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Resumo da Proposta:
Uma série mensal de nove Workshops com participação de pesquisadores e estudantes do Centro de Informática com
empreendedores do ecossistema do Porto Digital com o objetivo de disseminar a cultura de inovação tecnológica via o
fomento à criação de startups/spinoffs e transferência tecnológica. Cada workshop será um Techspin, formatado para
ser composto por palestras sobre Open Innovation, apresentação de resultados de pesquisas e tecnologias desenvolvidas
no Centro de Informática e uma rodada de design thinking para co-criação entre pesquisador e empreendedor de novos
negócios, produtos e serviços baseados nas tecnologias apresentadas. Cada workshop será precedido de uma fase
preparatória que irá envolver levantamento de empresas alinhadas com a tecnologia, alinhamento com os parceiros,
organização e execução do workshop e gestão do portifólio de tecnologias. Este portifólio será organizado a partir de
uma curadoria de tecnologias desenvolvidas a partir de resultados de pesquisas com nível de maturidade para
transferência.

Objetivo Geral:
Aproximar, de maneira prática e utilizando um linguagem comum de Inovação Aberta, empreendedores do ecossistema
do Porto Digital e pesquisadores e estudantes do Centro de Informática da UFPE.

Objetivos Específicos:
Construção de um modelo de Techspin que seja dinâmico, prático, esclarecedor e que permita a construção de
conceitos de novos negócios, produtos e serviços inovadores baseados em resultados de pesquisa de um portifólio de
inovação do CIn - UFPE
Organização em um Portifólio de Inovação com resultados de pesquisa do CIn - UFPE
Execução de uma série de workshops do tipo Techspin a serem realizados no CIn - UFPE, Porto Digital (Recife e Caruaru)
e Softex Recife com a participação de empreendedores, pesquisadores e estudantes da UFPE.
Coletar subsídios para propor modelos de disciplinas de extensão com foco no ensino de inovação de base tecnológica.

