São Paulo: 22-23 de abril
Quarta-feira, 22 de abril
10 am – 1 pm
Espaços Apas, Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo
Mesa Redonda de Prioridades e Colaboração Internacional em Pesquisa e Pesquisa Aplicada com
Universidades e Pesquisadores de Victoria
Esta reunião identificará complementariedades entre os interesses e prioridades de pesquisa do Brasil,
especialmente São Paulo, e de Victoria nas áreas de gestão hídrica, planejamento urbano, agricultura,
biotecnologia e fontes de energia alternativa. As universidades de Victoria apresentarão casos de estudo
de
pesquisa
aplicada
nestes
campos.
As discussões também se centrarão em financiamento, infraestrutura, relações com a indústria e
cooperação internacional em pesquisa. Os conferencistas principais incluem o Professor John
Dewar, Reitor da La Trobe University e o Professor Celso Lafer, Presidente da FAPESP. A mesa redonda
oferece uma oportunidade para discutir o papel da pesquisa na inovação no setor da indústria e identificar
oportunidades e projetos para colaboração e pesquisa conjunta.

Quarta-feira, 22 de abril
2 pm – 5 pm
Espaços Apas, Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo
Mesa Redonda Victoria – São Paulo sobre Agua
A mesa redonda para governo e pesquisadores atualmente trabalhando em temas da água explorará os
desafios comuns e novas percepções para gerir efetivamente os recursos hídricos cada vez mais
escassos para cidades, áreas rurais, agricultura, indústria e o meio ambiente. Especialistas de Victoria,
reconhecidos internacionalmente, oferecerão exemplos de inovação no uso da água como resultado de
situações de crise, assim como estudos de caso que ilustrarão o papel da educação e da pesquisa para
encontrar novas soluções. A mesa redonda brindará uma plataforma para desenvolver novas parcerias e
oportunidades de projetos e para discutir a criação de um grupo de pesquisa conjunto no tema específico
da água, relevante para São Paulo e Victoria.
Quarta-feira, 22 de abril
7 pm – 9 pm
Hotel Intercontinental, Alameda Santos 1123, São Paulo
Evento de Networking
As relações Victoria – São Paulo continuam se fortalecendo e desenvolvendo, oferecendo oportunidades
importantes para futuros projetos. Oferecido pelo Hon. Steve Herbert, Ministro de Treinamento e
Habilidades de Victoria, o evento de networking é uma oportunidade única de conhecer os representantes
de instituições de ensino líderes de Victoria, representantes de alto nível do governo e outros amigos de
Victoria.
Traje: Business
Quinta-feira, 23 de abril
10 am – 5 pm
Anfiteatro Wladimir Anversa, Fatec São Paulo, Avenida Tiradentes, 615, São Paulo
Fórum: Modelos de Relacionamento entre a Indústria, a Educação e o Governo
Este evento explorará temas como o papel do governo em desenvolver políticas que facilitam a
integração entre indústria, educação e o setor de treinamento técnico, e o valor agregado da educação
para a indústria. Explorará estas áreas desde as perspectivas da educação superior, assim como da
educação técnica e profissionalizante. À tarde, haverá painéis sobre governança e políticas, treinamento
de professores e necessidades do idioma inglês.

Para perguntas relacionadas com os eventos, entre em contato com Patricia.Monteiro@austrade.gov.au

