
REUNIÃO DO  CMCTI
Conselho Municipal de CIência Tecnologia e Inovação

Data 28/05/2020, quinta das 16 às 17h (mudou na hora para a Acefb)
Aos vinte e oito dias de maio de dois mil e vinte reuniram na rua Peru, 1.250, no bairro Luther King, na cidade de
Francisco Beltrão, Paraná, na sala de reuniões da Secretaria de Planejamento, Alexandre Pirih Pecóits representante
da Secretaria de Planejamento, Edilson        representante da Secretaria de Educação, Alexandre Alfaro representante
da Utfpr, Cledson Lodi representante do Nubetec e Elizandro Ferreira representante do Sebrae.

PAUTA
- Substituição de nomes do Conselho
-  Resultado da Banca do dia 21/05, Apresentação da Comissão Interna de Seleção
- Apresentação das propostas da Comissão Interna de Graduação
- Mapeamento do Ecossistema de Tecnologia e Inovação no sudoeste

Presentes 05
Todos remoto: Alexandre Pirih Pecóits,  Edilson da Educação, Alfaro da Utfpr, Cledson do Nubetec e Kaxa Sebrae, Édna
Faust

REUNIÃO
- Substituição de nomes do Conselho
Será solicitado ao Departamento Jurídico a Inclusão dos nomes de Alexandre Pirih Pecóits como Presidente do
Conselho substituindo Aldair Rizzi, Edilson Santos ficará como titular e  Keli Aparecida Salvador Minetto como suplente,
Idair Marcelo entrou como suplente da Unipar, Cledson Lodi como titular do Nubetec e da Fiep entram Edgar Behne
como titular e Rosevete Marta Marcelo Tesser como suplente

-  Resultado da Banca do dia 21/05
Apresentação da Comissão Interna de Seleção
Divulgação do resultado da banca para o Conselho (pegar tabela com dados das 08)
Alexandre avisou que a partir de terça irá para a imprensa,  e que na segunda e terça será     dado retorno para os
proponentes a entrar na INTECFB

- Apresentação das propostas da Comissão Interna de Graduação
Avaliaram que foi uma reunião produtiva, que deu uma orientação melhor de como agir com empresas em fase de
graduação,; avaliação cuidadosa com informações mais consistentes.
Alexandre comentou sobre o custeio mensal lendo parte do Regimento Interno que cita que “será cedido as… será
cobrada uma taxa de …”

Dúvida: as empresas não residentes teriam taxa de manutenção?
Kaxa - primeiro ano free e no segundo paga taxa de 10%
Alfaro, Edilson, Cledson e Alexandre concordaram, 5 x 0

- Mapeamento do Ecossistema de Tecnologia e Inovação no sudoeste
Pegar com Kaxa a apresentação que durou 10 minutos
Mostrou os pontos fortes representando “onde está a INTECFB” no Ecossistema  e os pontos para investir mais
energia, o “onde pode estar’, Apontou também pontos deficientes e negativos da incubadora.
Citou que a metodologia foi desenvolvida pelo Sebrae e pela Fundação Certi.
(Edital para projetos do sudoeste teve 23 IE)
Ver Nota do Grau (na apresentação do Kaxa)

Alexandre perguntou qual a nota dos nossos vizinhos no Paraná.
Fb 9,3, Dois Vizinhos 20,69, Pato Branco 24,5 (um dos melhores) FIM DA REUNIÃO


