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Universidade Estadual de Campinas

 Fundada em 1966

 A Unicamp é composta por 24 unidades de 
ensino e pesquisa, que estão divididas em 10 
institutos e 14 faculdades.

Recursos Humanos

Docentes: 1.867

Não docentes: 8.404

Publicações

Artigos indexados: 

3.192

Publicações: 19.741 

Ensino de Graduação

Alunos matriculados: 19.001

Ensino de Pós-Graduação

Alunos matriculados: 16.655



 Odontologia

 Agricultura

 Engenharia Elétrica

 Arte e Design

 História

 Linguística

 Línguas Modernas

 Filosofia

 Engenharia Química

 Ciências da Computação

 Engenharia Mecânica, 

Aeronáutica e de Produção

 Farmácia

 Matemática

 Ciências Ambientais

 Química

 Sociologia

Universidade Estadual de Campinas

 A Unicamp tem 16 cursos entre os 100 melhores do mundo, de

acordo com o ranking elaborado pela QS Quacquarelli Symonds

University (2015). São eles:



A Unicamp ocupa a 191ª

posição no ranking global de

instituições de ensino superior

elaborado pela consultoria

internacional Quacquarelli

Symonds (QS), de acordo com o

relatório “The Top Universities in

the Word”, de 2016.

A Unicamp responde por

15% da pesquisa

acadêmica no Brasil.

A Unicamp é a segunda

colocada no ranking de

universidades latino-

americanas da consultoria

internacional Quacquarelli

Symonds (QS) (2016).

Universidade Estadual de Campinas

191º 2ª

15%



A Unicamp é a

3ª
maior

patenteadora

do País.

Fonte: Ranking do INPI (2015)



Agência de Inovação Inova Unicamp

Anterior à Lei de Inovação (2004), a Inova Unicamp é o NIT (Núcleo de 
Inovação Tecnológica) da Unicamp.

Histórico da Gestão de PI e TT na Unicamp

 1984 – Criação  da CPPI - Comissão  Permanente  de  Propriedade  
Industrial

 1990 – Criação  do ETT - Escritório de Transferência de Tecnologia  

 1998 – Transformação  no EDISTEC – Escritório de Difusão e Serviços 
Tecnológicos

 2003 – Transformação  na Agência de Inovação Inova Unicamp



Missão

Identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à
inovação e ao empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino,
da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento
socioeconômico sustentado.

Áreas

 Propriedade Intelectual

 Parcerias

 Empreendedorismo

 Parque Científico e Tecnológico

Agência de Inovação Inova Unicamp



A equipe
Diretoria-executiva – Prof. Milton Mori
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41 colaboradores dedicados + 2   docentes assessores



Indicadores

1.042

Patentes 

vigentes

80

Depósitos

no INPI

7

Depósitos

no exterior

31

Pedidos

de PCT

Ano base: 2016

146

Comunicações

de invenção

31

Patentes

concedidas

87

Licenças

vigentes

23

Licenças

assinadas no ano

26

Convênios

de P&D

R$ 660.423,00

Ganhos econômicos:

133

Patentes

licenciadas



Algumas das empresas parceiras



Parque Científico e Tecnológico da Unicamp

LIB

Núcleo do 

Parque e 

Incubadora

Novo prédio 

Finep

Samsung, IBM, 

MC1, Eldorado, 

Lenovo e 

Motorola

Inovasoft

Qual empresa pode ingressar no

parque?

 Empresas com convênio de

Pesquisa com a Unicamp

 Empresas Incubadas

E desde 2016, houve a inclusão de:

 Startups

 E Terceiro Setor e Organizações

Governamentais

Empresas atualmente no Parque:



Incamp
(Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp)

Área de atuação Número de empresas

Engenharia 7

Tecnologias Verdes 4

Petróleo e Gás 2

TI 3

Alimentos e Bebidas 1

Biotecnologia 6

Educação 1

Saúde Humana e Bem Estar 5

Consultoria 3

R$

1,65 

mi

Faturamento 

anual somado 

das empresas

R$

6,17 

mi

Recursos 

captados

44

Empresas 

graduadas

19

Empresas 

incubadas

9 tem relação 

direta com 

pesquisa na 

Unicamp

9 surgiram em 

laboratórios da 

Unicamp



Empresas-filhas da Unicamp
Empresas criadas ou cujo sócio fundador é aluno, ex-aluno, ex-docente, funcionário, ex-funcionário

da Unicamp, ou empresa que passou por processo de incubação na Incamp.

Empresas ativas:

434 empresas

Empregos gerados: 

21.995 vagas

Faturamento anual:

+ de R$ 3 bilhões



Grandes
+ de 300 milhões/ano

Médias-grandes
De 90 a 300 milhões/ano

Médias
De 16 a 90 milhões/ano

Porte das empresas-filhas



Empreendedores

e empresas-filhas

de sucesso



Fabrício Bloisi
“Eu sempre quis empreender e desde
cedo entendi que estar nos melhores
lugares faria a diferença. Foi aí que
resolvi deixar Salvador e vir estudar na
Unicamp. Logo que ingressei na
universidade, comecei na Empresa Júnior
da Computação. Foram quatro anos na
Conpec (Consultoria, Projetos e Estudos
em Computação). Isso me ajudou muito a
aprender como administrar uma empresa,
como liderar pessoas, como desenvolver
um produto, como se relacionar com
clientes. Hoje, com a Movile, creio que
estar perto da Unicamp é estar perto de
um ecossistema que fomenta o
empreendedorismo e a inovação, além –
é claro – de nos colocar perto dos
melhores profissionais de tecnologia no
mercado.”

Fabrício Bloisi
Fundador e CEO da Movile



Cesar Gon
“Meu projeto de vida era ser pesquisador em

computação e não empresário. Terminei a

faculdade, o mestrado e queria juntar dinheiro para

fazer o doutorado nos Estados Unidos. Por isso,

prestava serviço de consultoria para a IBM. Na

ocasião, eles iriam contratar uma empresa para

fazer um projeto e me convidaram para treinar a

equipe que ganhasse a concorrência. Perguntei se

poderia participar dessa concorrência e eles

concordaram, mas tinha um problema: faltavam

duas semanas para o fim do processo e eu não

tinha ainda uma empresa. A solução foi pedir ajuda

para um amigo e professor da Unicamp, o Célio

Guimarães, que tinha uma empresa de consultoria.

Eu sabia que ele pretendia fechá-la. Ele me

transferiu a empresa e ainda me permitiu deixar o

currículo dele para avaliação na concorrência da

IBM. Foi nesse momento que chamei meu sócio, o

Fernando Matt. Fomos aprovados e ganhamos a

concorrência. Então, nasceu a CI&T.”

Cesar Gon
Fundador e CEO da CI&T



Humberto Afonso

“Já na faculdade, por volta do primeiro
ou do segundo ano, pensava que não
queria depender de emprego nenhum
quando chegasse aos 40, 50 anos. E
foi essa uma das motivações para
abrir uma empresa. Onze anos depois
de formado, com experiência em três
multinacionais, vi que era o momento.
Devo muito à universidade pela
formação que tive aqui. Sempre
reconheci que saí bem formado da
Unicamp, porque aqui tive uma boa
base técnica na área de ciências e
engenharia. O começo como
empreendedor não foi fácil. Parece
que tudo que podia dar errado deu.
Por outro lado, eu tinha muita vontade
de fazer a coisa acontecer.”

Humberto Afonso
Presidente do Grupo Alibra



Iron Daher
“A Unicamp foi fundamental para o
sucesso da Griaule por dois motivos.
O primeiro é a mão de obra
especializada que tem aqui, tanto
dos alunos quanto dos professores.
O outro é a credibilidade da
Unicamp, que endossa a tecnologia
da Griaule. Credibilidade é muito
importante na nossa área. Esses
foram dois fatores primordiais para o
sucesso da Griaule.
A tendência para o futuro é estreitar
mais os laços com a Unicamp,
porque para continuarmos à frente,
precisamos investir cada vez mais
em pesquisa.”

Iron Daher
Fundador e CEO da Griaule



ESTRATÉGIAS



Perfis tecnológicos
Estratégia adotada para a apresentação das tecnologias da Unicamp às empresas.

147

Perfis 

publicados

Divulgação no portfólio de patentes, 

LinkedIn, SlideShare e Facebook.







Competências Unicamp

www.inova.unicamp.br/competencia

Competências Unicamp é um sistema de busca,

idealizado e criado pela Agência de Inovação

Inova Unicamp, que facilita a prospecção de

pesquisadores da Universidade Estadual de

Campinas e as linhas de pesquisa existentes, nas

quais esses profissionais estão trabalhando

atualmente. O objetivo do sistema é auxiliar a

busca de competências em todas as áreas de

conhecimento da Unicamp, para o fortalecimento

da relação universidade-empresas.



Difusão da Inovação e do 
Empreendedorismo para a 
comunidade acadêmica.

Novo manual para docentes
e pesquisadores da Unicamp.

Guia do Inventor
Para fortalecer ainda mais a cultura de inovação e empreendedorismo no meio acadêmico, o Guia do Inventor contempla 

informações relacionadas a PI, TT, P&D, Empreendedorismo e o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. 



Eventos e 

competições de 

empreendedorismo

e inovação



www.inova.unicamp.br/desafio

O palestrante internacional

Marco Bravo, do IC²

Institute, da University do

Texas, em Austin, foi o

responsável por ministrar o

workshop.

 140 patentes e programas de computador

analisados

 215 modelos de negócio construídos

 120 mentores empresariais e acadêmicos em

nossa rede

 Participantes de 11 estados do Brasil

Só em 2016:

 420 inscritos no workshop BMC

 67 equipes inscritas no Desafio Unicamp



A Software Experience, feira que busca divulgar os

software da Unicamp para empresas e investidores.

O evento conta com palestras relacionadas e é palco da

competição de pitch entre os desenvolvedores da

Unicamp. Os desenvolvedores podem ainda, exibir seus

programas de computador em estandes espalhados pela

feira.

www.inova.unicamp.br/softwareexperience

Em 2016:

 23 desenvolvedores expuseram software

 250 pessoas visitaram a feira



www.inova.unicamp.br/inovajovem

O Programa Inova Jovem é uma competição de empreendedorismo

destinada a alunos de colégios técnicos e ensino médio regular de

instituições de ensino do Estado de São Paulo.

 310 estudantes inscritos no workshop de Design Thinking

 74 equipes se inscreveram na competição

 294 alunos participantes



O Encontro Unicamp Ventures é o evento anual que tem o objetivo

de integrar a comunidade de ex-alunos empreendedores e fortalecer

a rede de empresários e empresas nascidas da Unicamp, além de

reaproxima-los da universidade.

 Em 2016, 180 pessoas participaram do

encontro entre alunos, empreendedores,
representantes de empresas e investidores.



Novo site da 

Agência de 

Inovação

Inova 

Unicamp

Fácil acesso às 

iniciativas 

inovadoras e 

empreendedoras 

da Unicamp

www.inova.unicamp.br

http://www.inova.unicamp.br/
http://www.inova.unicamp.br/


PROF. DR. MILTON MORI
milton.mori@inova.unicamp.br

Diretor-executivo

Inova Unicamp


