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Objetivo: 

O PPGBMA tem como meta a formação interdisciplinar aos 
estudantes, uma vez que a interdisciplinaridade permite utilizar 
os conhecimentos adquiridos nas áreas de ciências básicas 
(Biologia Molecular Estrutural, Química, Física, Biologia), que 
utilizam tecnológicas avançadas em diferentes áreas e estas 
podem também ser aplicadas a estudos que resultem em 
processos biotecnológicos e/ou de proteção ao ambiente. Por sua 
vez, a região metropolitana de Sorocaba comporta mais de 1200 
indústrias, além de contar com um excelente parque 
Tecnológico, e gera um mercado de trabalho a profissionais de 
diferentes áreas das ciências. O Parque Tecnológico conta com 
inúmeros laboratórios para incubar empresas e alavancar ainda 
mais a instalação de indústrias de cunho biotecnológico e outras 
vertentes nesta região. A justificativa para a implantação desta 
disciplina é trazer especialistas para ministrar palestras e 
seminários técnicos sobre Inovação Tecnológica, Transferência 
de Tecnologia, Empreendedorismo e Market aos alunos para que 
estes sejam motivados e instruídos a considerarem sua inserção 
no mercado de trabalho, não apenas como professores, 
pesquisadores ou mão de obra especializada, mas que tenham 
iniciativas para empreenderem, avaliarem suas qualificações e 
experiência, para adentrarem no mercado com propostas 
industriais inovadores e/ou transferirem as mesmas para 
empresas consolidadas no mercado. 

Ementa: 

a) Inovação tecnológica; b) Empreendedorismo e Inovação; c) A 
propriedade Intelectual: Patentes – Requisitos necessários para 
o patenteamento; d) Documento de patente: importância e 
busca; e) Importância da patente para evitar apropriação ilegal 
de propriedade intelectual; f) Protótipo e Produto; g) 
Transferência de Tecnologia; h) Aula Prática: Contratos em 
Transferência de Tecnologias; i) Prática: Busca de Patentes. 
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