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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA AGÊNCIA DE 

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DA UNIFAL-MG – ANO 2018 

 

No dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, às 10:00h, reuniram-se na sala 310 do Prédio 

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

a presidência do Prof. Thiago Corrêa de Souza, diretor em exercício da I9/UNIFAL-MG, os 

seguintes conselheiros: Professores: Maria Regina Martinez (EE); Rosângela Aparecida da Silva 

(ICHL); José Francisco Lopes Xarão (PROGRAD); Elisangela Monteiro Pereira (PROEX); 

Mateus Freire Leite (FCF); Breno Regis Santos (ICN); Humberto César Brandão de Oliveira 

(ICEX); Jerusa Simone Garcia Trevisan (IQ) e a discente: Clarissa Gonçalves Correa. Ausentes os 

conselheiros da Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação; Instituto de Ciência e Tecnologia; 

Faculdade de Odontologia; Instituto de Ciências Biomédicas; Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas; Faculdade de Nutrição e técnico administrativo. Ao iniciar a reunião o presidente em 

exercício do conselho, Prof. Thiago agradeceu a presença de todos esclarecendo que a atual 

diretora profª. Izabella se encontra afastada de licença maternidade, mas que a próxima reunião, já 

pré-agendada para 20 de novembro será presidida por ela. O prof. Thiago apresentou o novo 

conselho com as recentes alterações e a equipe da Agência. Diante da escassez de funcionários, o 

término das bolsas e a não abertura de edital por parte da FAPEMIG, a profª Jerusa sugeriu que o 

Conselho encaminhe um processo à reitoria relatando a situação crítica da Agência e solicitando 

um servidor. Ficou decidido que a Agência elaboraria um documento que deverá ser assinado por 

todos os conselheiros. Na oportunidade a profª. Rosangela disse que o SEBRAE possui um recurso 

destinado à área de inovação e empreendedorismo e que irá procurar saber maiores informações. O 

Prof. Thiago comunicou a saída do gerente da Incubadora Uirá e os conselheiros manifestaram 

preocupação quanto à parceria com a prefeitura, sendo que esta já havia sugerido em outros 

momentos funcionários que não eram capacitados para o cargo. O prof. Humberto sugeriu que 

olhasse como essa questão ficou prevista no Convênio que foi assinado entre a Prefeitura e a 

UNIFAL-MG. Dando continuidade a reunião, o prof. Thiago apresentou os resultados de janeiro a 

setembro, as atividades desenvolvidas e as metas do projeto em vigência. Sobre a difusão da 

Agência, a profª. Rosangela sugeriu que os conselheiros levem para a próxima reunião um 

planejamento de atividades a serem desenvolvidas em 2019 e que sejam mais explorados os 

conselheiros que possuem habilidades e conhecimentos técnicos para auxiliar na promoção de 

cursos e palestras, como por exemplo, o prof. Hélio. Nesse momento o prof. Humberto disse que 

devemos agir junto às Empresas Juniores apoiando e fortalecendo suas atividades. Sobre isso o 

prof. Thiago disse que a Agência não consegue acompanhar diretamente as atividades, mas que 

está trabalhando na elaboração do regimento para regulamentar as atividades das EJ na 

Universidade. A profª. Elisangela disse que a PROEX já se adaptou para receber as propostas das 

ações desenvolvidas pelas EJs e que essas atividades devem ser registradas pelos presidentes das 
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empresas. Por fim o prof. Thiago falou da necessidade da elaboração da Política de Inovação da 

UNIFAL-MG tendo em vista a regulamentação da Lei 13.243/2016, sendo que o reitor sugeriu a 

criação de uma comissão, indicou alguns nomes e que a Agência se empenhará nesse sentido nos 

próximos meses. No final da reunião foi aberta a palavra para os conselheiros. Sem mais 

considerações a reunião encerrou-se às 12h10min. Nada mais a registrar, eu, Sheyla Barbosa 

Baldoni Corrêa, Assessora de Propriedade Intelectual da I9/UNIFAL-MG, lavrei a presente ata 

que será encaminhada posteriormente para assinatura de todos os presentes.     

 

Alfenas, 27 de setembro de 2018. 
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