização: 19/10 
 

Momentos Tira-Dúvidas Dia 25 de outubro, às 10h (horário de Brasília) 
 

Fórum de dúvidas 
 

Entre os dias 05 e 24/10 

Avaliação Final 26 a 27 de outubro, ao término do estudo de todos os 
módulos e da realização dos exercícios propostos. 
 

Emissão dos Certificados Logo após a finalização do curso, condicionado à 
aprovação na Avaliação Final e ao preenchimento da 
Pesquisa Pós-curso. 

 

AULAS 

Os módulos serão liberados após a confirmação de que o aluno leu e concordou com as Informações Gerais, 

respondeu a Pesquisa Pré-curso e o Teste de Conhecimento Prévio sobre PI. 

Os módulos então serão liberados sucessivamente de acordo com o Cronograma de Atividades e mediante 

o ritmo do aluno. Por exemplo, quando o módulo 2 estiver liberado, ele só aparecerá de fato para o aluno 

se ele tiver concluído o módulo 1, e assim por diante. 
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FÓRUM DE DÚVIDAS 

Os alunos poderão utilizar o Fórum de Dúvidas para postar perguntas sobre o CONTEÚDO do curso, que 

serão respondidas de forma assíncrona, estando disponível para perguntas entre os dias 05 e 24 de outubro 

de 2022.  

ATENÇÃO: O Fórum de Dúvidas não é o canal adequado para questões operacionais e administrativas, que 

devem ser direcionadas aos canais disponíveis da Administração do Curso. 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR 

As apostilas de cada módulo e as apresentações das videoaulas estarão disponíveis ao final do curso, para 

os alunos que finalizarem todos os módulos e responderem a Pesquisa Pós-curso.  

 

AVALIAÇÃO FINAL 

A Avaliação Final será realizada, impreterivelmente, nos dias 26 e 27 de outubro de 2022. Para que a 

Avaliação Final seja liberada para o(a) aluno(a), é imprescindível que termine o estudo de todos os módulos 

e realize os exercícios propostos. 

A Avaliação Final será composta de 20 (vinte) questões objetivas. Ela deve ser feita individualmente em 60 

(sessenta) minutos ininterruptos. O(A) aluno(a) só terá direito a 1 (uma) tentativa para realizar a prova. 

Não há segunda chamada para a Avaliação Final. 

Pontuação mínima para aprovação: 60% ou 12 (doze) questões. 

 

CERTIFICADO 

Para a conclusão do curso e obtenção do Certificado, o(a) aluno(a) precisará ser aprovado na Avaliação Final 

e ter respondido a Pesquisa Pós-curso. 

O Certificado é emitido online, na página do curso. 

O nome do aluno no Certificado é exatamente o nome do cadastro na Academia Virtual do INPI. Caso o aluno 

identifique que o nome está incorreto, deverá entrar em contato com a administração do curso ANTES de 

obter o certificado na plataforma. 

 

IMPORTANTE: Uma vez emitido (realizado o download), não há como alterar o nome no Certificado. No 

Certificado consta a carga horária do curso (20h) e um QR Code para verificação de veracidade/validação. 
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DIREITO DE AUTOR 

Ressaltamos que todo o material do curso é protegido por direito de autor, sendo expressamente proibidos 

o uso, a gravação, a reprodução, a adulteração e a criação de obras derivadas desse conteúdo para quaisquer 

fins sem a prévia autorização expressa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A violação 

desses direitos sujeitará os responsáveis às sanções previstas na legislação vigente, com destaque para o 

código penal e a Lei 9.610/98 (Leis dos Direitos Autorais). 

 

ACESSO AO CURSO  

Destacamos que o INPI não tem qualquer responsabilidade pela qualidade e eficiência dos serviços e 

equipamentos fornecidos por provedores de acesso à internet, bem como por problemas ou limitações de 

conexão e/ou de equipamentos de acesso ao curso utilizados pelo usuário, sejam eles 

computadores, tablets ou celulares, entre outros meios. 

 

COMPORTAMENTO E CONTEÚDO DO USUÁRIO 

Lembramos que o usuário é completamente responsável por todo o conteúdo que publicar na plataforma 

do INPI, devendo manter comentários, avaliações, perguntas e publicações dentro das normas de conduta 

e segurança vigentes no Brasil. O usuário é exclusivamente responsável pelo conhecimento e cumprimento 

das leis e regulamentações que lhe sejam aplicáveis, bem como pelas eventuais consequências de violações. 

Também cabe ao usuário respeitar os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas e/ou 

organizações. O INPI reserva-se o direito de encerrar contas de usuário que cometam transgressões que 

possam ser consideradas graves. 

 

 

 


