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Certificado de registro de marca

Processo nº:  906532892

.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, 
certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e 
regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

Professional & Self Coaching - PSC
  

Data de depósito: 19/07/2013
Data da concessão: 05/04/2016

Fim da vigência: 05/04/2026
 

Restrição: Sem direito ao uso exclusivo da expressão "Professional e Self 
Coaching".

Titular: INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING LTDA. ME [BR/GO] 
CNPJ: 08942613000150

Endereço: Av. Prof. Venerando de Freitas Borges esq Rua J-2, N692, Qd 5, 
Lotes 01 e 02, 74673-010, Goiânia, GOIÁS, BRASIL

Apresentação: Nominativa
Natureza: Marca de Serviço 
NCL(10): 41 

Especificação: Educação (Serviços de -) - [Informação em]; Educação (Serviços de -) 
- [Consultoria em]; Educação (Serviços de -) - [Assessoria em]; 
Educação (Serviços de -); Ensino (Serviços de -) - [Informação em]; 
Ensino (Serviços de -) - [Consultoria em]; Ensino (Serviços de -) - 
[Assessoria em]; Ensino (Serviços de -); Informações sobre educação 
[instrução] - [Informação em]; Informações sobre educação [instrução] 
- [Consultoria em]; Informações sobre educação [instrução] - 
[Assessoria em]; Informações sobre educação [instrução]; Instrução 
(Serviços de -) - [Informação em]; Instrução (Serviços de -) - 
[Consultoria em]; Instrução (Serviços de -) - [Assessoria em]; 
Instrução (Serviços de -); Organização e apresentação de congressos 
- [Informação em]; Organização e apresentação de congressos - 
[Consultoria em]; Organização e apresentação de congressos - 
[Assessoria em]; Organização e apresentação de congressos; 
Organização e apresentação de seminários - [Informação em]; 
Organização e apresentação de seminários - [Consultoria em]; 
Organização e apresentação de seminários - [Assessoria em]; 
Organização e apresentação de seminários; Organização e 
apresentação de simpósios - [Informação em]; Organização e 
apresentação de simpósios - [Consultoria em]; Organização e 
apresentação de simpósios - [Assessoria em]; Organização e 
apresentação de simpósios; Orientação vocacional - [Informação em]; 
Orientação vocacional - [Consultoria em]; Orientação vocacional - 
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[Assessoria em]; Orientação vocacional; Treinamento prático 
[demonstração] - [Informação em]; Treinamento prático 
[demonstração] - [Consultoria em]; Treinamento prático 
[demonstração] - [Assessoria em]; Treinamento prático 
[demonstração]; Assessoria, consultoria e informação em educação 
[instrução] - [Informação em]; Assessoria, consultoria e informação 
em educação [instrução] - [Consultoria em]; Assessoria, consultoria e 
informação em educação [instrução] - [Assessoria em]; Assessoria, 
consultoria e informação em educação [instrução]; Assessoria, 
consultoria e informação ensino - [Informação em]; Assessoria, 
consultoria e informação ensino - [Consultoria em]; Assessoria, 
consultoria e informação ensino - [Assessoria em]; Assessoria, 
consultoria e informação ensino;  

1
Rio de Janeiro, 05/04/2016

 

Michele Copetti de Almeida
Diretora

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.


		2016-08-11T00:05:01-0300
	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
	Aprovado por MICHELE COPETTI DE ALMEIDA - Matrícula Diretora




