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CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

A INOVA-UFPB dá um novo significado à Inovação na Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB. 

 

A Agência UFPB de Inovação tecnológica – INOVA-UFPB começou há alguns anos como 

um setor suplementar da Reitoria, sendo construída a partir de uma história ainda mais longa 

de pesquisa, inovação e crescimento. Em 2018, fomos eleitos no Brasil como a Instituição que 

mais obteve depósito de patentes junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial). Somos uma ponte que conecta a universidade ao setor privado e a sociedade, 

independentemente da distância; um fio condutor que oferta diversas tecnologias essenciais, 

necessárias para criar produtos, serviços e processos que em breve tornam a vida melhor para 

várias pessoas. 

Na INOVA-UFPB, as relações importam. 

 

Para nós, está claro: ninguém inova sozinho. Por isso, diálogo, empatia e integração são 

fundamentais. Nossas relações são construídas com base na confiança, reforçadas pela 

inovação, pela discrição e sustentadas pelo desempenho. Somos uma agência apaixonada pela 

inovação baseada nas tecnologias desenvolvidas pelos por nossos professores, alunos de pós-

graduação e graduação e técnico-administrativos.  
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Temos algumas respostas para os desafios que a sociedade enfrenta. 

 

Nós somos impulsionados pelo propósito de divulgar as tecnologias desenvolvidas na 

Universidade e protegidas pela INOVA-UFPB. Por isso, gostaríamos de apresentar nosso 

portfólio. Queremos utilizar sistematicamente nossas tecnologias para construir novas 

parcerias, acordos e contratos com empresas e instituições de diversas áreas, a fim de trazer 

melhorias para a sociedade. A inovação é o caminho mais promissor para alavancar o 

desenvolvimento econômico e social, trazendo crescimento sustentável para nossas indústrias, 

empresas e instituições. 

 

 

Agradecemos antecipadamente sua atenção. 

 

 

Profa. Dra. Melânia Lopes Cornélio 

Diretora de Transferência e Licenciamento Tecnologia - DTLT/INOVA/UFPB 

 

Iungue Estevam de Araujo Brandão 

José Bezerra Honório 

Agentes de Inovação de Transferência e Licenciamento de Tecnologia- 

DTLT/INOVA/UFPB 

 


