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INSTRUÇÃO NORMATIVA

Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos

referentes aos trabalhos de conclusão de curso

(TCC) que contemplem a criação de tecnologia e

sua proteção como propriedade intelectual,

desenvolvidos nos cursos do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas

Gerais (IFSULDEMINAS).

A Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI) do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), em conformidade

com a Resolução do Conselho Superior do IFSULDEMINAS nº 106, de 25 de março de 2021,

estabelece a regulamentação dos procedimentos referentes aos trabalhos de conclusão de

curso que contemplem a criação de tecnologia e sua proteção como propriedade

intelectual.

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a atividade acadêmica que consiste na

sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos,

produzido na área do Curso, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica

ou extensão e inovação, podendo ter como resultado um produto ou processo com

potencial de proteção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Art. 2º Quando o TCC indicar um processo ou produto com potencial de proteção do INPI,

deverá ser cadastrado no Sistema de Gestão de Projetos de Pesquisa e Extensão (GPPEx)

ou no sistema vigente, classificado como sigiloso pelo(a) professor(a) orientador(a).

Art. 3º O TCC com potencial de proteção tecnológica também deverá ser submetido ao

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), por meio do Escritório Local de Inovação e

Transferência de Tecnologia (ELITT) do campus, tão logo esteja cadastrado no GPPEx ou

sistema vigente, os documentos descritos no art. 4º, em cumprimento ao que está

regulamentado no capítulo XIV da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279, de 14 de maio de

1996.

Art. 4º O ELITT, por meio de processo eletrônico criado no Sistema Unificado de

Administração Pública (SUAP), encaminhará ao NIT do IFSULDEMINAS os seguintes

documentos, que deverão ser providenciados e entregues pelo orientador do TCC:

I. Declaração de invenção, modelo do NIT;

II. Anuência do(a) Coordenador(a) do Curso;

III. Anuência do(a) Coordenador(a) de Pesquisa.

Art. 5º O NIT deverá emitir parecer sobre a proteção da tecnologia e providenciar os

seguintes documentos:

I. Modelo do Termo de Sigilo para a apresentação da qualificação e defesa;

II. Parecer para o(a) Coordenador(a) do Curso, informando que o TCC deverá ser

apresentado em sigilo para a banca avaliadora e que sua versão final deverá permanecer

em sigilo na Biblioteca até que a patente seja depositada;
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