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PROPOSTA CUSTEIO DA INTECFB

Alexandre apresentou dados em relação ao custeio da INTECFB, com base nas outras
incubadoras da Região e nas empresas incubadas. Valores baseados em um salário
mínimo.
1) Após 12 meses 10%,
Após 24 meses 25%
Após 36 meses 40%
2) Após 12 meses 20%
Após 24 meses 30%
Após 36 meses 40%
Estes valores se aplicariam a empresas incubadas residentes, as quais necessitam de
espaço físico, e para empresas pré-incubadas e não residentes não teria custo.
Votação:
Cledson: Acha importante a contribuição e vota pela 2ª opção, pois independente do valor
precisa ter um compromisso.
Edilson: Vota pela opção 1

Cesar: Vota pela opção 1 para começar e com um aumento gradativo
Inácio: Vota com a opção 1, mas faz uma observação em relação ao valor sobre a
sustentabilidade da INTECFB, pois é fundamental conseguir manter a Incubadora.
Marcos: Votou pela opção 1, mesmo sendo um valor simbólico, mas é importante o
empreendedor investir.
Flávio: Concorda com a opção 1 para início, e concorda com a observação do Inácio em
relação a sustentabilidade.
Claudio: Votou pela opção 2, pois é primordial esta contrapartida até para valorização, pois
as empresas já possuem benefícios que muitas empresas que estão começando não tem.
João: Concorda com a Opção 1, pois como as empresas estão começando ainda
Robson: Vota pela opção 1
Alexandre recorda que a partir da próxima supervisão deles seria incluída a regra do
regimento para empresas incubadas, e as que estão entrando.
Inácio: Sugere entrar em contato com o jurídico da Prefeitura para Institucionalizar a
INTECFB, podendo ser um decreto ou uma portaria, para que haja esse ato formal pelo
prefeito para justificar os gatos, e a partir do custeio das empresas os valores serem
destinados aos cofres públicos e para o fundo de Inovação e Tecnologia.
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EMISSÃO DOS CONTRATOS DE INCUBAÇÃO

Alexandre apresentou a ação do Hackathon feito pelos alunos da Cesul, a qual participou e
levantou a possibilidade de avaliação do projeto para pré-incubação. Sugerindo a admissão
antes dos trabalhos com os pré-incubados.
Robson comenta que o hackathon foi para incentivar os alunos, para trabalhar a área de
inovação e empreendedorismo, com base nas disciplinas do curso administração. Não foi
um hackathon tradicional, foi mais um desafio para trazer ideias para empresas nesta época
de pandemia, visando uma pós pandemia. Sendo a primeira colocada teve ideia de
sustentabilidade ambiental e a segunda com uma ideia de plataforma digital, a qual
apresentou um bom desenvolvimento e demonstrou maior interesse em montar realmente
uma empresa. São alunos inexperientes, mas que a incubação seria bom para ter o
desenvolvimento real da empresa.
Alexandre sugere a reabertura do edital de acordo com a votação do conselho
Votação para reabertura do edital e aceitar projeto dos alunos
Cláudio: É favorável à inclusão da empresa na INTECFB, em relação ao edital sugere
limitar o edital para não gerar problemas futuros.
Marcos: É uma possibilidade de incubar e auxiliar novas empresas,dentro das capacidades
de atendimento, acha válido fazer essa pré-incubação dos alunos da Cesul.
Cledson: Sobre o edital, pode gerar algum questionamento de alguma empresa que não foi
aprovada no passado. E sobre a incubação da empresa é favorável, mas seria necessário
uma avaliação.
Edilson: É favorável, ver apenas juridicamente a questão do edital
Elizandro- É favorável ao projeto, mas seria necessário passar por uma avaliação antes, em
relação ao edital é também favorável a manter permanente , desde que tenha capacidade
técnica da incubadora.

Robson: É a favor do edital ficar permanente
Flávio: Desfavorável ao edital aberto, pois pode virar uma ferramenta de indicação e não
favorece a livre candidatura, sendo assim não é a favor de aceitar os alunos, pois se tiver
uma abertura para estes alunos, mais para frente pode ter mais um grupo de alunos que
queiram. Então neste caso os alunos teriam que esperar o próximo edital para se
candidatarem.
Alexandre:Como ainda não se iniciou os programas de mentoria , está em uma fase ainda
de inclusão em outra empresa, pois estamos com escassez de ideias e ainda possui espaço
para uma nova empresa.
João: Favorável que o edital se mantenha aberto neste período é favorável a inclusão dos
alunos.
Elizandro: dentro do edital do fluxo contínuo é importante para o empreendedor saber onde
pode pedir ajuda e dar uma celeridade no processo de montar uma banca.
Alexandre: sugere montar um grupo de comissão para o projeto
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APRESENTAÇÃO PRÉVIA LEVANTAMENTO DE ATIVOS

Alexandre: Apresenta a importância da análise de ativos tecnológicos, relação de cursos de
graduação, pós-graduação e mestrados.
Precisa do auxílio do conselho para alimentar a informação.
Objetivo é que esta informação esteja nos sites específicos da área de tecnologia e
inovação, mantendo sempre atualizados.
Pede auxílio das entidades para revisar a planilha com os dados de cursos para consolidar
a informação como correta.
Ressalta que é importante de orientação nas principais demandas no setor de tecnologia,
principalmente no setor profissional, para demandar as necessidades deste setor.
Já está em andamento na Secretaria de Educação um trabalho para ser implementado a
partir do mês que vem.

