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LISTA DE ESPECIALISTAS DA OMPI 
 

DADOS BIOGRÁFICOS 
 
 

 
 

Ioná do Nascimento Medeiros LOUREIRO 
Rua Dr. Luis Gaudie-Ley, 58 
Penha 
21070-100 Rio de Janeiro - RJ 
Brasil 
  

 
Email: ionaloureiro@gmail.com 
 
Data de Nascimento:  09 de novembro de 1970 
 
Nacionalidade:  Brasileira 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
 
Graduação; 
Letras com licenciatura plena, habilitação em Português/Inglês, Centro Universitário Plínio Leite, concluído 
em 1998. 
Direito, Universidade Estácio de Sá, em fase de conclusão, 6º e 7º período. 
 
Agente Da Propriedade Industrial Api Nº 2178;  
Certificado de Conhecimento Técnico nos Temas da Propriedade Industrial com aprovação no último 
concurso do INPI.  
 
Cursos Profissionalizantes; 
Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial - MÓDULO BÁSICO (ABAPI), concluído em 
1995 com ótimo aproveitamento. 
Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial - MÓDULO BÁSICO (ABAPI), concluído em 
2000 com ótimo aproveitamento. 
I Curso Avançado de Marcas, realizado pela ABAPI., concluído em 2003. 
 
General Course on Intellectual Property (DL 101), curso à distância, concluído em 15 de julho de 2003, 
realizado pela Wipo Worlwide Academy (Academia Da Organização Mundial De Propriedade Industrial); 
 
Curso (DL 101), curso à distância promovido pelo INPI em parceria com a OMPI, EDIÇÃO 2012; 
 
Curso Básico de Licenciamento de Propriedade Industrial (LES FUNDAMENTALS 101), realizado pela 
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Associação Brasileira dos Executivos de Licenciamento – LES BRASIL, concluído em junho de 2008; 
 
Fórum sobre “Propriedade Intelectual – Marcas”, realizado pela Escola de Magistratura Regional Federal da 
2º Região – EMARF, no dia 03 de setembro de 2008; 
 
Mesa-Redonda sobre o tema “PROTOCOLO DE MADRI: ASPECTOS PRÁTICOS”, com duração de 03 
(três) horas, realizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – ABAPI, em 
26 de março de 2009; 
 
Palestra “O DESENHO INDUSTRIAL E SEU CONFRONTO COM MARCA TRIDIMENSIONAL” promovido 
pelo Dr. Newton Silveira em 19 de junho de 2009, evento realizado como parte das atividades do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Senso – Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação. 
 
 

IDIOMAS 
 
Português, Inglês. 
 

 
POSIÇÃO ATUAL 

 
Assistente de Depto. de Marcas. 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
2003-2012 (até o presente momento) – Assistente de Depto. de Marcas. CUSTÓDIO DE ALMEIDA & CIA. 
Redação de cartas para clientes nacionais e estrangeiros envolvendo diversos temas relacionados à 
marcas, análise de processos e registros junto ao INPI; classificação de produtos e serviços; análise de 
documentação; reclamações e correções de pedidos e registros de marcas junto ao INPI; preparação de 
depósitos de marcas, prorrogação, alteração de nome, endereço e transferência de marcas (via papel e via 
e-marcas); busca de anterioridades (marcas) com parecer técnico; emissão de guias para realização de 
serviços junto ao INPI; realização de traduções simples do inglês para o português e do português para o 
inglês; versão de cartas em espanhol e inglês para o português; construção e revisão de listagem de marcas 
com andamento de processos e registros; redação de memorandos para a filial; preparação de depósitos no 
exterior, preparação de documentação para realização de ações de cancelamento no exterior, revisão e 
preparação de relatórios de buscas no exterior, realização de cotação de preços no exterior; solicitação de 
legalização de documentos em consulados diversos; estabelecimento de contatos com colegas no exterior 
tratando de assuntos diversos; realização de inscrições em Congressos diversos; redação de atas de 
reuniões da diretoria; gerenciamento da conta de e-mail da Divisão de Marcas solicitando as pastas 
correspondentes e respondendo às consultas menos complexas sob a supervisão do Chefe do Setor; 
prospecção de clientes via internet.  
 
1997 – 2000 - Assistente de Depto. de Marcas. MOMSEN, LEONARDOS & CIA. Integrante do setor de 
depósito (marcas). Redação de cartas para clientes nacionais e estrangeiros envolvendo o registro de 
marcas; classificação de produtos e serviços; análise de documentação; redação de papeletas; realização 
de buscas de marcas.  
 
1989-1997 – Auxiliar de Escritório. MOMSEN, LEONARDOS & CIA. Abertura de bastas, cadastro de 
clientes, preenchimento de fichas, apoio a outros setores cobrindo férias de terceiros; datilografia de avisos 
de deferimento, concessão de registro, etc.  
 
Agente da Propriedade Industrial API nº 2178 com Certificado de Conhecimento Técnico nos Temas 
da Propriedade Industrial com aprovação no último concurso do INPI.  
 

 
 

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO 
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Marcas no Brasil e no Exterior. 
 
 

EXPERIÊNCIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Registro de marcas no Brasil envolvendo o pedido inicial, alteração de nome, endereço e transferência, 
prorrogação. Registro de marcas no Exterior envolvendo todo o trâmite processual, incluindo a mediação 
para a realização de acordos internacionais envolvendo o uso de marcas e limitação de lista de produtos 
visando à coexistencia das marcas junto ao mercado consumidor.  
 

 
TREINAMENTO PROFISSIONAL EM MEDIAÇÃO 

 
Curso de Mediadores de Conflitos e Propriedade Intelectual – Módulo Marcas; 
Workshop INPI-OMPI O recurso à mediação em matéria de marcas: aspectos práticos; 
Workshop INPI-OMPI O recurso à mediação no procedimento de oposição de marcas perante o INPI. 
 


