
 

A Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, en colaboración coa 
Fundación Barrié, organiza unha nova edición do curso «Transferencia de 
coñecemento e interacción co Sistema de I+D+i». Esta actividade enmárcase no 
Programa Ignicia Transferencia de Coñecemento, nas actuacións orientadas a 
impulsar o desenvolvemento profesional dos investigadores e investigadoras dos 
centros de coñecemento do Sistema Galego de i+D+i en aspectos relacionados 
coa comercialización de resultados da i+D.

Este curso, de carácter gratuíto, está dirixido a persoal investigador posdoutoral, 
a investigadores/as contratados/as con cargo a proxectos de Universidades e 
Organismos Públicos de Investigación, así como a investigadores/as e 
tecnólogos/as dos Centros Tecnolóxicos. O seu obxectivo é introducir ao persoal 
investigador nas bases da transferencia de coñecemento e a comercialización de 
resultados da I+D, ademais de contribuír ao desenvolvemento das seguintes 
capacidades: comprensión do valor da innovación e da investigación traslacional 
académica, as habilidades para presentar a investigación e conectar coa industria, 
e as estratexias para mellorar a produtividade da innovación nun entorno 
académico.

Cunha duración total de 36 horas, distribuidas en 12 sesións de 3 horas cada 
unha, o curso desenvolverase entre o 29 de setembro e o 15 de decembro de 
2021 en horario de 10:00 h a 13:00 h. O programa de contidos estrutúrase en 3 
módulos que serán impartidos integramente en inglés: «Fundamentos sobre 
transferencia de coñecemento» (15 horas), «Comunicación e presentación da 
investigación» (9 horas) e «Ecosistema de innovación, impacto e colaboración» 
(12 horas).       

PROGRAMA 

DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL DE PERSOAL INVESTIGADOR

Curso online:

Transferencia de
coñecemento
e interacción co
Sistema de I+D+i
Setembro, outubro, novembro e decembro de 2021



Organiza
 

Contido

 

Fundamentos sobre transferencia de coñecemento:

/  Comunicando a proposta de valor
/  Visión xeral do proceso de comercialización
/  A importancia de establecer a propiedade IP
/  Comprensión do valor de diferentes formas de IP
/  Proceso de patentes
/  Como realizar a due diligence IP
/  Como determinar unha ruta adecuada ao mercado
  Cando anter a infor a i n onfiden ial e ando divulgar

/  Niveis de preparación tecnolóxica
  apel do finan ia ento trasla ional no ris o do seu pro e to

/  Como realizar investigacións de mercado e competidores
/  Habilidades de negociación

Comunicación e presentación da investigación:

/  O valor de comunicar a investigación
/  Barreiras para a comunicación investigadora
/  Consellos e ferramentas prácticas
/  Como preparar un “pitch” curto
/  Comunicación escrita e verbal

Ecosistema de innovación, impacto e colaboración:

/  Comprensión da innovación social e do emprendemento social
/  A importancia de ter un impacto social
/  Aproveitando o ecosistema de apoio
/  Colaborando dentro e fóra do teu ecosistema
/  Comprensión de contratos e datos en investigación e colaboración

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

* O contido será impartido  
   íntegramente en inglés.
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Axenda

29.SET

6.OUT

13.OUT

20.OUT

27.OUT

3.NOV

10.NOV

17.NOV

24.NOV

1.DEC

9.DEC

15.DEC

11

22
33

Módulo 1. Fundamentos sobre transferencia de coñecemento:
      

Sesión 1: Proceso de comercialización   29.SET

Sesión 2: IP Propiedade intelectual   6.OUT

Sesión 3: Investigación de mercados   13.OUT

Sesión 4: O camiño cara á comercialización (1ª parte) 

Sesión 5: O camiño cara á comercialización (2ª parte) 

Módulo 2. Comunicación e presentación da investigación:

Sesión 1: Ferramentas e consellos para comunicar a investigación

Sesión 2: Como realizar unha presentación sobre a investigación

Sesión 3: Presentación da súa investigación

Módulo 3. Ecosistema de innovación, impacto e colaboración:
      

Sesión 1: Interacción co ecosistema de innovación da universidade   24.NOV

Sesión 2: Como xestionar colaboracións de éxito   1.DEC

Sesión 3: Estratexias para xerar impacto a partir da investigación universitaria  

Sesión 4: Aspectos contractuais, legais e de xestión de datos na investigación 

e innovación

Requisitos de participación

Investigadores/as posdoutorais, investigadores/as contratados/as con cargo a 
proxectos en Universidades e Organismos Públicos de Investigación

Investigadores/as e tecnólogos/as en Centros Tecnolóxicos

Acreditar un nivel mínimo de inglés B2
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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 23 de setembro ás 20.00 h
a través do formulario dispoñible na web do programa

As prazas completaranse por orde de inscrición
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Biografías dos formadores
 

Dr Bruno Reynolds
Consultor Xerente, Oxentia Ltd

Bruno co fundou Triple Helix Technologies (THT), unha empresa 
que xestiona as oportunidades de IP e de desenvolvemento de 
negocios para universidades e institutos de investigación en Lisboa, 
Portugal. No seu papel actual en Oxentia, Bruno traballou para 
clientes académicos e corporativos en todas as áreas tecnolóxicas. 
Bruno xestiona actualmente un equipo de consultores que ofrecen 
servi os de  e o er iali a i n para a Universidade de Cranfield  
Este traballo implicou o desenvolvemento de novo dun sistema de 
xestión da innovación e a prestación de servizos ao longo da cadea 
de valor da transferen ia de te nolo ía  identifi a i n de novas 
invencións, realización da due diligence sobre a IP e as necesidades 
do er ado  esti n de servi os de patentes  identifi a i n e 
atracción de potenciais licenciatarios, e negociar e concluír ofertas 
de licenzas. O traballo de Bruno para clientes corporativos incluíu a 
impartición de formación sobre dereitos de IP e asesoramento 
sobre estratexias de IP para as empresas que pretenden acceder 
aos mercados europeos, cubrindo; oportunidades sen licenza, 
rexistro de marcas comerciais, liberdade de operacións e 
infraccións. Antes de traballar na transferencia de tecnoloxía, Bruno 
foi investigador pos doutoral na Universidade de Oxford. Ten un 
mestrado en Neurociencias pola UCL, un MBA pola Universidade 
Católica Portuguesa e a Universidade Nova de Lisboa e un 
doutoramento pola Universidade de Cambridge.

Dr Michael Mbogoro 
Consultor Xerente, Oxentia Ltd

Michael ten experiencia en consultoría centrada nas novas 
tecnoloxías nos sectores químico e materiais. En Oxentia, Michael 
está involucrado en todos os aspectos de KEC, onde ten unha 
ampla experiencia no desenvolvemento de estratexias de ruta ao 
mercado e apoio ás actividades traslacionais. Michael tamén estivo 
involucrado no deseño e desenvolvemento de centros de 
emprendemento e asociacións de transferencia de tecnoloxía con 
organizacións de Europa e América Latina. Michael ten un mestrado 
en química biolóxica e un doutoramento en física e electroquímica 
pola Universidade de Warwick. A súa experiencia profesional 
comezou cun posto de doutoramento no que a súa investigación 
abarcou áreas tan diversas como a química medicinal, ambiental e 
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Dr Richard Johnson 
Consultor Senior, Oxentia Ltd

Richard ofrece asesoramento e soporte práctico en comercialización 
de tecnoloxía, avaliación de mercado e IP, xestión da 
comercialización, así como formación e orientación en avaliación e 
xestión de tecnoloxías. Axudou a universidades, corporacións e 
fundacións a comercializar tecnoloxías en fase inicial e avaliou e 
desenvolveu sistemas de xestión da innovación. Uniuse a Oxentia en 
marzo de 2018 e é licenciado en Microbioloxía e Viroloxía pola 
Universidade de Warwick e doutorado en Microbioloxía Ambiental 
pola Universidade de Essex. O seu doutoramento centrouse na 
biorremediación das augas residuais procedentes da minería de 
areas petrolíferas. Despois do seu doutoramento, traballou nun 
proxecto pos doutoral de seguimento de fondos como proba de 
concepto para patentar e comercializar a súa investigación de 
doutoramento e dirixiu unha avaliación da súa comercialización 
mentres traballaba, máis tarde, na industria.

Antes de unirse a Oxentia, Richard traballou para unha empresa de 
onsultoría ientífi a ue presta a servi os a nivel interna ional ao 

sector do petróleo e gas. Como parte disto, traballou con grandes 
compañías de petróleo e gas, compañías petroleiras independentes e 
na ionais  e e presas uí i as espe iali adas en stados Unidos  
Brasil, Trinidade e Tobago, Reino Unido, Dinamarca, Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudita, Malaisia, Brunei e Australia. Xestionou un proxecto 
industrial conxunto para desenvolver un modelo de software para 
predicir o crecemento microbiano nos depósitos de petróleo. Isto o 
fi o unto on pro e tos operativos e o desenvolve ento e 
comercialización de ensaios micro biolóxicos moleculares (usando 

C  e se uen ia i n de  de nova era i n  para dete tar e 
uantifi ar i roorganis os  tra allando on e uipos de 

desenvolvemento internos e avaliando oportunidades tecnolóxicas 
externas.

física. Este traballo foi seguido por un período de consultoría de 
xestión onde Michael apoiou a grandes multinacionais dos 
se tores de produtos uí i os  ateriais e ali entos para us ar 
e incorporar novas tecnoloxías na súa carteira. Como resultado, 
Michael ten experiencia en levar novas tecnoloxías a novos 

er ados  s reas espe ífi as de espe iali a i n in l en 
exploración, mapeado e validación de novas tecnoloxías e axuda a 
emprendedores en fase inicial con apoio á entrada no mercado e 
apta i n de fondos  i ael é un for ador e peri entado ue 

ofrece cursos de desenvolvemento profesional sobre actividades 
relacionadas coa comercialización para business developers e 
emprendedores.
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Dr Lauren Sosdian  
Consultora, Oxentia Ltd

Antes de unirse a Oxentia , Lauren traballou nunha aceleradora de 
investigación, Translating Research at Melbourne (TRaM), con sede 
na Universidade de Melbourne. A través do seu traballo en TRaM, 
Lauren ten experiencia xestionando un programa de formación en 
desenvolvemento profesional para académicos, explorando a 
posibilidade de licenciar as súas tecnoloxías de investigación ou de 
crear empresas derivadas. En concreto, a súa especialidade é a 
o uni a i n ientífi a e a rea i n e i parti i n de talleres para 
ientífi os para ue as dis usi ns so re a s a investiga i n e o seu 

potencial comercial sexan accesibles a públicos non especializados. 
Antes de TRaM, Lauren completou un doutoramento en 
biomecánica na Universidade de Melbourne. Xunto ao seu 
doutora ento  a e perien ia en o uni a i n ientífi a de Lauren 
o e ou o o finalista no Con urso de ese de  inutos de 

 Con ase na for a da s a presenta i n  foi invitada a 
organizar talleres para os participantes de 2017 e a actuar como 

uí  do Con urso  a én foi invitada a o a oller un progra a 
ientífi o de radio lo al despois de ser entrevistada on é ito so re 

a súa propia investigación de doutoramento. Lauren ten un 
mestrado en Enxeñaría Biomédica pola Universidade de Oxford e 
unha licenciatura en ciencias en Bioenxeñaría pola Universidade de 
Cle son  nos stados Unidos  Lauren é e perta en tra allar entre 
culturas, habendo vivido, traballado e estudado en Estados Unidos, 
Europa e Australia.
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Dr Sarah Allison  
Consultora, Oxentia Ltd

ntes de unirse a entia  ara  tra allou na Universidade de 
dne  o o investigadora senior e  ao es o te po  na 

administración da universidade como asesora de subvencións e 
finan ia ento  ende ue se uniu a entia  ara  prestou apoio a 
universidades e investigadores nas áreas da panorámica da IP, 
revisión de carteiras, xestión da innovación, avaliacións de mercado 
e estratexia de comercialización. 

n entia  ara  i partiu talleres de o uni a i n para 
investigadores académicos, tirando das súas experiencias como 
investigadora e asesora de su ven i ns e finan ia ento  utros 
proxectos seleccionados de Oxentia inclúen o apoio á 
comercialización de tecnoloxía na Universidade do Oeste de 



Inglaterra (UWE Bristol) e a racionalización da carteira dunha 
universidade con sede en Kuwait. Sarah tamén ten puntos fortes na 
formación e orientación, así como na construción de relacións de 
colaboración fortes.

Ademais dunha década de experiencia en investigación, recollida de 
datos e análise de información, Sarah é formadora asociada do 
Trinity College de Londres e fundadora do seu propio negocio de 
cuarteto de cordas. Sarah completou o seu mestrado no Imperial 
College de Londres e é doutora en filosofía pola Universidade de 
Oxford.
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