REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Data 04/09/2020
PAUTA
1 - Sugestão de inclusão no conselho (Alexandre) Senac
2 - qualificação profissional (Cledson)
3 - Edital CERNE 2 – Início de trabalhos (Kaxa)
4 - Proposta de Conferência Municipal (Alexandre)
PARTICIPANTES ( 100% REMOTA)
Alexandre pecoits
Antonio Pedron - Vice Prefeito
Flávio - UNISEP
Cledson Lodi - NUBETEC
Claudio Valle / Rafael Menegotto - ACEFB
Edilson- Sec. de Educação
Alexandre Alfaro / Lindomar - UTFPR
Adilson / Clério Plein - UNIOESTE
Marta - FIEP
Elizandro Ferreira - SEBRAE
João Manoel - CONDEF
Joares
Nathaly
1 - Sugestão de inclusão no conselho (Alexandre) Senac
Alexandre sugere que a instituição SENAC faça parte do conselho, pois irá
contribuir muito com a sua expertise em qualificação de pessoal, e vem focando nas
áreas digitais/ tecnológicas. (votação)
Antonio Pedron, Cledson Lodi, Lindomar, Flávio, Rafael Menegotto e Adilson são
favoráveis a inclusão do SENAC ao conselho.
2 - qualificação profissional (Cledson)
Cledson fala dos programas Programador do Futuro e Aprender e crescer de 2011,
onde era trabalhado com os jovens para trazê-los para área de tecnologia. Com
ideia de resgatar este projeto, como uma forma de despertar interesse dos jovens a
área de tecnologia e programação, para atender a necessidade das empresas.
Alexandre diz que resgatar o programa que foi bem sucedido,criado em Curitiba e
adequar a nossa realidade é possível, segundo a Assespro. Ressalta que na época
o programa teve a inscrição de 5.000 jovens, após o primeiro filtro (para ver se os
jovens tinham condições de seguir no programa) restam apenas 1.200 jovens, por

falta de conhecimento básico. Ao final do programa restaram apenas 170 jovens
aptos a concluir a qualificação nas empresas.
A ideia é trazer esse programa de qualificação (curso de 4 meses) e dar para eles
uma profissão.
Cledson ressalta que o curso não é abordado de uma forma aprofundada, são
conhecimento mais genéricos com matérias fundamentais, como: lógica de
programação aplicada a todas as áreas, para após o curso se especializar na área
tecnológica de determinada empresa.
3 - Edital CERNE 2 – Início de trabalhos (Kaxa)
Elizandro diz que o edital CERNE é uma metodologia de certificação da
incubadoras a nível nacional, a qual foi em parceria do SEBRAE com a
ANPROTEC. A antiga FINDEX era contemplada do CERNE 1 e agora INTECFB
está contemplada no CERNE 2, o qual já está em fase de execução do plano para
atender os incubados e pré incubados, em um período de 2 anos. Cursos muito
importantes que fazem a diferença nas incubadoras. O CERNE, por ser uma
certificação tem vários critérios que precisam ser seguidos, focando na maturidade
dos projetos para quando chegar ao final dele, estar bem desenvolvido.
Alexandre complementa que esta fazendo um acompanhamento com as empresas
incubadas e pré incubadas, para ajudar a mantê-los focados em seus projetos.
Infelizmente um empresa está com intuito de sair do projeto, pois não conseguiu
manter a parceria com o desenvolvedor. Porém, hoje já possui 4 empresas com o
interesse em ingressar na incubadora, as quais irão apresentar seus projetos para
banca de seleção no dia 09/09/2020.
4 - Proposta de Conferência Municipal (Alexandre)
Alexandre faz uma proposta ao conselho: possibilidade de instituirmos uma
conferência municipal de tecnologia e inovação. Avaliou algumas cidades que fazem
conferência anualmente, com ideia de difundir ideias de tecnologia e inovação,
temas específicos ligados a tecnologia e inovação, que são importantes para o
município. Montar grupos de trabalhos com os profissionais das áreas, montando
um plano de trabalho focando em ações de tecnologia e inovação voltadas aquela
determinada área. A ideia é apresentar o resultado dos grupos, dando publicidade
aos trabalhos de temas momentâneos.
Todos ficaram de acordo com a proposta.
Informações gerais:
1- Alteração Regimento Interno Incubadora – mostrar a alteração
Alexandre informa que o Regimento Interno da INTECFB foi alterado, conforme
deliberado na última reunião do conselho no dia 30/07/2020, sobre a contribuição
dos incubados.

2- projeto piloto, difusão de informação de tecnologia aplicada a Agropecuaria (utfpr
e secr educação) – Alfaro / Paulo / Luciano - AgroLive
Alfaro fala sobre o programa Agrolive, que está sendo iniciado hoje. É um projeto
que nasce como um projeto piloto, mas que futuramente pode se tornar um
programa, o qual leva novos conhecimentos tecnológicos a escolas do campo. Para
estimular a permanência no campo e a modernização.
3- Atualização de levantamentos de ativos tecnológicos (UTFPR Unioeste, Unipar)
Falta revisão das empresas.
4- Novas propostas de Incubação (próximo encontro com Comissão de seleção.
Claudio informa o lançamento do Centro de Inovação da ACEFB em parceria com o
SEBRAE, no dia 24/09/2020 sendo um evento online, com palestra do Silvio Meira.
Joares diz que esse centro envolve a parceria e participação dos membros do
conselho.

