Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Avaliação
48.biot@capes.gov.br

Ofício conjunto n0 016/2012 CA-DAV/CAPES

Brasília, 05 de maio de 2012

Assunto: Convite para Seminário Academia-Empresa entre Professores de PPGs da Área
de Biotecnologia e Empresários do setor da Bioindústria
Prezados(as) Coordenadores(as) de Programa de Pós-graduação
Ao cumprimentá-lo(a), gostaríamos de convidar-lhe a participar da Reunião entre
Coordenadores de PPGs e Empresários da Bioindústria, que ocorrerá nos dias 30 a 31
de maio de 2012, das 9:00 às 18:00h, na sede da CAPES em Brasília. A ciência brasileira
avançou muito tanto qualitativamente quanto quantitativamente e conquistou sólido prestígio
internacional. Mas a integração da nossa academia com o setor produtivo é ainda uma
conquista que faz-se necessária. É com esse específico objetivo que a CAPES promove esse
seminário, visando incentivar a parceria Academia-Empresa.

Pauta da reunião
30 de maio de 2012
09h00 Abertura: Presidente da CAPES e Diretores
09h30 Panorama dos PPGs em Biotecnologia da CAPES: Coordenação da Área de
Biotecnologia
10h00 Panorama nacional das Empresas de Biotecnologia no Brasil: Representante da
Bioindústria
10h30 Coffee Break
11h00 -13h00 Apresentações sobre o tema pelos PPGs
13h00- 14h00 Almoço
14h00 -18h30 Apresentações sobre o tema pelos PPGs

31 de maio de 2012

09h00
09h25

Acesso Legal à Biodiversidade: Fernanda Alvares da Silva- CENARGEN, EMBRAPA, BRAZIL

Concessão de Patentes no Brasil: Recursos Genéticos e Uso e Proteção do
conhecimento e Inovação Tecnológica: Fabiane Pereira Ramos Figueiredo- INPI, RJ

09h50 A importância da gestão da propriedade Intelectual nas ECTIs e a interação entre
ECTIs e Empresas no Processo de Inovação: Elza Fernandes de Araujo , UFV, Viçosa, Brasil
10h13 Coffee break
10h15

Apresentação de Evaldo Vilela

10h40

Coffee break

11h00-13h00 Apresentações dos empresários
13h00- 14h00 Almoço
14h00 -16h00 Apresentações dos empresários
16h00 -16h30 Coffee Break
16h30 -18h00 Discussão
Contamos com a presença de todos os Coordenadores durante todo o período
proposto observando especialmente até às 18:00 do dia 31 de maio, pois a discussão será
fundamental para viabilizar o foco de nosso objetivo, que é a indução da interação entre a
academia e empresários.
Para possibilitar a apresentação dos PPGs, um modelo de apresentação está sendo enviado,
anexado a carta convite. Gostaríamos de solicitar a confirmação dos coordenadores (ou
pesquisador substituto), que deverá ser enviada exclusivamente para o endereço
48.biot@capes.gov.br, antes do dia 15 de maio de 2012.

Cordialmente,

Prof. Lívio Amaral
Diretor de Avaliação
CAPES/MEC

Prof. Maria Fatima Grossi de Sa
Coordenador
Área de Biotecnologia
48.biot@capes.gov.br

PS1: Eventuais outras orientações e informações, se necessárias, podem ser solicitadas exclusivamente através do
endereço 48.biot@capes.gov.br, antes do dia 15 de maio de 2012.
PS2: Coordenadores e Empresários da Bioindústria brasileira terão 10 minutos para apresentação sobre as
pesquisas e produtos biotecnológicos em desenvolvimento.
PS3: Salientamos que as despesas dos Coordenadores de viagem, estadia, deslocamento e alimentação deverão
ser cobertas pelos respectivos Programas de Pós-Graduação. A Diretoria de Avaliação não tem como financiar
qualquer destes itens, mesmo a titulo de complementação ou contrapartida.

