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1. Introdução 
 

 

O presente relatório destina-se à apresentação do resultado das ações realizadas pela 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI no exercício de 2017, referentes ao  

PDTI 2016-2018, em face do Plano de Ação 2017 do INPI. 

Destacamos que o planejamento inicial de execução de 2017 sofreu uma série de 

alterações e repriorizações, motivadas pela publicação de novos normativos e no aprimoramento 

de procedimentos e estratégias institucionais voltadas ao enfrentamento do backlog como, por 

exemplo, a Instrução Normativa INPI Nº 70/2017 e os novos procedimentos da Diretoria de 

Patentes. Ainda, foi necessário infligir ajustes relativos ao detalhamento de ações de 

infraestrutura, realinhados a realidade orçamentária do INPI. Tais fatores contribuíram com os 

índices de execução registrados e apresentados ao Comitê de Tecnologia da Informação do INPI 

– CTI que, em reunião realizada em 22/01/2018, deliberou pela aprovação deste relatório, assim 

como integrou todas as alterações ao PDTI 2016-2018, Revisão 2017. 

Nessa vertente, o rol que compõem a lista de atividades relativas ao exercício 2017 foi 

classificado como “Atendidas, Postergadas, Pendentes e Canceladas”.  Tais termos, aplicados 

após alinhamento com as unidades demandantes, permitem não só identificar o que foi realizado 

frente à previsão inicial, como também o que poderá ou não ser revisto tomando por base as 

capacidades orçamentária e técnico-operacionais da CGTI. 

Como o PDTI é um plano alicerçado no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), 

ressaltamos que qualquer alteração, além de necessariamente  alinhada com os objetivos 

estratégicos e normativos vigentes no Instituto, também deverá ser apreciada e aprovada 

previamente pelo CTI, ou seja, qualquer inclusão de novas ações no Plano pressupõe 

autorização formal do Comitê, segundo suas respectivas atribuições e competências. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldo Fernandes Ávila 

Coordenação–Geral de Tecnologia da Informação 
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2. Relação das ações e status de execução – ref. 2017 
 

Tabela 1. Estratégias e Ações  

 

        

Eixos de Ação 
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ss
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  Àrea ID Referência Ação qtde prazo Indicador 

 
    

 

status 

PR PR1 
AECON - Página na 
Intranet 

Página na intranet da AECON 
para disponibilizar os produtos 
da área para o público interno 

  2017/1 
Solução 
implementada 

  x     

 

cancelada 

PR PR4 
OUVIDORIA -  Sistema E-
SIC 

Desenvolver interface com o 
sistema E-SIC para atender 
usuários internos e externos no 
que tange a Lei de Acesso a 
Informação. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

PR PR10 
CGCOM - Criar galeria de 
imagens do INPI (internet 
e intranet) - Sistema 

Banco de imagens no Portal e na  
intranet do INPI como os 
existentes em Portais como 
Planalto, CGCU, MDIC 

  2017/1 
Solução 
implementada 

  x     

 

pendente 

DIREX DEX1 Implantação 

SEI - Armazenamento de 
processos digitalizados - 
Responsável pela centralização, 
criação, encaminhamento e 
disponibilização de documentos 
eletrônicos através de interface 
web  

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

antiga 
entregue 

DIREX DEX2 
Sistema de assentamento 
funcional digital  - apoio 
da TI no ambiente 

Implementar SEI / AFD (gratuito) 1 2017/1 Suporte concluído          

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT11 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Remoção da funcionalidade de 
envio dos Pareceres para o 
eParecer 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT12 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Melhoria na consulta de 
conciliação de GRUs no PAG, 
falta informação da data de 
conciliação manual 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT18 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Automação de rotinas de 
verificação (filas de 1º exame, 
6.6, 2ºexame) 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT19 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Correção de falhas na fila de 
pedidos que aguardam exame 
formal 2.1 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRPA PAT20 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Correção de falhas na fila de 
pedidos que solicitaram 
publicação antecipada e 
aguardam 3.2 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRPA PAT22 

Geração de documentos 
de publicação (folhetos 
A1, A2, B1) e carta-
patente 

Montar o documento de 
publicação B1 com as folhas 
selecionadas para a carta-
patente.  

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT23 

Geração de documentos 
de publicação (folhetos 
A1, A2, B1) e carta-
patente 

Criar ferramenta para 
especificar as folhas que irão 
compor a carta-patente. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT24 
Manutenção evolutiva 
Busca WEB 

Disponibilizar a informação de 
pagamentos e prazos de 
anuidades. Apresentar os 
documentos que compõe o 
pedido de patente em seções 
(serviços, anuidades, outros,...) 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRPA PAT25 
Manutenção evolutiva 
Busca WEB 

Apresentar os documentos que 
compõe o pedido de patente 
em seções (serviços, anuidades, 
outros,...) 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

incorporada 
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DIRPA PAT28 
Harmonizar e Modernizar 
Banco de dados 

Executar o saneamento da base 
de dados, por verificação de 
inconsistências de dados e por 
uniformização da informação 
espalhada em diferentes fontes. 
DIRPA com apoio da TI. 
Harmonizar ou unificar a 
informação contida em banco 
de dados, evitando réplica da 
informação, ou o espalhamento 
de informações distribuídas em 
diferentes plataformas e 
diferentes sistemas. DIRPA com 
apoio da TI. Harmonizar e 
modernizar lista de 
profissões/qualificações no 
banco de dados.  DIRPA com 
apoio da TI. Executar o 
saneamento da base de dados 
de classificação, por verificação 
de inconsistências de dados e 
por uniformização da 
informação espalhada em 
diferentes fontes.  DIRPA com 
apoio da TI. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRPA PAT29 
Harmonizar e Modernizar 
Banco de dados 

Harmonizar ou unificar a 
informação contida em banco 
de dados, evitando réplica da 
informação, ou o espalhamento 
de informações distribuídas em 
diferentes plataformas e 
diferentes sistemas. DIRPA com 
apoio da TI. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

incorporada 

DIRPA PAT31 
Harmonizar e Modernizar 
Banco de dados 

Harmonizar e modernizar lista 
de profissões/qualificações no 
banco de dados.  DIRPA com 
apoio da TI. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

incorporada 

DIRPA PAT38 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Incluir a classificação CPC nos 
formulários ISA/IPEA. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT41 
Implementar sistema de 
gestão de documentos.  

Implementar mecanismo de 
numeração das páginas do 
processo.  

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT46 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Inclusão de alerta para alterar 
status B1 de Sequências 
Biológicas no SisBioList 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT47 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Automação da movimentação 
de pedidos com recurso 
administrativo provido 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

antiga 
pendente 

DIRPA PAT54 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Ajustar a atualização da fila (só 
aumenta, não diminui) de 
transferência de 
titular/alteração de nome ou 
sede 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

cancelada 

DIRPA PAT55 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Na alocação de pedidos ANVISA 
nas filas das divisões, o sistema 
não identifica de maneira 
correta a divisão alvo 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

cancelada 

DIRPA PAT56 
Continuação do INPI sem 
papel 

Digitalização do acervo de 
microfilmes e disponibilização 
no banco de imagens. Suporte 
da TI no serviço e na 
contratação pela área. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


        

 

cancelada 

DIRPA PAT58 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Na identificação de símbolos 
retificados de IPC (inid-51): 
alteração no SINPI não é 
propagada corretamente para o 
SISCAP 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

cancelada 

DIRPA PAT59 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Identificar de forma automática 
no SISCAP despachos anulados 
com base nas publicações de 
despachos de anulação 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

cancelada 

DIRPA PAT71 
Implementar sistema de 
gestão de documentos.  

Implementar interface que 
exiba todo o conteúdo do 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 

   x x   

 

antiga 
entregue 
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processo digital. Implantadas 

DIRPA PAT72 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Implementar interface para 
doação de pedidos entre 
divisões 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT73 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Automatizar a rotina de 
identificação de pedidos 
similares na fila de 1º exame. Ex: 
pedidos de mesmo depositante, 
mesmo inventor, etc, 
depositados no mesmo dia ou 
em dias vizinhos 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

antiga 
pendente 

DIRPA PAT74 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Incorporar campo de 
classificação no ato do depósito, 
para pré-classificação do pedido 
pelo usuário. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT83 
Manutençao Evolutiva 
SISCAP 

Correção de disparidades de IPC 
entre SISCAP e SINPI 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


        

 

cancelada 

DIRPA PAT88 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Inserir campos de co-
depositantes nas guias de 
serviços. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT90 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Criar área do cliente, permitindo 
armazenamento de dados 
anteriores e resgate de 
informações de cadastro (dados 
de inventores, endereços, 
requerentes, etc.) e de 
processos peticionados pelo 
usuário (pareceres, anuidades, 
etc.) 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

antiga 
pendente 

DIRPA PAT108 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Criar subdivisões de serviços 
para o código 277. 

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT109 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Criar subdivisões de serviços 
para o código 263. 

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT110 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Criar subdivisões de serviços 
para o código 260. 

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT111 
Adaptações da Instrução 
Normativa PR nº 71, de 
28/04/2017 

Novo layout do certificado   2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT112 
Adaptações da Instrução 
Normativa PR nº 71, de 
28/04/2017 

Impossibilitar o lançamento do 
despacho 082. Remover a 
obrigatoriedade do despacho 90 
antes do lançamento do 
despacho 120 (de concessão). 

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT113 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Incorporação das novas metas 
para o ciclo 2017 no 
acompanhamento da produção 

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PC02 

Depósito e 
peticionamento eletrônico 
para registros de 
Programa de Computador 

Implementar sistema de 
depósito eletrônico para 
serviços de Programa de 
Computador 

  2017/1 
Solução 
implementada 

         

 

antiga 
entregue 

DIRPA PC03 
Automatização da 
Concessão do Registro - 
Programa de Computador 

Automatização da Concessão do 
Registro de Programa de 
Computador 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


        

 

postergada 

DIRMA MAR5 Busca Web 
Inteiro teor dos despachos 
disponibilizados no sistema de 
buscas. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR6 e-Marcas 
Aumento do tamanho do upload 
de documentos do e-Marcas 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRMA MAR7 
Integração entre a base de 
dados do IPAS e da SRF 

Objetiva consulta automática do 
CNPJ. IPAS deve tratar o status 
do CNPJ 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR8 Penhora web 1.0 

Elaborar sistema de penhora 
online de marcas – tornar 
indisponíveis marcas e bens 
futuros para uso interno. IPAS 
deve tratar o desbloqueio de 
Bens. 

  2017/1 
Solução 
implementada 

  x     

 

pendente 

DIRMA MAR10 Clickmark 
Modo facilitado para 
prorrogações de processos de 
marca em poucos cliques. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 
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DIRMA MAR11 Busca Web 

Sincronização IPAS x BuscaWeb 
(objetiva que as alterações 
feitas no IPAS se reflitam no 
sistema de buscas, mesmo que 
não haja despacho). 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR12 Marcas data 2.0 

Aprimorar Marcas Data, 
incluindo indicadores de 
produtividade, geração de 
relatórios estatísticos por RPI, 
servidores, etc. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR14 e-Marcas 
Marca de posição (Novos 
formulários). 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRMA MAR15 Clickmark 
Modo facilitado para 
concessões de processos de 
marca em poucos cliques. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

cancelada 

DIRMA MAR17 PAG 

Criar mecanismos de alerta do 
módulo GRU e do e-Marcas 
(PAG) para marcas coletivas, de 
certificação, referente a 
pagamentos, prazos e várias 
outras funções. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR19 
Depósito eletrônico de 
pedidos multiclasse 

Implementar versão de depósito 
eletrônico que permita 
apresentação de pedidos 
multiclasse 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRMA MAR21 Busca Web 
Criação de área do usuário de 
Marcas no Portal do INPI 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR34 
Procedimentos 
administrativos - SINPI - DI 
- Entrada de Pedidos 

Funcionalidade de 
Transferências e Alterações 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRMA MAR35 
Fila de Serviços - SINPI - DI 
- Desenho Industrial 

Vincular pedidos/serviços que 
estão em situação "para 
atendimento". Inclusão da 
contagem de prazo. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRMA MAR36 
Procedimentos 
administrativos - SINPI - 
Despacho 

Geração de papeleta de 
Publicação 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRMA MAR42 
Fila de Exame - SINPI - DI - 
Desenho Industrial 

Vincular pedidos sequenciais de 
mesmo depositante de modo 
que sejam examinados pela 
mesma pessoa, com limitação 
numérica a ser definida (10 15 
ou 20). 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

CGTEC CON2 
Contratos - Saída virtual 
de documentos 

Gerar certificados e cartas para 
que sejam enviados 
virtualmente pelo “Delivery” ao 
usuário. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

CGTEC CON3 
Contratos - Assinatura 
Digital 

Implementar assinatura digital 
para aos certificados e cartas 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

CGTEC CON5 
Contratos - Pesquisa em 
lote dos direitos de PI 

Desenvolvimento de um sistema 
que permita a pesquisa em lote 
dos dados biográficos dos 
direitos de PI informados pelos 
usuários nos formulários de 
requerimento. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

CGTEC CON6 
Contratos - Sistema para 
anotação nos títulos dos 
direitos averbados 

Desenvolvimento de um sistema 
que faça a notação automática 
no título quando este for 
averbado em um contrato 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

CGTEC CON8 
Contratos - Editoração do 
Parecer no sistema 

Permitir salvar os dados do 
preenchimento, permitindo 
prosseguir ao mudar 
momentaneamente de tela do 
SISCON   

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

CGTEC CON11 Contratos - PUSH 
Implementar PUSH para 
contratos 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

CGTEC CON16 Manutenção no SISCON 

Informar número de processo 
na listagem da carta e permitir a 
pesquisa por RPI na consulta de 
cartas 

  2017/1 
Coluna incluída e 
pesquisa 
permitida 


        

 

postergada 
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CGTEC CON17 Manutenção no SISCON 

Permitir acesso da imagem da 
Ficha Cadastro, protocolada 
eletronicamente, a partir do 
SISCON, pelo cadastro da 
empresa. 

  2017/1 
Imagem 
disponível 

        

 

postergada 

DIRAD ADM2 

DIRAD/CENGE - Sistema 
Desenvolvido na CGTI - 
Sistema de gestão da 
ocupação predial - 

Sistema de gestão da ocupação 
predial - Sistema de registro da 
localização dos servidores e 
colaboradores nos postos de 
trabalho em layout do 
pavimento com representação 
da setorização dos pavimentos. 
Relatório com indicadores de 
ocupação. Relatório de 
ocupantes dos pavimentos. 
Interface web para consulta 
pelos ocupantes, pela 
administração predial RH e setor 
de arquitetura. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRAD ADM4 

CGRH - Sistema de 
Informação de pessoal, 
que gerencia dados 
pessoais dos servidores e 
colaboradores de forma 
integrada aos dados do 
SIAPE - SIP 

Otimizar a geração de relatórios 
de afastamento por licença de 
saúde (por diferentes critérios: 
(Diretoria, Lotação, Cargo, Mês 
de Registro, Mês de 
Competência do afastamento, 
Prédio, dentre outros, cálculos 
em dias úteis e em dias corridos, 
dentre outros) e de dados 
cadastrais dos servidores. 
Objetivo: permitir a realização 
de controle de benefício de 
assistência médica suplementar 
visto que as planilhas possuem 
risco de erro, não são interativas 
e tornam a atualização das 
movimentações cadastrais 
muito complicado. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRAD ADM5 

CGRH - Sistema de 
Informação de pessoal, 
que gerencia dados 
pessoais dos servidores e 
colaboradores de forma 
integrada aos dados do 
SIAPE - SIP 

Saúde: inclusão de novos 
campos para registro de horas 
de licença para tratamento de 
saúde 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRAD ADM6 

CGRH - Sistema de 
Informação de pessoal, 
que gerencia dados 
pessoais dos servidores e 
colaboradores de forma 
integrada aos dados do 
SIAPE - SIP 

Inclusão de campos para 
registro diário dos atendimentos 
e atividades dos Programas de 
Saúde, com Prontuário médico e 
Bem-estar desenvolvidos pela 
DISAO 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRAD ADM11 

CGRH/DICAD - Sistema 
que avalia o desempenho 
dos servidores do INPI, 
 para fins de progressão e 
promoção - SISGD 

Criar, dentro do sistema, a 
avaliação gerencial dos 
servidores e acompanhamento 
de metas de aprendizagem e de 
compartilhamento do 
conhecimento. 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRAD ADM18 
COFIN - Sistema Governo 
ou INPI - Software 
Aplicativo 

Implementar integração do PAG 
com SIAFI, PCT, SEI/Restituição. 
Relatórios de conciliação 
PAG/SIAFI 

  2017/1 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRAD ADM19 
COFIN - Sistema Governo 
ou INPI - Software 
Aplicativo 

Sistema que controla a 
movimentação física de 
qualquer tipo de documento 
que transita pelo INPI. Sistemas 
SINPI ou SEI. 

  2017/1 
Solução 
implementada 

  x     

 

cancelada 

DIRAD ADM20 
COFIN - ACESSO e 
Software ou Rotina - 
Software Aplicativo 

Software que possibilite o 
controle dos fiscais de contrato 
do INPI 

  2017/1 
Solução 
implementada 

  x     

 

postergada 

DIRAD ADM21 
Nova GRU FEBRABAN e 
Banco Central 

Alteração do modelo de GRU do 
INPI, conforme modelo da 
FEBRABAN e Banco Central 

  2017/1      x     

 

nova entregue 
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CGTI DEX24 Contratação 

Links de acesso à RNP - 
Contratar Links de acesso à RNP 
(última milha) para as Unidades 
regionais DF e SP – Projeto 
Piloto 

  2017/1 
Solução 
implementada 

    x x 

 

pendente 

CGTI DEX25 Aquisição 

Links de acesso à RNP - 
Aquisição de ati vos de rede : 
conversores fibra ótica x par 
metálico 

30 2017/1 
Item adquirido e 
instalado 

    x x 

 

pendente 

CGTI DEX26 Aquisição 

Links de acesso à RNP - solução 
integrada para substituir ativos 
contratados de operadoras - 
Router com Firewall 

14 2017/1 
Solução 
implementada 

    x x 

 

pendente 

CGTI DEX29 Aquisição 

 - Aquisição de licença de uso de 
software de gerenciamento e 
operação de SMP para atender 
sistemas operacionais IOS 

1 2017/1 
Item adquirido e 
instalado 

      x 

 

pendente 

CGTI DEX30 Aquisição 

 - Aquisição de licença de 
uso/servico de software para 
acompanhamento e aferição de 
serviços prestados por 
operadoras de SMP 

1 2017/1 
Item adquirido e 
instalado 

      x 

 

pendente 

CGTI DEX31 Aquisição 
 - Aquisição de software de 
monitoramento de aplicações e 
sistemas (P. ex.: Dynatrace etc.) 

1 2017/1 
Item adquirido e 
instalado 

      x 

 

pendente 

CGTI DEX56 Contratação 
suporte de gerenciamento de 
backup (simpana) 

  2017/1 Itens adquiridos        x 

 

nova entregue 

PR PR2 PR/GAB 
Penhora on-line - bloqueio de 
bens futuros 

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

postergada 

PR PR3 
PR/GAB - Controle de 
Contratos 

Sistema que informa prazos tais 
como: validade de certidões, 
validade do SICAF, limite para 
repactuação, limite para 
publicação  

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

pendente 

PR PR9 
CGCOM - Implementar 
extranet - Sistema 

Plataforma semelhante a 
intranet do INPI fornecida pela 
Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República 

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

pendente 

DIREX DEX3 SEI - Fase II 
Sistema de Eletrônico de 
Informação 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT27 
Aprimorar o 
peticionamento WEB 

Criar subdivisões de serviços 
para o código 260. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT30 
Manutenção evolutiva 
Busca WEB 

Disponibilizar versão interna do 
busca WEB (ou similar) que 
permita realização de busca nos 
documentos em sigilo. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT32 
Harmonizar e Modernizar 
Banco de dados 

Executar o saneamento da base 
de dados de classificação, por 
verificação de inconsistências de 
dados e por uniformização da 
informação espalhada em 
diferentes fontes.  DIRPA com 
apoio da TI. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

incorporada 

DIRPA PAT33 
Continuação do INPI sem 
papel 

Digitalização do acervo de 
pedidos de patentes. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

cancelada 

DIRPA PAT39 
Manutenção evolutiva 
Busca WEB 

Aprimorar ferramenta de busca 
(permitir operações booleanas e 
expressões) 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT40 
Manutenção evolutiva 
Busca WEB 

Criar interface de busca 
INTERNA (inclui em sigilo) e 
EXTERNA de busca de sequência 
biológicas no nosso banco de 
sequências BR 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT42 
Continuação do INPI sem 
papel 

Viabilizar o depósito 
exclusivamente eletrônico 
suprimindo a entrega de 
documentos em papel. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT43 Certidões de busca 

Criar mecanismo de emissão de 
certidão de busca pela WEB, 
com certificação emitida pelo 
INPI, com valor jurídico; 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 
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DIRPA PAT48 
Aprimorar o 
peticionamento WEB  

Implementar módulo de 
importação de dados da WIPO, 
para entrada em Fase Nacional 
de pedidos PCT. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT56 
Continuação do INPI sem 
papel 

Digitalização do acervo de 
microfilmes e disponibilização 
no banco de imagens. Suporte 
da TI no serviço e na 
contratação pela área. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRPA PAT83 
Manutençao Evolutiva 
SISCAP 

Correção de disparidades de IPC 
entre SISCAP e SINPI 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT87 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Atualização e revisão das 
páginas de estatísticas, cf 
especificação da DIRPA 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT89 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Criação do fluxo de trabalho da 
divisão de saneamento de 
pedidos 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRPA PAT91 Ferramentas de Gestão 
Gerar interface de estatísticas 
(painel) contendo indicadores 
padronizados da DIRPA 

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

pendente 

DIRPA PAT92 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Criação de página para 
monitoramento dos índices de 
produtividade (decisões por 
examinador) 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRPA PAT116 

Geração de documentos 
de publicação (folhetos 
A1, A2, B1) e carta-
patente 

Criar gatilho para permitir 
geração automática de 
documentos de publicação 
conforme lista especificada 
(gatilho) 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT117 

Geração de documentos 
de publicação (folhetos 
A1, A2, B1) e carta-
patente 

Criar serviço/interface para 
envio de documentos de 
publicação para FTP da WIPO. 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT118 

Geração de documentos 
de publicação (folhetos 
A1, A2, B1) e carta-
patente 

Criar serviço para extração de 
dados de indexação para 
geração de folhetos a partir dos 
dados da publicação 1.3 (para 
pedidos que não tiverem 
petições 260) 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT119 

Geração de documentos 
de publicação (folhetos 
A1, A2, B1) e carta-
patente 

Criar serviço para 
companhamento e 
monitoramento de andamento 
de pedidos aopós despachos 
automáticos. Gerenciamento de 
filas para publicação de 
folhetos. 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT120 
Continuação do INPI sem 
papel 

Gerar serviço/sistema para 
controle da fila da Divisão de 
Saneamento 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT122 
Adaptações da Instrução 
Normativa PR nº 71, de 
28/04/2017 

Alteração da tela de 
Agendamento de Despacho para 
permitir a escolha do status do 
processo no momento do 
agendamento. 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PAT123 
Manutenção Evolutiva 
SISCAP 

Criação da fila de saneamento   2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

DIRPA PC06 

Depósito e 
peticionamento eletrônico 
para registros de 
Topografia de Circuitos 
Integrados 

Implementar sistema de 
depósito eletrônico para 
serviços de Topografia de 
Circuitos Integrados 

  2017/2 
Solução 
implementada 

        

 

postergada 

DIRPA PC07 

Implementar pesquisa na 
Web para publicações de 
Topografia de circuitos 
integrados 

Nova funcionalidade no Sistema 
de Pesquisa (BuscaWeb) 
existente hoje na web para 
Topografia de circuitos 

  2017/2 
Solução 
implementada 

        

 

pendente 

DIRPA PC08 

Automatização da 
Concessão do Registro de 
Topografia de Circuitos 
Integrados 

Automatização da Concessão do 
Registro de Topografia de 
Circuitos Integrados 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


        

 

pendente 

DIRMA MAR16 QualiMarca 
Criação de sistema de gestão da 
qualidade do exame da DIRMA 

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

pendente 
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DIRMA MAR18 RPI online 

Criação de RPI online cujo 
acesso se dê no sistema de 
busca, suprimindo a sistemática 
de geração da atual revista em 
PDF, além de documentação 
fornecida ao usuário que reflita 
o despacho dado no processo. 

  2017/2 
Solução 
implementada 

  x     

 

pendente 

DIRMA MAR20 
Depósito eletrônico de 
pedidos com 
cotitularidade 

Implementar versão de depósito 
eletrônico que permita 
apresentação de pedidos com 
cotitularidade 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRMA MAR22 Penhora web 2.0 

Sistema de penhora online de 
marcas - solução integral, 
semelhante ao Renajud, onde o 
próprio tribunal pede a 
indisponibilidade, o INPI apenas 
publicaria. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR23 Classweb 

Desenvolver classificador de 
produtos e serviços, similar ao 
usado atualmente no MGS 
(Madrid goods and services 
manager da OMPI) 

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

pendente 

DIRMA MAR27 
Formulários eletrônicos 
para o protocolo de Madri 

Ajustar formulários eletrônicos 
com vistas à adesão ao 
Protocolo de Madri 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRMA MAR29 
Módulo de estatística para 
público externo 

Implementar o sistema de 
visualização de estatísticas da 
DIRMA para o público externo 
(projeto compartilhado com a 
AECON) 

  2017/2 
Solução 
implementada 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRMA MAR31 

Imagens para a 
montagem; numeração; e 
rubrica das páginas de um 
processo 

Conforme determina o § 4º do 
art. 22 da lei nº 9784/1999, é 
necessário que todos os 
processos digitalizados sejam 
numerados e rubricados 
digitalmente. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR32 Geradoc 
Confecção automática de 
folheto juntamente com o 
certificado a partir do Geradoc 

  2017/2 
Solução 
implementada 

  x     

 

postergada 

DIRMA MAR37 
Procedimentos 
administrativos - SINPI - 
Quinquênio 

Leitura automática de petições   2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

   x     

 

antiga 
entregue 

DIRMA MAR38 
Upload automático de 
papeletas e pareceres - 
SINPI x IMAGENS 

Subir automaticamente os 
pareceres e papeletas gerados 
pelo SINPI. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRMA MAR41 
Nulidade Administrativa - 
SINPI - DI - Desenho 
Industrial 

Novo ciclo de proposição de 
nulidade administrativa em 
desenho industrial 

  2017/2 
Solução 
implementada 

  x     

 

postergada 

DIRMA MAR43 

Atualização do formulário 
após anulação ou exclusão 
de despacho - SINPI - DI - 
Desenho Industrial 

Funcionalidade que retorne o 
pedido para a fila de exame 
após anulação de despacho ou 
de decisão, ou após exclusão de 
despacho. 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

postergada 

DIRMA MAR50 MarcasData com DI 
Incluir controles de 
produtividade de DI no sistema 
MarcasData 

  2017/2 
Solução 
implementada 

         

 

nova entregue 

CGTEC CON9 
Contratos - Editoração do 
Parecer no sistema 

Permitir que o Parecer digitado 
no sistema seja formatado, que 
permita inclusão de tabelas e 
imagens 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

CGTEC CON18 Manutenção no SISCON 
Desativar funcionalidades do 
campo "Processo Relacionado" 

  2017/2 
Funcionalidades 
desativadas 

         

 

antiga 
entregue 

CGTEC CON19 Manutenção no SISCON 
Criar rotina para seleção entre 
contrato e consulta com mesmo 
número 

  2017/2 Rotina criada 


        

 

postergada 

CGTEC CON20 Manutenção no SISCON 
Relatório estatístico por 
categoria contratual e empresas 
vinculadas 

  2017/2 Relatório criado 


        

 

pendente 

CGTEC CON21 Manutenção no SISCON 
Criar um módulo de Pesquisa de 
Cartas por modalidade 

  2017/2 Módulo criado 


        

 

pendente 

CGTEC CON22 Manutenção no SISCON 
Seleção de mais de uma 
empresa para busca de 
anterioridade 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


        

 

pendente 
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CGTEC CON23 Manutenção no SISCON 
Movimentação para a Decisão 
Inexistente 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

         

 

antiga 
entregue 

CGTEC CON24 Manutenção no SISCON 
Arquivamento exigências 
automático em 60 dias 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


        

 

postergada 

CGTEC CON31 IN 70/2017 

adequação dos sistemas de 
peticionamento (e-Contratos), 
controle (siscon), RPI  e entregas 
(BuscaWeb) a IN 70 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 

         

 

nova entregue 

DIRAD ADM3 

DIRAD/COPEM - Software 
Aplicativo ou Sistema 
existente - aquisição ou 
ampliação de acessos - 
Sistema de avaliação de 
desempenho na prestação 
de serviços 

Permita a coleta automatizada 
de dados, possua flexibilidade 
para a construção de 
questionários, emissao de 
relatórios. 

  2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

postergada 

DIRAD ADM7 
CGRH - Sistema de 
Pagamentos - NOVO 

Criação de sistema para 
controle de pagamento de 
substituições e promoção e 
progressão. 

  2017/2 
Solução 
implementada 

  x     

 

pendente 

DIRAD ADM12 

CGRH/DICAD - Sistema 
que avalia o desempenho 
dos servidores do 
INPI, para fins de 
progressão e promoção - 
SISGD 

Criar, dentro do sistema, a 
avaliação dos servidores em seu 
Estágio Probatório 

  2017/2 
Novas 
funcionalidades 
Implantadas 


  x     

 

pendente 

DIRAD ADM13 

CGRH/DIARH - Sistema de 
controle de frequência 
(Desenvolvido pela TI SUL 
– Integração com SIP 
através de view) - SECOF / 
SYSTIME 

Desenvolvimento de software 
para acesso ao banco de dados 
do SECOF para atender às 
demandas diversas de 
servidores do INPI (processos de 
aposentadoria, contagem de 
tempo de serviço e de abono de 
permanência) 

  2017/2 
Solução 
implementada 

  x     

 

pendente 

DIRAD ADM15 

CGRH/CETEC - LMS - 
Aquisição de Sistema de 
gestão educacional com 
indicadores e Formulários 
eletrônicos 

Ampliar controle de 
competências para subsidiar o 
sistema de capacitações. 

  2017/2 
Item adquirido e 
instalado 

  x     

 

pendente 

DIRAD ADM17 
COFIN - Sistema Governo 
ou INPI - Software 
Aplicativo 

Sistema que informatiza os 
processos, eliminando os 
processos em papel, com 
possível integração ao SINPI  ou 
equivalente. Sistema SEI 

  2017/2 
Solução 
implementada 

  x     

 

cancelada 

CGTI DEX21 Estudo 
Estudo solução sala cofre - 
moving ou colocation ou hosting 
do data center 

  2017/2 Estudo concluído 


      x 

 

postergada 

CGTI DEX27 Aquisição 

Armazenamento de dados - 
Aquisição de novo storage para 
atender aos projetos de Site 
Redundante e expansão de 
capacidade para os próximos 
cinco anos com aporte de com 
vistas a sustentar a entrada de 
documentos de Patentes 
(Backlog), Marcas e outras 
unidades  

1 2017/2 
Item adquirido e 
instalado 

       x 

 

antiga 
entregue 

CGTI DEX23 Contratação 

Outsourcing de serviços e 
segurança - Manutenção e 
aprimoramento dos ativos, 
serviços internos e externos e 
segurança da informação (pen 
test) 

  2017/2 
Solução 
implementada 

      x 

 

pendente 

CGTI DEX32 Estudo 

 - Apresentar estudo de 
viabilidade para implantação de 
VDI – Virtual Desktop 
Infraestructure 

  2017/2 Estudo Realizado 


      x 

 

postergada 

CGTI DEX33 Estudo 
 - Apresentar estudo de 
viabilidade para implantação de 
VOIP 

  2017/2 Estudo Realizado 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX34 Aquisição 
substituição de desktops por 
perda de garantia - Sede, EDIR 

1410 2017/2 
Item adquirido e 
instalado 

      x 

 

cancelada 



 

Página 12 de 13 

CGTI DEX40 Aquisição 
Certificação digital - Certificados 
digitais para INPI e servidores 
(complemento 2015) 

200 2017/2 
Item adquirido e 
instalado 

       x 

 

nova entregue 

CGTI DEX41 Contratação 

manter licenciamentos,  serviços 
de suporte e manutenção para 
todos os ativos de TI, incluindo 
softwares diversos e 
arquiteturas de alta 
disponibilidade de redes, 
armazenamento e 
processamento, da CGTI. 

  2017/2 
Serviços 
contratados 

      x 

 

pendente 

CGTI DEX42 Aquisição 
substituição de ativos de rede 
(switches) 

  2017/2 Itens adquiridos 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX44 Aquisição suite office 1750 2017/2 Itens adquiridos 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX47 Aquisição licenças de vcloud e vcenter 9 2017/2 Itens adquiridos 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX51 Contratação 
suporte e atualização Oracle e 
Oracle RAC 

  2017/2 Itens adquiridos 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX52 Contratação link wan 12 2017/2 Itens adquiridos 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX53 Contratação link man (com redundancia) 2 2017/2 Itens adquiridos 


      x 

 

pendente 

CGTI DEX54 Contratação subscrição antivirus 1900 2017/2 Itens adquiridos        x 

 

nova entregue 

CGTI DEX55 Contratação 
suporte e subscrição UTM 
(firewall) 

  2017/2 Itens adquiridos        x 

 

nova entregue 

CGTI DEX58 Aquisição 
substituição de desktops - Sede 
e Regionais 

1366 2017/2 Itens adquiridos        x 

 

nova entregue 

CGTI DEX65 
Aumento velocidade do 
link de internet 

Contratar Serviço 15 2017/2 
Item adquirido e 
instalado 

       x 

 

antiga 
entregue 

CGTI DEX98 
Editor vetorial de imagens 
/ Corel Draw 

Implementar Inkscape (gratuito) 30 2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

postergada 

CGTI DEX100 OCR / - Implementar NSI-OCR (gratuito) 122 2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

postergada 

CGTI DEX103 
Editor de arquivos PDF / 
Diversos Editores de PDF 

Implementar PDFTK4ALL 
(gratuito) 

127 2017/2 
Aplicativo 
Implementado 

  x     

 

postergada 

CGTI DEX108 

Software Aplicativo - 
Sistema AUDITAR (Banco 
Central) ou SIAUDI 
(Conab) 

Implementar  (gratuito) 1 2017/2 Suporte concluído    x     

 

antiga 
entregue 

CGTI DEX132 

Compartilhamento de 
arquivos com Unidades 
Regionais e Instituições 
externas 

Arquivos pesados não podem 
ser enviados por email e não 
existe solução para 
compartilhamento na "nuvem". 
A utilização do porta-arquivos 
do zimbra atende parcialmente, 
pois não é possível enviar 
arquivos para endereços 
externos 

1 2017/2 
Solução 
implementada 

   x     

 

nova entregue 
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Tabela 2. Resumo por área  

 

 
PR DIREX DIRPA DIRMA CGTEC DIRAD CGTI ano 2017

ações  antes  da revisão e já  entregues antiga  entregue - 2 16 5 5 1 3 32

ações  novas  e já  entregues nova entregue - 1 13 1 1 1 6 23

i tem antigo, incorporado em outra  ação vigente incorporada - - 4 - - - - 4

prazo modificado para 2018 após  revisão postergada 2 - 7 9 6 3 5 32

fa l ta  recurso RH/Orçam/Adm pendente 3 - 11 14 5 8 15 56

mudança do objeto - requis i tante concordou cancelada 1 - 7 1 - 2 1 12

tota is 6 3 58 30 17 15 30 159  
 

 

 

 

 
 

 

 


