Curso: LEI DA BIODIVERSIDADE E SEUS DESAFIOS À INDÚSTRIA
O curso tem por objetivo abordar os temas mais polêmicos suscitados pelas obrigações de
adequação e regularização nos casos de acesso a componente do patrimônio genético
brasileiro e do conhecimento tradicional associado, nos termos da Lei 13.123/2015 e de seu
decreto regulamentador (Decreto 8.772/2016), passando por seus conceitos e princípios
básicos e pela aplicação destes tais conceitos e princípios à realidade das empresas.
Coordenação Adv.ª Priscila de Barros Thereza
Diretora de Estudos

Dr.ª Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens

Local
Auditório do escritório Gusmão & Labrunie
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485, 11º andar – São Paulo, SP
Horário
Segundas e quartas – das 18hs às 20hs
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Programa
Legislação: histórico e marco legal
Data: 17/06/19
Professor recomendado: Priscila Thereza – Gusmão & Labrunie
Conceitos legais e aplicações práticas
Data: 19/06/19
Professor recomendado: Ana Viana - Natura
Exceções legais e aplicações práticas (sobre acesso e repartição de
benefícios)
Data: 24/06/19
Professor recomendado: Lilian Mozini – Ambiente Global
Sisgen, contratos e discussões de casos práticos
Data: 26/06/19
Professor recomendado: Luiz Marinello – Marinello Advogados
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Dados pessoais

CURSO: LEI DA BIODIVERSIDADE E OS DESAFIOS À INDÚSTRIA
2º SEMESTRE DE 2018 – SÃO PAULO
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: ___________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________
Cep: _________________________ Cidade: __________________________ UF: ______
Data de nascimento: ___/___/___

Sexo: ( ) Fem. ( ) Masc.

RG nº ____________________
Profissão: __________________________________________ API Nº ________________
Tel.: _________________________ E-mail: ____________________________________
Dados comerciais
Empresa: ___________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
Cep: _________________________ Cidade: __________________________ UF: ______
Tel.: _________________________ E-mail: _ ___________________________________
Recibo em nome de: ______________________________________________________
CNPJ ou CPF para recibo: _________________________________________________
Valor:
Associado da ABAPI (associados pessoa jurídica
Tem direito de inscrever 3 pessoas nesse valor)--Funcionário de associados da ABAPI -------------Associado da ABPI e ASPI e funcionários --------Não associado ----------------------------------------Funcionário do INPI ----------------------------------( ) À vista

R$ 480,00 (
R$ 640,00 (
R$ 800,00 (
R$ 960,00 (
R$ 800,00 (

)
)
)
)
)

( ) Em 2 parcelas
Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2019.

Assinatura
A inscrição poderá ser feita por e-mail (abapi@abapi.org.br) ou na sede da ABAPI. Enviar ficha de
inscrição assinada e o comprovante de depósito). O pagamento da inscrição poderá ser efetuado à vista
ou em 2 parcelas (50% no ato da inscrição e saldo até 15/05/2019), por depósito bancário no Banco
Santander (0033), agência 3451, conta corrente n° 130005509, em nome da ABAPI - Associação
Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (CNPJ 29.508.132/0001-00).
Não há reservas de vagas e a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da taxa de
inscrição. Os funcionários de associados ABAPI, ABPI e ASPI gozarão do desconto concedido, desde
que apresentem declaração da empresa associada ou do associado pessoa física, declarando esta
condição.

Antes de efetuar o depósito bancário, o candidato deverá consultar a

disponibilidade de vagas.
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