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Unicamp promoverá en-
tre os dias 4 e 6 de abril o

“Seminário Franco-Brasileiro
de Inovação - Experiências e
Redes de Cooperação”. O even-
to, co-organizado pelo Con-
sulado Geral da França, reunirá
especialistas dos dois países para
debater temas como transferên-

cia de tecnologia,
criação de empre-
sas oriundas de
instituições cientí-
ficas e de pesqui-
sas, proteção da
propriedade inte-
lectual, licencia-

mento de tecnologias, entre ou-
tros. Os objetivos do encontro,
conforme um dos seus orga-
nizadores, o diretor-executivo
da Agência de Inovação da Uni-
camp (Inova), professor Rober-
to de Alencar Lotufo, são esti-
mular a troca de experiências
entre instituições brasileiras e
francesas e estabelecer um am-
biente propício à formulação de
possíveis parcerias.

De acordo com o diretor-exe-
cutivo da Inova, a iniciativa pa-
ra a realização do seminário
partiu do Consulado Geral da
França, que convidou a Uni-
camp para participar da sua or-
ganização. Lotufo destaca que
a colaboração é o resultado de
uma série de fatores. Um deles
remete à antiga e profícua rela-
ção entre Brasil e França, inclu-
sive na área científica. Tem a ver
também com o fato de a Lei de
Inovação brasileira, assinada
em dezembro do ano passado
e atualmente em fase de regu-
lamentação, ter sido parcial-
mente inspirada na legislação
francesa. A Unicamp foi convi-
dada para sediar este evento
também pelos significativos re-
sultados de parcerias articula-
dos pela Inova em 2004. “O en-
contro será uma excelente o-
portunidade para conhecer-
mos os resultados da experiên-
cia conduzida na França, o que
fornecerá subsídios para refle-

tirmos sobre os nossos desafi-
os”, diz.

Durante o evento, a diretora
de Propriedade Intelectual,
Parcerias e Projetos Colabora-
tivos da Inova, Rosana Di Gi-
orgio, falará sobre a experiên-
cia da Unicamp em relação à
transferência de tecnologia. Lo-
tufo destaca, porém, que a Uni-
versidade não será a única a
abordar o tema. “Teremos o
mesmo espaço de outras insti-
tuições que lidam com a ques-
tão do licenciamento”. Um as-
pecto considerado importante
por ele está justamente na opor-
tunidade de reunir, ao longo do
seminário, diferentes núcleos
de inovação. O docente adian-
ta que uma das propostas a se-
rem debatidas é a criação de
uma rede nacional composta
por estes organismos, a exem-
plo do que ocorre em outros
países. “Atualmente, nós te-
mos redes estaduais e regio-
nais. Penso que será uma boa
oportunidade para discutir-
mos a viabilidade de estabele-
cermos algo de maior abran-
gência”.

O “Seminário Franco-Brasi-
leiro de Inovação - Experiências
e Redes de Cooperação” ocor-
rerá no Centro de Convenções
da Unicamp. O evento, lembra
o titular da Coordenadoria de
Relações Institucionais e Inter-
nacionais (Cori), professor Luis
Cortez, membro da comissão
executiva do encontro, é volta-
do a profissionais ligados a nú-
cleos de inovação (universida-
des, instituições científicas e
empresas), entidades de fo-
mento à pesquisa e à inovação,
incubadoras de empresas e em-
presas inovadoras. As palestras
terão tradução simultânea.
Também participaram da orga-
nização do seminário as se-
guintes instituições: Rede CU-
RIE, Sistema FIESP/CIESP, USP,
ANPEI e IPT, com apoio da Fa-
pesp. Outras informações po-
dem ser obtidas no seguinte
endereço eletrônico:  http://w-
ww.cori .unicamp.br/fra-
bra2005/.

Especialistas debatem proteção de propriedade intelectual e
licenciamento e transferência de tecnologia, entre outros temas
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ano de 2005 tem sido espe-
cialmente profícuo para a
Faculdade de Engenharia

Agrícola (Feagri) da Unicamp. Pri-
meiro, porque a Unidade, que e-
xerce a liderança brasileira em vá-
rios segmentos da pesquisa agrí-
cola, está completando 20 anos de
existência. Depois, porque acaba

de somar 500 te-
ses de pós-gradu-
ação defendidas.
A marca foi alcan-
çada no último
dia 21 de março,
com a apresenta-

ção do trabalho de Andréa Ferraz
Young, intitulado “Impacto das
mudanças no uso do solo de Cu-
ritiba por meio da análise da dinâ-
mica populacional urbana e das
variações temporais de índices re-
lativos de vegetação e temperatura
da superfície”. Além de represen-
tar um feito expressivo, dado que
o volume é incomum até mesmo
para escolas de nações desenvolvi-
das, o número reflete o comprome-
timento de professores, alunos e
funcionários com a geração do co-
nhecimento, a formação de profis-
sionais qualificados e o desenvol-
vimento científico e tecnológico do
país, conforme o diretor da Facul-
dade, professor Roberto Testezlaf.

De acordo com ele, por trás da
marca das 500 teses – 348 de mes-
trado e 152 de doutorado – está a
dedicação de toda a comunidade,
que não tem medido esforços para
atender às crescentes demandas
por pesquisas na área agrícola. A
tarefa tem sido facilitada, diz, em
razão da proximidade que a Facul-
dade tem com representantes do
setor produtivo. “Isso serve de es-
tímulo principalmente para pro-
fessores e alunos, que trabalham
com a perspectiva de que seus es-
tudos tenham uma aplicação”, ex-
plica. Atualmente, prossegue Tes-
tezlaf, a Feagri conta com aproxi-
madamente 180 alunos de pós-gra-
duação, que tocam perto de 150
projetos. Estes estão vinculados aos
mais diversos temas, dentro de cin-
co grandes áreas: Solo, Construções
Rurais e Ambiência, Planejamento
e Desenvolvimento Rural Susten-
tável, Tecnologia Pós-Colheita e
Máquinas Agrícolas. “Temos 20
laboratórios trabalhando a pleno
vapor”, acrescenta.

A soma dessas atividades, segun-
do o diretor da Feagri, resulta, como
já foi dito, na formação de pessoal
altamente qualificado e no desen-
volvimento de métodos e tecno-
logias inovadores, mas também nas
atividades de extensão aos produ-

tores rurais. “Esse trabalho é mui-
to importante, pois nos dá condi-
ções de ajudar os agricultores na
busca de soluções para variados
problemas. Essa interação é funda-
mental, pois nos coloca a par da re-
alidade do campo, ao mesmo tem-
po em que possibilita a esses pro-
dutores o acesso ao conhecimento
gerado em nossas salas de aula e la-
boratórios”, analisa Testezlaf.

O sucesso da pós-graduação da
Feagri, na visão do seu diretor, de-
ve-se ainda à conjugação de outros
fatores, tais como a contribuição
dada pelos coordenadores ao lon-
go dos últimos 20 anos – o curso de
Engenharia Agrícola existe desde
1975, sendo que a Faculdade só foi
constituída em 1985 – e à filosofia
da Faculdade, que estimula seus
alunos a tomar contato com os mé-
todos científicos desde cedo. Ape-
nas para ficar num exemplo, 62
alunos da graduação contam atu-
almente com bolsas de iniciação
científica, o que representa em tor-
no de 18% dos alunos matricula-
dos. Também para dar uma idéia
do interesse gerado pela produção
acadêmica da Feagri, basta dizer
que ela é a sexta unidade de ensi-
no e pesquisa da Unicamp em nú-
mero de teses eletrônicas baixadas
pela internet.
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