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Em grupo de três ou quatro pessoas, façam o seguinte exercício:

1 – A invenção é um simples clip de metal;

2 – Examinem a presente invenção e considerem que a mesma é nova (nunca foi
descrita antes) e tem atividade inventiva;
 
 3 – Montem as reivindicações de forma a definir o monopólio de proteção para a 
presente invenção considerando variáveis como material de composição, 
comprimento, formas, ondulações, usos, etc;



1 - Cadeira sólida de madeira caracterizada por compreender um assento de madeira (1) tendo uma 
porção inferior e uma porção posterior, quatro pernas de madeira (2), cada perna tendo um 
cabeçote e 4 parafusos de metal, onde cada parafuso de metal acopla o cabeçote de cada uma das 
quatro pernas de madeira à parte inferior do assento (3) e uma parte posterior de madeira colada à 
porção traseira do assento (4).

1 - Dispositivo de apoio de um indivíduo caracterizado por compreender um membro de 
sustentação de um individuo (1) tendo uma porção inferior e uma porção posterior, pelo menos 4 
membros de sustentação no solo (2) em que cada membro de sustentação no solo está 
operacionalmente acoplado a porção inferior do membro de sustentação de um ocupante por um 
parafuso de metal (3) e um membro de suporte de um ocupante acoplado à porção traseira do 
membro de sustentação de um ocupante (4).

Dica de linguagem em reivindicação:
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Obrigada!Obrigada!

Contato da Diretoria de Patentes: Contato da Diretoria de Patentes: 

com número do processo, (21)3037-3797/3314/3547/3662/3638/3679; com número do processo, (21)3037-3797/3314/3547/3662/3638/3679; 

sem número do processo, (21)3037-3337/3301;sem número do processo, (21)3037-3337/3301;

Denúncias, dúvidas, elogios, reclamações e sugestões deverão ser Denúncias, dúvidas, elogios, reclamações e sugestões deverão ser 

encaminhados através do sistema “Fale conosco”, disponível em encaminhados através do sistema “Fale conosco”, disponível em 

www.inpi.gov.brwww.inpi.gov.br
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