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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPP
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular

PROGRAMA DE DISCIPLINA
CÓDIGO:

DISCIPLINA:
Inovação e Empreendedorismo em Biotecnologia 
PRÉ-REQUISITOS:
nenhum
CARGA HORÁRIA:
TEÓRICA:
60
PRÁTICA:
0
TOTAL:
60
CRÉDITO:
TEÓRICA:
04
PRÁTICA:
0
TOTAL:
04
PROFESSOR:
Liliane de Queiroz Antonio e Martin Brendel
ASSINATURA:

EMENTA:
Fornecer elementos teórico-práticos fundamentais sobre a aplicação de ferramental tecnológico e de processos que subsidiem o entendimento dos discentes de pós-graduação sobre processos de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e industrial, inovação, e seus impactos na produção cientifica, transferência de tecnologia, e patentes envolvendo os processos biotecnológicos.
OBJETIVOS:
-	Objetivo geral: fornecer ao aluno de pós-graduação os conhecimentos teóricos e práticos fundamentais para a aplicação de ferramentas  de gestão nas pesquisas, e transferência de conhecimento desenvolvidos na área de ciências biológicas, especialmente em biotecnologia.
-	Objetivos Específicos: aplicar ferramentas de construção e análise de redes de interações de conhecimento, explanação de processos de inovação nos assuntos de pesquisas da área de ciências biológicas
METODOLOGIA:
Serão ofertadas aulas teórico-práticas cujo conteúdo programático será avaliado por meio de atividades programadas. 
AVALIAÇÃO:
Será cobrada a presença em no mínimo 75%. Além da freqüência, os participantes terão que desenvolver 2 atividades programadas (artigo cientifico segundo normas da ABNT e avaliação de cases na área de pesquisa); serão considerados aprovados aqueles alunos que obtiverem um mínimo de 70% de rendimento.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Teórico:

	Novos paradigmas do Século XXI.

Modelos vigentes das instituições educacionais.
Conceito e contexto histórico de empreendedorismo.
Revolução Industrial x Revolução Social: a era das incertezas.
Contexto sócio-econômico das pequenas e medias empresas no século XXI.
Empreendedorismo como mola propulsora de criação de pequenas e medias empresas com base tecnológica.
A Conversão de conhecimento em inovação tecnológica: processos e produtos
Conceito e contextualização do conceito de inovação.
Os 5 tipos de inovação: a introdução de um novo produto ou de uma nova característica em um produto, com a qual os consumidores ainda não estão familiarizados (inovação de produto); a introdução de um novo modelo de produção (inovação de processo); a abertura de um novo mercado; o emprego de uma nova fonte de matérias-primas, de fatores de produção e de produtos semi-industrializados, e o desenvolvimento de um novo tipo de organização.
Inovação e a competividade.
Inovação: diretamente proporcional às pesquisas realizadas.
Utilização da biotecnologia como fonte de inovação tecnológica: novas enzimas, em alimentos, em processos de fermentação, como bioreatores, produção de proteínas, metagenômica, entre outros.
Cenário inovativo brasileiro e internacional quanto a biotecnologia.
Como se tornar um empreendedor em biotecnologia.
Uso de ferramentas “ômicas” para gerar conhecimento aplicado em produtos e processos biotecnológicos.
A história de sucesso em inovação e tecnologia da Alemanha.
Redes Sociais de Pesquisa e a capacidade inovativa do País, Órgãos de fomento e ações políticas.
Salvaguarda de ações inovativas: patentes, registros e marcas.
Processo de licenciamento, e registro passo a passo.

Teórico-prático:

Montagem de um plano de negócios e a realização de uma patente ou processo, ou marca de projeto em andamento dos alunos.
Montagem de uma companhia de base tecnológica a partir de uma invenção local da UESC. 
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