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TALKS (via salas da 
RNP e ZOOM 

LIVES (via 
Instagram do 
CRITT 

MINI 
CURSOS WORKSHOPS 

 

 

Sistemas de Saúde: 
Tipologia, 
Desempenho e 
Mudança 

 Covid-19: 
manifestações 
clínicas dessa 
nova doença  

Registro de 
marcas na 
prática 

Workshop 
Como inovar 
em pequenos 
negócios 

 Modelo de Negócio 
para startups - Lean 
Canvas  

 Isolamento e 
Covid-19 em Juiz 
de Fora  

 Sistemas de 
saúde e 
inovação em 
saúde 

Workshop 
Proteção de 
Dados 
Individuais 

Criatividade: soluções 
em serviços 
educacionais e da 
saúde  

Projeções 
estatísticas da 
Covid-19 em Juiz 
de Fora  

Como inovar? 
Workshop 
Design de 
serviços 

 Criatividade: soluções 
em serviços 
educacionais e da 
saúde  

Importância das 
marcas e patentes 
pra empresa 

 Soft Skill 
Convivência 
Harmonica E 
Seus Reflexos 
Nas 
Organizações 

Workshop - 
Oportunidades 
de fomento e 
financiamento 
para startups 

Ciência, Inovação e 
Desenv. Regional: 
persp. para a Mata 
Mineira e Campo das 
Vertentes 

Covid-19: 
manifestações 
clínicas dessa 
nova doença  

Aplicação 
Financeira Para 
Iniciantes 

  

 Criatividade no setor 
público: soluções em 
serviços educacionais 
e da saúde 

Marketing Digital 
em tempos de 
crise 

Introdução ao BI 
(business 
intelligence) com 
microsoft excel   

Mesa Redonda: 
Perspectivas Pós-
Covid19 Para O 
Ecossistema De 
Startups 

Gestão de 
pessoas em 
tempos de crise  

Desenvolvimento 
regional balanço 
e perspectivas 
para a mata 
mineira   

Relac. digital sem 
perder a id. emocional: 
Principais tendências 
tec. para o atend. ao 
cliente  

Gestão Financeira 
em tempos de 
crise 

Fundamentos de 
manufatura 
aditiva 
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Serviços de Entret. e 
Tur. em JF: 
estratégias para o pós-
Covid  

Saúde Financeira 
na Quarentena 

Uma 
comparação de 
trajetórias e 
politicas de 
desenvolvimento 
no brasil, índia e 
china   

Líder de Pessoas 
Empoderamento 
Feminino  

Sistemas de 
produção 
sustentável: 
aumentando os 
lucros e 
produzindo com 
responsabilidade   

 Painel Data Science 
para Negócios  

Ecossistemas de 
Inovação 

  
  

Palestra sobre 
Métodos de Design 
para Inovação 

Os municípios e o 
enfrentamento da 
COVID19 

    

O atual sistema de 
patentes vai impedir 
que os medicamentos 
para enfrentamento da 
COVID salvem vidas? 

 Marketing de 
Conteúdo para 
impulsionar 
vendas 

    

Transferência de 
Tecnologia: A relação 
Universidade-
Empresa. 

Como a UFJF 
pode ajudar a 
sociedade? 

    

UFJF: Inovações para 
o enfrentamento à 
COVID19 

"SmartCities: 
como tornar 
cidades e 
empresas mais 
inteligentes"?      

Estratégias 
operacionais: como 
otimizar processos de 
produção nas 
empresas? 

Business 
Inteligence e uso 
de dados para 
melhorar produtos 
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 Impactos psicológicos 
da pandemia no 
mundo do trabalho 

Patentes: o que é, 
como obter, como 
afeta sua vida e 
seus negócios?     

Inovação e 
Desenvolvimento na 
Mata Mineira e Campo 
das Vertentes 

 Aceleração 
Corporativa como 
forma de conectar 
startups às 
grandes empresas     

Design Thinking na 
Prática 

 Business 
Intelligence e uso 
de dados para 
melhorar produtos 
/serviços     

FASTEN VITA: uma 
rede de cooperação 
entre as universidades 
para combate à 
COVID19 

 Qualidade de vida 
e significado do 
trabalho 

    

Mercado Sustentável: 
inovação na prática do 
empreendedorismo 
consciente  

Lançamento do 
Edital Parcerias 
em Inovação 
Aberta      

Inovação em Saúde a 
partir da interação 
universidade, empresa 
e hospitais : a 
experiência do do 
Instituto de 
Investigação e 
Inovação em Saúde 
do Porto (i3S). 

 Da Pesquisa à 
Empresa 

    

Proteção de dados 
pessoais: o direito não 
é o adversário. 

Planejamento 
Estratégico e 
Gestão da Vida     

A figura do investidor-
anjo: afinal, há 
tributação ou não 
sobre o investimento 
na startup? 

Edtechs e o futuro 
de educação 
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Sobrevivendo na 
pandemia: reflexões 
sobre modelos de 
gestão na abordagem 
sistêmica 

 Técnicas de 
Negociação 

    

Saúde e Poder: a 
Guerra das Vacinas 

 Importância das 
marcas e patentes 
pra empresas     

Capacitação em 
tempos de covid 19       

 


