Uso Estratégico de Patentes em Projetos de P&D e Negócios
Foco em Informações Tecnológicas
Goiânia, GO - 25 de Abril de 2018
Instituto Federal Goiano, Auditório da Reitoria

Descrição:
Workshop básico/intermediário, com de 6 horas de duração, promovido pelo Instituto Federal Goiano e pela Axonal Consultoria
Tecnológica, com apoio da FAPEG. Tem como objetivo capacitar os participantes a utilizarem patentes e 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. Ao final do curso, os participantes terão
oportunidade de utilizar uma ferramenta comercial, bem como diversas bases gratuitas, para colocar em prática os
conhecimentos adquiridos. Esta edição especial condensada terá ainda um módulo adicional sobre redação de patentes.

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 da Questel
Orbit no Brasil e na América do Sul. Titular da Cadeira nº 2 da Academia Nacional de Farmácia. Empreendedor.
Inventor.

Conteúdo:
9:00-10:20 – MÓDULO 1
- Revisão de fundamentos sobre patentes e sua aplicação prática
em negócios.
- Uso estratégico de patentes e informações patentárias.

13:30-15:10 – MÓDULO 3
- Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações
patentárias.
- Oficina prática sobre estratégias de busca.

10:40-12:00 – MÓDULO 2
- Fontes, sistemas de busca e análise de informações gratuitos e
comerciais, incluindo: USPTO, Espacenet, INPI, etc.
- Oficina prática com o uso do sistema comercial Questel Orbit.

15:30-16:30 – MÓDULO 4
- Redação de patentes, além dos guias

Local:
Instituto Federal Goiano
Auditório da Reitoria
Rua 88 nº 310 – Setor Sul
CEP 74085-010 - Goiânia - GO
Tel.: (62) 3605-3600; E-mail: nit@ifgoiano.edu.br

Realização:

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

Apoio:

