Uso Estratégico de Patentes em Projetos de P&D e Negócios
Foco em Informações Tecnológicas
Frederico Westphallen (MÓDULO 1 - 04/ABR/2017); Palmeira das Missões (MÓDULO 1 - 04/ABR/2017);
Santa Maria (MÓDULO 1 - 05/ABR/2017; MÓDULOS 2 E 3 - 06/ABR/2017)
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

Descrição:
Série de 3 Workshops, cada um com de 3 horas de duração, promovido pela Axonal e pela Universidade Federal de Santa Maria,
por meio da AGITTEC - Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia UFSM, com apoio das instituições e empresas abaixo
listadas. Tem como objetivo capacitar os participantes a compreenderem um pouco melhor sobre patentes e o uso estratégico de
informações contidas em patentes (MÓDULO 1) e aprofundarem conhecimentos sobre ferramentas e técnicas de busca e análise
de patentes e informações tecnológicas (MÓDULO 2). Adicionalmente, profissionais que já têm experiência com atividades de
busca e análise de informações tecnológicas, particularmente com a plataforma Questel Orbit (disponível para acesso na
AGITTEC) poderão participar de oficina “avançada”, em que serão abordadas questões práticas a serem trazidas pelos
participantes, bem como dicas compartilhadas por outros profissionais (MÓDULO 3).

Público Alvo:
MÓDULO 1 - Pesquisadores, empresários, gestores, professores, alunos e inventores, independentemente de
conhecimento prévio sobre patentes.
MÓDULO 2 – Mesmo público do módulo 1, mas que tenha interesse em aprofundar conhecimentos sobre “como fazer”
buscas e análises de informações tecnológicas (PRÉ-REQUISITO: ter atendido ao módulo 1 ou a outros cursos/workshops
introdutórios da Axonal).
MÓDULO 3 - Profissionais que já têm experiência com atividades de busca e análise de informações tecnológicas (PRÉREQUISITO: envio de e-mail para axonal@axonal.com.br com perfil profissional resumido indicando sistemas de busca e
análise de informações que já utiliza e questões práticas que recomenda que sejam abordadas na oficina “avançada”).

Instrutor:
Henry Suzuki: Sócio Diretor da Axonal Consultoria Tecnológica. Principal Consultant da Innovalyst (US), Consultor
Colaborador da Questel 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. Titular da Cadeira nº 2 da Academia Nacional de Farmácia. Empreendedor.
Inventor.

Conteúdo:
MÓDULO 1
- Revisão de fundamentos sobre patentes e sua aplicação prática em negócios.
- Uso estratégico de patentes e informações patentárias.
• mapeamento de segmentos tecnológicos
• prospecção de oportunidades
• invenção estratégica
• patenteamento estratégico
• identificação e monitoramento de potenciais concorrentes e parceiros
• estudos de liberdade de comercialização e patenteabilidade
MÓDULO 2
- Fontes, sistemas de busca e análise de informações gratuitos (USPTO, Espacenet, INPI, etc) e comerciais (Questel Orbit,
bases de dados do Portal Capes, etc.)
- Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações patentárias.
MÓDULO 3
- Oficina prática “avançada”
- Compartilhamento de questões entre os participantes e dicas de outros profissionais

Locais, Módulos, Datas e Horários:
FREDERICO WESTPHALLEN (MÓDULO 1) - 04 de Abril de 2017 (terça-feira) 09h00-12h00
Centro de Convivência da UFSM Campus Frederico Westphalen
Linha 7 de Setembro, s/n
BR 386 Km 40
Frederico Westphalen - RS
CEP: 98400-000
PALMEIRA DAS MISSÕES (MÓDULO 1) - 04 de Abril de 2017 (terça-feira) 14h30-17h30
Auditório da UFSM Campus Palmeira das Missões
Av. Independência, nº 3751
Bairro Vista Alegre
Palmeira das Missões - RS
CEP: 98300-000
SANTA MARIA (MÓDULO 1) - 05 de Abril de 2017 (quarta-feira) 14h00-17h00
SANTA MARIA (MÓDULO 2) - 06 de Abril de 2017 (quinta-feira) 09h00-12h00
SANTA MARIA (MÓDULO 3) - 06 de Abril de 2017 (quinta-feira) 14h00-17h00
UFSM Prédio 74C - Centro de Ciências Sociais e Humanas
Av. Roraima nº 1000
Cidade Universitária
Bairro Camobi
Santa Maria - RS
CEP: 97105-900

Inscrições:

Inscrições Gratuitas,
mediante disponibilidade de vagas e aprovação pela comissão organizadora.
Para se pré-inscrever, acesse: www.axonal.com.br/capacitacao
Período de inscrições: 20/FEV a 31/MAR/2015
Pré-requisito para o módulo 2: ter atendido ao módulo 1 ou a outros cursos/workshops introdutórios da Axonal.
Pré-requisito para o módulo 3: envio de e-mail para aggitec@ufsm.br com perfil profissional resumido indicando sistemas de busca
e análise de informações que já utiliza e questões práticas que recomenda que sejam abordadas na oficina “avançada”

Informações Adicionais:
AGITTEC - Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM
Tel.: (55) 3220-8887
E-mail: aggitec@ufsm.br

Realização:

Apoio:

