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Nesta edição:
Cursos realizados
Inovação e Sustentabilidade no Vale
Projeto de Eficiência
Energética no Campus Petrolina
Fique
Sabendo:
Registro de Marca

Em destaque
• Univasf
promove
curso de Gestão da
Propriedade Intelectual
e Transferência de
Tecnologia nas universidades ministrado
pela
INOVAUNICAMP, mais informações
no
site
www.inova.unicamp.br;

• IF Sertão-Pe, Univasf e
Facape promovem o 2º
Simpósio Interinstitucional de Computação do
Vale do São Francisco.
De 18 a 20 de maio
de 2011;

• Servidora do IF Sertão-PE participa da
etapa intermediária do
curso de Propriedade
Intelectual no Rio de
Janeiro.

Jornal da Inovação
NIT promove cursos de busca de patentes
O NIT realizou dois cursos de busca de anterioridade de
patentes em bases gratuitas (INPI e Espacenet). Durante
o curso, o público-alvo de orientadores e bolsistas dos
campi Petrolina e Petrolina Zona-rural puderam conhecer o que está sendo patenteado no mundo todo sobre
sua área de pesquisa. Como previsto no planejamento
estratégico, o NIT realizará esse treinamento nos demais campi do IF Sertão-PE.

Inovação e Sustentabilidade
Das mais de 18 mil propriedades rurais
situadas às margens da barragem de
Sobradinho, no Rio São Francisco, pelo
menos metade deve ser beneficiada
com as ações de desenvolvimento para
produtores agropecuários e pescadores
do território do entorno da barragem
de Sobradinho-BA, desenvolvido pela
(Embrapa Semiárido), em parceria com
a Chesf desde o final do ano passado.
Com previsão de ser
concluído até
2015, o projeto atua em
duas frentes
principais: a
Projeto de Irrigação
aplicação de
técnicas para
aumentar a produtividade agrícola a
partir de inovações tecnológicas e a
redução de problemas ambientais na
região do São Francisco. Nos próximos
quatro anos, mais de nove mil pequenos
agricultores vão aprender técnicas de
manejo e trocar experiência com os 26
pesquisadores da Embrapa Semiárido

que participam das ações e que também
contam com o apoio de outras instituições,
como a Codevasf e o Ibama.
O projeto é
composto de 14
planos de ação
que abordam
temas
como
piscicultura,
pecuária, dimiRio São Francisco
nuição do uso
de agrotóxicos
e técnicas de
beneficiamento de produtos da agricultura familiar, como carne, leite e mandioca,
e o estudo das cadeias produtivas das
atividades mais importantes da região:
apicultura, criação de caprinos e ovinos e
a piscicultura.
Até 2015, a partir das ações executadas
nas margens da barragem de Sobradinho, devem ser definidos os indicadores
de desenvolvimento sustentável para os
municípios às margens do Rio São Francisco.
Fonte: http://jc3.uol.com.br/jornal/2011/04/04
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Professor do Campus Petrolina Inicia Projeto de Eficiência Energética no IF
Sertão Pernambucano.

Editais – Inscrições
Abertas
Editais 2011
• Edital

Inovação SESISENAI - Inscrições até 6 de
Maio.

O Professor do Curso de Eletrotécnica José Tavares de Luna
Neto com o apoio professor
Francisco Jonatas, coordena o
projeto de Eficiência Energética
no IF Sertão-PE campus Petrolina,
no qual vem resultando em valores significantes na fatura do mês
de Março, sendo observado uma
redução do equivalente a 15%
do valor total cobrado mensalmente na conta. O Professor aProfessor José Tavares e alunos em aula prática no
credita em novos resultados faIF SERTÃO-PE
voráveis e ressalta a importância do projeto de eficiência em todo o Instituto Federal do Sertão Pernambucano
com a formação de um Núcleo de Eficiência Energética, onde irá gerar bons resultados para a instituição, com uma melhor qualidade de energia, segurança e menores
impactos ambientais.

Eventos
• V Fórum Nacional de

gestores de Inovação e
Transferência
de
Tecnologia em Salvador
26 a 29 de Abril

• X Encontro Nacional da

Inovação Tecnológica - 25
e 26 de Maio, São Paulo .

O que fazer se alguém usa a
marca que eu registrei?

ABSTRAIA!!

Com o registro de uma marca, qualquer cidadão pode recorrer à Justiça
para impedir que outras empresas
usem indevidamente esta marca. Vale
lembrar que o registro confere a sua
empresa o direito exclusivo de uso do
nome e logomarca (se for o caso) no
ramo de atividade econômica para a
qual foi protegida. Teoricamente, nomes semelhantes podem ser protegidos em classes diferentes, desde que
não confundam o consumidor.
(Fonte: Revista pequenas empresas
grandes negócios)
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