Contact
31 3303-0030 (Work)
cristiane@biominas.org.br

www.linkedin.com/in/
cristianetoledo (LinkedIn)

Top Skills
Open Innovation
Research and Development (R&D)
Life Sciences

Languages
Portuguese (Native or Bilingual)
French (Professional Working)
English (Full Professional)

Cristiane Toledo

Inovação, Biotecnologia, Empreendedorismo, Gestão de projetos
Belo Horizonte

Summary
Auxilio grandes empresas farmacêuticas a encontrar oportunidades
competitivas de negócios que atendam às suas estratégias de
inovação aberta. Coordeno e executo programas de aceleração
corporativa, prospecção e avaliação de novas tecnologias. Possuo
experiência trabalhando com instituições do setor público, como
Fiocruz e Ministério da Saúde, em programas de pré-aceleração.
Formação na área de genética humana e biologia molecular, hoje
apoio startups de base biotecnológica a aplicar seus conhecimentos
técnicos em modelos de negócios.

Certifications
Curso Coragem - Oratória e
Inteligência Emocional

Experience

Curso Avançado de Patentes

Biominas Brasil

Curso Poderes Especiais Negociação e Vendas

Honors-Awards
Honorable mention
Third place on the BH Biotech &
Digital Health Startup Weekend

2 years 7 months

Innovation Project Manager

October 2020 - Present (2 months)
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
Coordeno equipes internas para a boa execução de projetos, principalmente
no pilar Academy da empresa (plataforma de capacitação EAD voltada para

Best Education and Public
Engagement, Overgrad

o empreendedorismo científico). Auxilio na gestão de pessoas. Coordeno

Nominated for Best Integrated
Human Practices, Overgrad

de consultoria.

Golden Biobrick for best work

Innovation Project Manager

Publications
RGMa, RGMb and RGMc are
structural skeletal muscle proteins,
and RGMa promotes cellular
hypertrophy and miotube formation

programas de pré-aceleração de startups biotecnológicas e executo projetos

August 2019 - October 2020 (1 year 3 months)
Belo Horizonte Area, Brazil
Gestão de projetos e execução programas de pré-aceleração de startups
de base tecnológica para grandes empresas farmacêuticas e instituições
públicas, como Fiocruz e Ministério da Saúde. Realização de prospecção e
análise de novas tecnologias.

Analista de Empreendedorismo

May 2018 - August 2019 (1 year 4 months)
Belo Horizonte Area, Brazil
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Executo programas de aceleração de startups biotecnológicas, realizando
a interação entre elas e empresas do setor de saúde e agronegócios,
investidores e possíveis parceiros. Auxilio os empreendedores na estruturação
da parte técnica científica e de gestão dos seus novos negócios.

Consultora Científica em Inovação

May 2018 - August 2019 (1 year 4 months)
Belo Horizonte Area, Brazil
Faço a gestão da inovação e de novos negócios em saúde e desenvolvimento
de novos produtos biotecnológicos. Auxilio startups biotecnológicas no
seu desenvolvimento de produto e de negócios, atuando como agente
de aceleração. Presto consultoria para empresas multinacionais do setor
farmacêutico que desejam fazer inovação aberta, diminuir o time to market
e aumentar seu portfolio com novos produtos. Monitoro e faço a gestão
estratégica das empresas incubadas na Biominas Brasil.

UFMG
Técnica de Laboratório

October 2015 - December 2015 (3 months)
Belo Horizonte Area, Brazil
Como técnica no Laboratório de Ecologia Química e Insetos Vetores
na UFMG trabalhei com o P&D no melhoramento de um sistema de
monitoramento de mosquitos Aedes aegypti para controle da doença em
cenário urbano.

Education
Universidade Federal de Minas Gerais
Master of Science - MS, Genetics · (2016 - 2018)

Universidade Federal de Minas Gerais
Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.), Molecular Biology · (2010 - 2015)

Université de Bordeaux
Bachelor of Applied Science - BASc, Health Services/Allied Health/Health
Sciences, General · (2013 - 2014)
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