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PARTICIPANTES

Em anexo.

Pontos Apresentados e Discutidos:
1. Apresentação da Assessoria de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - ADIT
- O Prof. Danival apresentou o cenário brasileiro atual sobre os eixos que envolvem o desenvolvimento e a inovação tecnológica. Expôs a missão, os objetivos e as ações da ADIT – CAJ:
Missão
Sensibilizar a comunidade universitária do CAJ/UFG sobre os principais conceitos, aspectos políticos, e inserção no cenário atual do binômio Desenvolvimento Tecnológico & Inovação.
Visão de Futuro
Inserir o Câmpus no processo de mudança tecnológica, permitindo a geração de um sistema de Desenvolvimento e Inovação Tecnológico
Ações
- Definir estratégias para a realização de atividades técnico-científicas para capacitação da comunidade universitária sobre inovação tecnológica, propriedade intelectual e outros, com o intuito de implantar a gestão de desenvolvimento & inovação tecnológico;
- Estimular e valorizar, de forma contínua e permanente, ações relacionadas à atividade criativa tecnológica na comunidade universitária do CAJ/UFG;
- Promover e realizar intercâmbio com Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e instituições congêneres, para o desenvolvimento de atividades comuns;
- Realizar a gestão da propriedade intelectual – PI (organizar, orientar e acompanhar os trâmites
previstos nas leis de propriedade intelectual), de modo a garantir que sua utilização gere benefícios
em termos de desenvolvimento da relação universidade-empresa, de ampliação do conhecimento –
produtos, processos, serviços inovadores e proteção de cultivares gerados pelo CAJ/UFG conjuntamente com seus criadores e o NIT/UFG;
- Incentivar a criação e o desenvolvimento de empresas tecnologicamente inovadoras, dinâmicas e
competitivas, proporcionando-lhes ações e serviços necessários para o sucesso dos empreendimentos no CAJ/UFG.
Eventos







Seminário Introdução aos Conceitos de Propriedade Intelectual e Inovação
Seminário sobre APL´s
Seminário sobre Proteção Intelectual
Minicurso sobre Busca de Informação Tecnológica em Base de Patentes
Minicurso Prospecção Tecnológica com o Uso de Bases de Patentes
Minicurso sobre Redação de Patentes

2. A Professora Eva informou que, devido a demora na realização dos concursos para
contratação de professores efetivos e substitutos, as disciplinas ofertadas pelo Cur-
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so de Pedagogia às demais licenciaturas serão canceladas, referente ao 1/2013.

