Programa de Capacitação
O quadro a seguir apresenta o detalhamento do Programa de Capacitação do Núcleo de Apoio à Inovação para a Sustentabilidade
do Setor Sucroenergético (NAGISE) na região Nordeste, na cidade do Recife.
Inclui ementas, atividades práticas propostas1 e datas. As aulas serão ministradas no auditório da Secretaria de Ciência e Tecnologia do
governo do Estado de Pernambuco (SECTEC).
Os horários das aulas serão:
6a feira: 13h00 – 17h00 / 18h00 – 22h00
Sábado: 08h30 – 12h30
Endereço da capacitação:
Auditório da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (SECTEC)
Rua Vital de Oliveira, nº 32
Bairro do Recife - Recife - PE
Mapa: http://goo.gl/rYGWBs

Excepcionalmente, no dia 28 de março, na abertura do programa, as atividades terão início às
10h00 para apresentação do programa, objetivos e participantes, além de detalhamento da
dinâmica de trabalho.
Lembramos a todos que a capacitação está organizada de forma que as atividades práticas sejam orientadas à formulação de um
Diagnóstico de Inovação e Gestão da Inovação e um Plano de Inovação e Gestão da Inovação para as empresas envolvidas.
As atividades práticas estão sujeitas a alterações. Uma nova versão deste Programa poderá ser distribuída às empresas participantes no início do
curso.
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Sessões
Sessão 1: Conceitos
fundamentais sobre
inovação e sistemas de
inovação

Sessão 2: Sistema de
inovação sucroenergético
no Brasil

Ementa

Prática

• Definição de inovação, tipos, graus e • Prática para explorar
âmbitos de inovação

• Atividades inovativas
• Inovação e competitividade
• Conceito de sistemas de inovação e
seus tipos
• Conceito de sistema setorial de
inovação
• Sistema setorial de inovação – caso
do setor sucroenergético

Sessão 3: Gargalos e
oportunidades de inovação
no setor sucroenergético

• Gargalos e oportunidades de

Sessões 4: Indicadores de
inovação e de gestão da
inovação

• Indicadores de inovação
• Gestão da inovação: definição e

inovação no setor sucroenergético
(levantamento NAGISE)

especificidades

• Estrutura geral de um modelo
integrado de gestão da inovação
• Indicadores de gestão da inovação

exemplos de inovações
tecnológicas e não
tecnológicas no setor
sucroenergético e em
outros setores e seus
impactos sobre a
competitividade.

• Prática para
caracterização do sistema
de inovação
sucroenergético no Brasil
• Prática para revisão dos
gargalos e oportunidades
de inovação no setor
sucroenergético
• Prática para priorização
de oportunidades de
inovação (projetos de
inovação) para empresas
• Prática para
caracterização da
inovação na empresa
• Prática para
caracterização da gestão
da inovação na empresa

Datas
28 março
13h – 17h

28 de março
18h 22h e 29 de
março 8h30
12h30
04 de abril
18h 22h e 05 de
abril 8h30
12h30

11 de abril
13h 17h
e
18h 22h

Docente
responsável
Abraham Sicsu

André Campos
Andrea Leda

Ester Dal Poz
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Sessões

Ementa

Sessão 5: Prospecção em
tecnologia e inovação

• Prospecção e priorização em

Sessão 6: Parcerias para
inovação

• Organização de parcerias para

tecnologia e inovação: bases
conceituais, instrumentos e casos

Sessão 7: Propriedade
intelectual

inovação
• Make or buy
• Redes de pesquisa e inovação
• Propriedade intelectual: bases
conceituais, instrumentos e casos

Sessão 8: Financiamento

• Financiamento da inovação: bases
conceituais, instrumentos e casos

Prática

Datas

• Prática para apresentação

12 de abril
8h30 12h30

e discussão de estudos
prospectivos no setor
sucroenergético
• Prática para discussão de
casos de parcerias e
alianças estratégicas no
setor sucroenergético

• Prática para definição da
estratégia de proteção da
propriedade intelectual e
apropriação dos
resultados dos projetos de
inovação
• Prática para definição das
formas de financiamento
dos projetos de inovação

Docente
responsável
José Maria

25 de abril

13h 17h

Paulo Lemos

25 de abril
18h 22h

Ester Dal Poz e
Patricia Leal

26 de abril
8h30 12h30

Solange

---
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