
                     
 

PALESTRANTES CONVIDADOS PARA A XI JIT e VI Fórum ITE 
Local: Campus Rio de Janeiro 

Dia 07 de Julho de 2017 

 

 

PALESTRA 1 
 
TEMA: ““A importância da inovação nos diferentes níveis de ensino e áreas do 
conhecimento” 
 
Prof.ª Dr.ª Tania Cremonini de Araujo Jorge (CAPES)   
http://lattes.cnpq.br/1782386890431709 
Tania Cremonini de Araújo-Jorge é formada em Medicina pela UFRJ (1980 ) e 
Pesquisadora Titular em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz desde 1983. 
Concluiu Mestrado e Doutorado em Ciências (Biofísica) pela UFRJ e fez Pós-doutorado 
em 1989-90 na Bélgica (ULB) e na França (Inserm). Atua nas áreas de inovações em 
doenças negligenciadas, farmacologia aplicada e ensino de ciências, com foco em 
criatividade e artscience. Foi Diretora do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) de 2005 a 2013 
(eleita e reeleita, primeira mulher em 105 anos), com diversas iniciativas inovadoras em 
gestão participativa. Atualmente é coordenadora da Área de Pós-Graduação em Ensino 
na CAPES e membro do seu Conselho Técnico Científico do Ensino Superior. Na 
Fiocruz é chefe do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos do IOC. 
Publicou mais de uma centena de artigos em periódicos especializados, organizou 4 
livros e redigiu mais de 20 capítulos em livros publicados. Organizou diversos cursos, 
oficinas e programas de ensino e possui produtos tecnológicos registrados para 
proteção de direitos autorais, processos e técnicas sistematizadas. Ministra desde 2000 
a disciplina "Ciência e Arte" no IOC, além de outras em suas demais áreas de 
competência. Atua como consultora e parecerista da OMS/TDR, do Ministério da 
Saúde/Decit, de agências estrangeiras, do CNPq e de Fundações de Apoio a Pesquisa 
em diversos estados brasileiros. É membro do corpo editorial de periódicos científicos 
no Brasil e no exterior e parecerista regular em revistas nacionais e internacionais. Em 
suas atividades profissionais participou de diversos eventos no exterior e no Brasil, e 
interagiu com centenas de colaboradores em coautorias de trabalhos científicos. 
Orientou integral ou compartilhadamente a formação de docentes e cientistas 
registradas em dezenas de dissertações de mestrado e teses de doutorado, além de 
trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso. Recebeu homenagens e 
prêmios, com destaque para o prêmio Baldacci 2012 de pesquisa em doença de 
Chagas. Formulou e coordenou a implantação da Pós-graduação em Ensino de 
Biociências e Saúde, onde é docente permanente. Orienta também na PG em Biologia 
Celular e Molecular e em Medicina Tropical do IOC-Fiocruz e no Mestrado Profissional 
em Diversidade e Inclusão da UFF. Atua no desenvolvimento de materiais educativos e 
de tecnologias sociais articulando ciência, arte, saúde e alegria. 

 
 
 
 
 
 



 
 

PALESTRA 2 
 
Tema: “ Um estudo da evasão na educação profissional” 
 
Prof.ª Dr. José Adelmo Menezes de Oliveira (IFSES) e Representante da CIPE/IFRJ 
http://lattes.cnpq.br/8946907378982244 
  
Está cursando o terceiro ano do Doutorado em Educação, com projeto de Tese sobre 
Profissionalização das Pessoas com Deficiência na UFS (2014). Mestre em Educação 
Tecnológica (1997). Especialista em Metodologia do Ensino Superior (1993). Licenciado 
em Pedagogia (1991). É professor efetivo do Instituto Federal de Sergipe - IFS. Atuou 
como Pró-Reitor de Ensino do Instituto Federal de Sergipe, de 2010 a 2014. Foi 
Coordenador do Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, no biênio 2012-2014. Atuou como professor na Universidade 
Estadual de Feira de Santana/BA e em Faculdades particulares em Cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação, desde 1998. É Líder do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Profissional e Tecnológica - NEPEPT, desde 2009. Associação 
Brasileira de Prevenção da Evasão na Educação Básica e Superior- ABAPEVE. Possui 
publicações na área de Educação, com ênfase em Política Educacional, principalmente 
nos temas: gestão escolar, trabalho e educação, formação de professor, financiamento 
da educação escolar e Educação Especial. 

 

MINICURSO 1 
 
TEMA: “Utilização do sistema de patentes como fonte de informação para a pesquisa”  
 
Prof.ª Dr.ª MAGDA LAURI GOMES LEITE (CEFET) 
http://lattes.cnpq.br/4754087297527153  
 
Possui graduação em Licenciatura Em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (1989), mestrado e Doutorado em Ciência e Engenharia dos Materiais 
pela Universidade Federal de São Carlos (1995) e (2001). Atualmente é Professora do 
Departamento de Engenharia de Produçao CEFET-RJ. Coordena o NIT CEFET-RJ 
desde 2008, atuando também na Incubadora IETEC-CEFET-RJ e ITESS-CEFET/RJ. 
Tem experiência na área de Engenharia de Materiais, com ênfase em Cerâmicos 
(vidros), atuando principalmente nos seguintes temas: empreendedorismo, vidro, 
ferramentas estatísticas e inovação tecnológica para MPEs e Propriedade Intelectual. 
 
Prof.ª Drª CRISTINA GOMES DE SOUZA (CEFET) 
http://lattes.cnpq.br/2056264615309863 
 
TEMA: “Utilização do sistema de patentes como fonte de informação para a pesquisa” 
 
Possui Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ na área 
de Avaliação de Projetos Industriais e Tecnológicos. Atualmente é Professora 
Associada e substituta do Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do CEFET/RJ. Foi 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia, Chefe de 
Departamento e Coordenadora do curso de graduação em Engenharia de Produção. 
Foi representante institucional junto à REPICT Rede de Propriedade Intelectual, 
Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia vinculada à Rede de 
Tecnologia do Rio de Janeiro ? REDETEC. É líder do grupo de pesquisa Gestão da 
Tecnologia. Tem participado, como coordenadora e pesquisadora, de diversos projetos 
de pesquisa e de extensão inovadora financiados por órgãos de fomento como FAPERJ, 

http://lattes.cnpq.br/4754087297527153


FINEP/CNPq, CAPES/DAAD. Tem diversas publicações em periódicos internacionais e 
nacionais. Possui várias orientações concluídas. Atua nas linhas de pesquisa ? 
Gestão da Inovação e Informação Tecnológica? e ?Ciência, Tecnologia & Educação? 
trabalhando principalmente na área de Engenharia de Produção nos seguintes temas: 
propriedade intelectual; prospecção tecnológica; indicadores de ciência, tecnologia e 
inovação; informação tecnológica; e educação em engenharia. 
 

MESA REDONDA 1 
 
Tema: “Cruzando o Vale da Morte: o papel dos NITs na Integração entre Academia e 
Setor Privado” 
 
Moderador: A definir 
 
Flávia Lima do Cramo  (UFRJ)  http://lattes.cnpq.br/8162826638053042 
 
Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Coordenadora Adjunta da Ag
ência UFRJ de Inovação  possui graduação em Ciências 
Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Faculdade de Formação de
 Professores (2004), mestrado e doutorado em Biotecnologia Vegetal 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007, 2011). Atuou como professora sub
stituta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FFP) 
ministrando a disciplina Microbiologia e Imunologia. Atualmente é Professora Adjunta d
o Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes atuando 
principalmente nos seguintes temas: propriedade intelectual em biotecnologia, patente
s, monitoramento tecnológico, microbiologia ambiental, qualidade de 
água, diversidade microbiana, ecologia microbiana molecular, biotecnologia, bioprospe
cção e biorremediação de ecossistemas impactados com óleo. É 
sócio fundadora do Instituto Coral Vivo e membro da Câmara Técnica de Ética em Pes
quisa, unidade da Pró Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa (PR2) 
estando envolvida nas discussões da Biodiversidade e Acesso ao Patrimônio Genético
 e ao Conhecimento Tradicional Associado. É coordenadora e 
professora  permanente  do  Mestrado  Profissional  em  Rede  Nacional  em  Propried
ade  Intelectual  e  Transferência  de  Tecnologia  para  Inovação  PROFNIT/Ponto Foc
al UFRJ. 
 
Ricardo Pereira (Agência de inovação (UFRJ) 
http://lattes.cnpq.br/5131636703343980 
 
Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (1978) e mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Inovação 
Tecnológica e Organização Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa em Engenharia - 
COPPE/UFRJ (1998). Participou do Grupo de Estudos da Fundação de Tecnologia 
Industrial - FTI do antigo Ministério da Indústria e Comércio, de 1979 a 1986, atuando 
em projetos de viabilidade técnico-econômica de fontes alternativas de energia, em 
particular da produção e uso de misturas de óleos vegetais, etanol e diesel para uso 
combustível e de miniusinas para a produção de álcool a partir da mandioca. Ainda na 
linha de avaliação técnico-econômica, atuou em projetos relacionados à produção de 
fármacos selecionados, àscomunidades energeticamente auto-sustentáveis e à 
situação da Tecnologia Industrial Básica - TIB na indústria siderúrgica brasileira. Como 
membro do Núcleo de Inovação Tecnológica da COPPE/UFRJ atuou, de 1986 a 1990, 
em projetos de difusão da Tecnologia Industrial Básica, em Propriedade Industrial, 
Qualidade Industrial e Normatização em instituições de ensino e pesquisa brasileiras. 
Participou do projeto de estudo de Polos Tecnológicos para a Prefeitura do Rio de 



Janeiro, de estudos e projetos relacionados a Parques Tecnológicos e Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica no Brasil e da organização e realização do primeiro 
Seminário Internacional de Parques Tecnológicos em 1987. É membro do Conselho da 
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da COPPE desde 1998 até o presente. 
De 1988 a 2002 integrou, como representante da COPPE/UFRJ a Câmara de Química 
Fina da UFRJ, constituída por pesquisadores e profissionais da UFRJ, da Financiadora 
de Estudos e Projetos - FINEP e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES. Atuou como Coordenador tanto da COPPETEC, (antigo escritório de 
gestão de projetos da COPPE) de 1990 a 1993, como da Fundação COPPETEC de 
1993 a 2007 na interação entre as atividades de ensino e pesquisa da COPPE e 
instituições externas públicas e privadas, tendo exercido ainda atividades de apoio à 
proteção do conhecimento alí gerado e à sua transferência ao setor produtor de bens e 
serviços em consonância com a Divisão de Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia - DPITT da UFRJ. Atualmente é o Coordenador responsável pela Agência 
UFRJ de Inovação desde a sua criação, em 2007, e que atua tanto nas atribuições que 
lhe confere a Lei de Inovação em relação à proteção e transferência de resultados de 
pesquisa gerados na Universidade, quanto nos campos da Inovação Social e no apoio 
e difusão do Empreendedorismo. É membro do Conselho Diretor da Fundação Flora de 
Apoio à Botânica, instituição ligada ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desde 2012, 
tendo ainda atuado como consultor Ad Hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG na avaliação de propostas e de resultados do 
financiamento destinado por aquela Fundação aos Núcleos de Inovação Tecnológica 
mineiros. Como Coordenador da Agência UFRJ de Inovação é também o representante 
da UFRJ no Fórum Nacional de Gestores de Tecnologia e Transferência de Tecnologia 
- FORTEC onde também é Vice Coordenador da Região Sudeste. 
 
 
Maria Celeste Emerick (Gestec - Fiocruz) http://lattes.cnpq.br/8725624049109371 
 
Socióloga. Coordenadora de Gestão Tecnológica (Gestec) no âmbito da Vice 
Presidência de Produção e Inovação em Saúde (VPPIS) da Fundação Oswaldo Cruz - 
FIOCRUZ - Ministério da Saúde (desde fevereiro de 2010). Foi especialista visitante na 
Agência de Inovação Inova da Unicamp (2009) e diretora de Patrimônio Genético da 
Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (agosto/2007 
a outubro/2008). Foi Coordenadora de Gestão Tecnológica vinculada ao gabinete da 
Presidência da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ de 1990 a 2007, onde elaborou e 
implementou a Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. 
Colabora (de 1992 aos dias atuais) na elaboração e implementação de políticas públicas 
nacionais relacionadas aos temas: propriedade intelectual, biossegurança, acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados, acesso ao material 
genético humano, inovação tecnológica, entre outras. Coordenou a REPICT Rede de 
Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia (1997 a 2007). Participou da 
criação e da primeira Coordenação do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (FORTEC) (2005 - 2008). Participa como especialista do 
Comitê de Propriedade Intelectual da Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI). Coordenou o Projeto Ghente - 
Estudos Sociais, Éticos e Jurídicos sobre Acesso e Uso de Genomas na área de Saúde, 
desde sua criação (2002 a 2007). Foi Presidente da Comissão Técnica de 
Biossegurança da Fiocruz (1995 - 1998). Organiza e coordena cursos e eventos desde 
1996 relacionados aos temas: Propriedade Intelectual, Comercialização de Tecnologia, 
Propriedade Intelectual em Biotecnologia, Política Nacional e Institucional de 
Biossegurança, Acesso e Uso ao Genoma Humano e Acesso aos Recursos Genéticos 
e Regulamentação e Gestão da Biotecnologia no Brasil. Tem ministrado Palestras e 
Aulas desde 1995 em diversas Universidades, Institutos de Pesquisas, Agências de 
Fomento e Associações Empresariais no Brasil e na América Latina sobre: Gestão de 



Propriedade Intelectual, Cooperação, Negociação e Comercialização de Tecnologia em 
Instituições de Pesquisas e Universidades; Política Nacional e Institucional de 
Biossegurança, Limites ao Acesso e Uso do Genoma Humano no Brasil, experiência da 
implementação da legislação brasileira de Acesso e Uso do Patrimônio Genético e 
Regulamentação da Biotecnologia no Brasil. Integrou a delegação brasileira nas 
negociações de um Regime Internacional de Acesso aos Recursos Genéticos e 
Repartição de Benefícios no âmbito das Nações Unidas/Convenção da Diversidade 
Biológica: Montreal/Canadá - outubro de 2007; Genebra/Suíça - janeiro de 2008 e 
Bonn/Alemanha - maio de 2008. Foi representante titular do MMA no Comitê Nacional 
de Biotecnologia no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior - Brasília, de agosto de 2007 a novembro de 2008. Representou o Brasil em 
reunião sobre Proteção dos Conhecimentos Tradicionais organizado pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual/OMPI e parceiros locais em Quito/Equador em junho 
de 2008. Fez palestra sobre a experiência da implementação da legislação brasileira de 
Acesso aos Recursos Genéticos. Trabalhou durante 16 anos (1973 a 1989) como 
pesquisadora em diversas instituições brasileiras. Graduada no Instituto de Ciências 
Humanas e Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (1971) é mestre em 
Gestão de C&T em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ (2004). 

 
 

XI JIT e I JPG 
 

Palestra 1 
Local: Campus Rio de Janeiro 

Dia 08 de Julho de 2017 
 
 

Tema: “Integração entre pesquisa, inovação e pós-graduação para o desenvolvimento 
da ciência”  
  
Profª Drª Maria Ângela Meireles  (CAPES) http://lattes.cnpq.br/7459851068586682 
 
Maria Angela de Almeida Meireles concluiu o doutorado em engenharia química - Iowa 
State University em 1982. Atualmente e professora titular da Universidade Estadual de 
Campinas aonde iniciou sua carreira como Professor Assistente Doutor em 1983. É a 
atual Coordenadora da Área de Alimentos da CAPES (2014-2016). Recebeu 10 
prêmios/homenagens, destacando-se os Prêmios CAPES-Elsevier 2014: Mulheres 
Cientistas, Capes de Tese 2012 e o CAPES de Tese 2011 - Menção Honrosa. É sócia 
da Bioativos Naturais Ltda, CNPJ.: 20.257.073/0001-70 (empresa incubada no Centro 
de Inovação, Empreendedorismo e Inovação - Cietec). Foi eleita em 2014 como Fellow 
da IAFoST. Publicou cerca de 251 artigos em periódicos especializados e 522 trabalhos 
em anais de eventos. Possui 41 capítulos de livros publicados. Desenvolveu 7 
softwares, submeteu ao INPI solicitação para privilégio de 8 processos; tem outros 285 
itens de produção técnica. Participou de 89 eventos no Brasil e no exterior. Apresentou 
68 conferências e palestras em eventos nacionais e internacionais. Foi presidente do 
tribunal de júri da defesa de tese de doutorado de Rodolfo Vegas na Universidade de 
Vigo na Espanha. Supervisionou 7 projetos de pós-doutoramento, orientou 30 
dissertações de mestrado, 44 teses de doutorado e co-orientou 1 tese de doutorado, 
além de ter orientado 44 trabalhos de iniciação cientifica e 20 trabalhos de conclusão de 
curso nas áreas de engenharia de alimentos, engenharia química e agronomia. Está 
orientando 8 teses de doutorado e 4 trabalhos de IC. Entre 1984 e 2016 participou de 
90 projetos de pesquisa. Atualmente coordena 4 projetos de pesquisa. Atua na área de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em engenharia de alimentos. Em suas 
atividades profissionais interagiu com 303 colaboradores em co-autorias de trabalhos 



científicos. É membro do corpo editorial de 11 periódicos e atua como revisora para 35 
periódicos. Editou o livro: &quot;Extracting Bioactive Compounds for Food Products: 
theory and applications&quot; para a CRC Press/ Taylor & Francis e o livro 
&quot;Fundamentos de Engenharia de Alimentos&quot; para a Editora Atheneu. Em seu 
Currículo Lattes os termos mais freqüentes, na contextualização da produção cientifica 
e tecnológica são: óleo volátil, dióxido de carbono, extração supercrítica, extração, 
equilíbrio de fases, equações de estado, solubilidade e produtos naturais. 
 

PALESTRA 2 
 
Tema: “O plágio e o autoplágio na pesquisa científica: questões éticas e culturais”  
 
Prof.ª Dr.ª Sonia Maria Ramos de Vasconcelos (UFRJ) 
http://lattes.cnpq.br/7242874526684272 
 
É professora do Programa de Educação, Gestão e Difusão em Biociências do Instituto 
de Bioquímica Médica (IBqM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tem 
formação (técnica) em Química, pela antiga Escola Técnica Federal de Química, 
Bacharelado e Licenciatura em Letras - Língua Inglesa/Literaturas de Língua Inglesa, 
pela UERJ, Mestrado em Literaturas de Língua Inglesa (Foco do estudo: Ciência & 
literatura na Inglaterra do séc. XIX) e Doutorado em Ciências [Educação, Gestão e 
Difusão em Ciências], pela UFRJ (Foco do Estudo: Ciência no Brasil e vantagem 
linguística, incluindo questões sobre o plágio). Realizou entre 2009-2011 um projeto de 
pós-doutorado, financiado pela FAPERJ, em integridade em pesquisa na UFRJ 
(colaboração entre o IBqM e Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Engenharia -COPPE), que resultou na organização do I Brazilian Meeting 
on Research Integrity, Science and Publication Ethics (I BRISPE, 2010). Desde então 
tem coordenado, em colaboração com professores de diferentes instituições, a 
organização do BRISPE (2010, 2012, 2014, 2016). Integrou um dos grupos de trabalho 
na 2nd World Conference on Research Integrity (2WCRI, Cingapura, 2010) e entre 
2013-2015 coordenou o comitê organizador local da Quarta Mundial (4WCRI, 31 mai-3 
jun, 2015); desde 2015, colabora como membro do comitê gestor das WCRI. Participa, 
desde 2013, como vice-coordenadora da Câmara Técnica de Ética em Pesquisa 
(CTEP), instância da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFRJ. Principais 
áreas de interesse: Educação e gestão em ciências; comunicação científica; 
ética/integridade em pesquisa; política científica. 
 

MESA REDONDA 1 
 
Tema: “o papel dos mestrados profissionais na inovação”  
 
Moderador: A definir   
 
Prof.ª Drª Luiza Meller (Coordenadora Adjunta na CAPES dos MP na área de 
Ciência de Alimentos) http://lattes.cnpq.br/2311121099883170 
 
Possui graduação em Química Industrial pela Universidade do Sul de Santa Catarina 
(1991), Mestrado (1994) e Doutorado (2000) em Engenharia de Alimentos pela 
Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor Associado III da 
Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, com ênfase em Processos de extração, Tecnologia de Óleos e Gorduras, 
principalmente na identificação e caracterização de vitaminas (A e E) e ácidos graxos, 
estabilidade oxidativa e controle de qualidade, propriedades termofisicas, 
desenvolvimento de processos e produtos. Foi Coordenadora do Programa de Pós 
Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFPA de novembro/2007 a 



dezembro/2011. Atualmente é Coordenadora Adjunta do Mestrado Profissional na área 
de Ciência de Alimentos na CAPES. 
 
Profª Drª Claudia Mara de M. Tavares (UFF) http://lattes.cnpq.br/6927667633888452 
 
Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1989), 
mestrado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1995) e doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1998). Atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense. Professora 
do Programa Acadêmico Mestrado e Doutorado Ciências do Cuidado em Saúde. Tem 
experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem Psiquiátrica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: saúde mental, cuidado, cuidado de enfermagem, 
enfermagem e enfermagem psiquiátrica. Coordenadora Geral Pós-graduação 
Enfermagem - UFF. Coordenadora Mestrado Profissional Ensino na Saúde - UFF. Vice-
Presidente do FOPROF. Líder do Grupo de Pesquisa: Ensino, Criatividade e Cuidado 
em Saúde e Enfermagem. Líder do Grupo de Pesquisa: Sociopoética e abordagens 
afins. Pesquisadora Produtividade em Pesquisa - CNPq. 
 
Prof. Dr Eduardo Winter (INPI) http://lattes.cnpq.br/5404510836890906 
 
possui graduação em Química Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (2001), mestrado em Química pela Universidade Estadual de Campinas (2003) 
e doutorado em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas (2007). Atua na área 
de pesquisa relacionada com a Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, 
com foco em Prospecção tecnológica, Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação e 
relação Universidade Empresa. Atualmente é coordenador adjunto de mestrados 
profissionais da área de avaliação interdisciplinar da CAPES e professor do Mestrado 
Profissional e Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação. 
 

OFICINA 1 
 
Tema: “Como evitar o plágio nos projetos e trabalhos acadêmicos?” 
 
Moderador: A definir 
 

 


