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Inventores da Unicamp recebem

premiação por suas pesquisas

Vanessa Sensato
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Onze professores
inventores e duas
unidades da

Unicamp
receberam na
manhã desta
segunda-feira

(30), na sala de
reuniões do
Conselho
Universitário

(Consu), uma
premiação em
reconhecimento
ao seu mérito em atividades de pesquisa que geraram algum tipo de

propriedade intelectual para a Universidade nos últimos dois anos. A
Cerimônia de Premiação de Inventores 2009 foi uma iniciativa da
Reitoria, com o apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp.

Segundo o reitor José Tadeu Jorge, a premiação de inventores é uma
maneira simples de reconhecer o mérito dessas pessoas que
coordenaram as ações de produção de conhecimento na
Universidade. “Este prêmio reforça a tradição da Unicamp de
reconhecer que esta Universidade é construída por pessoas”, afirma o

reitor.

O professor
Roberto Lotufo,

diretor-executivo
da Agência de
Inovação Inova
Unicamp,

observou que os
resultados da
Unicamp em
depósitos de

patentes são
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equivalentes aos

de várias
instituições de
ensino e pesquisa
com destaque internacional. “Com as patentes aumentamos a chance

de encontrar parceiros comerciais e fazer com que as invenções
geradas na universidade cheguem até a sociedade, por meio de
produtos e serviços”, pondera Lotufo. Para Marcelo Menossi, diretor
de propriedade intelectual da Inova Unicamp, estes resultados são

diferenciais na Unicamp, pois a universidade conta com uma
conjunção de fatores importantes, que englobam o apoio da reitoria e
a excelência acadêmica da Universidade.

Menossi também falou sobre as ações feitas na Agência no último ano

para fortalecer o trabalho junto aos professores e pesquisadores da
Universidade, visando o depósito de patentes e a transferência de
tecnologias desenvolvidas na Universidade. “A equipe de propriedade
intelectual da Inova Unicamp é hoje mais profissional e completa”,

aponta o diretor.

Os professores homenageados receberam a premiação em três
diferentes categorias: Menção Honrosa por Tecnologia Licenciada;

Professor Destaque em Parcerias com o Setor Público e Professor
com Produto Absorvido pelo Mercado.

Leonardo Mendes, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de

Computação da Unicamp, foi o vencedor na categoria Professor
Destaque em Parcerias com o Setor Público, principalmente por sua
atuação nos projetos Infovia Municipal e Conexão do Saber. “Nesta
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relação com o setor público conseguimos oferecer boas soluções para

as prefeituras, mas também atrair oportunidades de atuação e
pesquisa para a Universidade”, afirma Mendes.

O professor Yong Kun Park, da Faculdade de Engenharia de

Alimentos, foi o premiado na categoria “Inventor com produto
absorvido pelo mercado”, em referência ao medicamento de
isoflavona aglicona, que atua no combate aos sintomas do climatério
e cuja tecnologia foi desenvolvida pelo grupo sob sua coordenação. O

medicamento foi lançado com sucesso no mercado pela empresa
Steviafarma em 2007. Park enfatizou que vem trabalhando com o
conceito desta tecnologia desde sua graduação. “Sabia da influência
de certos alimentos na saúde das pessoas”, ilustra o professor.

Segundo ele, o trabalho do grupo de cinco alunos coordenados por
ele foi definitivo no desenvolvimento da tecnologia.

Os professores premiados

na categoria Menção
Honrosa por Tecnologia
Licenciada foram: Alfio
José Tincani, Antonio

Carlos Boschero,
Benedicto de Campos
Vidal, Carlos Kenichi
Suzuki, Daniel Barrera

Arellano, Everardo
Magalhães Carneiro, Lício
Augusto Velloso, Mário
José Abdalla Saad,

Oswaldo Luiz Alves,
Roberto de Alencar Lotufo
e Wilson de Figueiredo
Jardim. Antonio Carlos

Boschero e Everardo
Magalhães Carneiro,
ausentes na solenidade,
recebem seus prêmios
oportunamente.

A Faculdade de Engenharia
Química, representada
pelo diretor Osvaldir

Taranto, recebeu o prêmio
“Destaque em Proteção a
Propriedade Intelectual” pelo crescente número de depósito de
patentes nos últimos dois anos. E o Instituto de Química,

representada pelo diretor Ronaldo Aloise Pilli, recebeu o prêmio
Destaque pelo Histórico de proteção da Propriedade Intelectual. O IQ
é a unidade da Unicamp com o maior número de patentes
depositadas.
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