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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 83, DE 22 DE JUNHO DE 2022

  

Dispõe sobre o atendimento ao inventor
independente no âmbito da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 78ª sessão ordinária, realizada no
dia 22 de junho de 2022, considerando: a Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, alterada pela Lei nº
13.243, de 11 de janeiro de 2016, e regulamentada pelo Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018; e o
processo nº 23282.013718/2021-85,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Inventor independente: pessoa �sica, não ocupante de cargo efe�vo, cargo militar
ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.

 

Art. 2º O atendimento ao inventor independente no âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), será regido pelo disposto nesta Resolução.

 

Art. 3º Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é
facultado solicitar a adoção de sua criação pela Unilab, que decidirá quanto à conveniência e à
oportunidade da solicitação e à elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro
desenvolvimento, incubação, u�lização, industrialização e inserção no mercado.

 

§ 1º O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unilab avaliará a invenção, a sua afinidade
com a respec�va área de atuação e o interesse no seu desenvolvimento.

 

§ 2º O NIT informará ao inventor independente, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a
decisão quanto à adoção a que se refere o caput deste ar�go.

 



24/06/2022 07:51 SEI/UNILAB - 0485722 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=550758&infra_sist… 2/2

§ 3º O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá
comprometer-se a compar�lhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da
invenção protegida adotada pela Unilab. 

 

Art. 4º A Unilab poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de
patente de sua criação, entre outras formas, por meio de: 

 

I - análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção; 

 

II - assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os
mecanismos financeiros e credi�cios dispostos na legislação;

 

III - assistência para cons�tuição de empresa que produza o bem objeto da invenção; e

 

IV - orientação para transferência de tecnologia para empresas já cons�tuídas. 

 

Art. 5º Fica estabelecido que o inventor deve responder administra�va, civil e penalmente
pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo público ou pessoal, no que diz respeito à
inobservância desta Resolução, bem como das demais disposições legais referentes à propriedade
intelectual.

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de julho de 2022.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Presidente do Conselho Universitário, subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 23/06/2022, às 17:18, 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.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0485722 e
o código CRC 0D0E3B57.
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