


AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO INOVA 
UNICAMP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA



Reitor
Prof. Dr. Marcelo Knobel

Coordenador Geral da Universidade
Profª Drª Teresa Dib Zambon Atvars

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto

Pró-Reitor de Pesquisa
Prof. Dr. Munir Salomão Skaf

Pró-Reitor de Graduação
Profª Drª Eliana Martorano Amaral

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
Prof. Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto

Pró-Reitor de Pós-Graduação
Profª Drª Nancy Lopes Garcia

Chefe de Gabinete
Prof. Dr. José Antonio Rocha Gontijo 

Chefe de Gabinete Adjunto
Profª Drª Shirlei Maria Recco Pimentel

Realização
Agência de Inovação Inova Unicamp

Diretor-Executivo
Prof. Dr. Newton C. Frateschi

Diretora de Parcerias
Iara Regina da Silva Ferreira

Diretor do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp 
Dr. Eduardo Gurgel do Amaral

Diretora de Propriedade Intelectual
Raquel Moutinho Barbosa 

Diretora de Relações Institucionais
Vanessa Sensato

Projeto Gráfico e Diagramação
Villea Marketing

Fotos
Douglas Bánfalvi
Gabriela Neves
Kátia Kishi
Lucas Sousa
Marina Moura 
Pedro Oleski Amatuzzi
Rafael Tage Biaggio
Renato Cantatore
Renato Rufino
Thais Oliveira
Thomaz Marostegan

Redação
Kátia Kishi
Marina Moura
Thais Oliveira
Vanessa Sensato
                                                                                                     
Jornalista Responsável/Coordenação do Projeto
Vanessa Sensato
MTB 05046-DRT/PR

Universidade
Estadual de Campinas

Relatório de Atividades da
Agência de Inovação Inova Unicamp



Palavras do Diretor
06

09
Indicadores de Desempenho
09	 Propriedade	Intelectual
11	 Licenciamento	de	Propriedade		 	
	 Intelectual
12	 Empreendedorismo

13
Parceria com o Setor Empresarial
14	 Política	de	Inovação
19	 Entourage	e	Unicamp

22
Licenciamentos 2019

SUMÁRIO

23	 Tecnologia	propõe	desenvolvimento	de	nanopartículas		 	
	 lipídicas	para	redução	de	colesterol	para	consumo		 	
	 como	suplemento	alimentar	e	aplicação	em	alimentos

24	 Unidade	compacta	e	acessível	para	sistema	de		 	 	
	 tratamento	de	esgoto

25	 Plástico	flexível,	comestível	e	biodegradável

26	 Alternativa	sintética	para	a	obtenção	de	espilantol,		 	
	 produto	natural	conhecido	como	“botox	de	uso	tópico”

23	 Alimentos

24	 Química	e	Meio	ambiente

27	 Saúde	e	Bem-estar

27	 Processo	permite	obtenção	de	três	frações	bioativas	a		 	
	 partir	da	Artemisia annua

28	 Destaque	2019:	Plataforma	CranFlow	é	licenciada	para		 	
	 cinco	instituições

29	 Software	3D	de	realidade	virtual	aplicado	à	reabilitação	motora

30	 Produção	de	ácido	hialurônico	de	farinhas	vegetais		 	
	 para	aplicações	em	diversos	tipos	de	produtos

31	 Exame	rápido	e	com	bom	custo-benefício	para	detecção		 	
	 de	parasitos	do	trato	intestinal

32	 Diagnóstico	qualificado	e	mais	eficaz	para	a		 	 	
	 esquistossomíase	mansônica

32	 Nova	modalidade	de	diagnóstico	permite	exames		 	
	 parasitológicos	inéditos	em	fezes	de	humanos	e	animais

33	 Compostos	com	propriedade	antiproliferativa	como		 	
	 resultado	do	processo	de	catalisação	biológica

34	 Emulsão	de	maracujá	alcança	alta	performance	a	partir		 	
	 de	processo	de	produção	limpo

35	 Imunoterapia	para	o	câncer	de	bexiga

36	 Enriquecimento	de	fio	de	sutura	com	células-tronco



Nova Sede
70

37
Parque Científico e Tecnológico da Unicamp
42	 Inauguração	e	edital	aberto	do	LIB
43	 Nossa	comunidade
47	 Incamp

51
Empresas-filhas da Unicamp
53	 Prêmio	Empreendedor
57	 Unicamp	Ventures

60
Eventos e Programas
61	 Desafio	Unicamp
62	 InovaAFRO
64	 Inova	Jovem
65	 Prâmio	Inventores
66	 Prêmio	Inova	de	Iniciação	à	Inovação
68	 Patrocinadores	e	Apoiadores
69	 Global	Partners



6
In

ov
a 

U
ni

ca
m

p 
 |

  R
el

at
ór

io
 d

e 
At

iv
id

ad
es

 d
e 

20
19

2019 foi um ano efervescente na Inova: de realizações e 
de muito trabalho.  Um ano dedicado à criatividade, ao 
aperfeiçoamento e, em alguns casos, à total remodelagem 
de como nós trabalhamos e vislumbramos o impacto 
deste trabalho.

Uma das marcas desta gestão, e em especial deste ano, 
é a busca por processos digitais, que deem transparência 
a nossos resultados e facilitem a interação com nossos 
clientes, sejam eles os docentes, alunos, funcionários, ou 
as empresas, que nos buscam como porta de entrada 
para a interação com a Unicamp.

Neste contexto, na área de Parcerias com o setor 
empresarial, a implementação do Sistema de 
Comunicação de Projetos alcançou grande aceitação 
da nossa comunidade. Implantado no início de 2019, o 
sistema recebeu 90 comunicações durante o ano e sua 
implementação nos permitiu mensurar e acompanhar, 
com maior efetividade, nosso tempo médio no processo 
de assessorar o pesquisador com toda a documentação 
contratual para a formatação de uma parceria de 
pesquisa. Atualmente, este prazo é de 60 dias, sendo 
que a maior parte do tempo decorre no trâmite junto 
às empresas parceiras. Isto demonstra nossa eficiência 
e aprimora o estabelecimento de parcerias com maior 
segurança jurídica e retorno positivo à Universidade e 
seus pesquisadores.

Na área de Propriedade Intelectual, realizamos, em 
2019, um completo redesenho de nossos processos 
desde a comunicação de invenção até o direcionamento 

PALAVRAS
DO DIRETOR

para a proteção. Este redesenho culminou em diversas 
melhorias de sistema, automatização, processos e 
estratégias focadas em excelência de qualidade e 
eficiência. Implementamos um sistema informatizado, 
transparente e eficiente no tratamento de todo o 
processo. Entre os resultados, zeramos a fila de pedidos 
de programas de computador e, hoje, temos total 
controle sob nossos prazos, sendo de 14 semanas o 
tempo médio previsto entre comunicação de invenção e 
o depósito. Mais ainda, a gestão da informação fortaleceu 
a instituição, tornando-a mais protegida. 

A mudança mais importante na área de 
Propriedade Intelectual é, entretanto, 
a de considerar um patenteamento 
como uma possível ferramenta 
para um novo negócio ligado à 
tecnologia da universidade. Ou seja, 
especialistas da  Inova em parceria 
com  os pesquisadores da Unicamp 
analisam a tecnologia por critérios 
que vão além da patenteabilidade, 
extrapolando a análise para critérios 
multidisciplinares, tais como interesse 
do mercado em absorver um know-
how, grau de inovação da tecnologia no 
mercado, potencial de criação de  
spin-off, entre outros.  
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Buscamos, agora, fortalecer a nova metodologia da Inova e 
o novo posicionamento das tecnologias da Unicamp, que 
se propõem a ter um envolvimento maior dos inventores 
e a fazer uma avaliação mais robusta das possibilidades de 
licenciamento para empresas já formadas ou para a criação de 
novas empresas, consolidando nossa veia empreendedora. 
Esta mesma metodologia será utilizada para avaliar nosso 
portfólio de patentes vigentes e embasar ações estratégicas 
que envolvem o capital intelectual e financeiro da nossa 
Universidade. Desta forma, acreditamos alavancar o real 
impacto do conhecimento da Unicamp para a sociedade.

Já o Parque Científico e Tecnológico, que engloba nossa 
incubadora, a Incamp, teve sua solidificação como local para 
empreendedorismo junto à Unicamp. A Incamp recebeu 
certificação como “Centro de Referência para Apoio a Novos 
Empreendimentos (Cerne)”, oferecida pela ANPROTEC 
e pelo Sebrae, o que nos coloca num seleto grupo de 
ambientes para a real promoção do empreendedorismo. 
Em termos de infraestrutura do Parque, concluímos a 
reforma do auditório da Incamp, o edifício do Laboratório 
de Inovação em Biocombustíveis (LIB), ampliamos o Vértice, 
estamos em fase de finalização de um novo prédio com a 
disponibilidade de 1245,73 m² para abrigar mais empresas.  
Um novo ambiente já na Fazenda Argentina está sendo 
concluído também para prover espaço compartilhado de 
trabalho e abrigo a novas empresas inovadoras.

No campo dos eventos de promoção, valorização e educação 
em inovação e empreendedorismo, 2019 foi um ano de 
recordes. O Inova Jovem teve 681 participantes em 173 
equipes. Neste ano, modificamos o programa deste evento 

para valorizar muito mais a educação em modelagem de 
negócios. Também, pensando em mais foco e impacto social 
real, restringimos as propostas de negócios a cinco dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas.  No workshop deste programa, nos concentramos em 
mentorias que foram também realizadas em forma virtual. O 
sucesso do programa se tornou cristalino quando se pode 
assistir o nível das propostas finalistas que se apresentaram 
no Inova Campinas Trade Show. 

O Desafio Unicamp também obteve um recorde de 
participações com mais de 400 pessoas no Workshop e um 
total de 105 equipes formadas. Neste ano também tivemos 
uma parceria com o CPqD incluindo algumas tecnologias desta 
instituição, além das tecnologias da Unicamp à disposição das 
equipes. Ou seja, o Desafio Unicamp ultrapassa os muros da 
Unicamp e começa a abraçar seus parceiros do ecossistema. 
Por fim, é importante citar que o Desafio Unicamp recebeu 
o prêmio de melhor ação em empreendedorismo concedida 
pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores em seu 
ranking de universidades empreendedoras.

O Prêmio Inventores seguiu o formato de 2018, sendo 
elemento de grande impacto na valorização dos atores da 
Unicamp envolvidos em inovação e empreendedorismo. 
Publicamos a revista descrevendo os trabalhos de todos 
nossos premiados. Uma novidade neste ano foi que, além 
das modalidades de prêmios já tradicionais, incluímos a 
categoria de pessoas que contribuíram para a criação de 
novas empresas: Criação de Spin-Off. Um compêndio dos 
cursos de empreendedorismo na universidade foi incluído 
nesta edição mostrando a força da Unicamp nesta área. 
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Por fim, realizamos eventos ligados ao afroempreendedorismo, como parte 
do convênio estabelecido entre a Unicamp e a Faculdade Zumbi dos Palmares 
executado pela Inova. Junto à Fundação Fórum Campinas Inovadora e à Prefeitura 
Municipal de Campinas, propusemos e organizamos o evento Campinas 
Innovation Festival que populou a cidade de eventos de promoção da inovação, 
empreendedorismo e criatividade. Dentro deste contexto, realizamos eventos 
ligados à tecnologia de alimentos, empreendedorismo sênior, colóquios na área de 
política de inovação e o nosso encontro do Unicamp Ventures, o grupo de nossas 
empresas-filhas. Neste último tocante, destacamos os números impressionantes 
destas empresas que demonstram a posição da Unicamp como centro promotor e 
criador de um ecossistema inovador. São 717 empresas ativas, 31 mil de trabalhos 
com receitas de 7,9 bilhões de reais. Nota-se que quase 80% estão no Estado de 
São Paulo e destas, 60% na Região Metropolitana de Campinas.

Completando este ano de tantos feitos, grande esforço foi 
feito para trazer a proposta da Política de Inovação à toda 
a comunidade. Realizamos várias palestras em diversas 
congregações, em reuniões setoriais, na ADUNICAMP e também 
produzimos quatro vídeos informando sobre os itens da proposta. 
Como resultado, tivemos nossa Política de Inovação aprovada 
no Conselho Universitário. Isto é um marco para sedimentar e 
fomentar cada vez mais as ações de inovação da Universidade de 
forma segura e planejada.

Fechando nosso ano, após muito trabalho de preparo e reformas em 
2019, invadindo até pouco em 2020, a Inova se mudou para sua nova sede 
na antiga Fazenda Argentina.  A Inova se torna o desbravador desta nova 
fronteira da Unicamp num espaço belo onde o bucólico aliado ao moderno 
alimenta a criatividade, fomenta as parcerias e nos projeta para melhor ainda 
desempenharmos nossa missão.

Mais uma vez acreditamos que nossos feitos contribuem para manter a Inova e a 
Unicamp como uma referência de Núcleo de Inovação Tecnológica no Brasil e no 
mundo.  Agradeço a todo o time, à reitoria e aos parceiros por seu apoio. Vamos 
juntos em 2020 continuar pavimentando a Inova como elemento propulsor da 
transformação do conhecimento em crescimento socioeconômico sustentável.

Prof. Dr. Newton C. Frateschi
Diretor-Executivo
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Comunicações	de	Invenção
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Portfólio	de	Patentes
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Empreendedorismo
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PARCERIA 
COM O SETOR 
EMPRESARIAL
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O Conselho Universitário aprovou em novembro de 2019 a Política de Inovação 
da Universidade Estadual de Campinas. O documento tem como objetivo 
estabelecer os princípios e orientações sobre a relação da Universidade com 
os setores empresarial e público, no que tange a proteção à Propriedade 
Intelectual, a Transferência de Tecnologias desenvolvidas na Universidade, 
o compartilhamento de laboratórios e equipamentos, o Parque Científico e 
Tecnológico da Unicamp, entre outros assuntos.

De acordo com o professor Newton Frateschi, diretor-executivo da Agência de 
Inovação Inova Unicamp e líder do Grupo de Trabalho que preparou o documento, 
a aprovação da Política de Inovação é um grande passo e amplia a visão sobre 
a atuação da Universidade como um player importante no desenvolvimento 
socioeconômico a partir de novos negócios baseados em conhecimento. 

“Nós tínhamos até então uma Política de 
Propriedade Intelectual, que, já pelo nome 
corroborava uma visão restritiva sobre a 
participação da Unicamp no que tange seu 
impacto no desenvolvimento de um ecossistema 
socioeconômico baseado no conhecimento. O foco 
era em patentear os resultados dos projetos de 
pesquisa. Com a Política de Inovação, nós não só 
nos atualizamos frente ao Marco Legal Federal e 
Estadual, como também reforçamos nossa postura 
de universidade que atua proativamente no fomento 
à criação de novas empresas de base tecnológica e 
de novos negócios em empresas já estabelecidas”, 
afirma Frateschi.

A Política de Inovação da Unicamp é um documento que abrange diversos temas 
relacionados à inovação e ao empreendedorismo na Universidade. Frateschi aponta 
que sua aprovação dá mais segurança jurídica aos docentes e pesquisadores que 
se envolvem em atividades de inovação e empreendedorismo, garantindo que a 
Universidade também possa se apropriar do resultado de seu trabalho.

Política de Inovação
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A Política formaliza a Agência de Inovação Inova Unicamp como o único 
Núcleo de Inovação Tecnológica da Unicamp, com a competência de fazer 
não só a gestão da Propriedade Intelectual da Universidade, mas também 
de negociar convênios de pesquisa e contratos, além de fazer a gestão 
da Incamp (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp) e 
do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, ambientes voltados para 
a interação universidade-empresa.  Complementarmente, o documento 
normaliza a participação da Inova na negociação dos projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que envolvam o setor empresarial, além dos 
contratos de transferência de tecnologia. Como um dos preparos para se 
adaptar à nova política, a Inova lançou, no ano passado, um sistema de 
Comunicação de Projetos de pesquisa, de maneira a acompanhar os novos 
projetos e auxiliar os docentes e pesquisadores nas negociações com o 
setor empresarial.

Prof. Nelson Durán Caballero e Prof. Wagner José Fávaro
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Uma série de quatro vídeos 
foi produzida pela Inova 
Unicamp, onde o professor 
Newton Frateschi comenta os 
pontos da política. Os vídeos 
podem ser acessados pelo 
canal do YouTube da Inova ou 
clicando AQUI.

Os meses que antecederam a aprovação da Política de Inovação foram de muitas 
tratativas com a comunidade universitária. Como resultado das discussões, também 
foram incluídas na emenda original do documento os princípios de articulação da 
atuação da Unicamp no que tange a economia solidária e a pesquisa e inovação para 
a produção de políticas públicas. Em decorrência à estas tratativas, haverá também 
a constituição de um Grupo de Trabalho para o desenvolvimento de mecanismos 
de incentivo à sua realização e acompanhamento desses temas. A versão completa 
da política de inovação está em: www.inova.unicamp.br/legislacao

Vídeo	1:	Qual	o	objetivo	da	Política	de	
Inovação	da	Unicamp?

O primeiro vídeo da série explica a importância da Política 
para regulamentar ações da comunidade Unicamp nas 
áreas de inovação e empreendedorismo, de maneira 
que a comunidade tenha segurança jurídica para ampliar 
ainda mais o impacto da Unicamp na sociedade por 
meio sua contribuição nestes setores. O vídeo explica 
como a Unicamp passou de uma Política de Propriedade 
Intelectual para uma Política de Inovação mais ampla 
que regulamenta todo o processo de inovação, incluindo 
temas e ações mais complexos.

Vídeo	2:	Qual	é	o	papel	da	Inova	Unicamp	
na	Universidade?

O segundo vídeo explica as responsabilidades da Inova 
Unicamp na promoção da cultura empreendedora e 
incentivo à criação de novas empresas, seu intermédio 
nas parcerias entre empresas, docentes e pesquisadores 
e nos processos de transferência de tecnologia. Além 
disso, aborda o papel da Agência referente à proteção da 
propriedade intelectual na Universidade.

https://youtu.be/N8nvYXClCJs
https://youtu.be/LQbJqh9iFgI
https://www.youtube.com/channel/UC5_w8wynTdIf0-aAJ3N-T7A
http://www.inova.unicamp.br/noticias-inova/inova-unicamp-lanca-series-de-videos-sobre-politica-de-inovacao-da-unicamp/
http://www.inova.unicamp.br/legislacao
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Vídeo	3:	Compartilhamento	de	laboratórios	
e	bolsas	de	incentivo	à	inovação

Este vídeo trata da regularização do compartilhamento 
de laboratórios e pagamento de bolsas de incentivo à 
inovação. A Política de Inovação regulamenta a atividade 
de compartilhamento e, inclusive, prevê a remuneração ao 
laboratório. É instituído que essa atividade também não 
pode afetar a missão de ensino, pesquisa e extensão do 
laboratório. A Política permite também que as empresas 
possam remunerar os docentes envolvidos em atividades 
por meio da bolsa de incentivo à inovação, resultando em um 
melhor aproveitamento dos recursos voltados à pesquisa.

Vídeo	4:	Oferta	Tecnológica	e	Afastamento	
de	docentes	e	pesquisadores	para	criação	
de	empresas

O último vídeo aborda a possibilidade de docentes e 
pesquisadores criarem empresas. Para a viabilização 
dessas empresas, é permitido que que docentes e 
pesquisadores se licenciem sem vencimento para se 
dedicar a constituir uma empresa de base tecnológica, que 
tenha como objetivo o desenvolvimento de tecnologia de 
sua autoria. Também autoriza a celebração de contratos 
de licenças de know how ou de tecnologias de titularidade 
da Unicamp para empresas cujos sócios são servidores.

https://youtu.be/4nukz-vjuHc
https://youtu.be/REqYxjXf8Uk
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53
Convênios de P&D

assinados com
empresas em 2019

VALOR	TOTAL
R$ 133.496.706,19

No início de 2019, o interesse do setor empresarial em firmar 
projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com a Unicamp 

ganhou um novo canal de comunicação on-line, disponível no site da 
Inova, que tornou mais ágil a tramitação dos convênios.

A partir desse sistema, a Inova recebeu no ano 90 comunicações de projetos, 
sendo 52 para firmar convênios de P&D, (dentro destes 04 são projetos 

PIPE FAPESP), 15 termos de sigilo e outros  23 com assuntos variados. A 
Unicamp encerrou o ano de 2019 com 53 convênios de pesquisa.

A Unicamp encerrou o ano de 2019 com 53 convênios de pesquisa 
firmados com o setor empresarial, no valor total de R$ 133.496.706,19. 
Já no que se refere à transferência de tecnologia, durante 2019, a Inova 
realizou 261 ofertas proativas de tecnologias para o setor empresarial, 

que resultou em 23 contratos de licenciamentos assinados em 2019, 
totalizando 131 contratos ativos e ganhos econômicos de R$ 1,6 milhão.
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Entourage e Unicamp:
Parceria	de	P&D	foca	na	identificação	e	
análise	das	caraterísticas	de	variedades	
de	Cannabis	para	fins	terapêuticos

Com um histórico de parceria em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de 
transferência de tecnologia bem-sucedidas entre a Entourage Phytolab 
e a Unicamp, a empresa firmou em 2019 mais um convênio de P&D com a 
Universidade focada na área da saúde.

Com projeto intitulado "Seleção de Genótipos de Cannabis sativa L. para 
a Produção de Medicamentos", a empresa busca identificar e analisar 
características agrícolas, genéticas e farmacológicas de 240 variedades de 
Cannabis sativa em parceria com o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas 
Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Unicamp, num período de 28 meses. 

A coordenação do projeto está sob responsabilidade do pesquisador Ílio 
Montanari Jr., curador da coleção de plantas medicinais e responsável pelos 
projetos de campo do CPQBA Unicamp. Ele explicou que o objetivo principal do 
projeto é mapear as variedades para identificar os genótipos mais promissores 
para a produção de medicamentos, podendo preservá-las in vitro. 

“A partir da caracterização da variabilidade 
genética e da biodiversidade, é possível 
planejar o melhoramento genético para a 
produção de medicamentos voltados para 
terapias, já comprovadas cientificamente, 
de compostos presentes em plantas de 
Cannabis”, explica o pesquisador.
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O início das atividades está previsto para 2020, assim que a equipe do 
CPQBA obtiver a Autorização para Estabelecimento de Ensino e Pesquisa 
(AEP) do projeto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com a 
autorização, será possível cultivar as variedades da Cannabis sob controle estrito, 
que posteriormente serão analisadas com fins exclusivamente medicinais e 
científicos.

A empresa investirá R$1.333.142,00 para o desenvolvimento do projeto, o 
que inclui a melhoria da infraestrutura do laboratório, como a reforma de três 
câmaras de crescimento de plantas, chamadas de fitotrons, e a implementação 
de um sistema de segurança para garantir o acesso restrito dos pesquisadores 
ao local de pesquisa.

Essa é uma das exigências do convênio, que prevê um sistema de entrada com 
identificação biométrica, portas duplas e câmeras com monitoramento remoto 
24 horas por dia a fim de garantir a segurança das amostras da pesquisa.

Pesquisador Ílio Montanari Jr. concedendo entrevista para EPTV



A Entourage Phytolab é uma das em-
presas parceiras da Unicamp desde 
2015, quando firmou um convênio 
de P&D de 12 meses para execução 
do projeto intitulado “Obtenção de 
óleo bruto de Cannabis sativa, rico 
em canabidiol”, sob responsabilida-
de da professora Maria Angela de 
Almeida Meireles, coordenadora do 
Laboratório de Tecnologia Supercrí-
tica: Extração, Fracionamento e Iden-
tificação de Extratos Vegetais (LASE-
FI) da Faculdade de Engenharia de 
Alimentos (FEA) da Unicamp.

Parceria de longa data

“A Entourage e a Unicamp já têm 
um histórico de parcerias de sucesso 
voltados para a área da saúde. 
Agora, com esse novo projeto, 
damos um passo importante para 
desenvolvermos pesquisas de alto 
nível na área de cultivo Cannabis 
medicinal para o tratamento de 
doenças como a Síndrome de Dravet 
e outras”, comemora Caio Santos de 
Abreu, CEO da Entourage Phytolab, 
sobre a parceria.

O investimento foi no valor de 
R$179.715,00 e teve como objetivo 
desenvolver a tecnologia de extração 
supercrítica para a produção de 
extrato rico para estudos clínicos.

Em 2017, A Unicamp transferiu a 
tecnologia para a Entourage explorar 
com exclusividade o processo de 
extração supercrítica fracionada para 
obtenção de compostos ativos da 
Cannabis, utilizados na produção de 
medicamentos.

Caio Santos de Abreu, CEO da Entourage Phytolab



LICENCIAMENTOS 
2019
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Pesquisadores

Unidade

Empresa Licenciada

Tecnologia propõe desenvolvimento de nanopartículas 
lipídicas para redução de colesterol para consumo 
como suplemento alimentar e aplicação em alimentos

A tecnologia proposta envolve nanotecnologia para o desenvolvimento de 
nanopartículas lipídicas para incorporação de compostos bioativos lipofílicos, como 
fitoesteróis. Pontos tecnológicos que merecem destaque: o desenvolvimento e/ou 
enriquecimento de produtos com compostos bioativos, como fitoesteróis livres 
para redução dos níveis de colesterol; a estabilidade química dos compostos 
bioativos lipofílicos; e os compostos lipofílicos incorporados que podem evitar 
alterações físicas indesejadas nos produtos onde são adicionados. A aplicação 
das nanopartículas lipídicas pode ser indicada para alimentos de base aquosa 
ou lipídica, como margarinas, chocolates, recheios de biscoitos, bebidas e 
produtos lácteos, e como suplementos alimentares. Outra possível aplicação é 
em biofilmes para recobrimento de frutas, utilizando tanto para o enriquecimento 
com compostos bioativos quanto para melhorias nas propriedades estruturais 
dos produtos. Além disso, podem ter aplicações em outras áreas, como as 
de cosméticos e fármacos, com produtos que podem ser desenvolvidos com 
componentes de grau alimentício, com potencial para redução de custos.

Profa. Ana Paula Badan Ribeiro

Licenciamento não exclusivo do pedido de patente  BR 10 2017 006471 9

Alimentos

Cognita Technology

Faculdade de Engenharia Química 
(FEQ) e Faculdade de Engenharia de 
Alimentos (FEA)

Profa. Maria Helena Andrade Santana 
e Profa. Ana Paula Badan Ribeiro e 
Dra. Valéria da Silva Santos
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Química e Meio ambiente

Francisco José Peña y Lillo Madrid e Marcelo Mareco da Silva Marques

Unidade compacta e acessível para sistema de 
tratamento de esgoto

O sistema se trata de uma unidade compacta de tratamento de esgoto. 
Construído em um contentor em PVC de 1 m³ de volume interno, possibilita 
a filtração de esgoto realizada pela combinação de massa bacteriana unida 
à degradação feita por minhocas. O resultado é o tratamento de elevada 
eficiência de remoção de matéria orgânica do esgoto, com a formação de 
húmus e produção de uma água com potencial de reuso. A tecnologia tem 
simplicidade operacional e de instalação, além de possuir a capacidade de 
tratamento diário de 1000 litros de esgoto por módulo.

Licenciamento exclusivo de patente BR 10 2018 075621 4 

MarquesParizotto Engenharia S/S

Faculdade de Engenharia Civil (FEC)

Prof. Adriano Luiz Tonetti (FEC Unicamp); Francisco José Peña y Lillo Madrid (aluno 
pós-graduação da FEC); Marcelo Mareco da Silva Marques e Matheus Caruso Parizotto 
(MarquesParizotto Engenharia S/S)
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Plástico flexível, comestível e biodegradável

A tecnologia se refere a um plástico biodegradável e comestível, desenvolvido 
a partir de um processo de extrusão, seguido de sopro. Majoritariamente 
produzido a base de amido, o bioplástico – que foi produzido em forma de 
filme flexível – pode ser aplicado em diversos campos da indústria, seja para 
descartáveis, produtos cosméticos e até alimentos. A tecnologia não é tóxica e 
se configura como uma alternativa para plásticos poluentes ao meio ambiente.

Profa. Lucia Helena Inoocentini Mei

Licenciamento não exclusivo de patente PI 0901408-0 A2

Attomo Polímeros Indústria e Comércio EIRELI

Faculdade de Engenharia Química (FEQ) e Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA)

Dra. Farayde Matta Fakhouri, Profa. Lucia Helena Inoocentini Mei, Profa. Fernanda 
Paula Collares Queiroz
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Alternativa sintética para a obtenção de espilantol, 
produto natural conhecido como “botox de uso tópico”

A síntese proposta permite aumentar a oferta de espilantol por meio de uma 
rota concisa, rápida, economicamente viável e com grau de pureza superior 
ao de outros métodos já publicados e/ou patenteados. O espilantol é uma 
substância bioativa com variadas aplicações nas indústrias farmacêutica, de 
higiene pessoal e, sobretudo, de cosméticos, que já o emprega em cremes 
antirrugas. O espilantol vem sendo considerado o botox de uso tópico, tendo 
em vista sua eficaz ação antissinais, combatendo o envelhecimento.

Prof. Julio Cezar Pastre

Licenciamento não exclusivo do pedido de patente BR 10 2016 017871 1

Danubio M P Carvalho ME

Instituto de Química (IQ)

Prof. Julio Cezar Pastre, Isabella Gonçalves Alonso



Saúde e Bem-estar

Profa. Maria Angela de Almeida Meireles Petenate e Soraya El Khatib

Processo permite obtenção de três frações bioativas a 
partir da Artemisia annua

Licenciamento exclusivo do pedido de patente BR 10 2018 077171 0

O processo permite a obtenção de três bioativos a 
partir de uma mesma quantidade de matéria-prima, as 
folhas secas e trituradas da artemísia. No processo de 
extração, a matéria-prima é extraída de forma inteligente 
e estratégica utilizando-se tecnologia supercrítica, que 
não emprega solventes poluentes. O processo, que é 
realizado a pressões acima da ambiente, usa dióxido de 
carbono, ou seja o CO²; pode-se usar também água ou a 
mistura CO² e água. A partir dessa extração, obtém-se três 

S Cosméticos do Bem (cotitular da tecnologia)

Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA)

Profa. Dra. Maria Angela de Almeida Meireles Petenate 
(docente), Gislaine Chrystina Nogueira de Faria (Pesquisadora 
Colaboradora) e  Soraya El Khatib

frações bioativas com diferentes atividades terapêuticas 
relevantes à saúde pública. A partir deles, a S Cosméticos 
do Bem desenvolveu produtos dermocosméticos que 
devem chegar ao mercado no segundo semestre de 2020 
(com todos os estoques já vendidos): uma loção repelente 
que diminui impactos dermatológicos,  como alergias e 
dermatites; um sérum facial rejuvenescedor com potencial 
cicatrizante e um sérum antiacne que reduz lesões e tem 
potencial de redução de cicatrizes.



Pelo segundo ano consecutivo, o 
software web nomeado “CranFlow - 
Craniofacial anomalies: registration, 
flow and management” é licenciado a 
instituições interessadas em compor 
a “Base Brasileira de Anomalias 
Craniofaciais” (BBAC). O software 
registra consultas e o seguimento 
evolutivo padronizado de defeitos 

Profa. Vera Lúcia Gil da Silva Lopes

Associação de Reabilitação e Integração Social dos Portadores de Malformações 
Congênitas da Face do Ceará; Hospital Infantil Albert Sabin; Secretaria de Saúde de 
Joinville (Centrinho Prefeito Luiz Gomes); Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
e Hospital das Clínicas de Porto Alegre.(Granbio)

Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp e Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Profa. Vera Lúcia Gil da Silva Lopes (Unicamp), Roberta Mazzariol Volpe Aquino (bolsista 
de apoio técnico do processo Fapesp 2012/51799-6); Profa. Isabella Lopes Monlleó (UFAL)

Licenciamento não exclusivo de software BR 51 2015 000550 2

congênitos craniofaciais, bem como 
faz o manejo de dados laboratoriais 
genéticos dos pacientes registrados. 

O CranFlow foi desenvolvido em par-
ceria com a Universidade Federal do 
Alagoas (Ufal) e venceu o Prêmio Abril 
& Dasa de Inovação Médica na catego-
ria de Inovação em Genética em 2019.

Destaque 2019: Plataforma CranFlow
é licenciada para cinco instituições
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Software 3D de realidade virtual aplicado 
à reabilitação motora

O licenciamento de dois softwares à Bioxthica, empresa spin-off de um 
dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid), da Fapesp, o Instituto 
Brasileiro de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia (Brainn), é 
uma continuidade à parceria com a empresa que no ano anterior licenciou 
as duas marcas relacionadas. Tratam-se de softwares 3D de Realidade Virtual 
para mobile (android), que simulam o ambiente residencial e urbano para fins 
de reabilitação motora e cognitiva, promovendo o processo de recuperação 
neurofuncional de maneira fisicamente ativa e aumentando a motivação do 
paciente durante o tratamento.

Profa. Gabriela Castellano

Licenciamento não exclusivo de dois softwares: 018160002674 PC106_E-HOUSE e 018170000982 PC123_e-Street 

Bioxthica (BRAINN Spin-off) 

IFGW - Instituto de Física “Gleb Wataghin”

Profa. Gabriela Castellano
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Rhelvis de Campos Oliveira e Profa. Maria Helena Andrade Santana

Produção de ácido hialurônico de farinhas vegetais 
para aplicações em diversos tipos de produtos

Licenciamento não exclusivo do pedido de patente BR 10 2017 027243 5

A tecnologia desenvolvida possibilita a produção de ácido hialurônico por via 
microbiana para ser utilizada nas áreas cosmética e farmacêutica. Na tecnologia, a 
inovação é a possibilidade de utilização de fontes vegetais como a farinha de soja 
em todo o processo de produção. O valor agregado do ácido hialurônico possibilita o 
desenvolvimento de diversos tipos de produtos. Para se ter uma ideia, a utilização da 
farinha de soja para a produção microbiana de ácido hialurônico reduziria em torno 
de 40 vezes os custos com meio de cultura se comparado à utilização da peptona de 
soja ou do extrato de levedura comumente utilizados em outros processos.

BR Hyaluronic

Faculdade de Engenharia Química (FEQ)

Rhelvis de Campos Oliveira e Profa. Maria Helena Andrade Santana
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Exame rápido e com bom custo-benefício para 
detecção de parasitos do trato intestinal

Esta patente consiste no desenvolvimento de uma composição corante 
que permite a detecção qualitativa, em exames laboratoriais, de oocistos 
do parasito Cryptosporidium spp, causador de uma doença cosmopolita 
denominada criptosporidíase, mediante um exame rápido, eficaz e com 
satisfatório custo-benefício quando comparado aos métodos convencionais 
existentes. Esta técnica traz benefícios aos laboratórios de análises clínicas, 
públicos e privados, sobretudo em exames de fezes de humanos e animais, 
mais especificamente por permitir a identificação abrangente de parasitos do 
trato intestinal.

Da esq. para a dir.: Prof. Jancarlo Ferreira Gomes, Prof. Alexandre Xavier Falcão e Celso Tetsuo Nagase Suzuki

Licenciamento exclusivo de patente BR 10 2016 014786 7

Immunocamp, empresa de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Bio Brasil

Instituto de Computação (IC) e Instituto de Biologia (IB)

Prof. Jancarlo Ferreira Gomes, Prof. Alexandre Xavier Falcão, Dra. Katia Denise Saraiva 
Bresciani, Celso Tetsuo Nagase Suzuki, Dra. Sandra Valéria Inácio

31
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Instituto de Computação (IC) e Instituto de Biologia (IB)

Prof. Jancarlo Ferreira Gomes, Prof. Alexandre Xavier Falcão, 
Bianca Martins dos Santos, Celso Tetsuo Nagase Suzuki

Diagnóstico qualificado e mais eficaz 
para a esquistossomíase mansônica

O invento TF-Test Quantified, apesar de específico 
para a detecção quantitativa de ovos de Schistosoma 
mansoni, deverá permitir o diagnóstico qualitativo 
de enteroparasitos humanos, mesmo em regiões 
endêmicas da doença esquistossomíase mansônica. Vale 
considerar que a técnica recomendada atualmente em 
programas governamentais para controle desta afecção 
parasitária apresenta de baixa a moderada sensibilidade 
à contagem de Ovos por Grama de Fezes (OPG) de 
Schistosoma mansoni, e, diferentemente da nova técnica 
de TF-Test Quantified, é capaz de diagnosticar somente 
cerca de quatro espécies de helmintos intestinais. O 
desenvolvimento científico e tecnológico proporcionado 
pela nova invenção poderá estender o diagnóstico para 
as 15 espécies de protozoários e helmintos intestinais 
humanos mais prevalentes do Brasil.

Licenciamento exclusivo  de patente BR 10 2016 014787 5 

Instituto de Biologia (IB), Instituto de Química (IQ), Instituto 
de Computação (IC)

Prof. Jancarlo Ferreira Gomes, Prof. Alexandre Xavier Falcão, 
Felipe Augusto Soares, Prof. Edvaldo Sabadini, Celso Tetsuo 
Nagase Suzuki

Nova modalidade de diagnóstico 
permite exames parasitológicos inéditos 
em fezes de humanos e animais

Este novo princípio técnico laboratorial permitirá a 
realização de exames parasitológicos inéditos em fezes 
de humanos e animais com o emprego da flotação 
por ar dissolvido (FAD). Este procedimento consiste de 
uma nova forma de detecção de espécies parasitárias 
intestinais em suspensão fecal, que favorece a flotação 
específica destes agentes em uma região de interesse 
(minicélula de flotação) da unidade de lotação. Com isso, 
é possível reduzir as impurezas (resíduos não digeridos 
de origem fecal orgânica e vegetal) que podem falsear 
os resultados no exame parasitológico das fezes. Assim, 
num futuro próximo os laboratórios de análises clínicas, 
públicos e privados, poderão aplicar em suas rotinas, 
com eficácia e de maneira prática, esta nova modalidade 
de diagnóstico.

Licenciamento exclusivo de patente BR 10 2015 032563 0

Immunocamp, empresa de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Grupo Bio Brasil

Immunocamp, empresa de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Grupo Bio Brasil
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Compostos com propriedade antiproliferativa como 
resultado do processo de catalisação biológica

A tecnologia permite a produção de compostos antiproliferativos, obtidos 
pelo processo de Biocatálise, onde se utiliza uma enzima natural como 
catalisador, a qual também pode ser reutilizada, garantindo viabilidade 
econômica. Com base no uso de alguns tipos de terpenos, substâncias 
encontradas em plantas e frutas cítricas, foi descoberto que após passarem 
pelo processo, apresentam propriedades mais reativas, e dessa forma com 
atuação antiproliferativa.

Rosa Maria Teixeira Tage Biaggio

 Licenciamento não exclusivo de patente BR 10 2016 028096 6 e PCT/BR2017/000041

Sugarzyme 

Instituto de Química (IB) e Universidade do Vale do Paraíba

Prof. Paulo Mitsuo Imamura (IQ), Rosa Maria Teixeira Tage Biaggio, Prof. Milton Beltrame 
Junior (Universidade do Vale do Paraíba) 
Representante do IQ no licenciamento: Profa. Anita Jocelyne Marsaioli (IQ)
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Emulsão de maracujá alcança alta performance a partir de 
processo de produção limpo

A tecnologia licenciada é uma emulsão de alta performance produzida com base 
no bagaço do maracujá (Passiflora) a partir de processo de extração supercrítica. 
Com propriedade antioxidante, a emulsão atua na prevenção e correção dos 
diferentes fatores e mecanismos responsáveis pelo envelhecimento da pele 
e pode ser usada em produtos cosméticos, nutracêuticos, nutracosméticos, 
fármacos e alimentícios.

Prof. Julian Martínez

Licenciamento exclusivo de Patente BR 10 2018 077523 5 e PCT/BR2019/000022

Rubian Xtract

Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA)

Prof. Julian Martínez (FEA), Philipe dos Santos, Profa. Juliane Vigano e Márcio Lopes
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Imunoterapia para o câncer de bexiga

A tecnologia se refere a um processo de obtenção de um complexo 
nanoestruturado inorgânico associado à proteína (MRB-CFI-1), que possui a 
marca OncoTherad. A principal aplicação é no tratamento de tumores sólidos 
tanto em animais quanto em seres humanos. O nanofármaco apresenta 
atividade antitumoral única e, potencialmente, pode ser um substituto com 
menor custo de outros fármacos antineoplásicos comerciais.

Prof. Nelson Durán Caballero (esq.) e Prof. Wagner José Fávaro (dir.) 

CND Pharma

Instituto de Biologia (IB) e Instituto de Química da Unicamp (IQ)

Prof. Wagner José Fávaro (IB) e Prof. Nelson Durán Caballero (IQ)

Licenciamento não exclusivo para uso humano de pedido de patente Nº BR 10 2017 012768 0 e PCT/BR2018/000031

Licenciamento não exclusivo para uso veterinário de pedido de patente Nº BR 10 2017 012768 0 e PCT/BR2018/000031

Licença não exclusiva de uso da Marca, registros nº 913452386 e 913451991



36
In

ov
a 

U
ni

ca
m

p 
 |

  R
el

at
ór

io
 d

e 
At

iv
id

ad
es

 d
e 

20
19

Enriquecimento de fio de sutura com células-tronco

A tecnologia permite a obtenção de fios de sutura enriquecidos com células 
mesenquimais, que  atuam como células-tronco para a reposição ou nova 
formação de tecido conjuntivo. Os fios de sutura auxiliam no tratamento, na 
recuperação e na cicatrização e podem ser empregados em procedimentos 
cirúrgicos como cirurgias plásticas, no tratamento de queimaduras, fístulas em 
pacientes com doença de Crohn, entre outras enfermidades que necessitem 
de tratamentos específicos para cicatrização.

Profa. Ângela Cristina Malheiros Luzo, Bruno Bosch Volpe e Prof. Joaquim Murray Bustorff Silva

Licenciamento exclusivo para uso humano de pedido de patente BR 10 2013 012895 3 e BR 13 2014 008417 6

Licenciamento exclusivo para uso veterinário de pedido de patente BR 10 2013 012895 3 e BR 13 2014 008417 6

IBB - Inovações em Biotecnologia e Biomateriais LTDA

Faculdade de Ciências Médicas (FCM)

Prof. Joaquim Murray Bustorff Silva, Profa. Ângela Cristina Malheiros Luzo, Prof. Ithamar 
Nogueira Stocchero e Bruno Bosch Volpe
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PARQUE CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO
DA UNICAMP
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Com espaço físico em constante ampliação, o Parque Científico e Tecnológico 
é uma forma de incentivar a inovação entre o setor empresarial, com a 
possibilidade de parcerias com a Universidade.

Atualmente, o Parque mantém quatro prédios para ocupação de empresas, 
nomeados de Núcleo, Vértice, LIB e Incamp, além de ter mais dois novos 
prédios em construção. 

Parque: um ecossistema
em expansão
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Esse crescimento exigiu uma padronização da marca do Parque, a fim de que 
todos os prédios se remetessem ao complexo. Assim, a marca foi atualizada 
com as novas cores da Inova Unicamp, órgão responsável pela administração 
do complexo, e a hierarquização dos elementos para que os seus prédios 
sejam sempre identificados como parte do Parque. 

Na nova proposta, todos os logos levam a imagem e a nomenclatura 
completa do Parque, com exceção da sigla Incamp por já ser reconhecida pela 
nomenclatura própria. Por esse motivo, como estabelecido no Manual de Uso 
da Marca, o logo da Incamp deve aparecer hierarquicamente após o logo do 
Parque Científico e Tecnológico.



40
In

ov
a 

U
ni

ca
m

p 
 |

  R
el

at
ór

io
 d

e 
At

iv
id

ad
es

 d
e 

20
19

440 Postos de Trabalho

R$5,8 milhões captados em fomento

Administrativo

Pesquisa	e
Desenvolvimento	(P&D)

FINEP

EMBRAPII

FAPESP

SENAI
INOVAÇÃO

INVESTIMENTO 
PRÓPRIO

INFORMÁTICA

ROTA 2030

R$980.000

R$300.000

R$1.767.578

R$400.000

R$1.708.363

R$601.000

R$96.695

67%

33%
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Empresas com Labs de P&D instaladas no Parque

Startups instaladas no Parque

32 empresas instaladas
R$15 milhões de faturamento (incubadas e startups)

15 convênios de P&D com a Unicamp
R$11 milhões em convênios de P&D
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Uma das grandes novidades do 
Parque Científico e Tecnológico 
da Unicamp foi a inauguração em 
julho de 2019 do prédio nomeado 
Laboratório de Inovação em 
Biocombustíveis (LIB), que está com 
edital aberto para ocupação. 

O prédio recebeu fomento da Fi-
nanciadora de Inovação e Pesquisa 
(FINEP) e tem como objetivo instalar 
empresas interessadas em firmar 
projetos de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) com a Universidade re-
lacionados à área de biocombustíveis, 
especialmente em temas como:

Inauguração e
edital aberto do LIB

• BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS E LEVEDURA
• HIDRÓLISE DE BIOMASSA
• FERMENTAÇÃO
• DESTILAÇÃO
• PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DE ETANOL
• PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIODIESEL
• GERENCIAMENTO DE PROCESSOS VISANDO OTIMIZAÇÃO 
DE RECURSOS E REDUÇÃO DO IMPACTO NO MEIO AMBIENTE

Entre as possibilidades de ocupação, o LIB disponibiliza salas de escritório, 
laboratórios de 27,65m² ou 65m² independentes, mas com a possibilidade de 
integração, além do diferencial de uma área destinada para instalação de planta 
piloto com equipamentos de grande porte em um pé direito triplo de 104 m².
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Além de manter parcerias em projetos de P&D com a Unicamp desde 2003, 
a IBM é uma das empresas com laboratório instalado no Parque Científico e 
Tecnológico, o Unicamp OpenPower Lab, onde são desenvolvidos projetos 
na área da Tecnologia da Informação (TI), especialmente os relacionados à 
arquitetura de processadores Power da IBM.

Nossa Comunidade

IBM:	pesquisa	que	impacta	pessoas

Equipe do Unicamp OpenPower Lab, laboratório da IBM no Parque Científico e Tecnológico

“A recente missão do Unicamp OpenPower Lab é 
tornar acessível o mesmo processor utilizado pelos 
dois supercomputadores mais rápidos do mundo 
para estudantes, pesquisadores, desenvolvedores e 
comunidades de desenvolvimento de software de código 
aberto”, explica Rafael Peria de Sene, Advisory Software 
Engineer da IBM, sobre as atividades desenvolvidas no 
principal projeto em andamento, a Minicloud, que surgiu 
em 2014 com o objetivo de tornar simples o acesso a 
arquitetura Power.



44
In

ov
a 

U
ni

ca
m

p 
 |

  R
el

at
ór

io
 d

e 
At

iv
id

ad
es

 d
e 

20
19

Ano de fundação: 2008
Número de funcionários: 8, sendo 3 alunos de graduação, 2 
docentes e 3 IBMers
Abrangência do mercado: Internacional
Área de Atuação: Tecnologia da informação

Segundo Sene, mais de 2000 usuários de todas as partes 
do mundo tiveram a oportunidade de utilizar, de forma 
gratuita, processadores POWER8 e POWER9 para as mais 
diversas atividades, sendo a principal delas a migração e 
depuração de aplicações de código aberto para POWER. 

Em 2015, por meio do Laboratório, a Unicamp foi a primeira 
Universidade da América Latina a se tornar membro 
do OpenPower Foundation, uma comunidade aberta e 
colaborativa para desenvolvimento do ecossistema de 
soluções de TI, baseado no processador IBM POWER. 
Em 2016, a Minicloud foi premiada com The Best in 
Show Award em uma competição denominada POWER8 
University Challenge, concorrendo com Universidades de 
todo o mundo.
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NeuralMind:	startup	de	Inteligência	Artificial

A NeuralMind oferece às empresas acesso a soluções escaláveis e customizáveis de tecnologias 
avançadas em Inteligência Artificial, como: análise de documentos jurídicos, comerciais, financeiros 
e administrativos; garantia de compliance e prevenção de fraudes; além de análise automática de 
imagens, o que agiliza processos. 

A startup conta com parcerias estratégicas e uma rede de pesquisadores mestres e doutores 
formados pela Unicamp e por universidades estrangeiras, além de consultores associados. A 
NeuralMind é uma empresa-filha da Unicamp fundada em 2017 pela ex-aluna do Instituto de 
Geociências (IG) da Unicamp Dra. Patricia Tavares com o professor colaborador Roberto de Alencar 
Lotufo, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Desde 2018, a empresa 
está sediada no prédio Vértice.

Ano de fundação: 2017
Número de funcionários: 21
Abrangência do mercado: Internacional
Área de Atuação: Tecnologia da informação

Fundadores da Neuralmind, Prof. Roberto Alencar Lotufo e Dra. Patricia Tavares
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Semantix:	laboratório	de	pesquisa	em	IA

A Semantix é uma empresa referência em Big Data e Data Science, que 
desenvolve soluções no modelo Data Driven para as organizações de todos 
os setores da indústria, gerando insights para a tomada de decisões, que 
possibilitam otimizar processos e aumentar a rentabilidade dos clientes. 

A empresa foi fundada em 2010 no Brasil e hoje já está presente em outros 
países da América Latina como fornecedora de produtos e soluções com 
plataformas completas de Big Data e Inteligência Artificial.

Desde 2017, a empresa mantém um laboratório no prédio Núcleo para projetos 
de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com a Unicamp. Atualmente, está 
em andamento o projeto intitulado “Processamento de grandes volumes de 
dados aplicando aprendizado de máquina e processamento de linguagem 
natural”, com execução da empresa em parceria com o professor Dr. Hélio 
Pedrini, docente do Instituto de Computação (IC) da Unicamp.

Ano de fundação: 2010
Número de funcionários: 316 e 8 colaboradores no laboratório de P&D do Parque
Abrangência do mercado: Internacional
Área de Atuação: Tecnologia da informação

Equipe da Semantix que mantém parceria em pesquisa com supervisão do Prof. Hélio Pedrini no 
Parque Científico e Tecnológico
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INCAMP
Em 2019, a Incamp recebeu a certificação da implantação de boas práticas 
em incubação chamada “Centro de Referência para Apoio a Novos 
Empreendimentos (Cerne)”, oferecida pelo Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e pela Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para receber a certificação, a Incamp teve que realizar um levantamento 
sobre suas atividades e processos para adaptá-los, segundo o Manual de 
qualidade descrito pelo Cerne. Além de proporcionar grandes oportunidades à 
incubadora como a participação em editais e pleiteio a bolsas voltadas somente 
às incubadoras certificadas, a certificação também demonstra que a Incamp é 
uma organização com procedimentos de incubação embasados em um Centro 
de Referência no campo. 

Nossos	números	em	2019

2
EMPRESAS

PRÉ-INCUBADAS

14
EMPRESAS
INCUBADAS

12
PROJETOS
DE P&D

5
GRADUADAS

NO FINAL DO ANO

83
POSTOS DE
TRABALHO

51
POSTOS DE

TRABALHO DE P&D
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Empresas	pré-incubadas Empresas	incubadas Empresas	graduadas
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A S Cosméticos do Bem nasceu com o propósito de inovar 
na área cosmética e farmacêutica. Baseado no tripé da 
sustentabilidade (social, ambiental e econômico), desde 2011, 
a empresa produz cosméticos naturais e de alta qualidade a 
partir de tecnologias escalonáveis e sustentáveis.

A empresa, fundada pela doutora em farmácia pela 
Unicamp, Soraya El Khatib, começou produzindo e 
comercializando cosméticos naturais, entretanto também 
presta demais serviços à sociedade. Hoje, o foco da empresa 
é no desenvolvimento de dermofitocosméticos baseados na 
responsabilidade socioambiental. 

A startup também trabalha com o treinamento de equipes 
para a comercialização dos produtos e assessoria para P&D. 

Ano de fundação: 2011
Número de funcionários: 6 
Abrangência de mercado: Nacional
Área de atuação: Biotecnologia

Para El Khatib, é importante que se entregue para o mercado 
o produto mais natural possível, estando também incluso 
o seu processo de produção. “Existe uma preocupação 
mundial com a diminuição dos impactos ambientais, 
sobretudo relacionado às indústrias. Nos alinhamos com 
esse propósito e prezamos para que que toda a cadeia 
produtiva cause menos impacto ambiental, podemos 
contribuir muito nesse âmbito”, comenta a CEO. 

Com o foco na venda para pessoas físicas e jurídicas, a 
empresa possui três pilares de atuação: Repelente com 
ativos medicinais, natural e cinco vezes menos tóxicos que 
os convencionais; cicatrizante e um anti-malárico, o qual será 
utilizado em parcerias com entidades e ONGs.

Nossa Comunidade

S	Cosméticos	do	Bem

S	Cosméticos	do	Bem
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Especiarias	da	Amazônia

A Especiarias da Amazônia é uma empresa especializada na extração e pesquisa 
de ativos medicinais de plantas brasileiras. Ela foi criada após o estudo de 
mercado realizado pelo fundador Danúbio Martins, que detectou a demanda de 
produtos derivados do extrato de jambu, uma planta com efeitos anestésicos.  

Ano de fundação: 2015
Número de funcionários: 23 
Abrangência de mercado: Nacional
Área de atuação: Agrotecnologia /
Biotecnologia

O objetivo da empresa é recuperar sementes de áreas extrativistas, sobretudo 
da região amazônica, e adaptá-las a outros climas, praticar o melhoramento do 
cultivar, além de trabalhar com o registro de patentes. A Especiarias trabalha o 
processo desde a extração, pesquisa, desenvolvimento, também apoiando seus 
produtores na agricultura familiar. 

Para o fundador da Especiarias, o jambu tem um grande potencial, já que 
“empresas cosméticas internacionais já possuem patentes na área, mas não 
o conhecimento agrícola. Queremos avançar nas pesquisas com o know-how 
brasileiro”. No momento estão sendo feitas pesquisas para o desenvolvimento de 
produtos farmacêuticos em convênio com o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Unicamp.
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EMPRESAS-FILHAS
DA UNICAMP
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 Áreas

1º Tecnologia da Informação

2º Consultoria

3º Engenharia

4º Saúde e Bem-estar

5º Serviços

Distribuição em São Paulo

86,4% Empresas no Estado de São Paulo

53,6% Empresas em Campinas

23,4% Empresas em São Paulo

8,8% Empresas na RMC

14,2% Empresas nas demais cidade de São Paulo

Em 2019, o mapeamento da Inova sobre as empresas-
filhas da Unicamp constatou que o faturamento anual 
desses empreendimentos cresceu 64,6% em relação ao 
ano anterior, somando R$ 7,9 bilhões. O principal fator que 
influenciou o salto de faturamento foi o cadastro de 114 
novas empresas-filhas no ano de 2019, totalizando 815. 
Dessas, duas empresas recém-cadastradas são de grande 
porte e faturam anualmente um bilhão de reais cada. 

Entre as empresas-filhas, 95,4% se localizam na região 
sudeste. Do total de empresas ativas, 29% mantém 
atuação internacional.

Faturamento das 
empresas-filhas chegou
a R$ 7,9 bilhões

815
EMPRESAS-FILHAS
CADASTRADAS

717
EMPRESAS-FILHAS

ATIVAS

+ 31 mil
EMPREGOS

DIRETOS GERADOS

43
EMPRESAS-FILHAS

VENDIDAS

44
EMPRESAS-FILHAS

SPIN-OFFS

R$7,9 bi
EM FATURAMENTO

ANUAL
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Prêmio Empreendedor

A Inova Unicamp também realizou a terceira edição gratuita do Prêmio 
Empreendedor, uma competição dedicada exclusivamente para as empresas-
filhas da Unicamp como estratégia para conhecer suas atividades e premiar as 
melhores práticas e sucessos.

Vencedores: Vahid Sherafat da ClassApp, Lincoln Ando da idwall e Bernardo Lustosa da ClearSale

Em 2019, 18 empresas-filhas submeteram 21 cases de sucesso que foram 
avaliados para selecionar as empresas-filhas vencedoras nas categorias de 
Inovação, Maior Crescimento (Scale-Up) e Impacto Social.

Os sócios das empresas vencedoras ainda tiveram a oportunidade de 
apresentar seus pitches durante o 14ª Encontro Anual Unicamp Ventures, 
quando receberam seus troféus e descobriram quem dos três também seria 
premiado com o troféu de Empreendedor(a) do Ano 2019 e R$ 50 mil em 
serviços de marketing (valor de tabela Sinapro) oferecidos pela patrocinadora 
Agência Sabiá.
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O	Maior	Crescimento	foi	da	ClearSale

Com 18 anos de mercado, a companhia se tornou 
referência internacional e, hoje, investe 7% da receita da 
empresa em processos de inovação, incentivados dentro 
da equipe.

No case de Scale-up, a empresa apontou saltos de 
crescimento nos últimos anos chegando a atender 
3.500 clientes de diversos segmentos, divididos em 13 
países e com transações em outros 150. Atualmente, 
a empresa mantém escritórios no Brasil (São Paulo), 
nos Estados Unidos (Miami) e no México (Cidade do 
México), com intenção de expandir em outros países 
na América Latina.

Bernardo Lustosa, presidente da ClearSale e ex-aluno de Estatística 
na Unicamp

“Inovação e melhorias 
contínuas fazem 
com que a ClearSale 
consiga crescer de 
maneira exponencial, 
sem nunca abrir mão 
de valores humanos, 
que são o que tornam 
essa evolução sólida e 
sustentável.”

Ano de fundação: 2000
Número de funcionários: 1519
Abrangência do mercado: Internacional
Área de Atuação: Tecnologia da informação
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ClassApp	se	destacou	no	Impacto	Social

A empresa foi fundada em 2014 e atua no segmento 
da comunicação escolar com um aplicativo homônimo 
que soluciona de forma organizada os desafios de 
comunicação entre famílias e escolas do ensino infantil, 
fundamental, médio e superior, além de instituições de 
cursos livres (idiomas, artes, etc).

Hoje, a ClassApp é líder do mercado brasileiro, com 
atendimento em mais de 500 instituições de ensino em 
todo o Brasil, engajando aproximadamente 400 mil pais 
e alunos na rotina escolar, como mensagens privadas ou 
eventos escolares.

Desde 2018, a ClassApp também mantém uma empresa 
spin-off chamada “Escolas Exponenciais”, com foco em 
pesquisa e apoio estratégico para instituições de ensino.

Vahid Sherafat, CEO da ClassApp e ex-aluno de Engenharia da Computação 
na Unicamp

“Enquanto pai, sofri por não 
ter uma comunicação mais 
fácil e prática com a professora 
de minha filha que, por ter 
intolerância à lactose, sempre 
exigiu que tivéssemos uma 
atenção maior com ela na escola. 
Pensei: como será isso no futuro? 
Imaginei algo simples e prático, 
como WhatsApp, que também 
fosse seguro e organizado, como 
um sistema de gestão.”

Ano de fundação: 2014
Número de funcionários: 48
Abrangência do mercado:  Nacional
Área de Atuação: Tecnologia da Informação e Educação
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idwall	venceu	na	Inovação

idwall é uma startup especializada em segurança digital 
com soluções tecnológicas de reconhecimento de fraudes 
de identificação e documentos, permitindo que as 
empresas aprovem clientes idôneos mais rapidamente e 
se mantenham longe de riscos de fraude, enquanto ainda 
garantem a obediência aos compliances e regulamentações 
dos setores de atuação das empresas clientes.

Lincoln Ando, CEO da idwall e ex-aluno de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas na Unicamp

“Eu comecei a desenvolver projetos 
desde a graduação, dois deles, por 
exemplo, não deram certo e essa 
é a minha terceira tentativa. Para 
mim, empreender é um processo de 
tentativa e erro, um aprendizado 
constante, o qual a Unicamp teve 
um papel muito importante na 
minha trajetória com o apoio 
de professores relacionados às 
áreas de empreendedorismo e 
desenvolvimento de projetos, 
que também me incentivaram a 
empreender.”

Ano de fundação: 2016
Número de funcionários: 36
Abrangência do mercado:  Nacional 
Área de Atuação: Tecnologia da Informação

A idwall foi fundada por dois ex-alunos de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas da Unicamp, Lincoln Ando 
(CEO) e Raphael Melo (COO), sendo que Lincoln exerce um 
papel mais estratégico e é o porta-voz da empresa diante 
de investidores e sócios, colaborando para que a idwall 
conquistasse três grandes investimentos de ventures 
capital: Canary, Monashees e Qualcomm Ventures.

O destaque do empreendedor fez com que Ando fosse 
selecionado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), onde também estudou, como um dos jovens mais 
inovadores do mundo na lista “Innovators Under 35”, 
nomeado no “Forbes Under 30” pela Forbes Brasil e 
premiado como Emprendor(a) do Ano 2019 pela Unicamp.
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Unicamp Ventures

• PERTENCIMENTO: somos Unicamp e temos orgulho disso
• COOPERAÇÃO: compartilhamos ideias e experiências, 
potencializando oportunidades de negócios
• RETRIBUIÇÃO: retribuímos à sociedade as oportunidades que a 
Unicamp nos proporcionou
• DIVERSIDADE: somos empresas de todas as áreas, tamanhos, 
formações, ideias, conhecimentos e sonhos
• MISSÃO UNICAMP VENTURES: Conectar as empresas-filhas da 
Unicamp e potencializar o sucesso dessa comunidade

O ano de 2019 trouxe reestruturação para as atividades do 
Unicamp Ventures, o grupo de empreendedores que são ex-
alunos ou sócios vinculados à Universidade, que se refletiu 
em um novo site e uma nova marca para a comunidade.

As mudanças ocorreram com as contribuições do 
Conselho Consultivo de 2019 a fim de definir claramente 
quais são os valores e missão que o grupo pretende 
atingir com suas ações. Isso resultou em uma marca 
com as cores da Agência de Inovação da Unicamp 
ligando o nome da Universidade ao termo “ventures”, 
demonstrando que a Inova é o elo entre o grupo e a 
Unicamp ao disponibilizar infraestrutura, equipe e 
suporte para as atividades do grupo.
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Encontro	Anual	e	Meetups

Focado em conectar as empresas-filhas da Unicamp, o grupo ampliou, em 2019, a oferta de eventos 
de relacionamento entre as empresas-filhas e os alunos da Unicamp.

Três eventos aconteceram dentro do campus da Universidade. A 14º edição do Encontro Anual 
Unicamp Ventures ocorreu no escopo do Campinas Innovation Festival e permitiu que os 257 
inscritos tivessem acesso a importantes temáticas sobre empreendedorismo e aos pitches das 
empresas vencedoras do Prêmio Empreendedor 2019, com a opção dos debates se estenderem 
para um coquetel de networking.

Já dois Meetups Unicamp Ventures ocorreram no Prédio do Vértice, no Parque 
Científico e Tecnológico da Unicamp. Os dois encontros foram oportunidades 
mais descontraídas para debater cases de sucesso de empresas-filhas de 
diversos nichos. O 1º Meetup trouxe a temática do mercado de cervejas 
artesanais com o exemplo da empresa-filha Lamas Corp e o 2º  abordou o 
case da Neger Telecom, ambos seguidos por um período de confraternização 
e relacionamento dos participantes.

José Augusto Moura, presidente executivo do grupo Unicamp Ventures
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Novos	conselheiros	para	2020

O Conselho Consultivo é formado por sete sócios de diferentes empresas-filhas da Unicamp, um 
presidente executivo do Grupo e o presidente do Conselho, cargo destinado ao diretor-executivo 
da Inova Unicamp. O Conselho tem a missão de tomar decisões e colocar em prática atividades de 
promoção ao empreendedorismo e relacionamento do grupo.

Com mandatos bienais, 2019 foi o ano 
de renovação dos conselheiros. Para 
a nova composição, 19 inscrições 
com justificativas de interesse foram 
avaliadas e selecionadas pela gestão 
anterior para ocupar os seis postos 
disponíveis.

Presidente do Conselho Unicamp 
Ventures: Newton Frateschi, docente 
do Instituto de Física “Gleb Wataghin” 
(IFGW) da Unicamp, diretor-executivo 
da Inova Unicamp.

Presidente Executivo do Unicamp 
Ventures: José Augusto Moura, 
formado em Engenharia Mecânica 
pela Unicamp, CEO da Agência de 
Comunicação BRSA.

• Carlos André Branco Guimarães, formado em Ciência da Computação pela Unicamp, COO e cofundador da 
Matera System, que promove transformação digital para o mercado financeiro.
• David Figueira, formado em Física pela Unicamp, CEO e cofundador do Grupo Lamas, que atua no ramo de 
cervejas artesanais.
• Efraim Albrecht Neto, mestre em Engenharia Agrícola pela Unicamp, COO e cofundador da Agricef, que atua 
com soluções tecnológicas para agricultura.
• Fábio Pagani, formado em Ciência da Computação pela Unicamp, empreendedor em série e ex-presidente UV;
• Roseane Jamile Lopes Ramos, formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, consultora e sócia da 
Agência Sabiá, que atua com publicidade e marketing;
• Virgílio Ferreira Marques dos Santos, formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, CEO e cofundador da 
FM2S, que atua com treinamento, cursos e capacitações empresariais;
• Zake Sabbag Neto, formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e CFO da Prodam, empresa de tecnologia 
da informação e comunicação do município de São Paulo.

Novos conselheiros do grupo Unicamp Ventures

Conselheiros	2020-2021:
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EVENTOS E 
PROGRAMAS
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Desafio Unicamp 

Saiba mais em: www.inova.unicamp.br/desafio

234
PARTICIPANTES
INSCRITOS

55
EQUIPES
FORMADAS

350
PESSOAS CAPACITADAS

NO WORKSHOP

A	Equipe	Vencedora
Projeto: ESMA 
Tecnologia: Processo químico de separação de materiais que compõem uma 
embalagem formada por multicamadas, por meio de tratamento alcalino com solução 
de NaOH (191_ALCALINO)
Integrantes: 
• Agatha dos Santos, mestranda em Engenharia Agrícola na Unicamp
• Haroldo Pereira Rego, mestrando em Engenharia Agrícola na Unicamp
• Joziane Martins Fialho, doutoranda em Engenharia Agrícola na Unicamp
• Kiane Cristina Leal Visconcin, mestranda em Engenharia Agrícola na Unicamp
• Priscila Alves dos Santos, doutoranda em Engenharia Agrícola na Unicamp
• Mentor acadêmico: Prof. Lauro Tatsuo Kubota, professor titular do Instituto de Química 
da Unicamp
Mentor empresarial: Carlos Gondo, diretor de Inovação na Requestia

Em 2019, o Desafio Unicamp foi reconhecido como 
a melhor prática inovadora no país pelo Ranking de 
Universidades Empreendedoras, organizado pela 
Confederação Brasileira de Empresas Juniores. A 
premiação ocorreu em Sessão Solene na Câmara dos 
Deputados em Brasília no dia 22 de outubro.

O programa, que rodou sua nona edição em 2019, é uma 
iniciativa da Agência de Inovação Inova Unicamp e tem como 
principais resultados a criação e oito startups de base tecnológica 
e de uma rede de mais de 120 mentores interessados em 
auxiliar a universidade em suas atividades inovadoras, além 
a capacitação de mais de 2,5 mil pessoas. O diretor-executivo 

da Inova, professor Newton Frateschi, 
representou a Unicamp na solenidade 
e comentou sobre o valor do Desafio 
Unicamp para a Universidade.

“O Desafio é um programa 
que tem o DNA da Unicamp. 
Por meio do Desafio, nós 
divulgamos nosso portfólio 
de patentes e incentivamos a 
criação de empresas não só 
entre os alunos, mas também 
em toda a comunidade. É um 
programa de alcance nacional 
e que tem como ponto mais 
positivo a disseminação da 
educação empreendedora 
dentro da Universidade”, 
comemorou Frateschi.

http://www.inova.unicamp.br/desafio 
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InovaAFRO
O InovaAfro é um projeto que faz parte da parceria firmada entre a 
Unicamp e a Faculdade Zumbi dos Palmares com o objetivo de promover 
a troca de experiências e conhecimentos relacionados à inovação e ao 
empreendedorismo. As atividades realizadas também promoveram discussão 
sobre as características do afroempreendedorismo e a representatividade 
negra no mercado de trabalho.
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Atividades	realizadas

25/04/2019: Curso de modelagem 
de negócios oferecido pela Inova 
Unicamp
Local: Faculdade Zumbi dos Palmares, 
São Paulo (SP)

18/05/2019: Participação de alunos 
da Faculdade Zumbi dos Palmares 
no Workshop do Desafio Unicamp
Local: Campinas (SP)

13/09/2019: InovaAFRO: Encontro de 
Afroempreendedorismo
Local: Unicamp, Campinas (SP)
Parceiro: Coletivo Conexão Preta

16/10/2019: JORNADA PIONEIRISMO: O 
que ensina o afroempreendedorismo?
Local: Palácio dos Campos Elíseos, São 
Paulo (SP).
Parceiros: Sebrae, FEA USP e Governo 
do Estado de São Paulo

18/11/2019: Workshops de modelagem 
de negócios ministrado durante o 
evento Inova Zumbi
Local: Faculdade Zumbi dos Palmares, 
São Paulo (SP)
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Inova Jovem

Saiba mais em: www.inova.unicamp.br/inovajovem

A	Equipe	Vencedora
Equipe: Girls Tech Power
Integrantes: Raíssa Alves, Livia Silva, Giovanna Mariano, Laura de Godoy e Hellen Turri
Escola: Instituto Federal de São Paulo
Cidade: Bragança Paulista/SP
Ideia: A equipe modelou o negócio e desenvolveu um aplicativo chamado FibroFly, que promove o bem-estar 
de pessoas com fibromialgia, uma doença crônica generalizada que atinge, principalmente, a musculatura e 
que, em média, 90% das pessoas diagnosticadas com a doença são mulheres. O aplicativo foi desenvolvido 
com parcerias de profissionais da saúde que orientaram o time na construção de conteúdo para seis 
pilares de promoção do bem-star: frases motivacionais, meditação, exercícios físicos, nutrição, calendário e 
progresso pessoal.

A sexta edição do Programa Inova Jovem, competição de empreendedorismo 
para alunos de ensino médio e técnico, teve, em 2019, recorde de participação 
com a inscrição de 173 equipes,  71  a mais do que no ano anterior. Entre 
as novidades da edição, os alunos tiveram acesso a mentorias online e 
presencial. As equipes finalistas também receberam treinamento de pitch e se 
apresentaram na final, durante a programação do InovaCampinas Trade Show, 
no dia 31 de outubro de 2019.

681
PARTICIPANTES
INSCRITOS

173
EQUIPES
FORMADAS

37
ESCOLAS DE 8 ESTADOS 

BRASILEIROS

06
EQUIPES FINALISTAS

70
 MENTORES DE BMC

http://www.inova.unicamp.br/inovajovem
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Prêmio Inventores

Saiba mais em: www.inova.unicamp.br/premioinventores

Revista	Prêmio	Inventores

Pelo segundo ano consecutivo, a Inova Unicamp divulgou 
as pesquisas, tecnologias e projetos em parceria com 
empresas na Revista Prêmio Inventores. Um levantamento 
dos cursos de empreendedorismo da Unicamp também 
foi destaque da Revista, que está disponível nas versões 
online e impressa. A edição de 2019 teve 3 mil exemplares 
distribuídos para docentes, alunos, empresas parceiras e 
policy makers do setor da C,T&I.

A cerimônia de premiação e jantar do Prêmio Inventores 2019 ocorreu em 27 
de junho. A inciativa tem como intuito promover o estímulo à inovação junto à 
comunidade acadêmica e homenagear docentes, pesquisadores, alunos e ex-
alunos da Unicamp pela sua dedicação a atividades de proteção e transferência 
de tecnologia. Em 2019, o evento prestigiou 213 profissionais em 4 categorias e 
homenageou duas unidades de ensino e pesquisa da Universidade.

Unicamp 
Empreendedora

Revista

Universidade oferece 22 disciplinas de 
empreendedorismo, segundo mapeamento 
realizado pela Inova Pág. 8

Mais conforto
em exames
Conector uretral desenvolvido na Unicamp 
é lançado no mercado Pág. 16

Tecnologia no sorriso
A partir de arcos pré-fabricados e flexíveis, 
pacientes recebem próteses dentárias em 
um dia Pág. 31

30 e 31 de
outubro

EXPO
D. PEDRO
CAMPINAS - SP

O InovaCampinas Trade Show é o epicentro do
Campinas Innovation Festival. Com um foco negocial

muito forte, reúne grandes marcas da indústria da
região e é oportunidade de visibilidade para os novos

players da economia do conhecimento baseada nos
conceitos de inovação e sustentabilidade.

TRADE SHOW

Quer ser um expositor?
Então entre em contato com a gente
campinasfestival.org.br/trade-show

Empresas, startups, 
universidades, instituições 
de pesquisa, incubadoras, 

aceleradoras e parques 
científicos e tecnológicos.

Realização

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INV_anuncio-revista_190605.pdf   1   06/06/2019   09:18

71
PATENTES

CONCEDIDAS

213
PROFISSIONAIS 
PREMIADOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS (FEA)
Unidade de Destaque na Proteção à 
Propriedade Intelectual
18 pedidos de pedidos de patentes 
em 2019
 
FACULDADE DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO (FEEC)
Unidade de Destaque na 
Transferência de Tecnologia
4 contratos de licenciamento de 
tecnologia firmados em 2019

http://www.inova.unicamp.br/premioinventores
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Saiba mais em: www.inova.unicamp.br/premioinova

Prêmio Inova de
Iniciação à Inovação

O Prêmio Inova visa prestigiar alunos da graduação pela realização de 
pesquisas inovadoras no escopo da iniciação científica. Em 2019, pela primeira 
vez, os candidatos foram avaliados a partir de apresentações de pitches. Para 
tanto, em outubro, os candidatos receberam treinamento de pitch e, entre os 
dias 16 e 18, durante o XXVII Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, 
apresentaram seus projetos para as bancas avaliadoras. Desta forma, 
acreditamos que contribuímos para o processo de formação dos alunos, que 
aprenderam a apresentar e vislumbrar seus trabalhos do ponto de vista de seu 
potencial inovação. Os vencedores das três categorias - Biológicas, Humanas 
e Tecnológicas - foram reconhecidos durante a cerimônia dos Prêmios 
Institucionais da Unicamp que aconteceu em dezembro.

http://www.inova.unicamp.br/premioinova
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Projetos	vencedores

BIOLÓGICAS
Esther Dantas da Silva, recém-formada em Nutrição, com seu 
projeto “Facilitação da avaliação do consumo de FODMAPs através 
de uma plataforma digital para nutricionistas.

HUMANAS 
Bruna Bueno, do curso de Ciências do Esporte, com a pesquisa 
“Sistema de Informação Geográfica como instrumento de auxílio 
para a gestão de instalações e programas esportivos.

TECNOLÓGICAS 
Matheus Kaue Gomes, aluno do curso de Engenharia de Controle 
e Automação, com o projeto “Construção de um sensor de fibra 
óptica baseado em Raspberry Pi pra caracterização das posturas 
da mão por miografia de força“.

12º EDIÇÃO EM 2019
1ª EDIÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE PITCH
3 VENCEDORES
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Patrocinadores de 2019

Apoiadores de 2019
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Global Partners
O Global Partners é um programa criado pela Agência de Inovação Inova Unicamp com o objetivo de 
fortalecer e estruturar a relação da Inova com outros players da inovação e do empreendedorismo 
internacionais, como incubadoras, aceleradoras e agências de inovação. Em 2019, a Inova fechou a 
parceria com seis instituições, vinculadas a universidades latino-americanas e africanas. 

O programa inclui diversas atividades para facilitar o acesso de startups estrangeiras ao ecossistema 
universitário da Unicamp e ao mercado brasileiro e também de treinamento e oportunidade de 
benchmarking para profissionais ligados às instituições parceiras. A adesão ao programa é gratuita.

Atividades	realizadas	em	2019Parceiros	2019

11 de abril: Apresentação de pitches de startups do 
Peru, Colômbia e África do Sul no evento Encontro com 
Investidores. Local: Amcham Talks Campinas (SP)

12 a 16/08/2019: Mentoria virtual para startups de 
ecossistemas parceiros

28 a 31/10/2019: Semana de visita técnica à Agência de 
Inovação Inova Unicamp e a parceiros da Agência

30 e 31/10/2019: Participação no evento InovaCampinas 
Trade Show
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Nova sede: O bucólico
e moderno instigando
a criatividade

No final de 2018, a reitoria da Unicamp anunciou a mudança 
da sede da Agência de Inovação para a área de expansão 
do campus de Campinas da Universidade, conhecida como 
Fazenda Argentina. Para que a mudança ocorresse, todo 
o ano de 2019 foi dedicado ao planejamento e execução 
de obras de adaptação para que o prédio da nova sede 
da Inova se tornasse um ambiente viável para receber as 
atividades da Agência.

“A Mostra de Decoração Campinas Decor restaurou 
parcialmente o espaço, como previsto no convênio de uso, 
mas ainda havia a necessidade de adaptações e reformas 
para tornar o ambiente funcional e agradável para nossos 

Endereço da nova sede:
Dr. Ricardo Benetton Martins, s/n
Bosque das Palmeiras, Campinas  - SP
CEP: 13086-902

Correspondências somente para:
INOVA UNICAMP
Caixa Postal 6131, Campinas/SP
CEP: 13083-970

colaboradores e visitantes, o que permitiu a nossa mudança 
em fevereiro de 2020. Hoje, é gratificante termos um espaço 
que une o bucolismo com a modernidade, instigando nossa 
criatividade e impulsionando mais atividades de promoção 
do empreendedorismo e de negócios inovadores”, 
comemora Frateschi sobre as reformas realizadas em 2019 
e a mudança de endereço da sede.

Em 2020 ainda serão realizadas reformas complementares, 
como o asfaltamento de uma das entradas da sede e o 
lançamento de um novo espaço do Parque Científico e 
Tecnológico, anexo à sede da Inova Unicamp, que terá 
espaço de coworking e eventos.





https://www.inova.unicamp.br/
https://www.youtube.com/user/InovaUnicamp
https://twitter.com/InovaUnicamp
https://www.facebook.com/InovaUnicamp
https://www.instagram.com/inovaunicamp/
https://www.linkedin.com/company/inovaunicamp/

