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MEMORANDO-CIRCULAR nº 1/2018/PRPPG/CIT/PRPPG/REITORIA

  

Assunto: Obrigatoriedade de cadastro no Sisgen para depósito de patente nos casos previstos em lei.

 

Prezados(as) Docentes e Pesquisadores(as),

Através de seu portal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI informou que, a partir do dia 27 de
fevereiro de 2018, será emitida automaticamente uma exigência formal em todos os pedidos de patente
depositados no INPI para que os requerentes possam apresentar a comprovação do cadastramento e/ou
autorização de acesso ao Patrimônio Genético Nacional e/ou Conhecimento Tradicional Associado no
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SisGen), conforme art. 38 da Lei 13.123/2015 (Lei da
Biodiversidade).

Sendo assim, a partir da presente data, será obrigatório, para solicitação de registro de patentes junto ao
INPI, através da Coordenadoria de Inovação e Tecnologia – CIT, a apresentação do comprovante de cadastro
e/ou autorização de acesos no SisGen nos casos em que o objeto de pesquisa da referida patente tenha tido
Acesso ao Patrimônio Genético (PG) ou ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA).

Em caso de dúvidas sobre o andamento do pedido de patente encaminhar para patentes@ufc.br.

Para maiores informações a respeito do cadastramento no SisGen, acessar o portal http://www.catbio.ufc.br
e/ou enviar e-mail para o endereço eletrônico biodiversidade@ufc.br.

   

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO RODRIGO PORTO CAVALCANTI, Coordenador
de Coordenadoria, em 13/03/2018, às 22:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0076436 e
o código CRC DB40B306.
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