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Conforme determina o Marco Legal de Inovação (10.973/2004, 13.123/2015 e Decreto
8.772/2016),  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.



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.

A missão da AGI/PUC-Rio é promover a cultura e realizar atividades destinadas a
valorizar o conhecimento gerado na PUC-Rio, por meio da assessoria e apoio à
comunidade acadêmica em todos os assuntos relacionados à proteção,
valorização e transferência ou comercialização de novos conhecimentos ou
tecnologia, 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 é responsável pela proposição e implementação da política e das
melhores práticas aplicáveis ao fomento e apoio à inovação, usando
estrategicamente a proteção e defesa da propriedade intelectual oriunda dos
estudos e pesquisas realizados na Universidade, visando a valoriza-los e
facilitar a sua comercialização ou transferência, por meio do licenciamento,
cessão ou desenvolvimento de produtos, processos ou serviços, em parceria com
empresas estabelecidas no mercado ou da criação de empreendimentos
inovadores.

A AGI/PUC-Rio é a gestora do portfólio de propriedade intelectual da PUC-Rio,
promovendo e integrando redes de parceiros e colaboradores da Universidade
que constituem o ecossistema de inovação, nos níveis nacional e internacional.

 NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT



A Agência PUC-Rio de Inovação (AGI/PUC-Rio),  o NIT da PUC-Rio,  a despeito da excepcionalidade
na realização de suas atividades em 2020,  motivada pelo distanciamento social  e teletrabalho
impostos pela pandemia COVID-19,  conseguiu cumprir suas atribuições com razoável sucesso,
contando com a dedicação e empenho da sua equipe que se esmerou em adaptar suas rotinas de
forma a manter a AGI/PUC-Rio ativa e atendendo aos fins para os quais foi  criada,  em
particular no apoio e assessoria à comunidade acadêmica,  visando à proteção e ao uso
estratégico da propriedade intelectual sobre o conhecimento e tecnologia oriundos da Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) realizados na PUC-Rio e em suas parcerias com empresas e outras
instituições,  bem como na transferência desses resultados para a sociedade,  com o objetivo de
convertê-los em inovação em prol da produtividade,  competitividade,  geração de emprego e
renda e,  em última instância,  à melhoria da qualidade de vida.  

Entre as atividades que não sofreram atrasos encontram-se as relacionadas à implementação
do Projeto FAPERJ ,  representado pelo apoio financeiro recebido em razão da proposta
aprovada visando a incrementar a comercialização ou transferência de conhecimento e
tecnologia para o mercado, objeto da Chamada Pública MCTIC/SETEC/CNPq Nº 92/2013.  Este
apoio contribuiu significativamente para reforçar o posicionamento estratégico da AGI na
Universidade,  como protagonista nas iniciativas acima referidas,  bem como no seu
relacionamento e colaboração com os professores e pesquisadores dos departamentos e
laboratórios,  em especial  daqueles que realizam projetos de P&D em parceria com empresas.

Mensagem da Coordenadora Executiva 

Shirley Coutinho
Coordenadora 

Executiva



 BIN-Business Innovation Network@2020, organizado pela AGI/PUC-Rio em parceria com a
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,  Portugal,  e a FIRJAN-Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro,  cujo tema foi  “INOVAÇÃO PARA O FUTURO DA HUMANIDADE”,
comemorando os 10 anos da existência dessa rede promotora da inovação,  o qual congregou
representantes de diversos países da União Europeia,  da América Latina e regiões do Brasil ;  

O reconhecimento da importância da AGI/PUC-Rio manifestou-se quando as atividades de
ensino da universidade passaram a ser realizadas de forma virtual e sua equipe foi  convidada,
pelo Coordenador Central de Ensino à Distância,  para participar de duas reuniões com os
professores,  uma em cada semestre,  para assessora-los e esclarecer dúvidas relacionadas aos
direitos de autor e conexos  sobre as obras e materiais didáticos exibidos nas aulas virtuais e
que se tornam disponíveis na WEB. 

Outro aspecto a destacar,  como promotor da maior visibilidade da AGI/PUC-Rio,  nacional e
internacionalmente,  foi  o exercício da Presidência do FORTEC-Associação Fórum Nacional de
Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia ,  pela Coordenadora Executiva da
AGI/PUC-Rio,  em razão dos convites para compartilhar sua experiência e conhecimento em
seminários,  conferências,  cursos,  inclusive de pós-graduação,  e atividades correlatas,
realizadas de forma virtual,  no âmbito da PUC-Rio,  de outras Universidades,  Instituições de
Pesquisa,  Associações e Organizações Não Governamentais (ONG),  merecendo destaque:

Mensagem da Coordenadora Executiva 

Shirley Coutinho
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Seminário sobre a ESTRATÉGIA NACIONAL DE INOVAÇÃO – uma PROPOSTA para alavancar a INOVAÇÃO,
a convite da Secretaria de Inovação e Competitividade do Ministério da Economia,  no âmbito da
SEMANA DE INOVAÇÃO 2020,  contando com a participação da Diretoria da WIP/OMPI para a América
Latina e Caribe,  da Diretora de Inovação da CNI-Confederação Nacional da Indústria,  além da Presidente
do FORTEC;

Painel sobre Direito e Inovação,  no âmbito do Fórum Global de Inovação e Tecnologia em
Sustentabilidade – FITS 2020,  em conjunto com o Secretário de Empreendedorismo e Inovação do MCTI e
do Procurador do CNPq; 

Seminário sobre o tema “Quando a INOVAÇÃO acontece com a TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA”,
promovido pelo INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial ,  a LES-License Executive Society e o
FORTEC;

Live de lançamento do Edital  MAI/DAI promovido pelo CNPq, para incrementar a inovação por meio da
aproximação de empresas aos cursos de Mestrado e Doutorado;

Seminário de lançamento do Programa CATALISA, do SEBRAE, que tem por objetivo incrementar a
inovação por meio da inserção de Doutores e Doutorandos,  Mestres e Mestrandos no ecossistema de
inovação;

Webinar Internacional sobre a Transferência e Comercialização de Tecnologia em Países em
Desenvolvimento,  promovido pelo Intellectual Property Practitioners Consortium, representando o
Brasil ,  ao lado de representantes da Índia,  Egito e Philipinas;
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Conferência sobre Transferência de Tecnologia no âmbito dos BRICS,  promovido pelo Centro de
Referência da China,  em Kunming, China; 

Reunião do Grupo de Trabalho do BRICS,  em Moscou, apresentando a proposta brasileira para uma
estratégia de capacitação em Transferência de Tecnologia;

Seminário promovido pela CLARIVATE, visando ao compartilhamento de BOAS PRÁTICAS na
Transferência de Tecnologia entre gestores de diversos países da América Latina,  como representante do
Brasil ;   

Aulas sobre Gestão da Inovação no PROFNIT-Mestrado Profissional coordenado pelo Uso Estratégico da
Propriedade Intelectual,  no Mestrado e no Doutorado de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI,  e
no curso de verão promovido pelo Escritório Regional da WIPO/OMPI-Organização Mundial da
Propriedade Intelectual do Brasil ,  em parceria com a ABPI-Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual,  para a capacitação 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,
l icenciamento ou comercialização de novos conhecimentos e tecnologia.

  

         

         

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 sobre a experiência da AGI/PUC-Rio como um estudo de caso.

Shirley Coutinho
Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio
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Hélice Tríplice 
 INDÚSTRIA -  GOVERNO - ACADEMIA

IMPACTOS POSITIVOS PARA A SOCIEDADE



PAPEL DA AGI PUC-RIO

Colaboração,  Pesquisa,  Desenvolvimento & Inovação
Para a Sociedade & Indústria 



Principais
atividades



Sinergia e
Colaboração Interna 



Relação com o ecossistema
de inovação nacional



Relação com o ecossistema
de inovação global



Infográfico do
Portfólio de PI 

até 2020

AGI PUC-RIO EM NÚMEROS



AGI PUC-RIO EM NÚMEROS

Infográfico do
Portfólio de PI 

em 2020



Portfólio presente no site da AGI

Acesso através do link:
http://www.agi.puc-rio.br/?page_id=27

http://www.agi.puc-rio.br/?page_id=27
http://www.agi.puc-rio.br/?avada_portfolio=hom-simulator-healthcare-operations-management-simulator&portfolioCats=30
http://www.agi.puc-rio.br/?page_id=27


A AGI/PUC-Rio tem desenvolvidos novas formas
para monetizar o conhecimento acumulado na

universidade, além dos tradicionais modelos de
transferência de tecnologia e conhecimento por

meio do licenciamento ou cessão de Patentes,
Marcas, Software e Desenhos Industriais de

propriedade da universidade. 
 

Estes novos modelos incluem acordos de parcerias
e colaboração para desenvolvimento de

empreendimentos da base técnico-científica, onde
a universidade aporta conhecimento desenvolvido

e acumulado ao longo dos anos e a empresa
parceria aporta recursos financeiros e expertise
de mercado, visando à comercialização de novos

produtos e serviços.  





A AGI/PUC-Rio tem colaborado com os programas

de mestrado e doutorado em parceria com

empresas, para que as pesquisas possam ter

relevância acadêmica e impacto  para a

sociedade, por meio de inovações que possam

chegar ao mercado gerando lucro, empregos ou

bem estar. 

AGI PUC-Rio
Colaboração para programas acadêmicos na interação

com a indústria 



AGI PUC-Rio recebe primeira parcela do Projeto FAPERJ
Edital Programa de Apoio a Projetos de  Núcleos de Inovação Tecnológica 

Transferência de Tecnologias da PUC-Rio: da busca à comercialização

04 BUSCAS DE ANTERIORIDADE;
02 REDAÇÕES, REVISÕES E DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTE, NO INPI;
03 ANÁLISES, PREPARAÇÃO DE DEFESAS DE PEDIDOS DE PATENTES QUE INTEGRAM O PORTFOLIO DA PUC-RIO, EM
REPOSTA A EXIGÊNCIAS DE EXAMINADORES DE PATENTES DO INPI;
01 PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, NO INPI, JÁ CONCEDIDO;
10 AVALIAÇÕES TECNOLÓGICAS DE MERCADO DE PATENTES DA PUC-RIO.

Atividades realizadas até o Relatório Técnico Parcial:

http://www.agi.puc-rio.br/?p=1380


AGI/PUC-Rio
Pandemia e novos desafios 

Diante do cenário trazido pela pandemia, a
necessidade de um processo de digitalização
integral das atividades trouxe novas perspectivas e
desafios para toda a comunidade PUC-Rio. 

Nesse contexto, a AGI/PUC-Rio exerceu papel
fundamental, principalmente no quesito de
fornecer suporte aos professores em tópicos de
Direitos Autorais, com o intuito de esclarecer
dúvidas e produzir orientações sobre o
compartilhamento de documentos, trechos de
livros ou obras em sua totalidade, assim como
imagens durante as aulas ministradas de forma
remota ou EAD.

Acesso através dos links:
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/377

https://www.educacaodigital.ccead.puc-rio.br/direito

https://ecoa.puc-rio.br/#/e/377
https://www.educacaodigital.ccead.puc-rio.br/direito


AGI/PUC-Rio
Webinars sobre Propriedade Intelectual 

Webinar sobre Direito do Autor e Uso da Imagem Webinar com Orientações sobre 
Propriedade Intelectual

https://www.educacaodigital.ccead.puc-rio.br/direito
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/377
https://www.educacaodigital.ccead.puc-rio.br/direito
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/377
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/377
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/377


Um dos desafios diante do aumento da troca de
informações e do comércio eletrônicos é a pressão sobre
proteção dos dados. 

Essa discussão foi enfatizada com a aprovação, em
agosto de 2018, da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) e torna-se fundamental no ano de 2020 em
virtude das mudanças provocadas pela COVID-19. A
referida lei nº 13.709 tem como papel promover a
segurança jurídica a partir da padronização de normas
e práticas que pretendem promover a proteção dos
dados pessoais de todo cidadão alocado no Brasil, tanto
nacionalmente quanto internacionalmente.

AGI/PUC-Rio
Pandemia e novos desafios 



   A Agência PUC-Rio de Inovação foi uma das instituições
participantes da Rede Colaborativa de Projetos e Fabricação para
EPIs, EPCs, Ventiladores e Respiradores (https://
redecolaborativa3d.com.br/).
 
   A Rede Colaborativa 3D foi uma plataforma criada no início da pandemia
do COVID-19 no Brasil, com o propósito de conectar de forma voluntária
diversos atores do Ecossistema de Inovação (Academia, Governo e Indústria)
para agilizar a troca de experiência, conhecimento, projetos abertos para
fabricação de EPIs, EPCs, Ventiladores e Respiradores Hospitalares. 

   Entre os apoios institucionais desta plataforma estavam importantes atores
do Ecossistema Brasileiro de Inovação, como ABDI, Ministério da Economia,
Supera Parque, Escola de Engenharia UFRGS, Abinfer, Inovativa Brasil, 3D
Systems, Abimaq, Anprotec, Bosch, Sindipeças, Fortec, Universidade Federal
de Itajubá, Mercedez Benz, CISB, Anpei, Stratasys, Anfavea, Acate, SAE Brasil,
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Sweden Brazil Innovation Initiative entre
outras. 

   A Agência PUC-Rio de Inovação ajudou na estruturação da
plataforma bem como nas conexões de seus usuários. 

AGI participa da Rede Colaborativa de Projetos e Fabricação para EPIs,
EPCs, Ventiladores e Respiradores

https://redecolaborativa3d.com.br/


  Profissionais e organizações estão sendo impactados pela rápida
transformação dos mercados, das indústrias e da sociedade,
impulsionados pela Transformação Digital e Inovações Disruptivas
que vêm ganhando protagonismo na economia global. Este fenômeno
tem provocado o desenvolvimento de novas referências
organizacionais e de negócios para o alinhamento das organizações
em um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo,
que desafia os modelos tradicionais das organizações atuais.

   Neste contexto, o IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio desenvolveu,
com apoio da AGI – Agência PUC-Rio de Inovação, o programa
Innovation & ExO*: Inovação para Organizações e Líderes do
Futuro, uma capacitação para profissionais que podem colaborar na
implementação de programas sustentáveis de inovação nas
organizações, promovendo a transformação para novos paradigmas,
alinhados à nova realidade do mercado.

AGI e IAG promovem curso de aperfeiçoamento: Programa Innovation &
ExO - Inovação para líderes e organizações do futuro 



No dia 13 de junho, organizado pela IP Pioneers
(Intelectual Property Practitioners Consortium),
aconteceu o Webinar sobre transferência de
tecnologia e processo de comercialização em países
em desenvolvimento, evento que contou com a
participação de Shirley Coutinho para discutir alguns
casos brasileiros.

Dentre os objetivos do evento, destacam-se o foco em
buscar explicitar o valor da transferência de tecnologia
no incremento da inovação; a necessidade de se
estreitar as relações público-privadas visando melhorias
na economia de países em desenvolvimento; e promover
o entendimnto de como atores e instituições ligados ao
processo de transferência providenciam a assistência
necessária para seu sucesso.

Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio, Shirley Coutinho, participa do
Webinar Technology Transfer and Commercialization Process in Developing

Countries



Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio, Shirley Coutinho, participa do
FORTEC HOPE HOUR

 

Como presidente do FORTEC, Shirley Coutinho participou,
em 18 de junho, do Webinar Lei de Acesso ao
Patrimônio Genético: Impactos para o P&D no Brasil;
em 20 de agosto, do Webinar Estratégia Nacional de
Propriedade Intelectual; e em 08 de setembro, do
Webinar Impactos da Transformação Digital na área
acadêmica.  

Os três eventos fazem parte do projeto FORTEC HOPE
HOUR, projeto realizado pelo FORTEC - Associação Fórum
Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia, direcionado para debate de temas
relacionados ao ambiente de inovação por meio de
palestras online.



A Agência PUC-Rio de Inovação foi uma das instituições
organizadoras do evento BIN@2020: Innovation for the
Future of Humanity, promovido também pela FEUP
(Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) e em
parceria com a FIRJAN (Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro).

Nesta edição, o evento trouxe a oportunidade única de
participar de forma digital, com auxílio de plataforma
exclusiva e diferenciada, permitindo aos inscritos a
possibilidade de interagir com centros de inovação da
América Latina, Europa e outros diversos continentes para
debater temas como sinergias de ecossistemas de inovação,
igualdade de gênero e futuro da humanidade no contexto
pós pandemia.

Ainda, o evento fez parte da celebração do 10º aniversário
da série de eventos anuais Business and Innovation
Network (BIN@).

AGI organiza o evento BIN@2020: Innovation for the Future of Humanity
com FEUP e FIRJAN



      No dia 21 de outubro aconteceu o webinar via aplicativo
ZOOM cujo tema foi ‘Quando a Inovação acontece com
Transferência de Tecnologia’, evento promovido na Semana da
Inovação 2020.

       O evento debateu as oportunidades de Transferência de
Tecnologia (TT), estarão presentes: o Presidente Cláudio Vilar
Furtado e a Diretora Liane Lage do INPI Brasil – Instituto
Nacional da Propriedade Industrial , abordando o novo
marketplace; a Presidente Shirley Coutinho, representando a
Associação Fortec, com a visão nacional dos gestores de
inovação e transferência de tecnologia de ICTs; a Presidente
Karina Müller, da LES Brasil, com a perspectiva dos executivos
de licenciamento no BR e experiências de outros países; e a
Diretora Executiva Patricia Leal Gestic da ii Intelligence for
Innovation Consulting (BR), moderando o webinar e trazendo
sua visão prática sobre o tema.

Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio, Shirley Coutinho, participa da
Semana de Inovação 2020: Oportunidades de Transferência de Tecnologia

sob Perspectivas de Líderes 



  Com o tema “O Papel da Propriedade Intelectual

na Transformação Digital”, o 40º Congresso

Internacional da Associação Brasileira da

Propriedade Intelectual – ABPI trouxe para a

discussão os mais relevantes temas em matéria de

Propriedade Intelectual, reunindo de forma online

advogados, empresários e estudiosos do tema. 

O Congresso aconteceu de forma totalmente online

entre os dias 19 e 22 de Outubro de 2020.

AGI apoiou e participou do 40º Congresso Internacional da Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI



  De 09 a 20 de novembro, aconteceram as Semanas de
Inovação Suécia-Brasil 2020, que consistem em webinars,

seminários, workshops e sessões de matchmaking, realizados

esse ano de forma totalmente digital. Nesta edição, o foco é

Sustentabilidade, que será abordado em quatro áreas:

mineração, bioeconomia, ciências da vida, cidades

inteligentes, e setor aeronáutico. Sendo assim, o evento trará

discussões sobre temas como o futuro da gestão de resíduos,

5G, telemedicina, segurança no trânsito e biogás.

  Sobre o evento, as Semanas de Inovação Suécia-Brasil são

organizadas pelo Team Sweden Brazil: Embaixada da Suécia,

Conselho Sueco de Investimento e Negócios (Business

Sweden), Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham),

CISB – Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro e os

Consulados Honorários da Suécia, principalmente os de São

Paulo e do Rio de Janeiro, com o objetivo de proporcionar

uma plataforma para a parceria estratégica entre os dois

países nas áreas de ciência, tecnologia e inovação (CTI) e

fornecer uma visão geral das atividades suecas de CTI no

Brasil.

AGI divulga as Semanas de Inovação Suécia-Brasil 2020: Inovação
colaborativa para um futuro sustentável



Transmitida da cidade de Kunming, localizada no sudoeste da
China, aconteceu, em 18 de novembro, a Conferência de
Cooperação para Transferência de Tecnologia BRICS. Tal
conferência representa a continuidade do plano de ação
formalizado em novembro de 2017, em uma reunião que contou
com a participação de mais de 50 delegações do BRICS para
planejamento das fases iniciais do mecanismo de cooperação.

Dentre os temas que serão inicialmente priorizados estão gestão
de desastres naturais e tecnologias de aviso antecipado
(logística humanitária); recursos hídricos e controle de
poluição; tecnologias geoespaciais; novas energias, energias
renováveis   e eficiência energética.

Pesquisadores e institutos de pesquisa de todo o BRICS são
convidados a participar de projetos de pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia.

Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio, Shirley Coutinho, participa da
Conferência de Cooperação para Transferência de Tecnologia BRICS



Dia 19 de novembro, às 14h, aconteceu o webinar Estratégia
Nacional de Propriedade Intelectual: Uma Proposta para
Alavancar a Inovação. Essa palestra fez parte do programa da
Semana de Inovação de 2020, que  aconteceu de forma online
entre os dias 16 a 19 de novembro de 2020.

O evento foi uma realização da Escola Nacional de
Administração Pública (Enap), do Ministério da Economia, do
Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade Latino-
americana de Ciências Sociais (Flacso), com o apoio e a
participação de diversas instituições do Governo Federal, além
de organismos internacionais, grupos da sociedade civil, e
representantes do setor privado.

Coordenadora Executiva da AGI/PUC-Rio, Shirley Coutinho, participa da
Semana de Inovação 2020 – (Re)imaginar e construir futuros



  Entre os dias 23 a 25 de novembro,
aconteceu a 30ª Conferência Anprotec de
Empreendedorismo e Ambientes de
Inovação. 

  O evento, apoiado pela AGI/PUC-Rio e
promovido anualmente pela Anprotec e
pelo Sebrae, também contou esse ano com
a organização local da Reginp, e é
considerado um dos maiores eventos de
ambientes de inovação do mundo e o maior
da América Latina.

AGI participa da 30ª Conferência ANPROTEC



   Entre os dias 07 e 11 de dezembro aconteceu o Fórum
Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade.
O evento este ano foi totalmente online e gratuito, com
painéis de debate, palestras e apresentações de casos.
   A Agência PUC-Rio de Inovação apoiou o FITS 2020 e
participou dos painéis de Sociedade 5.0, com o
Professor Ricardo Yogui, e Direito e Inovação, com a
Coordenadora Shirley Coutinho.

AGI participa do FITS 2020
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