
 

PROGRAMA 

PROGRAMA FORMATIVO CON ACREDITACIÓN RTTP PARA PERSOAL
DE XESTIÓN DE TRANSFERENCIA E PERSOAL INVESTIGADOR

Curso online:

Transferencia e
comercialización
nas Ciencias Sociais,
Artes e Humanidades
Do 24 ao 28 de outubro de 2022

Organiza  

Contido

 

Este curso ten como obxectivo dotar ao persoal de xestión de 
transferencia de tecnoloxía e ao persoal investigador, de ferramentas 
prácticas para producir impacto nas Ciencias Sociais, as Artes e as 
Humanidades. Ao centrarse en diferentes casos prácticos e traballar en 
grupos, as persoas participantes aprenderán as mellores estratexias para 
construír unha carteira de proxectos de valorización e comercialización 
sostible, identificar os mellores modelos de negocio, así coma os 
mecanismos de protección da propiedade intelectual máis axeitados para 
os resultados nos campos das Ciencias Sociais, Artes e Humanidades.

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

Axenda
• Luns 24 de outubro: Definición da carteira de proxectos

• Martes 25 de outubro: Teoría do cambio

• Mércores 26 de outubro: Tipoloxía de acordos de transferencia

• Xoves 27 de outubro: Arquitectura dos acordos de transferencia

• Venres 28 de outubro: Pensando coma un stakeholder

* O curso será impartido integramente en inglés  



Horario

Número de prazas

De 10:00 a 13:00 h

Persoal de xestión de transferencia: 15
Persoal investigador: 15

Contacto

Inscrición

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

Ata o día 18 de outubro ás 13:00 h a través do formulario dispoñible 
na web do programa

Acreditación e certificación
para persoal de xestión de transferencia

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
 

Britta C Wyatt 
Consultora de xestión

Britta lidera a liña de servizos de estratexia de innovación de 
Oxentia e ten experiencia en investimento en fases temperás, 
análise de negocio e estratexia.

En 2013 uniuse ao equipo de consultoría de Oxentia, onde apoia a 
universidades, gobernos e clientes do sector privado na creación de 
capacidades e na identificación, desenvolvemento e posta en 
marcha de procesos de innovación.

Como consultora de xestión , o seu papel inclúe:

Asesorar no proceso de comercialización de resultados da 
I+D+i, mediante servizos personalizados, como avaliacións de 
IP, investigación de mercados e desenvolvemento de negocios 
internacionais.

Colaborar con organizacións no deseño, implementación e 
avaliación de programas e procesos de intercambio de 
coñecemento, a través de actividades como: estudos de 
benchmarking, revisións de mellores prácticas, revisións de 
ecosistemas de innovación, avaliacións de impacto, 
planificación empresarial e estratexia de educación superior.

Formar e orientar a innovadores e a persoal de xestión da 
transferencia en temas relacionados coa comercialización de 
tecnoloxías, o emprendemento e a innovación.

Antes de unirse a Oxentia traballou como consultora de 
desenvolvemento de negocio no Centro Nacional de Investigación 
Dixital (NDRC) de Irlanda, axente investigador e acelerador de 
proxectos en fases temperás. Ademais, ten unha licenciatura en 
Administración de Empresas pola Universidade de Denison e un 
máster en Administración de Empresas pola Universidade de New 
Hampshire (Estados Unidos). Cabe destacar tamén que conta co 
certificado Prince2.
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 Dr Bruno Reynolds
Consultor Xerente, Oxentia Ltd

Bruno cofundou Triple Helix Technologies (THT), unha empresa que 
xestiona as oportunidades de negocio e de desenvolvemento da IP, 
ademais de colaborar con universidades e institutos de 
investigación en Lisboa, Portugal. 

Bruno traballou para clientes académicos e corporativos en todas as 
áreas tecnolóxicas e actualmente dirixe un equipo de consultores 
que ofrecen servizos de IP e comercialización para a Universidade 
de Cranfield. Este traballo implicou o desenvolvemento dun sistema 
de xestión da innovación e a prestación de servizos ao longo da 
cadea de valor da transferencia de tecnoloxía; identificar novas 
invencións, realizar a due diligence sobre a propiedade intelectual e 
as necesidades do mercado, xestionar servizos de patentes, 
identificar e involucrar a potenciais licenciatarios, negociar e 
formalizar acordos de licenza.

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 protección, rexistro de 
marcas comerciais, litixios e liberdade de operacións. Antes de 
traballar na transferencia de tecnoloxía, Bruno foi investigador 
posdoutoral na Universidade de Oxford. Ten un máster en 
Neurociencias pola UCL, un MBA pola Universidade Católica 
Portuguesa e a Universidade Nova de Lisboa, e un Doutorado pola 
Universidade de Cambridge.

Mark Mann
Consultor Asociado

Mark Mann é actualmente director xeral de dúas empresas que 
prestan servizos de innovación estratéxica; a súa oferta engloba a 
formación, o desenvolvemento de políticas de innovación e a 
xestión do impacto e están especializadas no campo das ciencias 
sociais, artes e humanidades. Da súa traxectoria profesional neste 
ámbito disciplinar cabe destacar ademais que ostentou a dirección 
da área de transferencia de coñecemento e creación de empresas 
na Oficina de Transferencia de Tecnoloxía (TTO) da Universidade de 
Oxford: Oxford University Innovation Ltd (OUI).
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Irene Dal Poz
Xefa de Estratexia de Impacto

Irene ten formación en investigación académica e experiencia 
profesional traballando para oficinas gobernamentais en diferentes 
países. En Oxentia lidera a entrega de programas de xestión da 
innovación, así como o desenvolvemento de novos cursos para 
satisfacer mellor os requisitos en evolución dos profesionais da 
transferencia de tecnoloxía.

Antes de incorporarse a Oxentia, Irene foi Bolseira de Carreira Inicial 
no Instituto de Estudos Avanzados da Universidade de Warwick, 
onde desenvolveu un importante proxecto de investigación 
interdisciplinar sobre a cidadanía. Antes diso, Irene traballou como 
Junior Policy Officer para Unioncamere del Veneto (unha axencia 
gobernamental con sede en Bruxelas especializada en 
desenvolvemento de proxectos aliñados coas políticas da UE) e 
para Openpolis (unha ONG en Roma centrada na análise de datos 
abertos).

Irene ten un doutoramento conxunto en Filosofía pola Universidade 
de Monash e a Universidade de Warwick.
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O seu portfolio de clientes inclúe un amplo número de 
universidades europeas como, por exemplo: Kent, Bristol, York, 
Surrey, Sussex, Cardiff, Exeter, UCL, Pantheon Sorbonne ou a 
Universidade Carolina de Praga. Para estas entidades liderou a 
posta en marcha de novos servizos baseados en capacidades de 
investigación, así como proxectos relacionados coa xeración de 
impacto.


