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No dia 25 de Junho de 2020 às 16hrs reuniram-se virtualmente na sala de reuniões da
Secretaria de Planejamento para reunião para Reunião do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Francisco Beltrão. Estando presente os seguintes membros,
Alexandre Pecóits da Secretaria de Planejamento, Edilson da Secretaria de Educação,
Adilson representante da UNIOESTE, Sérgio representante da UNIPAR, Alfaro representante
da UTFPR, César e Kaxa representantes do SEBRAE, Cláudio representante da ACEFB e
Cledson representante do NUBETEC, Édna Faust, Hernan Vielmo e  Joares Ribeiro. Não
estiveram presentes os representantes da CESUL, UNISEP, FIEP, CONDEF, Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico- SEMDETEC , Vice Prefeito
Municipal. No primeiro momento Alexandre Pecóits falou sobre o resultado da reunião da
Comissão de Graduação, o qual ficou decidido a graduação da empresa EDUKAMAKER,
mas mantendo vínculo com a INTECFB,  e as empresas MACINN, ONC, DNS irão
permanecer incubadas na INTECFB, pelo fato que precisam de mais amadurecimento de
negócio. Será realizado um novo plano de trabalho para estas empresas. Na sequência foi
discutido a revisão do Regimento Interno em relação ao custeio da INTECFB para os que
permaneceram incubados, em seguida Kaxa e Herman acreditam que o regimento pode ser
espelhado nos de outras incubadoras, como a da UTFPR e de Pato Branco, que pode ser
repensado o que está descrito no atual documento.Todos concordam que deve ter um custo
em relação a incubadora, para gerar compromisso responsabilidade nas empresas, mas sem
causar desestímulo aos que permaneceram incubados. Edison comenta que este retorno pode
ser de forma prática e não financeira, usou o exemplo da graduanda EDUKAMAKER, que
pode exercer algum trabalho pela educação. Em seguida a revisão do edital do SEBRAE para
incubadoras CERNE 2, Alexandre Pecóits pede um relato das entidades parceiras de como
podem colaborar com o andamento e participação técnica da INTECFB, Elizandro sugere
esboçar uma lista de itens as quais cada entidade pode ajudar. Alexandre relata a dificuldade
em englobar a tecnologia no Município de Francisco Beltrão, e se dispõe a fazer uma reunião
com cada entidade separadamente para montar um planejamento estratégico que vá trazer
benefícios futuros, Joares sugere incluir a sociedade rural neste planejamento, pois estão
favoráveis ao desenvolvimento tecnológico. Por fim, Alexandre esclarece que a parte térrea
da INTECFB ficará pronta nos próximos dias e já estará disponível para ocupação dos
residentes e avaliar como ficará o vínculo com a empresa graduada, assim encerrando a
reunião.
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