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PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE MARCA 

1. Preenchimento do Formulário para Registro de marca.  

Para o correto preenchimento do Formulário é importante consultar os 

seguintes documentos: 

Manual de Marcas 

Tipos de Marcas 

 

2. Providenciar Imagem. No caso de marca figurativa, mista ou tridimensional 

providenciar imagem no seguinte formato: 

 

 

3. Envio dos documentos. Os documentos (formulário preenchido e imagem – 

quando for o caso) devem ser enviados para o e-mail ageufma.cprp@ufma.br. 

 

4. Busca de Anterioridade. Após o recebimento dos documentos a CPRP 

procederá com a busca de anterioridade para verificação de originalidade da 

marca. Esse processo pode tramitar por um período entre 15 e 45 dias 

dependendo da demanda preexistente e da quantidade de documentos 

encontrados na busca. 

 

5. Avaliação dos documentos. Após a busca de anterioridade, os documentos 

serão avaliados pela CPRP e, quando necessário, por comitê constituído pela 

https://drive.google.com/file/d/1W89GD1XpJg3VMsm9kXgGgSkZdw7e51Ib/view?usp=sharing
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes
mailto:ageufma.cprp@ufma.br
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AGEUFMA no sentido de analisar a viabilidade econômica do Registro da 

marca bem como o interesse institucional e social. 

 
 

6. Pagamento de taxa de depósito. Uma vez que o pedido receba parecer 

favorável será emitida GRU referente a taxa de depósito que será enviada,  por 

meio de processo via sistema SIPAC, para pagamento pela Pró-reitoria de 

Planejamento, Gestão e Transparência -PPGT. A tramitação pode durar entre 

10 e 25 dias. 

 

7. Depósito do pedido. Após pagamento de taxa, o pedido será depositado pela 

CPRP junto ao INPI via sistema e-marcas. 

 

8. Envio do ao requerente. Concluído o processo de depósito, o pedido de 

registro de marca, contendo número de protocolo, será enviado ao requerente 

via e-mail. 

 

 

 

Caso reste alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecimentos. 

 

Coordenação de Prospecção e Redação de Patentes - CPRP 

Coordenador: Pablo de Sousa Lima 

E-mail: ageufma.cprp@ufma.br 

Telefone: (98) 3272-8710 

 

 

 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt
http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt
mailto:ageufma.cprp@ufma.br

