
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

EM PARCERIA COM EMPRESA, UFPA PROMOVE CURSO DE PATENTES FARMACÊUTICAS 

 

Informações 

 

No dia 4 de outubro, a Universidade Federal do Pará promove, através da Agência de Inovação Tecnológica – 

Universitec, um curso de “Busca, Análise e Uso Estratégico de Patentes com Foco no Setor Farmacêutico”, a 

partir das 9h no Auditório do CEAMAZON. O curso é realizado em parceria com a empresa Axonal Consultoria 

Tecnológic, e conta com o apoio de várias instituições. 

 

Serão compartilhados conhecimentos práticos sobre a busca e uso de patentes, e serão discutidos detalhadamente 

sobre ferramentas, táticas, fontes de informações para o setor. O conteúdo do curso foi planejado para 

profissionais que precisam decidir ou apoiar o processo de decisão em projetos envolvendo tanto produtos 

genéricos como inovações incrementais, disruptivas ou de novas plataformas, apesar de que os participantes não 

precisam ter conhecimento prévio para realizar o curso. 

 

Além do uso estratégico de patentes e informações patentárias, outros o curso também discorrerá sobre os temas 

de estudos de liberdade de comercialização e patenteabilidade, mapeamento de segmentos tecnológicos, 

prospecção de oportunidades, invenção estratégica, patenteamento estratégico e identificação e monitoramento 

de potenciais concorrentes e parceiros. 

 

O curso será ministrado pelo farmacêutico bioquímico Henry Suzuki, graduado pela Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP e pós-graduado em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM). As inscrições são gratuitas e serão feitas no mesmo dia e local, das 8h30 às 9h. Não serão 

distribuídos materiais didáticos. 

 

Serviço: 

Curso “Busca, Análise e Uso Estratégico de Patentes com Foco no Setor Farmacêutico” 

 

Data: 4 de outubro de 2013 

Hora: 9h às 16h30 (Cadastramento das 8h30 às 9h)  

Local: Auditório do CEAMAZON – Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia 

Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Avenida Perimetral 2651, Prédio 01. 

Informações Adicionais - Tel: (91) 3201-8023 / Email: universitec@ufpa.br 

Entrada e inscrição gratuitas 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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