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PARQUE CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO DA PUCRS 

FACULDADE DE 
ENGENHARIA DA PUCRS 

Cultura	  da	  Inovação	  

Cultura	  do	  Empreendedorismo	  



Visão	  Geral	  da	  PUCRS	  

Cursos	  de	  Graduação:	  mais	  de	  50	  
Especializações	  (Lato	  Sensu):	  mais	  de	  100	  

Pós-‐Graduação	  (Stricto	  Sensu):	  45	  
	  

Estudantes	  Graduação:	  mais	  de	  25mil	  
Estudantes	  Pós-‐Graduação:	  mais	  de	  5	  mil	  

	  
Professores:	  cerca	  de	  1.5	  mil	  	  

(90%	  mestres	  ou	  doutores)	  
Funcionários:	  cerca	  de	  5	  mil	  
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PUCRS	  –	  FENG	  -‐	  TECNOPUC	  
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FACULDADE	  DE	  ENGENHARIA	  
Status	  2015…	  	  

	  

CURSOS	  DE	  GRADUAÇÃO	  	   	   	   	  ~	  4000	  
	  Engenharia	  Civil	  	   	   	   	   	  1034	  
	  Engenharia	  Mecânica	  	   	   	   	  658	  
	  Engenharia	  Elétrica	  	   	   	   	  508	  
	  Engenharia	  Química	  	   	   	   	  391	  
	  Engenharia	  de	  Controle	  e	  Automação	  	  	   	  387	  
	  Engenharia	  de	  Produção	   	   	   	  612	  
	  Engenharia	  de	  Computação	   	   	   	  323	  

	  

PROGRAMAS	  DE	  PÓS-‐GRADUAÇÃO 	   	  ~	  170	  
	  Engenharia	  de	  Materiais 	   	   	  132	  
	  Engenharia	  Elétrica	  	  	   	   	   	  36	  

	  

PROFESSORES 	   	   	   	   	  112	  	  	  (~50%	  DE)	  
	  

LABORATÓRIOS	  E	  CENTROS	  DE	  PESQUISA 	   	  33	  

7	  

2	  



Inaugurado	  em	  2003	  
80	  mil	  m2	  de	  área	  construída	  
124	  operações	  
Mais	  de	  6.000	  pessoas	  envolvidas	  
2.800	  visitantes	  em	  2014	  

Quatro	  áreas	  principais	  
Tecnologia	  da	  Informação	  e	  Comunicação	  

Energia	  e	  Meio	  Ambiente	  
Ciências	  da	  Vida	  
Indústria	  Cria`va	  
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Status	  em	  2003...	  

Ecossistema de Inovação  



Status	  em	  2015...	  

Ecossistema de Inovação  



Oferta	  de	  valor	  

Geração	  de	  conhecimento	  

Fomento	  ao	  empreendedorismo	  e	  à	  inovação	  
	  

Relacionamento	  qualificado	  

Transferência	  de	  tecnologia	  
	  

Geração	  de	  riqueza,	  emprego	  e	  renda	  
	  



Oferta	  de	  valor	  
Geração	  de	  conhecimento	  

+	  10	  unidades	  acadêmicas	  envolvidas	  

+	  15	  estruturas	  de	  pesquisa	  envolvidas	  

+	  150	  projetos	  de	  PD&I	  

+	  100	  pesquisadores	  envolvidos	  

+	  500	  bolsas	  de	  graduação	  e	  pós-‐graduação	  

	  

	  



Oferta	  de	  valor	  
Geração	  de	  conhecimento	  

Projeto	  –	  Aceleração	  de	  Sinergias	  
Iden`ficação	  do	  CONHECIMENTO:	  CAPACIDADES	  E	  DEMANDAS	  

K1 K2 
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Oferta	  de	  valor	  
Fomento	  ao	  empreendedorismo	  e	  à	  inovação	  

	  
RAIAR:	  Startup	  Garagem	  
RAIAR:	  Café	  do	  Pé-‐direito	  
NAGI:	  Ciclo	  da	  Inovação	  e	  Culturas	  da	  Inovação	  
AGE:	  Programa	  de	  Aceleração	  de	  Empreendimentos	  
Núcleo	  Empreendedor:	  Torneiro	  Empreendedor	  
	  
	  
	  
	  
	  
RAIAR:	  Startup	  Garagem	  
•  Alunos	  da	  Faculdade	  de	  Engenharia	  
•  Par`ciparam	  do	  Torneio	  Empreendedor	  
•  Par`cipam	  do	  Programa	  StartUp	  Garagem	  da	  Incubadora	  Raiar	  
•  São	  finalistas	  do	  prêmio	  Santander	  Inovação	  e	  Empreendedorismo	  2014	  
	  



Oferta	  de	  valor	  
Fomento	  ao	  empreendedorismo	  e	  à	  inovação	  

	  

Foto	   CriaLab	  
Laboratório	  de	  CriaRvidade	  

FabLAB	  RAIAR	  
Laboratório	  de	  ProtoRpação	  e	  	  
Verificação	  de	  Conceitos	  
Projeto	  C&T	  2014	  

RAIAR	  
Café	  do	  Pé-‐Direito	  



Oferta	  de	  valor	  
Relacionamento	  qualificado	  

•  Parcerias	  nacionais	  e	  internacionais	  
•  Apoio	  a	  Projetos	  de	  Intercâmbio	  -‐	  estágios	  

•  BRAFITEC	  
•  CSF	  

•  Interações	  entre	  empresas	  e	  com	  a	  Universidade	  
•  Associações	  instaladas	  no	  parque	  
•  Ações	  de	  internacionalização	  (Culturas	  da	  Inovação)	  
•  Programas	  de	  capacitação	  de	  profissionais	  
•  Relação	  universidade	  –	  empresa	  –	  governo	  –	  sociedade	  	  
•  Visitas	  guiadas	  
•  Eventos	  diversos	  
•  Infraestrutura	  disponível	  no	  TECNOPUC	  e	  na	  PUCRS	  



Oferta	  de	  valor	  
Transferência	  de	  tecnologia	  

	  

109	  Patentes	  nacionais	  requeridas,	  1999	  à	  
50	  Patentes	  internacionais	  requeridas,	  2002	  à	  
24	  Protó`pos	  desenvolvidos	  



Oferta	  de	  valor	  
Geração	  de	  riqueza,	  emprego	  e	  renda	  

	  

•  124	  Operações	  

•  26	  Empresas	  instaladas	  na	  Incubadora	  RAIAR	  

•  10	  En`dades	  /	  Associações	  

•  +	  500	  estagiários	  diretos	  nas	  empresas	  

•  +	  100	  patentes	  

•  Mais	  de	  6.000	  pessoas	  envolvidas	  	  

•  30%	  mestres,	  10%	  doutores	  
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Oferta	  de	  valor	  
Geração	  de	  riqueza,	  emprego	  e	  renda	  

	  



Entre	  as	  principais	  razões	  à	  Acesso	  a	  Capital	  Intelectual	  



Projetos	  Especiais	  
	  	  	  	  	  Rede	  INOVAPUCRS	  
	  	  	  	  	  Living	  Labs:	  nova	  cultura	  



Global	  TECNOPUC	  -‐	  CriaNvidade,	  Inovação	  e	  Networking	  

Global	  TECNOPUC	  
Espaços	  de	  Networking	  e	  interação	  
Ambiente	  favorável	  à	  cria`vidade	  
Expansão	  do	  Crialab	  60m²	  →300m²	  
Projeto	  FINEP	  2010	  à	  2015	  
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Global	  TECNOPUC	  -‐	  CriaNvidade,	  Inovação	  e	  Networking	  



Global	  TECNOPUC	  -‐	  CriaNvidade,	  Inovação	  e	  Networking	  



InsNtuto	  do	  Petróleo	  e	  Recursos	  Naturais	  

Parceria	  PETROBRAS	  
Centro	  de	  Excelência	  2012	  	  



Condomínio	  INOVAPUCRS	  –	  aceleração	  de	  empresas	  

Condomínio	  Inovapucrs	  
Transição	  gradual	  da	  RAIAR	  para	  o	  TECNOPUC	  
Consolidação	  da	  capacidade	  empresarial	  
Introdução	  efe`va	  de	  P&D	  
Projeto	  Secretaria	  C&T/RS	  2013	  à	  2015	  
	  

	  



TECNA	  –	  TECNOPUC	  Viamão	  

Centro	  Tecnológico	  Audiovisual	  do	  Estado	  
Projeto	  FINEP	  2013	  à	  2017	  



Programa	  de	  Capacitação	  em	  IOS	  



Internacionalização	  

•  Acesso	  a	  diversos	  ecossistemas	  de	  inovação	  
•  Intercâmbio	  de	  empreendedores	  (CONNECT)	  
•  Programa	  de	  SoXlanding	  (Pandorga	  e	  Globosense)	  
•  Missões	  internacionais	  
•  Evento	  Culturas	  da	  Inovação	  
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CURSOS	  DE	  ENGENHARIA	  à	  ...	  DISCIPLINARES	  
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Ações	  Transversais	  

Introdução	  à	  Engenharia	  
	  	  	  	  	  hands	  on	  e	  cultura	  empreendedora	  
“Disciplinas”	  de	  Projeto	  e	  Integração:	  em	  2	  níveis	  do	  curso	  
	  	  	  	  	  ID	  à	  Integração	  –	  Interação	  –	  foco	  –	  sinergia	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Laboratórios	  LabFAB	  
	  	  	  	  	  	  cria`vidade	  –	  proto`pação	  –	  design	  thinking	  
	  	  	  	  	  	  à	  suporte	  a	  projetos	  de	  curso	  
	  	  	  	  	  	  à	  acesso	  livre	  
Núcleo	  Empreendedor	  
	  	  	  	  	  	  Torneio	  Empreendedor	  	  	  
RAIAR	  Incubadora	  
	  	  	  	  	  Startup	  Garagem 	  	  
	  	  	  	  	  40	  a	  50%	  das	  empresas	  formadas	  por	  alunos	  engenharia	  
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Muito	  	  
Obrigado	  

Eduardo	  Giugliani,	  Dr.	  
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