INFORMAÇÕES GERAIS
FICHA TÉCNICA
Professores

Armando de Oliveira
Douglas Santos
Rodrigo Ferraro
Vinícius Bogéa Câmara

Modalidade

Telepresencial

Período de Realização

01 a 30 de setembro de 2021

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

Momentos Tira Dúvidas

Entre os dias 20 e 28 de setembro, em horário a ser informado pelos
tutores

Avaliação Final

Entre os dias 29 e 30 de setembro. Avaliação composta por 20 (vinte)
questões objetivas. Pontuação mínima para aprovação: 60% (12 questões)

E-mail da Administração do Curso

mentoria@inpi.gov.br

OBJETIVO
Capacitar profissionais de empresas e ICTs indicados pelas instituições parceiras do INPI na temática da
Propriedade Intelectual, em especial no campo de patentes. Após a realização do curso, espera-se que o
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aluno reúna as condições para participar das ações de mentoria do Programa-piloto de Mentoria em PI
(PMPI), desde que formalmente indicado pelo parceiro.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
Cadastro na Academia Virtual do INPI

11/08 a 03/09

Inscrição no Curso Nivelamento

Até 03/09

Módulo Introdução à Propriedade Intelectual

Disponibilização: 01/09

Módulo Marcas e Desenhos Industriais

Disponibilização: 06/09

Módulo Patentes 1

Disponibilização: 10/09

Módulo Patentes 2

Disponibilização: 14/09

Módulo Informação Tecnológica

Disponibilização: 17/09

Momentos Tira-Dúvidas

Entre os dias 20 e 28 de setembro, em horário a ser
informado pelos tutores.
29 a 30 de setembro. Ao término do estudo de todos os
módulos e da realização dos exercícios propostos.

Avaliação Final
Emissão dos Certificados

Logo após a finalização do curso, condicionado à
aprovação na Avaliação Final e ao preenchimento da
Pesquisa de Satisfação.

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.
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AULAS
Os módulos 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.
Os alunos poderão tirar as suas dúvidas com os tutores do PMPI, ao vivo, no Momento Tira-Dúvidas, no
período assinalado no cronograma de atividades, em horário a ser informado oportunamente.
AVALIAÇÃO FINAL
A Avaliação Final poderá ser realizada de 29 a 30 de setembro de 2021, logo após o aluno terminar o
estudo dos módulos e a realização dos exercícios propostos.
A Avaliação Final será composta de 20 (vinte) questões objetivas. Ela deve ser feita individualmente em 60
(sessenta) minutos ininterruptos.
Pontuação mínima para passar na prova: 60% ou 12 (doze) questões.
CERTIFICADO
Para a conclusão do curso e obtenção do Certificado, o aluno precisará ser aprovado na avaliação final.
O Certificado é emitido online, após o preenchimento da pesquisa de satisfação, na própria página do
curso.
O nome do aluno no Certificado é exatamente o nome do cadastro na Academia Virtual do INPI.
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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