Busca Profissional de Patentes:
Técnicas, Estratégias e Aplicações Práticas
Foco no Questel Orbit
Goiânia, GO - 08 de Novembro de 2013 (9:00-12:00 + 13:30-16:30)
PUC Goiás, Área II, Bloco D, Auditório 2

Descrição:
Este curso básico/intermediário foi desenhado para profissionais que desejam conhecer e utilizar informações patentárias e têm
interesse em aprimorar suas habilidades e melhorar sua produtividade no uso de sistemas de busca e análise de patentes. Em
relação a fontes comerciais, terá foco no sistema Questel Orbit.

Instrutor:
Henry Suzuki: Sócio Diretor da Axonal Consultoria Tecnológica. Principal Consultant da Innovalyst. Agente da
Propriedade Industrial. Especialista em bases de dados técnicas, patentárias e científicas. Graduado em Farmácia
e Bioquímica pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em administração de empresas pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing. Agente do Questel Orbit no Brasil e na América do Sul. Ex-representante e instrutor
de outros sistemas comerciais de busca de informações. Empreendedor e inventor.

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. Também apresentará ferramentas, técnicas e fontes de informações para buscas de patentes,
incluindo:
 Estudos de patenteabilidade e (in)validade
 Patenteamento estratégico
 Estudos de liberdade de comercialização
 Monitoramento de concorrentes
 Mapeamento de segmentos tecnológicos
 Identificação e caracterização de parceiros
 Invenção estratégica
 Etc.

Programa Resumido:
Cadastramento: 8:30-9:00
Módulo Teórico: 9:00-12:00
Conceitos e técnicas para buscas de patentes.
Fontes de informações gratuitas e comerciais

Local do Evento:
PUC Goiás, Área II, Bloco D, Auditório 2
Praça Universitária, 1a. Avenida com Rua 240
Setor Leste Universitário
CEP 74605-220 - Goiânia, GO
Informações Adicionais: jordanans88@gmail.com

Realização:

Apoio:

Oficina Prática “Off-Line”: Aplicação dos conceitos em casos
práticos em oficinas práticas pré-gravadas com o emprego do
sistema comercial Questel Orbit. Após o curso, os participantes
receberão senhas de acesso temporárias para treinamento e
aplicação dos conhecimentos adquiridos.

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

