Busca, Análise e Uso Estratégico de Patentes
Com Foco no Setor Farmacêutico
João Pessoa, PB - 05 de Maio de 2014 (9:00-12:00 + 13:30-16:30)
Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Descrição:
Nesse curso de 6 horas de duração, promovido pela Axonal, pela CGIT - Coordenação Geral de Inovação Tecnológica da UFPB, com
apoio das Faculdades de Farmácia da UFPB e da UEPB, INCT-if, CNPq e das diversas instituições e empresas abaixo listadas, serão
compartilhados conhecimentos práticos sobre busca, análise e uso estratégico de patentes, com foco no Setor Farmacêutico.
Além da revisão de fundamentos, o curso também discorrerá detalhadamente sobre ferramentas, fontes de informações e táticas
específicas para a área farmacêutica.

Instrutor:
Henry Suzuki: Farmacêutico Bioquímico graduado pela FCF-USP e pós-graduado em administração de empresas
pela ESPM. Agente da Propriedade Industrial. Agente do Questel Orbit, Inc na América do Sul. Ex-representante e
instrutor de outros sistemas comerciais de busca de informações tecnológicas, tais como STN, Dialog e SciFinder.
Inventor e Empreendedor. Sócio Diretor da Axonal Consultoria Tecnológica, Principal da Innovalyst LLC (US),
Consultor Colaborador da Avenium Consulting (FR). Realizou centenas de estudos de liberdade de
comercialização e apoiou o desenvolvimento de dezenas de produtos e tecnologias na área Farmacêutica.

Conteúdo:
O curso abordará conceitos básicos sobre patentes e a aplicação de patentes e informações contidas em patentes, para a geração
de inovações e novos negócios, incluindo:
•

Revisão de fundamentos sobre patentes e sua
aplicação prática em negócios.

•

Uso estratégico de patentes e informações
patentárias

•

Ferramentas e técnicas de busca e análise de
informações patentárias

• Fontes, sistemas de busca e análise de informações,
com foco na área farmacêutica.
• Exemplo de roteiro de análise preliminar de cenário
patentário, para o desenvolvimento de combinação de
dose fixa de fármacos já conhecidos.
• Fechamento e discussão de casos a serem trazidos
pelos participantes.

Agenda:
Cadastramento: 8:30-9:00

Local do Evento:
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Auditório da Reitoria
João Pessoa, PB
Tel: (83) 3216-7558 (CGIT)

Realização:

Apoio:

Módulo Teórico: 9:00-12:00; 13:30-16:30

Inscrições:
As inscrições serão gratuitas e limitadas ao
número de vagas. Para se inscrever, acesse:
www.axonal.com.br/capacitacao

