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 O Bootcamp em Biofabricação é uma experiência híbrida de

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) de forma online e

com 20 horas de práticas imersivas presenciais.

 A metodologia foi desenvolvida para transformar e

complementar o conjunto de habilidades dos professores e

profissionais com foco na área de biofabricação 3D.

 Duração de três meses  60 horas.

 O currículo do programa é personalizado, desafiador,

abrangente e constantemente atualizado.

 Liderado por educadores e pesquisadores com experiência na

área, os profissionais trabalharão com desafios na prática, no

processo de construção de um portfólio de projetos envolvendo

desde a construção de uma bioimpressora até como obter

resultados significativos no pós-processamento da

bioimpressão 3D.



O desenvolvimento

imersivo em prát icas da 

Biofabricação

Mindset empreendedora com a capacidade 

de l iderar, gerenciar e  tomar decisões a  part i r

de  conhecimentos in terdiscipl inares .

Novas habi l idades em 

Biofabricação e 

Bioimpressão 3D

Networking construt ivo

Conhecimento 

interdiscipl inar

Focado na interoperabi lidade

Desenvolvimento 

intenso de projetos 

inovadores

Visitas técnicas

com transmissão ao vivo
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E DESAFIOS 
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GESTÃO 

TRANSFORMADORA 

EM BIONEGÓCIOS



POTENCIALIDADE E VERSATILIDADE DA BIOFABRICAÇÃO

 Aplicações reais da Biofabricação em segmentos mercadológicos

diferentes

 A evolução dos métodos de Biofabricação

 Como reconstruir um sistema biológico de forma multiescalar

 Como integrar a Biologia e a Engenharia para desenvolvimentos de

bionegócios

 Conhecendo os níveis de maturidade e prospecção de uma empresa de 

base biotecnológica

VISÃO ESTRATÉGICA DA BIOFABRICAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO

E BIOSSEGURANÇA

 A revolução da Biologia celular e Cultivo celular

 Construindo um ser humano

 Biossegurança

 Métodos de análise

 Regulamentação

 Métodos de Esterilização

 Drug Delivery e Drug Screening

 Microfluídica e Organ-on-a-chip

 Biomateriais, aplicações e desafios

 Normatização ISO, ASTM, ABNT

 Estratégias laboratoriais para PD&I

 Biotecnologias para o desenvolvimento de novos medicamentos



MÉTODOS INOVADORES E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 

 Conceitos e estratégias de imageamento, simulação e validação.

 Desafios tecnológicos da Biofabricação e subáreas

 Modelagem de sistemas biológicos complexos (IA e Simulação biológica)

 Processos disruptivos da Bioimpressão

 Desenvolvimento de sistemas para a Biofabricação (construção de uma

bioimpressora e outros dispositivos)

 Bioimpressão imersiva

GESTÃO TRANSFORMADORA EM BIONEGÓCIOS

 Plano e Modelagem de Negócios

 Gestão estratégica e desenvolvimento gerencial

 Gestão de inovação

 Megatrends e Criação de Cenários

 Linhas de Fomento e Financiamento da Inovação

 Bionegócios desenvolvidos no Brasil e no mundo

 Conquistando parcerias internacionais

BOOTCAMP



BIOIMPRESSORA  3D COM UV

MICROSCÓPIO

3 CATEGORIAS DE 

HIDROGÉIS 



Biomodelos 3D para testes 

agrotóxicos e bioat ivos 

Bioprocessos estratégicos

para a indústr ia 

farmacêutica e de cosmét ico

Biomodelos 3D para 

estudos de doenças e 

sistemas biológicos

Biomodelos para

educação e capaci tação 

ci rúrgica

Possui a capacidade de di recionar modelos de bionegócios 

estratégicos para solucionar os seguintes DESAFIOS :

Desenv olvimento de 

hardware e sof tware para 

a Bioimpressão

Bioprocessos 

estratégicos

para a indústr ia al imentícia



 Grupo de até 8 participantes;

 3 Coordenadores ministrando o conteúdo
de forma personalizada e intensa;

 3 palestras de empreendedores;

Invista no seu presente e futuro!

Saiba mais: suporte@bioedtech.com.br

Ao final do programa, você terá as habilidades, experiências e confiança 

para desenvolver novos projetos em uma das áreas mais versáteis e 

promissoras da atualidade.

 20 horas de práticas imersivas presenciais (no polo / na SUA 
instituição);

 Material incluso: Kit Bioimpressora + Microscópio + Hidrogéis 
(20ml) + Workbook + Vídeos + E-book de Protocolos;

 Consultoria personalizada após o curso de capacitação;



POLO BIOEDTECH

Assis

CAMPINAS BARUERI-SP



Jorge

Vicente

Lívia

Marengo

Natália

Videira

Karla

Bezerra

Nathan

Benelli

Isabela

Poley

Thais 

Souza

Brianda

Francisco

Joana

Barbosa

+ EMPREENDEDORES 

NACIONAIS E  INTERNACIONAIS

Helena

Freitas 

Amanda 

Nunes

João 

Tadeu

Emanuel

Campos

Alessandro

Queiroz

Janaina 

Dernowsek

Cristiano

Teodoro



WWW.BIOEDTECH.COM.BR

SUPORTE@BIOEDTECH.COM.BR

http://www.bioedtech.com.br/

