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CONVITE - CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
“UNIVERSIDADES PÚBLICAS COMO ATORES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ECONÔMICO: PRIORIDADES EM PESQUISA, POLÍTICAS E PRÁTICAS EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL, DOENÇAS NEGLIGENCIADAS E ACESSO A MEDICAMENTOS”
SELEÇÃO DE ESTUDANTES E PESQUISADORES
Prezados,
Realizaremos nos dias 16 e 17 de abril de 2012, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (USP), a Conferência Internacional “Universidades Públicas como atores para o desenvolvimento
social e econômico: prioridades em pesquisa, políticas e práticas em propriedade intelectual, doenças
negligenciadas e acesso a medicamentos”, co-organizada pela Faculdade de Saúde Pública da USP,
Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (CEPEDISA), Núcleo de Pesquisa em Direito
Sanitário (NAP) e Universidades Aliadas para Medicamentos Essenciais (UAEM-Brasil) e com
financiamento da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
A iniciativa visa fomentar a discussão relacionada à temática no Brasil e promover as idéias do projeto
da UAEM-Brasil, conforme agenda preliminar em anexo.
Desde 2004, o Brasil possui uma política e lei de inovação que incentivam a aproximação da iniciativa
pública e privada, especificamente a criação do vínculo entre universidades públicas, instituições de
pesquisa e empresas e essa relação justifica-se pelo interesse público de acesso à pesquisa e
desenvolvimento realizados nas universidades e instituições de pesquisa. Entretanto, muitos riscos
permeiam essa relação, principalmente a possibilidade de distanciamento da defesa do interesse público,
limitação do acesso ao conhecimento e frutos do progresso tecnológico e a adoção de uma postura
extremamente comercial por instituições de ensino e pesquisa. A tensão fica mais evidente quando
ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas em universidade e instituições de pesquisa por meio
financiamento público são objetos de interesses conflitantes e possuem conseqüências em áreas
sensíveis como saúde e educação.
Em agosto de 2010, foi realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) a
primeira Conferência Internacional da UAEM-Brasil, “Direito à saúde: O papel da Universidade no
acesso a medicamentos essenciais”, co-organizada pela Faculdade de Direito da USP, por meio do
Centro Acadêmico XI de Agosto e estudantes, pela UAEM e Minds com apoio da Fundação Ford. O
evento foi primeiro passo para a discussão e implementação do projeto da UAEM no Brasil.
Ao considerarmos ainda as características e necessidades sociais, econômicas, políticas, culturais e
educacionais brasileiras o projeto UAEM-Brasil tem sido repensado e redesenhado a fim de propor
idéias e ações locais autenticas e coerentes, bem como a colaboração com outros países em
desenvolvimento. Embora o projeto seja a construção de uma iniciativa local para problemas locais, são
seguidas as diretrizes gerais da UAEM-Internacional - acesso a medicamentos, inovação tecnológica e
ativismo estudantil – a fim de possibilitar a atuação conjunta com os diversos “Capítulos”
internacionalmente e fortalecer o debate sob diferentes perspectivas. Em 2012, os rumos do projeto já

estão delineados. Maiores informações disponíveis em: <http://essentialmedicine.org/>
Desse modo, a Conferência Internacional CEPEDISA/UAEM-Brasil objetiva a disseminação de
conhecimento no âmbito da graduação e pós-graduação e o fomento de grupos de especialistas que
acompanhem e influenciem políticas de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, inovação e
acesso ao conhecimento nas Universidades e Instituições de Pesquisas brasileiras e gostaríamos de
convidá-los para participar de nossas discussões.
Com o intuito de ampliar a participação estudantil (Graduação e Pós Graduação), de
pesquisadores e fomentar a discussão em outras Faculdades e Universidades brasileiras, o
Comitê Organizador da Conferência:
a) Selecionará estudantes (Graduação e Pós Graduação) e pesquisadores de todas as áreas
do conhecimento relacionadas às discussões promovidas pela UAEM-Brasil para
participarem da Conferência desde que residam fora da cidade de São Paulo. A
distribuição das bolsas considerará todas as regiões do Brasil;
b) As bolsas cobrirão o pagamento de passagem, bem como a recepção aos participantes
(estadia na casa de outros estudantes que já participam do projeto e/ou orientações
quanto a outras formas de estadia);
c) Para participar da seleção, os interessados devem encaminhar currículo e breve carta de
intenções (1 página) até o dia 31 de março de 2012 para o e-mail:
uaem.brasil@gmail.com. Os selecionados serão contatados no dia 2 de abril de 2012 por
e-mail sobre os resultados;
d) A contrapartida dos estudantes (Graduação e Pós Graduação) e pesquisadores
selecionados será auxiliar na divulgação do projeto da UAEM-Brasil em suas
respectivas Universidades e Instituições de Pesquisa.
Contamos com seu auxílio para divulgação e indicação de estudantes.
A participação na Conferência é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo e-mail:
uaem.brasil@gmail.com, assunto: inscrição Conferência CEPEDISA/UAEM-Brasil 2012.
O evento contará com tradução simultânea.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Saudações Acadêmicas,
Profa. Sueli Dallari, Rachelle Balbinot e Priscilla César
Comitê Organizador
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