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AGI/PUC-Rio

Núcleo de Inovação Tecnológica  

Conforme determina a Lei de Inovação (10.973/2004), as Instituições Científicas e

Tecnológicas (ICT) devem ter um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), próprio ou em

associação com outras instituições, com a finalidade de gerir a sua Política de Inovação.

As atribuições dos NIT incluem o fomento e o apoio à inovação, a proteção e a

transferência ou comercialização de novos conhecimentos, tecnologia ou knowhow, por

meio do licenciamento e de outras formas de transferência.
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NIT da PUC-Rio

A Agência PUC-Rio de Inovação (AGI/PUC-Rio) é uma Unidade Complementar da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), vinculada à Administração Central da Universidade

por meio da Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos.

É responsável pela gestão da política e do portfólio de propriedade intelectual da Universidade, bem como pela promoção e difusão da cultura e das melhores práticas aplicáveis a estas atividades.

Tem como objetivos principais a assessoria e o apoio em todos os assuntos relacionados à proteção, valorização e comercialização de novos conhecimentos e dos resultados da pesquisa, ao

fomento e apoio à inovação, por meio da criação de empreendimentos inovadores ou da transferência, licenciamento ou parceria com empresas.

A missão da AGI/PUC-Rio é promover a agregação de valor ao conhecimento gerado na PUC-Rio, por meio da sua proteção e comercialização ou transferência, visando à oferta de produtos,

processos e serviços que maximizem o impacto da pesquisa acadêmica em benefício da qualidade de vida.

A AGI/PUC-Rio promove e integra a rede de parceiros e colaboradores da Universidade, incluindo empresas e empreendedores, bem como o ecossistema de inovação, nos níveis nacional e

internacional.



Mensagem da Coordenadora Executiva

A Agência PUC-Rio de Inovação (AGI/PUC-Rio), o NIT da PUC-Rio, recebeu um importante apoio financeiro governamental nos últimos dois anos, por ter tido proposta de projeto selecionada pela Chamada Pública

MCTIC/SETEC/CNPq Nº 92/2013, destinada à implantação e capacitação de NIT-Núcleos de Inovação Tecnológica. Este apoio contribuiu significativamente para reforçar o seu posicionamento estratégico na

Universidade, como protagonista nas iniciativas de transferência de tecnologia e de novos conhecimentos, sobretudo no seu relacionamento e colaboração com os professores e pesquisadores dos departamentos e

laboratórios, em especial daqueles que realizam projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em parceria com empresas.

Antes da implementação deste projeto, a AGI/PUC-Rio era percebida, pelos professores e pesquisadores da PUC-Rio, como uma unidade complementar destinada a zelar pelos interesses da Universidade

relacionados à propriedade intelectual e ao sigilo e confidencialidade de informações, bem como na elaboração de acordos e contratos firmados para a realização de projetos de P&D. A execução do citado projeto

provocou uma mudança deste paradigma e a AGI/PUC-Rio passou a ser vista como uma referência para estes assuntos, mas também como uma unidade que atua pro-ativamente, realizando a proteção jurídica da

propriedade intelectual com o objetivo de agregar valor às tecnologias e conhecimentos gerados e a serem comercializados ou transferidos, além de trazer demandas que se traduzem em oportunidades para novas

interações entre a universidade e organizações externas.

Hoje, é comum a AGI/PUC-Rio ser consultada pela comunidade acadêmica, para assessora-la na análise da viabilidade da proteção, compartilhamento da propriedade intelectual e uso dos resultados oriundos de suas

linhas de pesquisa, sigilo e confidencialidade de informações veiculadas nas negociações de planos de trabalho a serem implementados em de projetos de P&D em parceria com empresas, bem como nas tratativas

iniciais de novas interações, num ambiente de Inovação Aberta. Outra contribuição importante da AGI/PUC-Rio diz respeito ao cálculo do valor econômico do conhecimento acumulado (background) pela Universidade

e que é usado nos projetos de P&D em parceria com empresas, o qual integra a contrapartida econômica e impacta na partilha da propriedade intelectual e direito de uso dos resultados dos projetos.

Os “Encontros AGI/PUC-Rio”, 07 deles realizados em 2017, inteiramente financiados pelo projeto MCTIC/SECT/CNPq, tiveram um papel relevante na identificação de temas ou demandas para potenciais projetos de

P&D, visando à melhoria da produtividade e competitividade das empresas, por meio da INOVAÇÃO, usando tecnologia ou conhecimento acumulado ou em desenvolvimento na PUC-Rio, merecendo destaque os

Encontros que abordaram os temas “Manufatura Avançada / Indústria 4.0 e IoT” e “BioEngenharia, BioDesign e IoT em Saúde”, quando tiveram início negociações para desenvolvimento de projetos de P&D,

transferência de produto (IoT) e convênio envolvendo ensino e pesquisa na área da saúde.

Outro aspecto a destacar como resultado da implementação do projeto financiado pelo MCTIC/SETEC/CNPq foi a maior visibilidade da PUC-Rio e da própria AGI/PUC-Rio, nacional e internacionalmente, pelos convites

aos integrantes da sua equipe para compartilhar sua experiência e conhecimentos em conferências, cursos de graduação, de pós-graduação e atividades correlatas, no âmbito da PUC-Rio, de outras Universidades,

Instituições de Pesquisa, associações e organizações não governamentais, merecendo destaque os Congressos da AUTM-Association of University Technology Managers, nos EUA, Conferências da PraxisUnico e

BIN-Business Innovation Network@Sheffield, no Reino Unido, Congresso Regional do PMI-Rio, Arena de Tecnologia do IBP-Instituto Brasileiro de Petróleo, Aceleradora Oxigênio da Porto Seguro, 3a. Conferência de

Processos Inovativos da Amazônia, em Manaus, Innovation Week Brazil-Sweden, em Estocolmo, Suécia, aulas sobre Gestão da Inovação no PROFNIT-Mestrado Profissional coordenado pelo FORTEC-Associação

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, Uso Estratégico da Propriedade Intelectual, no Mestrado e no Doutorado do INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Organização de

Empresas-Gestão da Inovação na graduação da Engenharia Industrial, Propriedade Intelectual no Departamento de Artes e Design, da PUC-Rio, e em cursos promovidos pela OMPI-Organização Mundial da

Propriedade Intelectual para a formação de pessoas aplicadas na formulação de políticas e na gestão da inovação, da propriedade intelectual, negociação e elaboração de acordos e contratos para a transferência,

licenciamento ou comercialização de novos conhecimentos e tecnologia, na América Latina e no Caribe.

A AGI/PUC-Rio tem colaborado, também, com inúmeros alunos de Mestrado e Doutorado cujas dissertações e teses, algumas já defendidas e aprovadas, versam sobre temas relacionados à missão dos NIT, por meio

de entrevistas e acesso a informações.

Além disso, o apoio financeiro do MCTIC/SETEC/CNPq possibilitou a capacitação dos integrantes da equipe em temas atuais e relevantes, entre os quais “Open and User Innovation Conference”, realizada em Boston,

MA, EUA, “International Technology Transfer Innovation Talents Training in the Processor of New Industrialization”, realizado em Fuzhou e Beijing, China, XXXVII Congresso ABPI-Associação Brasileira de Propriedade

Intelectual e VII Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria, ambos realizados em São Paulo, SP.

Shirley Coutinho

Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio
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O papel da AGI/PUC-Rio

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Transferência de Tecnologia e Conhecimento

2017



Principais Atividades da AGI/PUC-Rio
2017
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AGI/PUC-Rio – Organização 
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Vocação para a Inovação

PUC-Rio & Colaboração com a Indústria

2017

Fonte: http://ccpg.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=641&sid=14

https://www.timeshighereducation.com/features/which-universities-are-the-most-innovative

Fonte: https://goo.gl/CKVrX5



AGI/PUC-Rio: 

Sinergia e Colaboração Interna em 2017

2017

LABMEMO



Relação com o Ecossistema de 

Inovação Nacional

2017



Relação com o Ecossistema de 

Inovação Global

2017



Interação com a Indústria
2017



Infográfico do portfólio de PI – AGI/PUC-Rio
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AGI/PUC-Rio + Escritório Atem & Sá
Proteção, Diligenciamento, Manutenção e Defesa 

da Propriedade Intelectual da  PUC-Rio em 2017

2017



Destaques & Galeria de Fotos
2017

Fonte: http://vrac.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=827&sid=21

Fonte: http://vrac.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=817&sid=21

Encontros AGI/PUC-Rio:
Inovação na Indústria do Entretenimento.
Museu do Amanhã

Encontros AGI/PUC-Rio:
Inovação na Educação em Engenharia 

Encontros AGI/PUC-Rio:
Inovação em Bio Engenharia, Bio Design e IoT na Saúde 

Galeria de Fotos AGI/PUC-Rio https://photos.app.goo.gl/pNTaAJW25J9q8bll2



Encontros AGI/PUC-Rio em 2017
Networking & Interação para Novos Projetos 

2017

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Innovation Triple Helix - O Modelo Sueco de Inovação

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Inovação na Indústria do Entretenimento

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Inovação na Educação e na Formação de Engenheiros no século XXI

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Inovação e Economia Circular

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Seminário de Inovação: BioDesign, BioEngenharia & IoT na Saúde

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Inovação Blockchain & Transformação Digital

Mais de 1050 inscritos em 7 eventos realizados em 2017

Encontros da Agência PUC-Rio de Inovação 

Promovidos para fomentar a Inovação em vários segmentos da atividade econômica, com a
presença de destacados profissionais em suas respectivas áreas, os quais compartilharam sua
experiência e conhecimento, estimulando novas iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e

Inovação, além de incrementar o networking do ecossistema de Inovação.

Encontros AGI/PUC-Rio: 

Busca em Bases de Dados de Propriedade Industrial & 

Lei de Acesso à Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais 



Projetos e Eventos Apoiados pela 

AGI/PUC-Rio

2017

novo mapa de inovação



Projetos concluídos em 2017
2017

Edital MCTIC/SETEC/CNPQ 92/2103 - 5
Apoio à Implantação e Capacitação de Núcleos de Inovação Tecnológica

Capacitação da Equipe AGI/PUC-Rio: visitas, treinamentos, eventos nacionais e internacionais

Visitas Técnicas em instituições congêneres (nacionais e internacionais) 

Realização de eventos: Encontros AGI/PUC-Rio

Mapeamento de Grupos e Linhas de Pesquisa da PUC-Rio

Catálogo de Ativos Intangíveis. 



AGI/PUC-Rio: 
Programa de Mentoria para Empresas & 

Organizações 

2017

Mais informações http://www.agi.puc-rio.br/web/?page_id=19

Baseado no conhecimento e experiência acumulada ao longo dos anos, a AGI/PUC-Rio

desenvolveu um programa de apoio e estruturação de núcleos de inovação para empresas e

organizações.

Conheça as nossas ferramentas para transformar o seu negócio. Temos o knowhow e as

tecnologias necessárias para fazer a sua empresa ser inovadora.

Gestão da Inovação | Framework de Inovação

Inovação Aberta

Ambientes de Inovação Corporativa

http://www.agi.puc-rio.br/web/?page_id=19#tab-71622c2affa0a12e5a3
http://www.agi.puc-rio.br/web/?page_id=19#tab-dd07f1cd415b86897a3
http://www.agi.puc-rio.br/web/?page_id=19#tab-d4803ee12a2b381c2f4


Excelência para a Inovação | PUC-Rio 2017

Inovação

Indústria 4.0

Blockchain

Tecnologias 
Móveis

Economia 
Criativa

Tecnologias 
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Tecnologias 
Verdes

Jogos & 
Automação

IoT

Big Data

...

• Mapeamento dos Grupos e Linhas de Pesquisa  x Áreas de Aplicação 
• Multidisciplinaridade e Complementaridade de Departamentos, Institutos e 

Laboratórios
• Sinergia e Colaboração = Projetos Colaborativos 
• Modelo PUC-Rio de Spinouts: Laboratórios, Departamentos e Institutos 

Mercado & Indústria 
• Visitas Exploratórias, Prospecção Tecnológica e Reuniões por Área 

Temática 



Equipe AGI/PUC-Rio
2017

Shirley Coutinho

Coordenadora 

Executiva

Taís Villela

Assessora 

Jurídica

Lucas de Barros

Assistente 

Administrativo e 

Marketing 

Ricardo Yogui

Open Innovation

Academia &  

Indústria

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 - e-mail: agi@puc-rio.br

www.agi.puc-rio.br

Priscila Castro

Novos Negócios e  

Projetos 

Colaborativos

AGÊNCIA PUC-Rio DE INOVAÇÃO

Promovendo a colaboração da PUC-Rio com a Indústria e a Sociedade, através da Inovação Aberta, gerando 
Impactos Sociais. 


