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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA AGÊNCIA DE 

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DA UNIFAL-MG – ANO 2018 

 

No dia vinte de Novembro de dois mil e dezoito, às 10:00h, reuniram-se na sala 311 do Prédio O, 

localizado no campus sede da Universidade Federal de Alfenas, no estado de Minas Gerais, sob a 

presidência do Profª. Izabella Carneiro Bastos, diretora da I9/UNIFAL-MG, os seguintes 

conselheiros: Professores: Thiago Corrêa de Souza, Maria Regina Martinez (EE); Marcos de 

Carvalho (ICHL); Eliane Garcia Rezende (PROEX); Mateus Freire Leite (FCF); Breno Regis Santos 

(ICN); Humberto César Brandão de Oliveira (ICEX); Claudio Antônio de Andrade Lima (ICT); 

Hélio Lemes Costa Júnior (ICSA); Luciana Azevedo (FN); Carlos Antônio da Silva (FO) e o 

discente: Bruno Andrade Fonseca. Ausentes os conselheiros da Pró Reitoria de Graduação; da Pró 

Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação; Instituto de Ciências Biomédicas; Instituto de Química; e 

técnico administrativo. Presentes, também, membros das empresas juniores BiotecInova Jr. e Tribit 

Jr. Ao iniciar a reunião a presidente do conselho, Profª. Izabella agradeceu a presença de todos e 

apresentou a pauta da reunião. Após a Profª. Izabella começou ressaltando os objetivos da 

I9/UNIFAL-MG, os membros da equipe e a mudança da saída do gerente da incubadora Uirá Soares 

e a entrada de novo gerente, Rodrigo de Deus. Ela complementou sobre as atividades da agência 

relacionadas à propriedade intelectual. O Prof. Carlos Antônio indagou sobre o sigilo das 

informações com o sistema SIGEM e a agência ficou de buscar mais informações sobre o assunto. 

A professora destacou sobre a emissão da portaria da comissão de programa de computador para 

auxiliar a análise dos registros pela agência. A Profª Izabella continuou comentando sobre as ações 

da agência nos três campi e da incubadora em 2018 e explicou sobre as metas de 2019 e frisou sobre 

a necessidade de servidores para o quadro da agência no próximo ano para o alcance das propostas. 

Uma das metas de 2019 que a professora destacou é a assinatura com a Prefeitura de Poços de Caldas 

do convênio para início das atividades da incubadora na cidade. O próximo tópico foi a leitura da 

minuta das empresas juniores para os comentários dos conselheiros. Durante leitura da minuta uma 

das questões levantadas foi qual órgão interno as empresas ficariam ligadas a universidade e decidiu-

se que cada empresa estaria institucionalizada em seu curso de graduação, como a lei das empresas 

juniores aponta.  Os membros levantaram perguntas sobre a prestação de contas das empresas e 

quem faria essa análise, e o Prof. Humberto se colocou a disposição para ajudar em uma comissão 

própria da agência para com esse objetivo. Também, se levantou sobre a responsabilidade da 

UNIFAL-MG com a iniciativa Junior, pois mesmo sendo a empresa uma associação autônoma ela 

carrega o nome da universidade, a Profª. Izabella colocou que essa dúvida seria levada a 

procuradoria. A Profª. Eliane colocou a sua preocupação das atividades das empresas serem todas 

colocadas no CAEX, e outros membros indagarem se isso também seria obrigatório, pois poderia 

haver mais burocracia a empresa, sendo acordado que esse questionamento também seria feito a 

Procuradoria. A Prof.ª Izabella continuou a leitura da minuta e os membros do conselho 
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questionarem se o próprio conselho agência não poderia reconhecer a empresa Júnior, sendo ele 

deliberativo, ficou de ser pedido ao Conselho Universitário essa autonomia. Finalizando a reunião a 

Profª Izabella enfatizou que levará os questionamentos a procuradoria, analisará a possibilidade de 

mudança do regimento da agência para se adequar as comissões e outros tópicos e propôs uma 

primeira reunião ordinária do conselho em 2019, já no início de Janeiro para finalizar o regimento 

das empresas juniores. A Profa. Izabella agradeceu aos presentes e deu por encerrada a reunião. Sem 

mais considerações à reunião encerrou-se às 12h15min. Nada mais a registrar, eu, Débora Vieira de 

Lima, Assessora de Propriedade Intelectual da I9/UNIFAL-MG, lavrei a presente ata que será 

encaminhada posteriormente para assinatura de todos os presentes.     

Alfenas, 20 de Novembro de 2018. 
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