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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO DA UNIFAL-MG – 2021

 
 

Pauta: 

1)Plano de ações desenvolvidas - 2021;

2) Planejamento para implementação dos Espaços Makers na Unifal-MG;

3) Reconhecimento EJ ConsultBio Jr.;

4) Planejamento Estratégico 2022;

5) Outros Assuntos Pertinentes.

 

Participantes: 

Izabella Carneiro Bastos (Diretora da Agência de Inovação e Empreendedorismo
i9/Unifal/MG);

Daniel Barbosa Bruno (Servidor da Unifal/MG);

Rafaela Evellyn Pereira Presciliano (Auxiliar Administrativo II da Agência de Inovação e
Empreendedorismo i9/Unifal/MG);

Eliana Castro Reis (Bolsista da NidusTec - Alfenas);

Laura Jorge Valeriano (Bolsista da NidusTec -Poços de Caldas).

 

Conselheiros presentes:

 

Diego Duarte Ribeiro  (Pró-Reitoria de Graduação);

Eliane Garcia Rezende (Pró-Reitoria de Extensão);

Maria Regina Martinez (Escola de Enfermagem);

Gil Horta Passos (Faculdade de Medicina);

Cláudio Antônio de Andrade Lima (Instituto de Ciência e Tecnologia);

Hugo Bonette de Carvalho (Instituto de Ciências Exatas);
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Adriana Teresa Silva Santos (Instituto de Ciências da Motricidade);

Hélio Lemes Costa Júnior (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas);

Jerusa Simone Garcia Trevisan (Instituto de Química);

Gabriela Ezequiel Costa Martins (Servidora Técnico-Administrativo).

 

 

Às 09:00 horas do dia 21 de dezembro de 2021,  reuniram-se, por web conferência,
utilizando a ferramenta Google meet, link de acesso: https://meet.google.com/hnx-ijce-myj?
pli=1, as partes supracitadas, a fim de tratarem sobre a pauta. A Sra. Profª. Izabella Carneiro
Bastos (Diretora da Agência de Inovação e Empreendedorismo - AIE), contabilizou quorum
presente, leu a pauta do dia e ao iniciar a reunião agradeceu a presença de todos. Realizada
apresentação dos novos membros da equipe da NidusTec e da Agência I9/Unifal, foi lido
uma prévia sobre as ações realizadas no ano de 2021. A Diretora apresentou os números de
atendimentos do ano, que chegaram a atingir o número de 198 (cento e noventa e oito) até
o presente momento e informou brevemente acerca das dificuldades enfrentadas durante a
pandemia. A Profª. Maria Regina levantou dúvidas sobre a incubadora NidusTec e seu
funcionamento durante a pandemia. Assim, a Profª. Izabella informou que a NidusTec
permaneceu em funcionamento, tendo inclusive realizado processos seletivos para
incubação na cidade de Alfenas e Poços de Caldas, contando que na cidade de Poços de
Caldas o processo foi infrutífero pois a empresa não conseguiu atingir a nota mínima
exigida no edital. Ainda, informou que a NidusTec na cidade de Alfenas está em processo de
incubação com a startup Icro Digital, a qual é vinculada ao grupo Icro Soluções, cujo grupo
possui filiais internacionais. Feito o esclarecimento, a Diretora prosseguiu a reunião
apresentando os indicadores de Propriedade Intelectual do ano 2021, repassando o número
de depósitos de patentes, marcas e programas de computador realizados, atualizando seus
números totais atuais; abordou brevemente os eventos realizados, dentre outras ações
também realizadas. Continuou a reunião informando que o website da I9/Unifal e da
NidusTec estão sendo atualizados continuamente, com reportagens e eventos das
atividades realizadas.  A Diretora da AIE passou então a falar sobre a conquista da aprovação
em 2 (dois) projetos da FAPEMIG, com valores de R$ 317.109,96 (trezentos e dezessete mil,
cento e nove reais e noventa e seis centavos) para I9/Unifal e R$ 302.899,60 (trezentos e dois
mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) para NidusTec. Após, citou a
pretensão de conquistar o certificado Cerne para a Incubadora NidusTec, além do trabalho
realizado até o momento, para que todos os documentos estejam organizados. Em seguida,
a Diretora passou a contar sobre a participação no Ranking de Universidades
Empreendedoras pela Brasil Jr., informando que a Unifal-MG subiu sua colocação para 87º
lugar e que no próximo ano espera que a posição continue a subir.  Logo após, comunicou
que a NidusTec está com editais de fluxo contínuo abertos para incubação nas cidades de
Alfenas e Poços de Caldas. Falou, também, sobre a realização da 6ª Pré-Incubação, a qual
contou com a  participação de 15 projetos, sendo realizada de forma online, com pausas
devido à pandemia; e informou que este modelo de módulos pausados será utilizado nas
próximas vezes pois considerou ter sido benéfico para os participantes. Mudando de
tópico, a Diretora comunicou sobre a participação da Unifal no Conselho Municipal de
Inovação e Tecnologia de Poços de Caldas (CMIT) e sobre os compromissos realizados
como participante ativa no CMIT, neste momento, o Prof. Claudio comentou sobre sua
participação no conselho e das tarefas que realizaram. A Diretora da AIE agradeceu o relato
do Prof. Claudio e deu seguimento na reunião falando sobre a mudança de endereço da I9
para o prédio da NidusTec no campus Santa Clara; mencionando que o local também
receberá o Espaço Maker e que o referido espaço também será instalado nas cidades de
Poços de Caldas e Varginha. Prosseguiu informando que os equipamentos que já foram
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Poços de Caldas e Varginha. Prosseguiu informando que os equipamentos que já foram
adquiridos e enviados para os respectivos locais, relatando que o próximo passo será a
verificação dos espaços físicos nos respectivos campus. Neste momento, a Profª Maria
Regina indagou sobre como o Espaço Maker será utilizado por discentes e docentes,
solicitando maiores informações. Assim, a Diretora da AIE informou que uma resolução está
em fase de elaboração, a qual conterá as normas para utilização e funcionamento dos
espaços e seus equipamentos; assim, foi aprovado pelo conselho que o tópico da elaboração
da resolução será abordado de forma mais aprofundada na próxima reunião. Devido aos
compromissos de alguns dos membros do conselho,  passou-se à votação para o
reconhecimento da nova Empresa Júnior - ConsultBio Jr., momento em que a Diretoria
informou que o processo foi enviado para análise da Comissão, na respectiva unidade SEI, e
que os documentos necessários ao reconhecimento estão todos inseridos no respectivo
processo para conferência dos mesmos; iniciando a votação, houve aprovação por
unanimidade do conselho. Após, devido a saída de dois conselheiros da reunião, não houve
quorum para aprovação do plano estratégico de 2022, sendo informado que esse tópico será
votado na próxima reunião. Por fim, a Diretora agradeceu a presença de todos e sem mais
considerações a reunião encerrou-se às 11h10min. Nada mais a registrar, eu, Laura Jorge
Valeriano, bolsista de inovação e tecnologia, lotada na NidusTec de Poços de Caldas, lavrei a
presente ata, que, lida e aprovada, vai por todos ser assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Bonette de Carvalho, Professor do
Magistério Superior, em 27/01/2022, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jerusa Simone Garcia Trevisan, Professor
do Magistério Superior, em 27/01/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Antônio de Andrade Lima,
Professor do Magistério Superior, em 27/01/2022, às 16:19, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Laura Jorge Valeriano, Usuário Externo,
em 27/01/2022, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA DE CASTRO REIS, Usuário
Externo, em 28/01/2022, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Teresa Silva Santos, Professor do
Magistério Superior, em 28/01/2022, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Izabella Carneiro Bastos, Professor do
Magistério Superior, em 30/01/2022, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafaela Evellyn Pereira Presciliano,
Usuário Externo, em 31/01/2022, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Barbosa Bruno, Técnico
Administrativo em Educação, em 31/01/2022, às 10:01, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Ezequiel Costa Martins, Técnico
Administrativo em Educação, em 31/01/2022, às 11:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diego Duarte Ribeiro, Pró-Reitor
Adjunto de Graduação, em 01/02/2022, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hélio Lemes Costa Júnior, Professor do
Magistério Superior, em 01/02/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Martinez, Professor do
Magistério Superior, em 01/02/2022, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eliane Garcia Rezende, Pró-Reitora de
Extensão, em 01/02/2022, às 20:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gil Horta Passos, Professor do Magistério
Superior, em 04/02/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0655356 e o código CRC D753B5C4.

Referência: Processo nº 23087.006489/2019-34 SEI nº 0655356
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