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Relatório Anual 2015

A Agência PUC-Rio de Inovação (AGI/PUC-Rio) é uma Unidade Complementar da PUC-Rio, vinculada à Administração Central da
Universidade por meio da Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, que tem como objetivos promover a disseminação da cultura da
inovação, da transferência de tecnologia e do uso estratégico da propriedade intelectual como ferramenta de valorização do
conhecimento gerado no âmbito da Universidade e em suas parcerias.

Para isso, promove a difusão do conhecimento acumulado e de boas práticas de gestão das atividades relacionadas à propriedade
intelectual, transferência de tecnologia, fomento e indução da inovação, além de criar mecanismos de estímulo, orientação e apoio à
comunidade acadêmica, assessorando-a e colaborando nas negociações, na análise e elaboração de documentos, acordos ou contratos
que materializam as transações inerentes a essas atividades.

Sua missão consiste em identificar, estimular e apoiar a inovação na PUC-Rio, articulando a divulgação de ofertas internas com a captação
de demandas da sociedade, sempre levando em conta a missão e os interesses da Universidade. Nesse sentido, promove a proteção, a
avaliação, a valoração e a comercialização ou transferência dos resultados do conhecimento científico, tecnológico e cultural gerado na
PUC-Rio que possa resultar em produtos, processos ou empresas, de modo a maximizar o impacto da pesquisa acadêmica em benefício
da sociedade.

Após mais um ano de trabalho este relatório cumpre o objetivo de divulgar as principais atividades desenvolvidas pela AGI/PUC-Rio e os
principais resultados alcançados em 2015.



Mensagem da Coordenadora Executiva

Shirley Coutinho
Coordenadora Executiva

A AGI/PUC-Rio consolidou-se como o núcleo de inovação da PUC-Rio, perseguindo os objetivos que nortearam a concepção e
apresentação da proposta de projeto de sua criação, em 2001, sob a modalidade de um escritório dedicado à proteção e comercialização
dos intangíveis oriundos da pesquisa realizada na universidade e em suas parcerias.

Cumpre a missão preconizada pela Lei de Inovação, como gestora da política de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e
inovação da PUC-Rio, encontrando-se num nível de maturidade que lhe impõe a responsabilidade de compartilhar o conhecimento e a
experiência acumulados em sua trajetória, com outras universidades, centros de pesquisa e empresas, no Brasil e no exterior.

Atendendo a convites para participar como palestrante ou especialista, em cursos, seminários e workshops promovidos pela OMPI-
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pelo INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo SEBRAE-Serviço Nacional de
Apoio à Pequena e Média Empresa, por outras universidades, instituições de pesquisa e desenvolvimento e associações de classe tais
como a CNI-Confederação Nacional da Indústria, a Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio cumpre uma importante agenda de trabalho
que resulta em benefício da divulgação do nível de maturidade dessas atividades alcançado pela PUC-Rio.

Os resultados da AGI/PUC-Rio não devem, entretanto, ser mensurados apenas em seus aspectos quantitativos, uma vez que importa mais
o IMPACTO PARA A SOCIEDADE oriundo da transferência de conhecimentos ou tecnologias gerados no âmbito da Universidade, que se
transformam em inovação, incremento à produtividade, à competitividade ou no desenvolvimento sustentável, do que os números de
intangíveis protegidos ou os GANHOS FINANCEIROS auferidos com sua comercialização.



AGI/PUC-Rio em números

Resultados em Propriedade IntelectuaI (PI) 2015

Pedidos de Patentes depositados no Brasil (incluindo PCT*) 01

Pedidos de Patentes depositados no exterior 03

Patentes concedidas no exterior 02

Marcas concedidas no Brasil 11

Registros de Programas de Computador no Brasil 02

Registros de Programas de Computador concedidos no Brasil 01

Registros de Desenhos Industriais no Brasil 02

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA NA PUC-Rio 

Ano Base 2015 



AGI/PUC-Rio em números

LICENCIAMENTOS
Contrato de licenciamento de patentes 01

Quantidade de patentes licenciadas 02

Contrato de licenciamento de softwares 02

Quantidade de softwares licenciados 01

Royalties recebidos (total) R$ 1.074.164,94

OUTROS NÚMEROS RELEVANTES

Análise e elaboração de Convênios, Contratos, Acordos, Termos e 
outros documentos similares.

92

Atendimento a professores, pesquisadores, alunos e visitantes 135

Eventos de capacitação em PI&TT&I realizados pela AGI 02*

Número de Participantes 187



Eventos promovidos pela AGI/PUC-Rio

Seminário Internacional de Transferência de 
Tecnologia, Licenças e Resoluções de Disputas, 

promovido em parceria com a OMPI

apoio: Auditório RDC | PUC-Rio | 04 de setembro de 2015
Público: Empresas, Universidades e Organizações relacionadas



Eventos promovidos pela AGI/PUC-Rio



Apresentações em Congressos 
e Seminários

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL &

INOVAÇÃO

ESTRATÉGIA PARA A
COMPETITIVIDADE 

GLOBAL 

Shirley Coutinho
Novembro/2015



Eventos Internacionais: 
Visibilidade da PUC-Rio



Cursos / Treinamentos ministrados

Curso de 2 semanas (tempo integral) para 
25 Gestores de Inovação e Tranferência de 

Tecnologia (20 de empresas e 5 de NIT)



Relações com a 
Comunidade de Inovação 



Projeto apoiado pela AGI/PUC-Rio

Apoio ao MCTI e Anpei, via recursos CNPq, no projeto de melhorias da plataforma iTec.
O iTEC é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – SETEC, do Ministério da Ciência Tecnologia e
Inovação - MCTI, que visa ao desenvolvimento da inovação aberta com transferência de tecnologia entre as instituições de pesquisa
e os setores empresariais, com a geração de novos negócios.



Alguns destaques

Três membros da equipe da AGI/PUC-Rio foram selecionados para o Programa Innovation
Actors do B.BICE+

Foram 76 submissões de NIT´s de universidades brasileiras e europeias, sendo apenas 12 destas aprovadas, entre elas três da
AGI/PUC-Rio. Isto possibilitou a aproximação e troca de experiência com:



Alguns destaques

PUC-Rio ingressa na Comunidade Business & Innovation Network (BIN)

O BIN é uma rede internacional de parceiros acadêmicos e industriais que promovem fóruns de partilha de boas
práticas e oportunidades na inovação. Entre seus membros estão a Universidade de Sheffeld, Universidade do Porto,
USP, Valahia University of Targoviste, Istanbul Sehir University entre outras.

O objetivo desta organização é desenvolver um rede de parceiros desde a indústria, academia, investimento, incubação,
desenvolvimento de negócios e agências de desenvolvimento económico para desenvolver as boas práticas, o
conhecimento e inovação aberta.

Durante a 6º edição do Business & Innovation Network, na cidade do Porto, foi anunciado o ingresso da PUC-Rio, via
AGI/PUC-Rio, na Comunidade BIN.



Apoio Institucional  da AGI/PUC-Rio

Feira de Engenharia | PUC-Rio | 2015.1
Exposição de Projetos de Introdução à Engenharia

Plataforma iTec de Desafios Tecnológicos 
Roadshow Rio de Janeiro



Equipe da AGI/PUC-Rio

Shirley Coutinho
Coordenadora 

Executiva

Taís Villela
Assessora Jurídica

Lucas de Barros
Assistente 

Administrativo e 
Marketing 

Ricardo Yogui
Novos Negócios e  

Projetos 
Colaborativos

Cristal Marques
Trainee

Rua Marquês de São Vicente 225 - Edifício Cardeal Leme, 12 andar, Gávea - Rio de Janeiro, Brasil, 222451-900 -
Fone: (21) 3527-1303 - Fax: (21) 3527-1309 - email: agi@puc-rio.br
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