
 

PROGRAMA 

PROGRAMA FORMATIVO CON ACREDITACIÓN RTTP
PARA PERSOAL DE XESTIÓN DE TRANSFERENCIA

Curso online:

Comercialización de
software e know-how
dixital
Do 25 ao 29 de abril de 2022

Organiza  

Contido

 Curso deseñado para persoal de xestión de transferencia que estea a 
traballar en áreas clave como a comercialización de software, na que os 
diferentes enfoques dos dereitos de propiedade intelectual/industrial e as 
rutas ao mercado sexan precisas recorrentemente

Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
en colaboración coa Fundación Barrié

Axenda

• Día 1: Introdución ao software

• Día 2: Due diligence e código aberto

• Día 3: Licenzas, prezos e investigación de mercado

• Día 4: Modelos de negocio, valoración e captación de fondos

• Día 5: Exercicio de software médico e estudo de casos

software know-how



Horario

Número de prazas

De 10:00 a 13:00 h

30

Contacto

Inscrición

981 957 012
programacion.centros.gain@xunta.gal

Ata o día 20 de abril ás 13.00 h a través do formulario dispoñible na 
web do programa

Acreditación e certificación

Este curso está acreditado por Alliance of Technology Transfer 
Professionals (ATTP) e proporciona 15 puntos para a obtención da 
acreditación Registered Technology Transfer Professional (RTTP)
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Biografías das persoas formadoras
 

Gaelle Coullon
Consultora de xestión

Gaelle ten formación en ciencias da vida e está especializada na 
avaliación de tecnoloxías, realización de estudos de mercado, na 
xestión de programas de innovación e no deseño de programas de 
formación. Foi investigadora posdoutoral en neurociencia na 
Universidade de Oxford, antes de incorporarse a Oxentia en marzo 
de 2016.

Como consultora o seu papel inclúe:

Asesorar a universidades e a persoal investigador de todo o 
mundo a desenvolver capacidades para a innovación e o 
emprendemento. 

Realizar avaliacións de mercado, revisións de carteiras de IP e 
innovación, así como análises benchmarking para clientes de 
diversos sectores e industrias. 

Xestionar programas de innovación para emprendedores.

Formar nas áreas de transferencia de tecnoloxía e 
comercialización de software.

Richard Johnson 
Consultor   

Richard ten formación en ciencias da vida e está especializado en 
avaliacións de mercado e IP, en comercialización de tecnoloxías e no 
deseño de programas de formación en avaliación de tecnoloxías. Foi 
consultor científico no sector do petróleo e do gas, antes de 
incorporarse a Oxentia en marzo de 2018.

Como consultor o seu papel inclúe:

Asesorar a universidades, corporacións e fundacións na 
comercialización de
tecnoloxías en fase inicial.

Realizar avaliacións e desenvolvemento de sistemas de xestión 
da innovación.
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Janice Ng
Consultora senior

Janice está especializada en avaliación e exploración tecnolóxica, 
valoración de empresas, estratexia da IP e xestión de produtos.

Uniuse a Oxentia en agosto de 2018 e asesora aos clientes en 
desenvolvemento e expansión de negocio mediante a xestión global 
da innovación e a comercialización de tecnoloxías, especialmente en 
mercados e economías emerxentes. 

Como consultora senior o seu papel inclúe:

Asesorar en comercialización de tecnoloxías, avaliación e 
estratexia de IP, análise de mercados internacionais, así como 
en proxectos de estratexia e desenvolvemento empresarial. O 
seu coñecemento sectorial abrangue ámbitos diversos como a 
biotecnoloxía, o sector farmacéutico, a enxeñaría e os bens de 
consumo.

Formar en comercialización de tecnoloxías, avaliación e 
definición de estratexia da IP, emprendemento, modelos de 
negocio e avaliación do mercado internacional.

Antes de unirse a Oxentia, traballou como xestora de 
comercialización de tecnoloxía en PlaTCOM Ventures, a plataforma 
nacional de comercialización de tecnoloxía de Malasia, onde 
facilitou a comercialización de novas tecnoloxías e proporcionou 
apoios estratéxicos a pemes e empresas de nova creación en 
planificación empresarial, desenvolvemento de produtos, 
mercadotecnia e marca. Ademais, ten traballado nunha ampla gama 
de sectores empresariais, aínda que conta con maior experiencia 
nas industrias das ciencias da vida e da biotecnoloxía. 

Previamente a esta etapa, foi xestora de produtos de biotecnoloxía 
en Horizon Discovery en Cambridge (Reino Unido). Nesta etapa 
asumiu proxectos de desenvolvemento e de lanzamento de 
produto, liderando a definición da estratexia de marketing para 
Europa, Estados Unidos e Canadá, Asia e Australia. Un aspecto 
crucial do seu traballo foi conseguir colaboracións de investigación 
con líderes de opinión clave nas industrias farmacéutica e de 
biotecnoloxía.
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Ivana Balkan
Consultora

Ivana está especializada no desenvolvemento e implementación de 
solucións dixitais para o sector público e privado como por exemplo: 
o desenvolvemento e implantación de plataformas de formación en 
liña para universidades e start-ups de e-learning, así coma na  
implantación de plataformas loxísticas.

Conta con experiencia na dinamización de ecosistemas start-ups 
tecnolóxicas no Reino Unido onde participa en actividades de 
desenvolvemento de programas de aceleración, organización de 
hackathons, etc.

Sarah Allison
Consultora senior

Sara asesora a universidades de todo o mundo en procesos de 
comercialización de tecnoloxías, para o que realiza: avaliacións da 
IP, estudos de mercado, confección de perfís tecnolóxicos, deseño 
de modelos de negocio e avaliación e racionalizacións de carteiras 
tecnolóxicas. A nivel sectorial a súa experiencia abrangue sectores 
diversos como, por exemplo: os dispositivos médicos, as ciencias da 
vida, a nanotecnoloxía e a industria farmacéutica.

Como consultora senior, o seu papel inclúe:

Avaliación e selección de proxectos de I+D con alto potencial 
comercial para a súa financiación a través de programas de proba 
de concepto.

Análise e definición de políticas e instrumentos de apoio a 
innovación no sector académico.

Formar a clientes do sector público e privado en 
comercialización de tecnoloxías, estratexia da IP, revisión de 
carteiras tecnolóxicas, xestión da innovación, avaliacións de 
mercado e estratexia de comercialización.

Deseñar programas formativos e impartir formación para 
persoal investigador posdoutoral en comercialización de 
tecnoloxías, estratexia da IP e comunicación científica.
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