
ATA  DA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DA

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DA UNIFAL-MG - NIDUSTEC – ANO

2018

No dia 22 de fevereiro de dois mil e dezoito, às 15:30h, reuniram-se na sala 105 do Prédio

G, localizado na Unidade Educacional II da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG,

sob a presidência da Profª. Drª. Márcia Paranho Veloso, os seguintes conselheiros:  Sra.

Adaiby Maria Franco Gonçalves, Gerente do SEBRAE de Alfenas;  Sra. Amanda Ravara de

Souza,  representante  discente; Sr.  Vitor  Marques Borges,  representante das empresas

incubadas; e Uirá Pinheiro Soares, gerente da Incubadora, convidado pelo Conselho.  Ao

iniciar  a  reunião,  o  Gerente da Incubadora,  citou todos os eventos  que a Incubadora

participou,  apoiou  e  promoveu  durante  o  ano  de  2017;  ressaltou  a  importnncia  do

Startup Run, principal evento promovido pela mesma, no qual trabalhou com 36 projetos

durante o ano e dentre eles 5 projetos foram captados para participação do programa de

Pré-Incubação de Empresas.  Falou sobre a abertura do  coworking,  espaço no qual  os

empreendedores usufruem para que possam trabalhar suas ideias, recebem mentorias e

capacitações. Esse espaço, atualmente, abriga onze projetos Pré-Incubados, sendo que

cinco  deles  são  de  docentes  da  Universidade,  totalizando  dez  professores

empreendedores inseridos no Programa. Informou que a Cerimônia de Graduação dos

Projetos Pré-Incubados acontecerá no dia 20 de março de 2018 e mencionou que poderia

aproveitar o evento e celebrar também a graduação das empresas incubadas que serão

graduadas este ano. Em seguida, citou que a intenção da Incubadora é que, pelo menos

cinco dos projetos Pré-Incubados sejam chamados para submeterem seus projetos no

Edital de Fluxo Contnuo da Incubação. Seguindo adiante, o Uirá falou que o projeto para

a  2ª  Edição  do  Programa  de  Pré-Incubação  já  foi  submetido,  porém,  houve  algumas

alterações em relação a primeira edição, como por exemplo a taxa de mensalidade que

passou de R$20,00 para R$40,00, e o aumento das horas obrigatórias de permanência no

Coworking, que na primeira edição era de 10 horas mensais e para a segunda edição será

de  20  horas  mensais  dedicadas  exclusivamente  aos  projetos  inseridos  no  programa.
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Encerrando a apresentação, abriu a reunião para algumas sugestões sobre a divulgação e

requisitos  para  a  participação  do  Programa  de  Pré-Incubação.  Ficou  decidido  que  o

aumento de tempo de dedicação exclusiva ao projeto deverá sanar  a  desistência dos

participantes  no  Programa.  Também  fcou  decidido  que  o  período  de  divulgação  e

inscrição será dilatado em relação à primeira edição, para que se possa prospectar uma

quantidade maior de propostas a serem submetidas. Após encerrar o assunto acima, o

Uirá  abordou  sobre  a  implantação  do  Edital  de  Fluxo  Contnuo  para  a  Incubação  de

Empresas,  que  possibilita  que  o  empreendedor  que  tem  interesse  em  submeter  seu

projeto/empresa não espere por datas  disponíveis  para apresentarem suas propostas,

agora é  só o empreendedor entrar em contato com a equipe da NidusTec, solicitar  a

banca avaliadora e seu projeto será avaliado, seja presencialmente ou via Skype. Logo em

seguida,  a  Profª.  Drª.  Márcia  Paranho  Veloso  mencionou que  irá  solicitar  o  apoio  da

Prefeitura Municipal de Alfenas para a divulgação do Edital de Fluxo Contnuo, pois que a

mesma possui três outdoors que podem ser utilizados para a prospecção da divulgação

do  edital.  Após  o  encerramento  do  assunto  supracitado,  o  Uirá  citou  as  metas  da

Incubadora referentes ao ano de 2018,  falando que a Incubadora deverá receber dez

novas empresas incubadas, irá selecionar dezesseis novos projetos para a Pré-Incubação,

tem o intuito de criar a Incubação Não-Residente; promover seis eventos, participar de

cinco eventos temáticos relacionados ao empreendedorismo e sediar uma reunião para a

Rede Mineira de Inovação.  Logo após abriu para assuntos pertinentes, e a Profª. Drª.

Márcia  Paranho  Veloso  iniciou  falando  sobre  a  sua  saída  da  direção  da  Agência  de

Inovação  e  citou  que  ainda  não  se  sabe  quem  irá  substituí-la.  Também  falou  que

continuará como Coordenadora da Pré-Incubação pelo período de três anos e que irá

submeter dois projetos para participar do mesmo. Citou, também, sobre a sua aprovação

e de mais dois professores da Universidade no programa Startup Universitário,  e que

também  irá  empreender  e  procurar  cada  vez  mais  por  recursos  para  a  Incubadora.

Finalizando os assuntos  pertinentes,  a  Profª.  Drª.  Márcia  Paranho Veloso falou que o

recurso do Projeto aprovado ainda não foi liberado, mas que a FAPEMIG está buscando

novos  recursos  para  a  regularização.  A  reunião  encerrou-se  às  16:45h,  após

manifestações e sugestões dos conselheiros. Nada mais a registrar, eu, Rodrigo de Deus

2/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UNIFAL-MG
AV. Jovino Fernandes, 2600, Prédio G Sala 105. Alfenas/MG. CEP 37133-840

Fone: (35) 3701-1980



Alves, Consultor de Negócios da NidusTec, lavrei a presente ata que será encaminhada

posteriormente para assinatura de todos os presentes.

Alfenas, 22 de fevereiro de 2018.

Rodrigo de Deus Alves

Profa. Dra. Marcia Paranho Veloso

        

Adaiby Maria Franco Gonçalves 

Amanda Ravara de Souza

Vitor Marques Borges

Uirá Pinheiro Soares
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