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ATA nº 06/2020 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se, 

extraordinariamente, o Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI na sala de reuniões 

virtual Conferenciaweb.rnp.br. Presentes: Bruna Félix da Silva Nornberg, Camila de Martinez 

Gaspar Martins, Carlos Rafael Mendes, Danilo Vicensotto Bernardo, José Maria Monserrat, João 

Francisco Prolo Filho, Leandro Bugoni, Munir Klamt Souza, Silvia Regina Bottezini, Suzane da 

Rocha Vieira Gonçalves, Tito Sant’Anna Cadaval Júnior, Vanusa Pousada da Hora, Vinícius 

Menezes de Oliveira e, como convidado, Aléssio Almada da Costa, Coordenador de 

Empreendedorismo e Incubação de Empresas da FURG. Aberta a reunião e verificado quórum, o 

presidente do CCTI, Vinícius Menezes de Oliveira, iniciou a reunião e apresentou o único item da 

pauta, conforme segue. 1) Análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional "INNOVATIO - 

Edital SEBRAE/RS para apoio a Incubadoras de Empresas". Vinícius passou a palavra para o 

convidado Aléssio, o qual explicou, inicialmente, que o projeto em análise é decorrente da 

Chamada Pública do SEBRAE/RS nº 01/2020 para Incubadoras de Empresas no Rio Grande do 

Sul, cujo objetivo era não somente formar, mas, também, desenvolver e consolidar empresas 

visando à geração de trabalho e renda. Relatou que o objetivo geral do projeto é promover a 

criação, o desenvolvimento e a consolidação de empresas de base tecnológica incubadas na 

INNOVATIO a partir da profissionalização e constante melhoria no gerenciamento da incubadora e 

dos serviços prestados aos empreendedores e suas empresas incubadas. Mencionou, além disso, 

que a justificativa apresentada ao órgão de fomento para participação da Chamada foi baseada no 

contexto atual da Universidade e no contexto externo a ela. Na sequência, Aléssio indicou como 

principais desafios do projeto qualificar o serviço de prestação de mentorias aos empreendedores 

e às empresas que estão incubadas, bem como possibilitar que se tenha mais acesso a 

investidores e a editais que requerem uma série de pré-requisitos que a INNOVATIO ainda não 

possui. A respeito dos pré-requisitos, citou como exemplo a certificação CERNE, que foi criada 

com a fundação CERTI, com o SEBRAE e com a Associação Nacional dos Ambientes de Inovação 

(ANPROTEC). Referiu que, para isso, a INNOVATIO precisa qualificar os processos e atrair 

grandes empresas para gerar PD&I, com a finalidade de fomentar ciência e tecnologia, o que já é 

feito na Universidade. Mencionou, além disso, que a Universidade precisa fortalecer a criação de 

empresas visando à transferência de tecnologia e, também, compartilhar com a sociedade a 

inovação por ela gerada. Em seguida, Aléssio referiu que a proposta do projeto, com base nessas 

premissas, é trabalhar a partir de dois módulos basilares, cada um com ações específicas. 
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Explicou que o módulo 1 visa gerar negócios inovadores e o módulo 2 refere-se a um conjunto de 

ações para desenvolver as empresas que entram para o processo de incubação e, também, para 

qualificar os processos e gestão da incubadora. Informou, ademais, que o cronograma do projeto 

prevê dezoito meses de trabalho, e destacou a meta de comprar um software no valor de 

dezessete mil e quinhentos reais como contrapartida da Universidade. Na sequência, descreveu, 

resumidamente, as metas propostas no cronograma de execução do projeto descrito no SisProj 

(INST - 24), documento ao qual os membros do Comitê tiveram acesso. Finalizada a apresentação 

efetuada pelo convidado Aléssio, Vinícius passou a palavra aos demais membros do CCTI para 

questionamentos acerca do projeto em análise. Após discussão e esclarecimento de dúvidas, o 

Comitê deliberou pela aprovação do projeto "INNOVATIO - Edital SEBRAE/RS para apoio a 

Incubadoras de Empresas". Sem mais, encerrou-se a reunião. Esta ata, após lida e devidamente 

aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, Paula Fagundes Marques Shinzato, que a 

redigi.  
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    A via impressa encontra-se assinada. 

  


