Workshop Redação de Patentes, Além dos Guias
+
Oficinas Práticas
São José dos Campos, SP – 09 e 10 de Outubro de 2018, das 8:30 às 16:30
Parque Tecnológico São José dos Campos

Descrição:
Workshop básico/intermediário, com 12 horas de duração, promovido pela Axonal e pela Unesp, por meio da AUIN, e pelo Parque
Tecnológico São José dos Campos. Tem como objetivo capacitar os participantes a darem primeiros passos na redação de
patentes, incluindo a realização de buscas, identificação e leitura de documentos relacionados, definição do escopo da invenção,
decisão das melhores formas de proteção, “rascunho” de quadros reivindicatórios e relatórios descritivos. O primeiro dia será
reservado para revisão de aspectos conceituais sobre patentes e seu impacto na estratégica de redação e de tramitação. No
segundo dia, serão realizadas atividades práticas guiadas para exercitar a lógica de leitura e redação. Também serão realizadas
oficinas de busca de patentes e mapeamento de segmentos tecnológicos, com base em informações contidas em patentes.

Agenda / Conteúdo:
09/OUT 08:30-09:00
• Credenciamento dos inscritos
09/OUT 09:00-12:00
• Revisão de fundamentos sobre patentes e sua
implicação no processo de redação e tramitação
09/OUT 13:30-16:30
• Guias e Diretrizes para redação e análise de patentes.
• Erros comuns em redação e tramitação de patentes
• Estratégias de redação de descrições de invenções,
reivindicações e relatórios descritivos

10/OUT 9:00-12:00
• Exercícios guiados:
- Identificação e endereçamento de problemas técnicos
- Construção de quadros reivindicatórios
- Elaboração de relatórios descritivos
10/OUT 13:30-16:30
• Busca e análise de patentes
- Fontes de Informação gratuitas e comerciais
- Ferramentas e técnicas de busca e análise (introdução).
- Oficina prática “online” com uso do sistema Questel Orbit.
- Tempo extra para busca e leitura de patentes de interesse
pelos participantes (individualmente)

Ministrante:
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, Membro Fundador da Mentores do Brasil.

Local e dados de contato:
Parque Tecnológico São José dos Campos
Auditório 3 do Hall de Eventos
Estrada Dr. Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Melo
São José dos Campos - SP, CEP 12247-016
Tel: (12) 3878-9500, E-mail: comunicacao@pqtec.org.br

Realização:

Pré-inscrições (prioritárias para docentes da UNESP)
no site:
www.axonal.com.br/capacitacao
Os participantes deverão levar 1 Kg de alimento não
perecível ou um agasalho para doação

