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Pesquisa de antecedência1.

É importante realizar uma pesquisa de antecedência em plataformas digitais
específicas para verificar se não existe outro software com uma proposta
parecida ou igual ao que se pretende registrar. 
Plataformas para realizar a pesquisa:

Site INPI;
Play Store;
App Store;
Aptoide;
Outras bases de dados (sites de apps).



2. Informações obrigatórias
Para realizar o pedido de Registro de Programa de Computador
juntamente ao NIT/Unilab, será necessário o preenchimento das
informações contidas no Formulário para Registro de Programa de
Computador, disponível em https://nit.unilab.edu.br/documentos/.

O NIT/Unilab fornece mais orientações no documento: NIT - Programa de Computador;
E também disponibiliza informações e procedimentos para se obter o código hash.

O formulário deve ser encaminhado para o NIT/Unilab exclusivamente por e-mail:
nit@unilab.edu.br.

https://docs.google.com/document/d/1jPF4vBemjXXDz6Suu-V04LU7n97EJN_0/edit?usp=sharing&ouid=117445704488980285007&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jPF4vBemjXXDz6Suu-V04LU7n97EJN_0/edit?usp=sharing&ouid=117445704488980285007&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1EHdGBao4w9J8C_FvKF3J8uS0mM7dZzeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ZzYA4L_7dHFvGt02KxoUaAi6pVt-Hly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fMYYdHaOHrUYPQRT0sTr2AkxqdxvPwOD


3. Pagamento da GRU
O NIT/Unilab irá analisar as informações enviadas em até 3 dias úteis. Em
seguida, um e-mail constando a Guia de Recolhimento da União (GRU) será
enviado para o solicitante;

Após o pagamento da GRU no valor de R$185,00, é necessário enviar o
comprovante por e-mail ao NIT/Unilab;

Com a posse do comprovante, o NIT/Unilab irá iniciar o pedido de Registro de
Programa de Computador junto ao INPI.



4. Número de Registro e Certificado

O número de pedido é gerado logo após a solicitação ao INPI realizado
pelo NIT/Unilab;

Com o número em mãos, é possível acompanhar a solicitação na revista
do INPI, disponibilizada semanalmente no site oficial do instituto. 

Quando o processo é aprovado pelo INPI, o certificado é emitido e
disponibilizado no site. O NIT/Unilab enviará por email para os autores.

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/


Atenção!

A solicitação do Registro de Programa de Computador será realizada mediante o
preenchimento correto dos documentos descritos anteriormente e o pagamento da GRU
emitida, assim como o envio do seu comprovante.

Caso seja necessária alguma correção em quaisquer documentos ou informações, o NIT/Unilab
entrará em contato via e-mail. 

O INPI disponibiliza o Manual do Usuário para o Registro de Programa de Computador para
auxiliar caso tenha dúvidas. 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-programa-de-computador/ManualdoUsurioRPCportugusV1.8.5.pdf


O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) trabalha na coordenação das atividades de proteção
dos direitos de Propriedade Intelectual e transferência de tecnologia gerada pelos
membros do corpo docente, discente, técnico-administrativo, estagiários, bolsistas e
voluntários, no âmbito da Unilab.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco:
Telefone: (085) 3332-6188  E-mail: nit@unilab.edu.br
Ou acesse o site: https://nit.unilab.edu.br/

https://nit.unilab.edu.br/

