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TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 52402.011031/2021-08

  

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2022

 

No Termo de Execução Descentralizada (TED) Nº 001/DIREX/CGTI/2021 (0525832) itens 3.1.1, 3.1.2,
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1 e 3.5.2,

 

Onde se lê: "ferramenta(s)"

Leia-se:  "solução(ões)"

 

No Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizado Nº 001/DIREX/CGTI/2021 (0525835) foi
realizada inclusão da coluna que trata dos resultados esperados previstos no plano de trabalho, bem como as
alterações das datas de entrega dos Resultados Esperados números: 3 - (OE2) Documento com análise das
ferramentas a par�r dos métodos escolhidos, 4 - (OE3) Documento com modelo sistema�zado e 5 - (OE3)
Documento com análise de competências técnicas necessárias para implementação da ferramenta BPMS, alterando
assim a previsão de entrega de Abril de 2022, para Maio de 2022.

 

Metas A�vidades Indicador Físico Prazo Resultados esperados

Administra�vo Habilitação da pesquisa no
IBICT

Relatório Técnico

02 meses Relatório analí�co do
cenário informacional
do fluxo de patente do
INPI                     
Entrega: Abril/2022

1 - Configuração da
Pesquisa

Seleção e iden�ficação dos
perfis, acompanhamento da
pesquisa, sistema�zação dos
entregáveis

28 meses

2 - Levantamento do
cenário informacional
relacionado ao fluxo de
patente do INPI

Coleta de dados e informações
(Mapas de processo, estrutura
informacional e tecnológica do
fluxo de patentes e outros
fluxos per�nentes)

04 meses

Documento contendo
os métodos
levantados e
escolhidos.      
Entrega: Abril/2022

Análise documental 04 meses
Sistema�zação das
informações 04 meses Documento com

análise das soluções a
par�r dos métodosReuniões Técnicas 04 meses



escolhidos.      
Entrega: Maio/2022

3 - Documento com
análise das soluções a
par�r dos métodos
escolhidos Entrega:
Maio/2022

Levantamento e análise dos
métodos existentes

Relatório Técnico

04 meses Documento com
modelo sistema�zado
Entrega: Maio/2022Seleção dos métodos 04 meses

Sistema�zação das
informações 04 meses

Documento com
análise de
competências técnicas
necessárias para
implementação da
solução BPMS 
Entrega: Maio 2022

Reuniões Técnicas 04 meses

4 - Sistema�zar
modelo de o�mização
de processos
informacionais

Aplicação conjunta de
método(s) de Engenharia de
Requisitos

Relatório Técnico

08 meses
Documento contendo
modelo de ETP e TR
para aquisição e
implementação da
solução BPMS 
Entrega: Julho/2022

Entrevistas com especialistas
do INPI 08 meses

Aplicação conjunta de
método(s) de Análise de
Aderência

08 meses 

Reuniões Técnicas 08 meses

5 - Provar modelo
proposto por meio da
implementação de
conjunto de processos
em sistema
especialista

Aplicação conjunta de
método(s) de Estudos de
Casos Prá�cos para validar o
passo a passo da construção
da solução implementada no
INPI, por meio da solução
adquirida para automação dos
processos.

Protó�po

08 meses Solução implantada na
infraestrutura do INPI.
Entrega:
Dezembro/2022

Construção dos artefatos
documentais 03 meses

Reuniões Técnicas 08 meses
6 - Disseminar junto à
sociedade os
conhecimentos
produzidos no âmbito
do projeto

Sistema�zação do workshop

Workshop

04 meses Workshop de
apresentação dos
resultados da pesquisa
Entrega: Março/2023

Workshop de apresentação
dos resultados 02 meses

Produção cien�fica 12 meses

7 - Análise
informacional das
bases de dados do INPI

Levantar dados e informações

Ar�gos
cien�ficos/Treinamentos/Relatório
Final

28 meses 10. Relatório
consolidado da
execução do
projeto        Entrega:
Julho/2023

Analisar bases de dados 28 meses

Relatório final 28 meses

Produção cien�fica 28 meses
11. Ar�go cien�fico
Entrega:
Dezembro/2023

 

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022.

 
 
 

CLAUDIO VILAR FURTADO
Presidente

Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente, em 03/06/2022, às 16:47,
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�p://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0622979 e o código CRC
7F0D2A22.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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