
 

MINICURSOS 

 
Os participantes do VIII Encontro da Escola Brasileira de Química Verde  poderão participar de um dos dois 

minicursos abaixo. 

 

Minicurso 1: 

 

Avanços recentes e novas tecnologias em analise instrumental com sistemas de cromatografia – Nova Analítica 

Dia 06/11/18 –13:50 às 16:50h 

 

Danilo Pieroni: Bacharel em Química, gerente de negócios para as linhas de cromatografia e preparo de amostra na 

Nova Analítica. Dezesseis anos de experiência na empresa Nova Analítica. “Desenvolve aplicações em cromatografia.” 

 

 

Apresentação de novas tecnologias e desenvolvimento de aplicações em cromatografia em fase gasosa e liquida (GC e 

LC). 

 

 

 



 

Minicurso 2: 

 

Empreendedorismo Tecnológico – Midas 

 

Dia 07/11/18 – 10:45 – 12:30h / 13:50 às 16:50h 

 

Priscila Souza: Graduada em Química tecnológica pela UFMG. Mestranda em Inovação Tecnológica e Propriedade 

intelectual na UFMG. Trabalha na gestão do INCT Midas e coordenou o Laboratório de Negócios Midas (primeiro 

programa de pré aceleração de tecnologias ambientais de um INCT). Participou de diversos programas de 

empreendedorismo e inovação como Biostartup Lab, Fiemg Lab, Mining Lab, Biomaker Battle. Tem como missão 

conectar as tecnologias das universidades e centros de pesquisa às necessidades da sociedade contemporânea. 

 

Maria Duarte: Graduanda em química tecnológica pela UFMG. Atualmente é CEO do startup IARA e coordenadora do 

programa de aceleração de tecnologias do INCT Midas. Vencedora do Biomaker Battle, segundo lugar do Startup 

Weekend Biotech BH e finalista do programa de pré aceleração Biostartup Lab. Tem como missão melhorar a qualidade 

de vida das pessoas através de soluções tecnológicas ambientais. 

 

É preciso criar as condições certas e desenvolver um ambiente propício que encoraje a inovação das tecnologias 

desenvolvidas nos ICTs. Esses institutos são ponto focal destes ambientes por serem em sua maior parte centros de 

pesquisa referência em todo o país, verdadeiros depósitos de tecnologias com potencial de mercado. Esse minicurso 

fornece ferramentas para os participantes adquirirem uma mentalidade própria para entender o caminho que uma 

tecnologia percorre até se tornar um negócio, reconhecer os fatores-chave para identificar as habilidades necessárias para 

uma verdadeira atitude empreendedora. Simularemos em sala um processo semelhante com o provocado por 

competições de negócios e aceleradoras de startups, porém voltado especificamente para idéias de base tecnológica. 

 

Notas: 

1 – Os cursos são exclusivamente para os participantes do VIII Encontro da Escola Brasileira de Química Verde. 

Entretanto não é possível se inscrever somente em minicurso sem se inscrever no VIII Encontro. 

2 – Cada congressista poderá se inscrever em apenas 1 (um) minicurso. 

3 - As vagas serão preenchidas por ordem de confirmação de pagamento. 

4 - Receberá Certificado o inscrito com 75% de presença nas atividades previstas. 

 

 

PROMOÇÃO 

 
 
 
 
 

    PATROCINIO 

    

 

 


