
 
 

 

 

 

 

 

  

Paula Costa 
Patentes | Patents 

E: paula.costa@diblasi.com.br 

T: +55 21 3981.0080 

M: +55 21 991248496 

 

Rio de Janeiro – Brasil: 

Av. Presidente Wilson, 231, 13º andar / floor 

São Paulo – Brasil: 

Alameda Santos, 455, - 1409 e 1410 – Cerqueira César 

T: +55 11 3090-0210 

 

Formada em Petróleo e Gás pela Universidade Estácio 

de Sá. Pós-Graduada em Petróleo e Gás pela COPPE – 

UFRJ.  Formada no curso de treinamento profissional 

em Propriedade Industrial – nível básico e 

intermediário – realizado na Associação Brasileira de 

Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI). Formada 

no curso de gestão e business english realizado na 

Ohio University. 

Paula tem atuação especificamente voltada para 

Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, 

Desenhos Industriais e Programas de Computador. 

Atua na área desde 2014, realizando todo 

procedimento relacionado à proteção de Patentes, 

desde buscas de anterioridade, elaboração de 

pedidos de patente e realização de depósito de 

pedido de patente até o cumprimento de exigências e 

manifestações, além de todo o acompanhamento 

técnico/administrativo de patentes no Brasil e no 

Exterior. 

Graduated in Oil and Gas from Estácio de Sá 

University. Post-graduate in Oil and Gas at COPPE - 

UFRJ. Graduated in the professional training course 

in Industrial Property - basic and intermediate level - 

held at the Brazilian Association of Industrial 

Property Agents (ABAPI). Graduated in management 

and business english course at Ohio University. 

 

Paula is specifically focused on Invention Patents, 

Utility Models, Industrial Designs and Computer 

Programs. She has been working in the area since 

2014, performing all procedures related to patent 

protection, from prior searches, elaboration of 

patent applications and filing of patent applications 

to compliance with official actions and reply to the 

unfavorable technical opinion, as well as all technical 

/ administrative follow-up of patents in Brazil and 

abroad. 
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ÁREAS DE ATUAÇÃO E INDÚSTRIAS: 

• Patentes 

• Desenho Industrial 

• Software  

• Energia 

• Tecnologia da informação 

• Petróleo e Gás 

 

FORMAÇÃO: 

• Tecnóloga em Petróleo e Gás pela 

Universidade Estácio de Sá 

• Pós-graduada em Petróleo e gás pela COPPE-

UFRJ 

• Curso de treinamento profissional em 

Propriedade Industrial – nível básico e 

intermediário – realizado na Associação 

Brasileira de Agentes da Propriedade 

Industrial (ABAPI) 

• Formada no curso de gestão e business 

english realizado na Ohio University. 

IDIOMAS: 

• Português (Nativo); 

• Inglês (Fluente) 

 

 

PRACTICE AREAS AND INDUSTRIES: 

• Patents 

• Industrial Designs 

• Software 

• Energy 

• Information Technology 

• Oil and Gas 

 

EDUCATION: 

• Oil and Gas dregree from Estácio de Sá 

University 

• Post-graduate in Oil and Gas at COPPE - 

UFRJ.  

• Professional training course in Industrial 

Property - basic and intermediate level - held 

at the Brazilian Association of Industrial 

Property Agents (ABAPI).  

• Graduated in management and business 

english course at Ohio University. 

 

LANGUAGES: 

• Portuguese (Native); 

• English (Fluent) 

 


