Uso Estratégico de Patentes em Projetos de P&D e Negócios
Foco em Informações Tecnológicas (Módulos 1 e 2)
São Paulo, SP – 16 de Abril de 2018
Auditório do Centro de Vigilância Sanitária

Descrição:
Workshop básico/intermediário, com 6 horas de duração, promovido pela Axonal, pela BVS Rede de Informação e Conhecimento
e pela CCITES - Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, com apoio das instituições e empresas abaixo listadas. 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.

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.

MÓDULO 3 *
- Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações
patentárias.
- Oficina prática sobre estratégias de busca.

MÓDULO 2
- Fontes, sistemas gratuitos e comerciais de busca e análise de
informações, incluindo: USPTO, Espacenet, INPI, etc.
- Oficina prática “offline” com apresentação sobre o uso do
sistema comercial Questel Orbit.

MÓDULO 4 *
- Redação de patentes, além dos guias

Local:
Auditório do Centro de Vigilância Sanitária
Av. Dr. Arnaldo, nº 351 – Prédio Anexo – 1º Andar
Cerqueira Cesar – Metrô Clínicas
CEP 01246-901- São Paulo - SP
Tel.: (11) 3065 4600; E-mail: ctd@saude.sp.gov.br

Realização:

Apoio:

*Os módulos 3 e 4 não serão realizados nesta edição aberta em São Paulo

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

