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OFERTA DE ATIVIDADE – 2019/2

DISCIPLINA CÓD. CRÉD. EMENDA DOCENTE LOCAL DIA E HORÁRIO ISOLADA VAGAS

ECN947 4 Sextas – 14:00 às 17:20 (início: 09/08/2019) - 20

QUI893-A 4 Projetos. Inovação e Empreendedorismo. Prototipagem. Modelo de Negócio. Programação e Noções Básicas de Eletrônica. Terças e Quintas – 11:00 às 13:00 (início: 06/08/2019) - 10

QUI877-A 2 Professor Doutor Francisco Vidal Barbosa FACE, sala 4109 Quartas – 14:00 às 17:30 (início: 14/08/2019) 10 10

Seminários de Pesquisa EPD829 3 Quintas – 14:00 (início: 22/08/2019) 2 15

2 Quartas – 08:00 às 10:10 (início: 21/08/2019) 10 30

QUI876 4 Segundas – 8:00 às 12:00 (início: 05/08/2019) 5 20

Palestras em Empreendedorismo e Inovação QUI877-C 2 Palestras. Inovação e Empreendedorismo. Jornada Empreendedora. Integração com o Ambiente de Inovação. Startups. Professora Doutora Renata Borges Quintas – 17:00 às 18:40 (início: 22/08/2019) 10 30

Gestão de pessoas: Inovação e Competências CAD982 2 FACE, sala 4056 Segundas – 14:00 às 17:45 (início: 12/08/2019) 2 8

Organização para Inovação EPD901 4 Professora Doutora Ana Valéria Carneiro Dias Terças – 14:00 às 17:00 (início: 20/08) 2 15

QUI877-D 2 O projeto de pesquisa: a pergunta, o problema, a hipótese, os objetivos, o embasamento teórico, metodológico e empírico. Professora Doutora Márcia Siqueira Rapini FACE Segundas – 14:00 às 17:20 (início: 07/10) - 10

QUI893 4 Professor Doutor Carlos Alberto Tagliati Faculdade de Farmácia 10 15

Economia da Ciência e da Tecnologia

Apresentar um painel histórico sistematizando as diversas fases do capitalismo e indicando suas relações com revoluções tecnológicas. Resumir o tratamento recebido pelo 
tema do progresso tecnológico pelas diversas abordagens teóricas da economia, contribuindo para localizar o tema na atualidade. Investigar a origem, motivações e fontes da 
dinâmica inovativa, introduzir uma microeconomia da inovação. Introduzir pesquisas recentes sobre articulação entre mudança tecnológica e evolução institucional; discutir o 
papel da tecnologia no crescimento econômico das nações; apresentar o conceito de sistema nacional de inovação, estudar as características distintivas de países em função 

dos diferentes estágios de desenvolvimento econômico, debater a relação entre sistemas nacionais de inovação e o processo de globalização. 

Professora Doutora Márcia Siqueira Rapini e 
Professor Doutor Ulisses Pereira dos Santos

FACE, sala 3107 (3 andar). 

Tópicos Avançados em Inovação: Projetos, Inovação e 
Prototipagem

Professor Doutor Eduardo Valadares e 
Professora Doutora Renata Borges 

Laboratório LIPS – Sala 3086 
no ICEX

Tópicos Avançados em Inovação: Entrepreneurial 
Finance

The course seeks to describe and analyse the financial decision process to fund new and mature firms. The course also intend to discuss the roles of entrepreneurs and investors 
and the challenges facing both related to business start-ups, seed money, angels, venture capital, private equity and IPO.

Temas variáveis relativos as linhas de pesquisa do mestrado e objetivos de pesquisa em andamento, consistindo tanto em assuntos   teóricos (conteúdos temáticos) quanto de 
metodologia de pesquisa.

Professoras Doutoras Maria Cecília e Eliza 
Echternacht

Engenharia de Produção, sala 
3207 (NTQI)

Tópicos Avançados em Inovação: Prospecção 
Tecnológica

QUI877-B

A produção global de patentes é considerada como um importante indicador de inovação. Da mesma forma, o equilíbrio entre receitas e despesas, obtidas por meio de royalties 
e taxas de licenciamento de tecnologias, também é fundamental para mapear a difusão e absorção de conhecimento. Os bancos de patentes dispõem de uma quantidade 

inimaginável de informação tecnológica. O uso das informações disponíveis nestes bancos é subutilizado, e, o potencial das informações encontradas nestas fontes está muito 
além de uma simples conferência de dados, normalmente realizada pelos pesquisadores. Um bom mapeamento de uma tecnologia pode ser a diferença entre o sucesso e o 

fracasso de um projeto de pesquisa ou mesmo do lançamento de uma inovação de sucesso. A presente disciplina irá abordar as diferentes formas de se fazer uma busca 
científica e tecnológica, utilizando bancos de dados gratuitos e os fomentados pela CAPES para as ICTs. Além disso, serão abordadas diferentes visões críticas da construção 

de mapeamentos de setores tecnológicos, técnicas de forecasting, foresight, assessment, dentre outras.

Professor Doutor Marcelo Gomes Speziali Departamento de Química – 
Sala 264

Propriedade Intelectual II – Proteção Patentária – 
Aspectos técnicos e legais

O presente curso lidará com as estratégias sobre o processo de patenteamento, aspectos de prossecução e defesa de patentes nacionais e internacionais. Estratégias de 
redação de patentes na área de química, fármacos, processos e/ou produtos biotecnológicos. Processos de transferência de tecnologia e métodos para valoração de patentes e 

tecnologias.

Professor Doutor Rubén Dario Sinisterra 
Millán

Departamento de Química - 
Sala 126

Esta disciplina visa dotar o estudante de pós-graduação (M e D) de conteúdo avançado contributivo para sua formação e percurso acadêmico. Discutirá a relevância e impacto 
do debate sobre inovação e competências considerando sua aplicabilidade no plano das organizações.

Professor Doutor Allan Claudius Queiroz 
Barbosa

Questões fundamentais em organização e modelos tradicionais de organização. A natureza do processo de inovação / Formas de inovação e os limites dos modelos 
organizacionais tradicionais. Modelos tradicionais para o processo de inovação e seus limites. A cadeia de valor da inovação / Open Innovation. Inovação, complexidade e 
incerteza e Organização do Trabalho. Propostas organizacionais contemporâneas: autonomia e discricionariedade; modelo das competências; projeto organizacional para 

flexibilidade; “organização spaghetti”. Inovação em empresas low-tech. Inovação em empresas multinacionais / Inovação em empresas em rede.

Sala 1023, Bloco 3, Escola de 
Engenharia

Tópicos Avançados em Inovação: Metodologia de 
Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas

Tópicos Avançados em Inovação: Toxicidade Pré-
Clínica: Aspectos Regulatórios e Métodos Alternativos à 

Experimentação Animal

Avaliação da segurança no estudo de produtos potencialmente terapêuticos segundo legislações vigentes dos principais órgãos reguladores mundiais e tendências em métodos 
alternativos. 

Terças – 14:00 às 17:00 e Sextas – 09:30 às 12:30 
(início: 09/08)
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