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Possui graduação em Economia pela Universidade Federal Fluminense (1979), mestrado (1995) e 
doutorado (2003) em Política Científica e Tecnológica pelo Instituo de Geociências Universidade Estadual 
de Campinas-UNICAMP.  

É Especialista Sênior em Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
desde julho de 2015, Autarquia na qual ocupou os cargos Coordenador Geral de Articulação Institucional e 
Difusão Regional, de Diretor de Cooperação para o Desenvolvimento e de Assessor de Assuntos 
Econômicos. É professor permanente do Programa de Pós-graduação do Mestrado e do Doutorado 
Profissional em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento da Academia da Propriedade 
Intelectual do INPI. Atua como responsável pelas Disciplinas Inovação e Desenvolvimento, e Propriedade 
Intelectual no Agronegócio do Programa de Pós-graduação de Mestrado Profissional e do Doutorado 
Profissional em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento da Academia da Propriedade 
Intelectual do INPI. Líder do Grupo de Estudos Estratégicos em Propriedade Intelectual e Inovação para o 
setor de Defesa da Academia do INPI.  

Colaborador do Grupo de Estudos sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI) da 
Unicamp.  

Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Mudança Tecnológica, atuando principalmente 
nos seguintes temas: articulação institucional, propriedade intelectual no agronegócio, propriedade 
intelectual e pequenas e médias empresas, indústria de direitos de autor, inovação tecnológica, institutos 
públicos de pesquisa e sistemas de inovação e redes de pesquisa. 

Foi Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Estado do Rio de Janeiro 
(Pesagro-RIO) de 1981 a 2015 
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Pesquisadora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) há 18 anos. Atuou durante 3 anos 
como examinadora de patentes na área de química orgânica (fármacos e defensivos agrícolas). Entre 2005 
e 2015, atuou, na mesma instituição, na área de informação tecnológica de patentes, com o desenvolvimento 
de estudos setoriais de inteligência competitiva baseado em patentes e buscas de patentes para usuários 
externos. Entre 2014 e 2015, assumiu a Coordenação de Pesquisa em Inovação e Propriedade Intelectual do 
INPI. Entre 2016 e 2017, atuou como Coordenadora de Relações Internacionais do INPI, liderando 
negociações de programas e acordos de cooperação técnica em propriedade intelectual, a participação do 
INPI em foros internacionais e o assessoramento em missões internacionais. De 2017 a 2019, ficou a frente 
da Coordenação de Articulação e Fomento à PI e Inovação, responsável pela cooperação institucional com 
atores do Sistema Nacional de Inovação e pelas ações de disseminação da PI e da inovação desempenhadas 
pelo órgão. Recentemente, retornou de duas experiências no exterior, ambas em Genebra, na missão 
diplomática do Brasil junto à OMC, onde desenvolveu projeto sobre Inteligência Artificial, e na Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na área de patent analytics, onde trabalhou na elaboração da 
publicação WIPO Technology Trends sobre Tecnologias Assistivas. Possui graduação em Engenharia 
Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e mestrado (2002) e doutorado (2011) em 
gestão da inovação tecnológica pela Escola de Química da UFRJ. Autora do livro "Transgênicos: uma visão 
estratégica". Ministra palestras e cursos sobre Tecnologias (Biotecnologia, Transgênicos, Células-tronco) e 
Propriedade Industrial em diversas instituições de ensino.  

 


