Uso Estratégico de Patentes em Negócios
Foco em Informações Tecnológicas
UFT Palmas, TO - 09 de Novembro de 2015 (9:00-12:00; 13:30-16:30)
UFT Araguaína, TO - 13 de Novembro de 2015 (9:00-12:00; 13:30-16:30)

Descrição:
Curso básico, com de 6 horas de duração, promovido pela Axonal e pela Universidade Federal do Tocantins - UFT, por meio do seu
Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, com apoio das diversas instituições e empresas abaixo listadas. Tem como objetivo
disseminar conhecimentos sobre patentes e capacitar os participantes a utilizarem informações contidas em patentes de forma
estratégica em projetos de pesquisa, inovação e em negócios. Para tanto, abordará não só como informações técnicas contidas em
patentes individuais podem ser utilizadas, mas como grandes conjuntos de informações podem ser explorados para a identificação
de oportunidades e definição de estratégias.

Instrutor:
Henry Suzuki: Sócio Diretor da Axonal Consultoria Tecnológica. Principal Consultant da Innovalyst (US), Consultor
Colaborador da Avenium Consulting (FR). Agente da Propriedade Industrial. Especialista em bases de dados
técnicas, patentárias e científicas. Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo e pósgraduado em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Agente do Questel
Orbit no Brasil e na América do Sul. Inventor e Empreendedor.

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.

Agenda:




Ferramentas e técnicas de busca e análise de
informações patentárias.
Fontes, sistemas de busca e análise de informações
gratuitos e comerciais.

Inscrições:

09/NOV (segunda-feira) – Edição em Palmas
13/NOV (sexta-feira) – Edição em Araguaína
Cadastramento: 8:30-9:00
Atividades: das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30
Ver também programa da II Semana Acadêmica Integrada de
Biotecnologia e Química, em Gurupi, TO, nos dias 11 e 12/NOV

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

Local do Evento:
UFT, Campus Palmas
Avenida NS 15, Quadra 109 Norte PDN
Auditório do Bloco IV
Tel: (63) 3232 8265 ou (63) 99732969
Email: baleeiro@uft.edu.br

Realização:
Apoio:
P

UFT, Campus Araguaína
Av. Paraguai, s/n – esquina com Rua Uxiramas
Setor Cimba, Bloco C – Anfiteatro II
Tel: (63) 2112 2202 ou (63) 99732969
Email: baleeiro@uft.edu.br

