
Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância (DL 101 P BR - INPI/OMPI) 
Passo a passo para a inscrição 

  1) Primeiramente você deverá criar uma conta no Centro de Usuário da OMPI no 
site (https://www3.wipo.int/usercenter/pt/register.jsp)  
Se o site estiver em inglês ou outro idioma, por favor, selecione na aba superior direita o idioma Português.  
 

  
Preencha os dados solicitados e clique em criar sua conta.  
ATENÇÃO: Preencha seu nome da maneira como você gostaria que constasse em seu certificado de conclusão de curso. Lembre-se que primeiramente deverá ser informado seu(s) sobrenome(s) e posteriormente seu(s) primeiro(s) nome(s). 

Português 



2) Você receberá um e-mail do Centro do Usuário da OMPI [noreply@wipo.int] similar ao seguinte: 

  
3) Clique no link presente no e-mail recebido da OMPI ou copie e cole no seu navegador, no prazo de 24 horas, para criar seu nome de usuário e senha e validar sua conta. 
 

   



4) Após seu cadastro, você estará apto a acessar os formulários de matrícula. Selecione o curso desejado (DL 101 Curso Geral de Propriedade Intelectual), 
clicando no ícone [+] no catálogo de cursos da OMPI no link 
http://wipo.int/academy/pt/courses/rp_catalog/index.jsp e clique em “matricular-se agora”  
 

 
 



5) Na página seguinte, confira o curso desejado e clique em “prossiga com o processo de registro”. 

   6) Na página seguinte, confirme o curso selecionado e clique em entrar 

 



7) Agora você deverá preencher o formulário de matrícula e clicar em entrar. ATENÇÃO: Preencha seu endereço corretamente, pois, em caso de aprovação final 
no curso, ele será utilizado para enviar seu certificado de conclusão. 
 

 

  



 

  



8) Verifique se o registro está correto e clique em entrar. 

  
 
9) Receba a confirmação de sua matrícula 

  
10) Pronto. Agora você deverá aguardar a abertura do curso para começar as 
aulas. Você será avisado por e-mail sobre o início das atividades e demais 
informações relevantes sobre o treinamento.  
 
   



 
Requisitos Técnicos 
 
O site do curso na Internet é planejado para usuários que disponham dos seguintes requisitos mínimos. O suporte técnico só pode ser prestado pela administração do curso se você preencher esses requisitos. 
 
Hardware: Processador Pentium ou equivalente, 233 MHz  64 MB Ram  
Modem de 28.8 K Bauds ou mais (Modem de 56.6 K Bauds, Linha de Assinantes Digital ou conexão ISDN)  
Capacidade multimídia (especificamente placa de som e microfones)  
 Software: 
Windows 95, 98, Millenium, NT ou 2000 
Acrobat Reader  
Netscape Navigator 4.5, Microsoft Internet Explorer 4.5 (ou mais recente) Capacitação para e-mail  
 
Plug-Ins: Acrobat Reader (download grátis de  www.adobe.com)  
RealPlayer 7 (download grátis de www.realaudio.com) 


