
Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço (Mista)

29409171914040593

09:5805/02/2021
850210045775

Dados Gerais

Número do Processo: 921994982

Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO

CPF/CNPJ/Número INPI: 05440725000114

Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO

Cidade: Petrolina

Estado: PE

CEP: 56304917

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

e-mail: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com

Dados do(s) requerente(s)

Nome:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO

CPF/CNPJ/Número INPI: 05440725000114

Endereço: AV JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA S/N, CENTRO

Cidade: Petrolina

Estado: PE

CEP: 56304917

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

e-mail: nit@univasf.edu.br; michely.diniz@gmail.com
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Nome: INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

e-mail: nit@ifsertao-pe.edu.br

BrasilPais:

Endereço: Rua Aristarco Lopes, 240

PetrolinaCidade:

10830301000104CPF/CNPJ/Número INPI:

CEP: 56302-100

Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

PEEstado:

Dados da Marca

Apresentação: Mista

Produto e/ou serviçoNatureza:

SGTTElemento Nominativo:

Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não

Imagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com relação
à constante do arquivo originalmente anexado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padrões requisitados para a publicação da marca
na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao
sinal que efetivamente será objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótese de substituição
da referida imagem decorrente de exigência formal.

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

Descrição da Especificação:

Classe escolhida:   NCL(11) 35

Emissão de documentos e certidões oficiais•

Gestão pública/privada•

Negociação de contratos de negócios para terceiros•
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Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido
declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

Declaração de Atividade

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena

Categoria Divisão Seção Descrição

28 19 INSCRIÇÕES EM OUTROS CARACTERES

29 1 3 Verde

29 1 4 Azul

29 1 6 Branco, cinza, prateado

Nome do ArquivoDescrição

Anexos

Procuracao - marca SGTT assinada.pdfProcuração

Instrumento de Reconhecimento de Direitos -
SGTT_ ASSINADO.pdf

Instrumento reconhecimeto de direitos univasf - if

Manual_da_marca_2020_14_09.pdfManual da marca sgtt

nosso numero final 040593.pdfGru paga

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

A partir de agora, o número 921994982 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do
pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até
cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 05/02/2021 às 09:58
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 

 

Rua Aristarco Lopes, nº 240 – Centro – CEP 56302-100 – Petrolina-PE  Fone: (87) 2101-2350 
www.ifsertao-pe.edu.br  e-mail: reitoria@ifsertao-pe.edu.br 

 
PROCURAÇÃO 

 
 

 O INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO, Autarquia Federal, com sede à Rua Aristarco Lopes, nº 240, CEP: 56302- 
100, Centro, Petrolina - Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o n° 10.830.301/0001-04, neste ato 
representada pela sua Reitora MARIA LEOPOLDINA VERAS CAMELO, constitui e nomeia a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.440.725/0001-14, com sede na Rua Av. José de Sá Maniçoba, S/N - Centro CEP: 56304-917 - 
Petrolina/PE e neste ato representada por seu Reitor Pró Tempore, PAULO CÉSAR FAGUNDES 
NEVES, docente, portador do CPF 014514108-08, outorgando-lhe poderes para, através de seus 
representantes legais ou a quem estes substabelecerem, representá-la perante o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para o fim de requerer e processar direitos de 
propriedade intelectual, tais como patentes de invenção, de modelos de utilidade, desenhos 
industriais, registros de marcas de produto, de serviço; coletivas ou de certificação, de 
indicações geográficas, direitos do autor, de software e mantê-los em vigor com amplos e 
ilimitados poderes para assinar petições e documentos, pagar taxas, fazer prova de uso das 
invenções patenteadas ou das marcas registradas, apresentar oposições, recursos, réplicas, 
desistir, renunciar, anotar, elaborar notificações extrajudiciais, e praticar para os fins 
mencionados, todos os atos necessários perante as autoridades administrativas competentes 
no Brasil, em benefício do Outorgante, exclusivamente para o registro da marca SGTT, do tipo 
mista (Figura abaixo), que representa a identidade virtual da tecnologia referente ao programa 
de computador intitulado “SISTEMA PARA GESTÃO DE PROCESSOS DE ACORDOS E CONTRATOS 
DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – SGTT”. 

 

 

Petrolina, 31 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitora – IF Sertão-PE 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 510 - Santo Antônio – Juazeiro–BA – CEP: 48.902-300 

 

 
 

 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO DE 

DIREITOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF E O 

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO. 

 
Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE 

DO SÃO FRANCISCO, Fundação de Ensino Superior, instituída pelo Poder Público 

Federal, com sede na Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Campus Centro, Petrolina - 

Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.440.725/0001-14, neste ato representada 

por seu Reitor Pró Tempore, Paulo César Fagundes Neves, doravante denominada 

UNIVASF e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano, Autarquia Federal, com sede à Rua Coronel Amorim, 76, Centro, 

Petrolina - Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o n° 10.830.301/0001-04, neste ato 

representada pela sua Reitora Maria Leopoldina Veras Camelo, doravante denominada 

IF-Sertão PE, tem entre si justo e acertado o que se segue, de acordo com as cláusulas 

e condições abaixo: 

 
Considerando que: 

 

A pesquisa desenvolvida em colaboração entre a UNIVASF e o IF-Sertão PE originou no 

Brasil, o programa de computador (PC) intitulado “Sistema para gestão de processos de 

acordos e contratos de transferência de tecnologia – SGTT”, a patente intitulada 

“Processo de Elaboração de Minutas de Documentos Jurídicos” e a marca mista, 

contendo combinação de letras e figuras, com o elemento nominativo “SGTT”, doravante 

denominadas TECNOLOGIAS, a serem protegidas, respectivamente, por meio de 

registro de programa de computador (RPC), patente e registro de marca, junto ao 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, cujos inventores para a patente e PC 

são: pela UNIVASF, a pesquisadora Vivianni Marques Leite dos Santos, o aluno do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 510 - Santo Antônio – Juazeiro–BA – CEP: 48.902-300 

 

 
 

Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT/UNIVASF Dialles Nogueira 

Barros, cujo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deu origem às tecnologias e a 

procuradora geral da União na UNIVASF, Juliana Gomes Campelo Matos Braz; pelo IF- 

SERTÃO PE, as pesquisadoras Luciana Cavalcanti de Azevêdo e Josilene Almeida Brito, 

os alunos da gradução Tauan Almeida Feitosa e Philip Ramon de Araujo Santos e a 

procuradora geral da União no IF Sertão PE, Lectícia Marília Cabral de Alcântara. 

Finalmente, para a marca, os inventores são: pela UNIVASF, a pesquisadora Vivianni 

Marques Leite dos Santos e o aluno do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 

– PROFNIT/UNIVASF Dialles Nogueira Barros; pelo IF-SERTÃO PE, as pesquisadoras 

Luciana Cavalcanti de Azevêdo e Josilene Almeida Brito e os alunos da gradução: Tauan 

Almeida Feitosa e Philip Ramon de Araujo Santos. 

 
Resolvem os partícipes, firmar o presente Instrumento Particular de Reconhecimento de 

Direitos, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a regularização da titularidade e o 

reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre as seguintes tecnologias: o PC 

intitulado “SISTEMA PARA GESTÃO DE PROCESSOS DE ACORDOS E CONTRATOS 

DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – SGTT”, a patente intitulada “PROCESSO 

DE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE DOCUMENTOS JURÍDICOS” e a marca mista, 

contendo combinação de letras e figuras, com o elemento nominativo “SGTT, objetos de 

proteção por registro de programa de computador, patente e registro de marca mista, 

respectivamente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

 

2.1 A proteção legal será decidida de comum acordo entre as Partes envolvidas e 

requerida em regime de co-titularidade, ficando desde já acordado que caberá: 50% para 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 510 - Santo Antônio – Juazeiro–BA – CEP: 48.902-300 

 

 
 

a UNIVASF e 50% para o IF-SERTÃO PE. 

 
 

2.2. Os titulares asseguram aos criadores participação de 1/3 (um terço) nos ganhos 

econômicos, auferidos pelas ICTs, sobre a parcela de propriedade pertencente a cada 

instituição, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento 

para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido 

os inventores ou autores. Para o PC e a patente, aplicando- se os seguintes percentuais 

para cada inventor ou autor: 20% para Dialles Nogueira Barros; 15% para Luciana 

Cavalcanti de Azevêdo; 15% para Vivianni Marques Leite dos Santos; 15% para 

Josilene Almeida Brito; 15% para Tauan Almeida Feitosa; 10% para Philip Ramon de 

Araujo Santos; 5% para Juliana Gomes Campelo Matos Braz; e 5% para Lectícia 

Marília Cabral de Alcântara. Para a marca, aplicando-se os seguintes percentuais para 

cada inventor ou autor: 25% para Dialles Nogueira Barros; 15% para Luciana Cavalcanti 

de Azevêdo; 15% para Vivianni Marques Leite dos Santos; 15% para Josilene Almeida 

Brito; 15% para Tauan Almeida Feitosa; 15% para Philip Ramon de Araujo Santos. Os 

percentuais foram definidos com base na participação do desenvolvimento das 

tecnologias. 

 
2.3 A UNIVASF será responsável por requerer, perante o órgão competente no Brasil 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI), o pedido de registro de programa 

de computador, da Marca e da Patente de Invenção, nos prazos estabelecidos pela 

legislação vigente, sendo os custos de responsabilidade das partes em acordo com o 

percentual descrito no item 2.1. 

 
2.4 Caberá à UNIVASF, por meio da Comissão Avaliadora de Pedidos de Registro de 

Programa de Computador (NIT da UNIVASF), a análise prévia da viabilidade do RPC. 

Por meio da Comissão Avaliadora de Pedidos de Patente (NIT da UNIVASF), a análise 

prévia da viabilidade da patente e por meio da coordenação de Propriedade Intelectual, 

a análise da viabilidade do registro de marca junto ao INPI, bem como cuidar do 

acompanhamento, pagamento e tramitação dos processos de registro de programa de 

computador (RPC), depósito de patente e registro de marca no Brasil. 
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NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 510 - Santo Antônio – Juazeiro–BA – CEP: 48.902-300 

 

 
 

2.4.1  As instituições envolvidas na co-titularidade, respeitando a proporção de 50%, irão dividir 

os  pagamentos das taxas de marca, registro de programa de computador e de patente de 

invenção, da seguinte forma: 

 

2.4.2 Todas as despesas referentes ao processo de marca e registro de programa de 

computador no Brasil deverão ser custeadas pela UNIVASF; Considerado as custas 

relativas da Marca: Taxa de registro: R$ 142,00 ;1º Decênio e expedição de certificado (após o 

deferimento da marca): R$ 298,00; Prorrogação do registro: R$ 426,00 Total de taxas para 

Marca: R$ 866,00; Considerado as custas relativas ao Registro de Programa de 

computador: Taxa de registro: R$ 185,00; Valor total de Marca e Programa de computador: 

R$ 1.051,00. 

 

2.4.3 Sendo que as taxas referentes à patente de invenção deverão ser divididas entre 

UNIVASF e IF Sertão-PE. Considerado as taxas atuais relativas à Patente de Invenção 

junto ao INPI: Taxa de depósito: R$ 70,00; Anuidade do depósito após 24 meses: R$ 

118,00; Pedido de análise (até 36 meses): R$ 236,00; Anuidades: 3º ao 6º ano: R$ 

860,00; 7º ao 10º ano: R$ 1.952,00; 11º ao 15º ano: R$ 3.290,00; a partir do 16º ano 

até o término da vigência: R$ 4.010,00. Total de taxas para Patente de Invenção: R$ 

10.536,00; Dividindo proporcionalmente a titularidade, a UNIVASF será responsável 

por custear 50% do total das taxas, R$ 5.268,00, e o IF-Sertão - PE por 50%, num total 

de R$ 5.268,00. Como a UNIVASF ficou responsável pelo pagamento de R$ 1.051,00 

do item 2.4.2, esse valor será diminuido das taxas de patente de invenção, ficando 

assim a divisão: 

 

2.4.4 Todas as despesas referentes ao processo de depósito de Patente no Brasil 

(Taxa de depósito, anuidade após 24 meses, taxa de pedido de análise, anuidades 3º 

ao 6º ano, 11º ao 15º ano (duas primeiras anuidades no valor de R$ 658,00), deverão 

ser custeadas pela UNIVASF; e as taxas referentes 11º ao 15º ano (duas anuidades da 

sequencia no valor de R$ 658,00), e as taxas a partir do 16º ano até o término da 

vigência, deverão ser custeadas pela pelo IF-Sertão – PE.  
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2.4.5 Caso os valores sofram alterações, as proporcionalidades da titularidade devem 

ser mantidas no pagamento das taxas. Deverá ser informada, em momento oportuno, a 

certidão de disponibilidade orçamentária para o custeio das despesas. 

 

2.5 As Partes ficam obrigadas a fornecer cópias de todos os documentos que envolvam 

o pedido de RPC, patente e marca. 

 
2.6 O IF-Sertão PE fica obrigado a ceder procuração para o pedido de RPC, de patente 

e de marca, sempre que se faça necessário e solicitado pela UNIVASF que procederá 

ao pedido. 

 
2.7 Quando da transferência de direitos a terceiros, estes ficam obrigados a assumir o 

acordado neste instrumento, nas proporções dos direitos adquiridos, por meio de Termo 

Aditivo. 

 
2.8 Caberá a cada Parte tomar as providências legais e judiciais no sentido de resguardar 

a propriedade, apropriação e o uso indevido por terceiros, dos pedidos de proteção das 

tecnologias. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXPLORAÇÃO E USO DA TECNOLOGIA 

 

 

3.1 O licenciamento da TECNOLOGIA a terceiros, será feito em comum acordo entre as 

Partes, devendo este ser remunerado por valor a ser definido em Contrato Específico   

e dividido de acordo com a divisão da co-titularidade, conforme Cláusula Segunda, item 

2.1. 

 
3.2 A UNIVASF será responsável pelo processo de licenciamento da TECNOLOGIA, por 

meio de atas de reuniões, de termos de sigilo, da redação de contratos e de editais, 

quando necessário e receberá os royalties advindos da exploração da TECNOLOGIA, 

sendo que os recursos pertencentes ao IF-SERTÃO PE devem ser repassados de acordo 

com o percentual de titularidade da Cláusula Segunda, item 2.1 

 
 

3.3 Quando do licenciamento da tecnologia para terceiros, deverá obrigatoriamente ser 

firmado Contrato Específico, contendo cláusulas de utilização, pagamento, controle, uso Página 9 de 32
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da marca e propriedade intelectual sobre aperfeiçoamentos. 

3.4 Fica permitida a utilização das tecnologias pelas Partes, sem quaisquer ônus, 

devendo ser informado a outra Parte sobre o setor onde serão utilizadas as tecnologias 

e a data de início do uso, bem como a data de término, caso não sejam mais utilizadas. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA PROMOÇÃO OU DIVULGAÇÃO E DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

4.1 As Partes envolvidas ficarão responsáveis pela promoção e divulgação da 

tecnologia, desde que sempre citadas as Partes cotitulares e inventores, observadas as 

recíprocas comunicações. 

 
4.2 Caso as tecnologias citadas na cláusula primeira deste instrumento tenham 

resultado ou resultarem obra científica, literária ou relativa a patente, a participação de 

cada Parte e sua eventual utilização será regulada em termo próprio, de acordo com a 

legislação vigente. 

 
4.3 As Partes se obrigam as recíprocas comunicações, sobre eventuais 

aperfeiçoamentos e/ou pesquisas realizadas sobre o objeto deste contrato, mantendo- 

se o sigilo necessário para a proteção de resultados. 

 
4.4 Caso resultem dos aperfeiçoamentos em referências, inventos ou inovações 

passíveis de obtenção de privilégio ou patentes, nos termos da legislação brasileira, das 

convenções internacionais de que o Brasil é signatário ou ainda da legislação nacional 

dos países onde haja interesse de proteção, a participação de cada Parte será regulada 

em termo próprio, de acordo com a legislação vigente. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO SIGILO 

 

 

5.1 Como forma de garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual 

porventura decorrentes do objeto do presente instrumento, as Partes ficam obrigadas a 

manter sigilo das informações confidenciais sobre a tecnologia, com exceção de ordem 

judicial, de determinação de autoridades públicas competentes ou em decorrência de Página 10 de 32
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legislação aplicável. 

 

5.2 A expressão “Informação Confidencial” abrange toda a informação que esteja 

associada às tecnologias, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios de 

comunicação, inclusive eletrônicos, com exceção daquela que: 

 
 

5.2.1 não seja apresentada como confidencial pela Parte que a revelar; 

 
 

5.2.2 já esteja em posse da Parte receptora, tendo sido recebida de outra fonte à 

época de sua revelação, conforme comprovado por registros por escrito; 

 
5.2.3 seja recebida por terceiros que não tenham obrigação de confidencialidade 

para com a Parte reveladora, desde que não tenha sido obtida de forma imprópria; 

 
5.2.4 seja desenvolvida de forma independente pela Parte receptora; ou 

 
5.2.5 esteja, ou se torne, de domínio público, desde que não seja por meio da 

Parte receptora. 

 

 
5.3 Somente serão reveladas as informações e conhecimentos relativos às 

Tecnologias aos seus empregados e/ou consultores que: (i) necessitem ter acesso a 

tais informações e conhecimentos para cumprir com o objeto deste instrumento; (ii) 

tenham firmado um compromisso de confidencialidade e (iii) aos representantes dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) da UNIVASF e do IF Sertão, para fins de 

transferência de tecnologia ou de utilização interna da tecnologia pelas Partes. 
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CLÁUSULA SEXTA – COORDENAÇÃO TÉCNICA 
 

6.1 A Profa. Vivianni Marques Leite dos Santos será a inventora de contato na UNIVASF, 

doravante denominada Coordenadora Técnica na UNIVASF, com responsabilidade pela 

solução e pelo encaminhamento de questões técnicas relativas às Tecnologias que 

eventualmente surgirem durante a vigência do presente instrumento no âmbito da 

UNIVASF. 

 
6.2 A Profa. Luciana Cavalcanti de Azevedo será a inventora de contato no IF SERTÃO, 

doravante denominada Coordenadora Técnica no IF SERTÃO, com responsabilidade 

pela solução e pelo encaminhamento de questões técnicas relativas às Tecnologias no 

âmbito do IF SERTÃO PE, que eventualmente surgirem durante a vigência do presente 

instrumento. 

 
6.3 Caberá às Coordenações Técnicas a responsabilidade pela comunicação aos seus 

respectivos NITs, que deverão informar ao NIT da outra Parte sobre eventuais 

aperfeiçoamentos e/ou pesquisas realizadas sobre o objeto deste contrato, mantendo- 

se o sigilo necessário para a proteção de tal resultado, como cumprimento no disposto 

na Cláusula Quarta, item 4.3. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA 

 
 

7.1 O presente instrumento vigorará a partir da data da sua assinatura até o término de 

vigência do registro de programa de computador, válida por 50 anos a partir da sua 

criação ou de 1º de janeiro do ano subsequente à sua publicação de acordo com a Lei 

9.609/98, e sua proteção não é territorial, isto é, sua abrangência é internacional, 

compreendendo os países signatários da Convenção de Berna (1886).  

7.2 Para o depósito de patente de invenção, o presente instrumento vigorará a partir da 

data da sua assinatura até o término da vigência de proteção da Patente. 
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7.3 Para o depósito Marca, o presente instrumento vigorará a partir da data da sua 

assinatura até o término da vigência de proteção da Marca. 

 

CLÁUSULA OITAVA – PUBLICIDADE 
 
 
 

8.1 O extrato do presente instrumento será publicado na Imprensa Oficial no prazo 

estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES GERAIS 

 
 

9.1 Alterações neste instrumento acordadas entre as Partes deverão ser, 

obrigatoriamente, descritas em um novo termo aditivo. 

 
9.2 Este instrumento vinculará e reverterá em benefício dos sucessores e dos 

beneficiários das Partes e inventores, as quais não terão direito de transferir seus 

poderes, funções ou obrigações sem o consentimento prévio, por escrito, das outras 

Partes. 

 
9.3 A tolerância de qualquer das Partes na exigência do cumprimento das obrigações 

previstas neste contrato não exime a outra Parte de responsabilidade, podendo ser 

exigido o adimplemento da obrigação. 

 

9.4 Qualquer comunicação ou solicitação prevista neste contrato será considerada como 

tendo sido legalmente entregue e eficaz: 

9.4.1 Quando entregue em mãos a algum coordenador ou funcionário 

responsável da parte a quem foi dirigida; 

9.4.2 Se enviada por correio, registrada ou certificada, porte pago e devidamente 

endereçada, quando recebida pelo destinatário ou no 5° (quinto) útil dia seguinte 

à data do despacho da mesma, a que ocorrer primeiro; 

9.4.3 Se enviada por correio eletrônico, desde que confirmado o recebimento 

pelo destinatário. 

 

9.5 O presente instrumento, juntamente com eventuais anexos e aditivos, que 
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devidamente rubricados fazem parte integrante do presente instrumento, contém o 

acordo integral entre as Partes e substituirá todo e qualquer entendimento feito 

anteriormente, quer por escrito, quer verbalmente. 

 
 

9.6 Se, durante a vigência deste contrato, qualquer disposição nele contida vier a ser 

declarada ilegal e/ou inexeqüível, tal declaração não afetará a validade e/ou 

exeqüibilidade do texto remanescente, que permanecerá em pleno vigor e efeito. 

 

9.7 Quaisquer comunicações ou solicitações previstas neste Contrato efetuadas por 

correio deverão ser enviadas entre as PARTES aos seguintes destinatários: 

UNIVASF IF SERTÃO PE 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – 

campus Juazeiro. Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT. Avenida Antonio Carlos 

Magalhães, 510 – Santo Antônio CEP: 48902-300 

– Juazeiro-BA – Brasil. 

Att.: Diretor(a) Institucional de Inovação 

Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sertão Pernambucano. Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT. Rua Maria Luiza de Araújo 

Gomes Cabral, S/N, João de Deus. CEP: 56316-686 

- Petrolina/PE – Brasil. 

Att.: Coordenação Geral do NIT/IF Sertão - PE 

 
9.8 Os casos omissos relativos a este contrato serão resolvidos pelas Partes, que se 

comunicarão para definir as providências a serem tomadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

10.1 Este Instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou por qualquer 

uma delas unilateralmente, se houver inadimplemento das cláusulas aqui pactuadas, 

mediante notificação por escrito às outra partícipes, com antecedência mínima de 90 dias, 

respeitadas as obrigações assumidas e saldados os compromissos financeiros entre as 

partícipes, sendo que não poderá haver prejuízo para as atividades que estiverem em 

execução. 

 
10.2 No caso de rescisão, as pendências ou trabalhos em fase de execução serão 

definidos e resolvidos por meio de Termo de Encerramento do Acordo, no qual estarão 
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definidas e atribuídas as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um 

dos trabalhos e pendências, inclusive no que se refere aos direitos autorais ou de 

propriedade, dos trabalhos e metodologia, e à divulgação de informações colocadas à 

disposição das partícipes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

 

11.1 Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação do 

presente instrumento fica eleito o Foro para solucionar os litígios que decorrerem da 

execução deste contrato, na Seção Judiciária de Pernambuco, Subseção Judiciária de 

Petrolina - Justiça Federal. 

 
E por estarem justas e acordadas, as Partes assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 
Petrolina, 22 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo César Fagundes Neves 
Reitor Pró Tempore da UNIVASF 

 
 
 
 
 

 

Profa. Dra. Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitora do IF-SERTÃO PE 
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A marca SGTT, reflexe a inovação das 
ICTs, a informatização dos 
acordos/contratos e, por fim, a parceria 
existentes entre a UNIVASF e o IF 
Sertão-PE. 
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Para manter a integridade das 
formas e cores da logomarca é 
proibido: 

Ÿ Inverter elementos ou mudar 
as cores, por exemplo, utilizar 
apenas a cor Azul ou a cor 
Verde; 

Ÿ Rotacionar os elementos ou 
inverter a ordem das cores; 
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0,3 cm
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