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"Durante meu período como Pesquisador
Colaborador na Agência UFRJ de Inovação,
me envolvi com a implantação da Unidade
de Suporte à Inovação Social - USIS e pude

Danilo Lima (2017)

de Suporte à Inovação Social - USIS e pude
acompanhar em primeira mão a capacidade
de disseminação de conceitos muito
importantes dentro e fora da Universidade.
Ao acompanhar a evolução de alguns
projetos de inovação social, também
compreendi a relevância de projetos como
este, dada a grande necessidade de apoio
que inovadores sociais possuem e não
conseguem encontrar com facilidade."

http://lattes.cnpq.br/8437390453560630

daniloblima@gmail.com



"Tive a oportunidade de participar na Agência
UFRJ de Inovação como bolsista DTI-B entre
(2015-2016) no Projeto Trama Empreendedora
em conjunto com a Iris e o Paulo,
desenvolvemos um projeto muito interessante

Maria Fernanda Zelaya (2015 - 2017)

desenvolvemos um projeto muito interessante
sobre o empreendedorismo dentro da UFRJ. Em
2017 fui convidada para participar como
pesquisadora colaboradora no Laboratório de
Cenário em conjunto com outros pesquisadores,
foi um ambiente muito enriquecedor, cada
pesquisador com uma temática diferente e
todos compartilhando e ajudando uns aos
outros. O apoio da Agência de Inovação,
funcionários e todos colaboradores foi de
grande importância na minha trajetória."

http://lattes.cnpq.br/8527529702418787

maria.fernanda@inovacao.ufrj.br



"Como Pesquisador Colaborador na Agência UFRJ de
Inovação, participei da disciplina de
empreendedorismo oferecida pelo Prof. Édison
Renato Silva como representante da Agência UFRJ
de Inovação. O objetivo da minha atuação era
identificar nos projetos desenvolvidos pelos alunos

Felipe Ribeiro Amorim (2017)

identificar nos projetos desenvolvidos pelos alunos
se estes eram passíveis de proteção e encaminhar
estas demandas para a Agência a fim de oferecer os
encaminhamentos necessários. Além disso,
acompanhei as palestras ministradas pela equipe da
Agência sobre propriedade intelectual e
transferência de tecnologia contribuindo para a
difusão da cultura de inovação na UFRJ. Com isso
adquiri conhecimento sobre os temas relacionados a
inovação e propriedade intelectual e compartilhei a
experiência com os pesquisadores colaboradores."http://lattes.cnpq.br/8413154798564872

framorim@poli.ufrj.br



“Tive a oportunidade de cooperar com a Agência
UFRJ de Inovação ao longo de um ano. Naquele
momento, eu estava no estágio inicial exploratório
de uma pesquisa sobre o movimento da linguagem
clara – plain language, como é conhecido em
inglês – e mapeava as possibilidades de aplicação
de suas diretrizes no Brasil. A Agência possibilitou
um espaço de troca com os demais pesquisadores

Heloisa Fischer
(2017 - 2018)

um espaço de troca com os demais pesquisadores
colaboradores, contribuindo para calibrar a minha
visão sobre os pressupostos que viriam a nortear a
pesquisa. O vínculo facilitou o contato com outros
setores da UFRJ que se interessaram em discutir o
tema da linguagem clara, em especial o Parque
Tecnológico. Atualmente faço o Mestrado em
Design na PUC-Rio e lá estou dedicada à linha de
pesquisa Ergonomia, Usabilidade e Interface
Humano-Computador. Espero poder voltar a
colaborar futuramente com a Agência UFRJ de
Inovação.”http://lattes.cnpq.br/9230080932030742

helofischer@gmail.com



“Pesquisador parceiro da Agência no
desenvolvimento de pesquisas no campo de
trabalho e contemporaneidade, especificamente
no que tange à gestão e ao empreendedorismo.”

Gabriel Vasconcellos (2017)

Ministrou Oficina de Canvas no projeto
Universidade das Quebradas, além de conhecer a
metodologia CERNE e desenhar um projeto para
ser desenvolvido junto à Incubadora de
Cooperativas Populares da Coppe/UFRJ focado em
treinamento. Este projeto não chegou a ser
realizado, no entanto o pesquisador ampliou suas
possibilidades de atuação profissional se
qualificando no tema.http://lattes.cnpq.br/4734571801626907

gvasconcellos@id.uff.br



Doutora em Ciência da Informação.

Como pesquisadora colaboradora da Agência
atuou no desenvolvimento de projetos

Patrícia Andréa do Prado Rios  (2014 - 2015)

http://lattes.cnpq.br/7479155415193658

atuou no desenvolvimento de projetos
institucionais internos e projetos formativos.
Realizou a análise da gestão da informação na
Agência, ajudou a construir a proposta do
projeto Caminhos da Inovação e ministrou aula
na disciplina de empreendedorismo do curso
de Engenharia da Computação e Informação
com o tema “criar, compartilhar e traduzir
conhecimento em inovação”.

patricia_aprado@yahoo.com.br 



Camila Oliveira (2015)

Mestre em Psicologia. Como Pesquisadora
Colaboradora da Agência atuou na área de
empreendedorismo crítico, psicologia em
novos contextos e projeto de vida

http://lattes.cnpq.br/1901019057285305

novos contextos e projeto de vida
profissional. Ministrou palestras sobre “Mal-
estar nas trajetórias empreendedoras” e
realizou interlocuções com residentes da
Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ.
Estas atividades contribuíram para o
aprofundamento de seus estudos e atuação
profissional no campo da psicologia do
trabalho.

camillamoreira89@gmail.com



Graduada em Comunicação Social, é Profª.
Drª. em Comunicação Social pela PUC-Rio.
Dezenove anos como docente universitária
com foco nas disciplinas teóricas, tais como
Cultura das Mídias, Comunicação e Política,

Regina Celia de Almeida (2019)

Cultura das Mídias, Comunicação e Política,
História das Mídias. Dezoito anos na Rede
Globo de televisão na Central de
Programação, na produção de chamadas e
depois na mídia nacional das chamadas de
toda a programação da Rede.
Pré Projeto de pesquisa para Agência de
Inovação: “Comunicação contemporânea:
desafios para sobreviver em tempos
midiáticos”.

http://lattes.cnpq.br/8815929496308523

reginavarella@globo.com



Doutoranda em Letras (UFRJ) na área de Ciência
da Literatura, Mestre em Engenharia de
Produção (COPPE/UFRJ) na área de Gestão e
Inovação, graduada em Ciências Sociais (PUC-
Rio) e Especialista em Economia e Gestão da
Sustentabilidade (IE/UFRJ). Atua como
pesquisadora colaboradora no Programa
Avançado de Cultura Contemporânea

Cristine Carvalho (2019)

Avançado de Cultura Contemporânea
(PACC/Letras), na Agência de Inovação da UFRJ
e no Laboratório de Tecnologia e
Desenvolvimento Social (LTDS/COPPE/UFRJ) em
projetos relacionados à sustentabilidade,
empreendedorismo, inovação social, economia
criativa e estudos de gênero. Possui experiência
em atividades de pesquisa, elaboração e
monitoramento de projetos. Além de
pesquisadora, atua como professora e
palestrante em seminários e cursos de pós-
graduação.

http://lattes.cnpq.br/7823717384081700 

cristine.c.carvalho@gmail.com



Bacharel em Gestão Pública com ênfase em
gestão do Terceiro Setor. Egresso do

Vinícius Bordignon Sarmento (2019)

gestão do Terceiro Setor. Egresso do
Movimento Empresa Junior e entusiasta por
negócios de impacto e inovação.

Linhas de pesquisa: Parceria Público-Privada;
Negócios de Impacto; Empreendedorismo
Social.

http://lattes.cnpq.br/6800014382154392

vbsarmento2@gmail.com



Vanessa Mignone (2019) Bióloga e Mestre em Saúde Pública e Meio
Ambiente, atuou por anos na área da saúde
direcionando sua carreira para a área de gestão.
Integrou o Núcleo de Inovação Tecnológica do
INI/FIOCRUZ e, posteriormente, a Vice-direção de
Pesquisa Clínica do mesmo instituto. Por ter
grande interesse em contribuir efetivamente paragrande interesse em contribuir efetivamente para
a melhoria dos processos organizacionais,
complementou sua formação com os cursos de
Gestão de Processos de Negócios e de Gestão de
Projetos na PUC-Rio. Voluntária em diversos
projetos que atuam no controle populacional de
cães e gatos sem dono, e entendendo esse tema
como uma questão de gestão e saúde pública,
atualmente realiza pesquisa sobre abordagens e
estratégias de sucesso em locais públicos e
privados que lidam com cães e gatos em suas
dependências.

http://lattes.cnpq.br/0964844404649798

nessawmd@hotmail.com



Mariana Ferreira Casagrande (2019)

Cursando Comunicação Social - Jornalismo -
na PUC-Rio. Pesquisadora na área do sentidona PUC-Rio. Pesquisadora na área do sentido
do trabalho e dos desafios de empreender
em coletivo. Monitora da disciplina
Planejamento de Vida Profissional na PUC-
Rio. Experiência internacional na University
of Leeds estudando Economia Criativa e
Perspectivas da gestão do trabalho no
futuro.

mferreiracasagrande22@gmail.com



Aline Lys (2019)

Mestre em Engenharia de Produção pela
COPPE/UFRJ no ano de 2013, graduada em
Desenho Industrial - Projeto de Produto pela
Escola de Belas Artes, UFRJ no ano de 2011.

http://lattes.cnpq.br/1637192025178132

Atua em projetos de pesquisa na área de
Avaliação de Projetos Industriais e Tecnológicos,
Presta consultoria para a empresa Cabeça de
Papel Projetos e Design.

Interesse: desenvolver um projeto para escolas
com a temática da virtualização de museus e
seus respectivos acervos.

mslysak@gmail.com



Lia Nobrega (2017 – 2019)

Engenheira de Alimentos pela Universidade Estadual
de Campinas (1999) e pós-graduada em Gestão
Empresarial pela FGV (2003). Atuou como consultora
em gestão de projetos da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, no Projeto de Biofortificação

http://lattes.cnpq.br/3664516484214152

Pesquisa Agropecuária, no Projeto de Biofortificação
de Alimentos. Em 2017, iniciou o mestrado em
Ciências de Alimentos no IQ/UFRJ, com foco em
análise sensorial e estudo do comportamento do
consumidor. Possui mais de 15 anos de experiência
na área comercial business to business, atuando em
gerenciamento de contas e vendas técnicas para a
Indústria de Alimentos, com foco no mercado Latino
Americano. Ações de pesquisa em Análise sensorial,
Estudos do Consumidor e Projeto de Trajetórias
Inovadoras.

lianobrega16@gmail.com



Fernanda Maia Reis
(2015 - 2019)

Psicóloga formada pela UFRJ e Mestranda do Profnit
- Gestão de Propriedade Intelectual e Transferência
de Tecnologia -, atuou por anos na área de recursos
humanos e consultoria com ênfase em gestão da
mudança, gestão e processos.
Por ter um grande interesse pela temática “trabalho
no contemporâneo” e principalmente pelos desafiosno contemporâneo” e principalmente pelos desafios
a inserção profissional dos sujeitos, atua como
Pesquisadora Colaboradora na Agência UFRJ de
Inovação participando das oficinas e disciplinas de
Trajetórias Empreendedoras e desenvolve estudos
com o objetivo de aprofundar o conhecimento em
transferência de tecnologia. Além disso, atua como
Consultora de Gestão de Negócios, Processos e
Pessoas e também como Consultora de Trajetórias
Empreendedoras e Inovadoras com ênfase em
pesquisa de setor em empreendimentos das
incubadoras da Coppe/UFRJ e Gênesis.

http://lattes.cnpq.br/8446314924317323

fernanda@inovacao.ufrj.br



Thiago Freire (2019) Mestrando em Gestão da Economia Criativa
(ESPM) na área de Design de Experiência e
Estratégias de Inovação, onde investiga autonomia
na aprendizagem, múltiplas inteligências, estilos de
aprendizagem e metodologias ativas para o avanço
de achados no campo da educação autodirigida. É
especialista em Gestão de Varejo e Serviços
(UCAM), Gestão de Marketing (ESPM), graduado(UCAM), Gestão de Marketing (ESPM), graduado
em Comunicação Social (UNESA/RJ) e Especialista
em Comunicação Empresarial (UNESA/RJ). Atua
como especialista de projetos educacionais no
Senac RJ, e como pesquisador no Laboratório
Inovação, Interação e Informação (LAB3i), na
ESPM, e pesquisador colaborador na Agência de
Inovação da UFRJ e tem formação em design de
aprendizagem pela escola Kaospilot, da Dinamarca.
Além de pesquisador, é professor e palestrante em
seminários, cursos de pós-graduação e cursos
livres.

http://lattes.cnpq.br/9394469788622061

thiagorfreire@gmail.com



Aparecida Negreiros 
(2019)

Pedagoga e pós-graduada em Recursos Humanos e
Treinamento. Especializada em Educação Humanitária
pelo Institute for Humane Education e Instituto Nina
Rosa, doutrina cujo objetivo é despertar valores, em
crianças e jovens, com foco no respeito por todas as
formas de vida. Especialista em negociação de conflitos
(cursos de aprimoramento na PUC-Rio) e de estratégias
para implantação de projetos inovadores. Estruturadora,para implantação de projetos inovadores. Estruturadora,
inclusive como co-desenvolvedora dos protocolos locais
IBAMA-RJ, da primeira Área de Soltura e Monitoramento
de Animais Silvestres do Estado (em Rio Claro). Criadora
do Projeto Felinos, método de manejo populacional de
colônias de gatos, em espaços públicos e privados, pelo
método CED (captura, esterilização e devolução), com
certificado de curso pela The Humane Society Of The
United States. Em defesa dos animais atua também como
palestrante, monitora de projetos, consultora e
voluntária com múltiplas abordagens. Foi empresária por
12 anos no setor de varejo.cida@reestruturacao.com.br


