
Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço (Mista)

29409171926911403

16:2625/04/2022
850220168570

Dados Gerais

Número do Processo: 926426583

Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CPF/CNPJ/Número INPI: 46068425000133

Endereço: Cidade Universitária Zeferino Vaz

Cidade: Campinas

Estado: SP

CEP: 13084-971

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

e-mail: patentes@inova.unicamp.br

Dados do Procurador/Escritório

Raquel Moutinho BarbosaNome:

CPF: 30579878856

e-mail: raquel.barbosa@inova.unicamp.br

Nº API:

Nº OAB:

UF: SP

Procurador:

Dados do(s) requerente(s)

Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CPF/CNPJ/Número INPI: 46068425000133

Endereço: Cidade Universitária Zeferino Vaz

Cidade: Campinas

Estado: SP

CEP: 13084-971

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

e-mail: patentes@inova.unicamp.br
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Dados da Marca

Apresentação: Mista

Produto e/ou serviçoNatureza:

HIDS Hub Internacional para o Desenvolvimente SustentávelElemento Nominativo:

Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Sim

centroTradução da Marca:

Imagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com relação
à constante do arquivo originalmente anexado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padrões requisitados para a publicação da marca
na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao
sinal que efetivamente será objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótese de substituição
da referida imagem decorrente de exigência formal.

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

Descrição da Especificação:

Classe escolhida:   NCL(11) 35

Assessoria e consultoria em governança corporativa para terceiros [gestão organizacional]•

Assessoria e consultoria em marketing relativas a desenvolvimento de produto ou serviço de
terceiros

•

Assessoria em gestão comercial ou industrial•

Assessoria, consultoria e informação econômica, para os setores industrial e comercial das
empresas, visando o planejamento, organização, monitoramento e desenvolvimento de
projetos (também provido on-line) [assessoria em gestão comercial]

•

Assessoria, consultoria e informação em gestão de negócios para companhias industriais ou
comerciais

•

Assessoria, consultoria e informação em investigações, avaliações e pesquisas em negócios•

Assessoria, consultoria e informação em negócios relativos à relocalização para empresas•

Assessoria, consultoria e informação empresarial•

Assessoria, consultoria e informação relacionadas ao planejamento, análise, gestão e
organização de negócios para empresas

•

Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da propriedade
intelectual

•

Assessoria, consultoria e informação sobre oportunidades de negócio•

Assessoria, consultoria e informação sobre organização de feiras para fins comerciais ou•
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publicitários

Auxílio em gestão de negócios•

Avaliações de negócios•

Consultoria em gestão de negócios•

Consultoria em gestão e organização de negócios•

Consultoria em organização de negócios•

Consultoria profissional em negócios•

Especialistas em eficiência de negócios•

Estudos e pareceres pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes prestados com fins
de assessoria na gestão de negócios e operação de uma empresa comercial

•

Gestão interina de negócios•

Investigações [estudo] sobre negócios•

Levantamento mercadológico•

Levantamentos de informações de negócios•

Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes (intermediação de negócios
comerciais)

•

Negociação de contratos de negócios para terceiros•

Organização de eventos para fins publicitários e/ou comerciais•

Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários•

Organização de feiras comerciais•

Pesquisa de mercado•

Pesquisa em negócios•

Serviço de intermediação de negócios com a finalidade de unir investidores particulares em
potencial a empreendedores que precisem de recursos

•

Serviços de assessoria em gestão de negócios•

Serviços de gestão de negócios para projetos de construção•

Serviços de inteligência de mercado•

Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido
declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

Declaração de Atividade

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena

Categoria Divisão Seção Descrição

27 5 1 Letras apresentando um grafismo especial

27 5 2 Letras em contorno duplo

27 5 11
Letras sublinhadas, sobrelinhadas, emolduradas ou
riscadas com um ou vários traços

29 1 8 Preto
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Nome do ArquivoDescrição

Anexos

INPI_PROCURACAO_290621_1380261.pdfProcuração

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

A partir de agora, o número 926426583 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do
pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até
cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 25/04/2022 às 16:26
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              UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

PROCURAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, autarquia em regime especial, inscrita no 

CNPJ/MF nº 46.068.425/0001-33, com endereço na Rua da Reitoria, s/n, Bairro Cidade 

Universitária, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.083-872, neste ato 

representada por seu Magnífico Reitor Professor Doutor Antonio José de Almeida 

Meirelles, constitui e nomeia RAQUEL MOUTINHO BARBOSA, brasileira, casada, 

bióloga, portadora do RG nº 28.234.848-7, inscrita no CPF: 305.798.788-56, matrícula 

315944; CIRO DE LA CERDA, argentino, solteiro, engenheiro de produção mecânica, 

portador do RG nº W255248-9, inscrito no CPF nº 045.845.188-66, matrícula 17.857-8; 

ANA MARIA FRATTINI FILETI, brasileira, casada, docente, portadora do RG nº 9098436, 

inscrita no CPF 102.102.868-14, matrícula 259322; RENATO DA ROCHA LOPES, brasileiro, 

casado, docente, portador do RG nº 19250583-X, inscrito no CPF 154.630.458-44, matrícula 

289675; todos lotados na Agência de Inovação Inova Unicamp, com endereço na Rua Dr. 

Ricardo Benetton Martins, s/n, Bosque das Palmeiras, Campinas – SP, CEP 13.086-902; a 

quem confere poderes para, nos termos dos atos normativos, das portarias e das 

resoluções baixadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - 

INPI, requerer pedidos de proteção de propriedade industrial desenvolvidos pela Unicamp, 

junto ao INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL através do sistema e-

INPI, e-Patentes ou ePCT WIPO IP Portal, com poderes para praticar todos os atos que se 

fizerem necessários aos pedidos e manutenção da proteção de direitos de propriedade 

intelectual em benefício da outorgante junto ao INPI, sendo vedado o substabelecimento 

dos poderes ora concedidos. Esta procuração terá vigência de 2 (dois anos), a partir da 

data de sua assinatura.  

 

Campinas, 29 de junho de 2021. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Professor Doutor Antonio José de Almeida Meirelles 

Reitor - UNICAMP 

PROCURAÇÃO INOVA nº 18/2021

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código BEC2CB49 ABD544B0 8284DDC2 20AAF7EB
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Documento assinado eletronicamente com emprego de certificado digital emitido no âmbito do ICP-Brasil por ANTONIO
JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES, REITOR, em 29/06/2021, às 15:26 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e
Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
BEC2CB49 ABD544B0 8284DDC2 20AAF7EB
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