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Startup Garage (UNIPAR - Idair)

Idair apresenta o startup garage, um projeto que em parceria com o SEBRAE, conta com 7
projetos de startups de diversas áreas que estão em período de desenvolvimento, o objetivo
é que essa cultura de startups comesse antes da faculdade, no ensino médio, onde começa
e educação empreendedora.
Alexandre pergunta sobre a relação e a abordagem dos investidores ao final do ciclo.
Idair e Kaxa explicam que a primeira banca foi com alguns professores na instituição, a
segunda com técnicos do SEBRAE, e a terceira banca, “Banca de investidores”, que será
com empresários locais que vão dar seu feedback sobre o modelo de negócio para as
possíveis empresas.
Alexandre comenta sobre um projeto do Garage do ano passado “Meu Manual” que está
incubado na INTECFB,e é um projeto muito promissor.

Assuntos Gerais

Fim de Ano
Quando será feita a última reunião no CMCTI.
Cledson sugere postergar a reunião de novembro para início de dezembro. (Todos de
acordo)
Próxima reunião será no dia 10/12/2020
Mentorias



Alexandre comenta sobre o andamento das mentorias com o SEBRAE, que está
acontecendo todas as segundas e quartas - feiras. Os consultores e temas abordados estão
sendo bem adequados e atualizados. Apenas alguns projetos estão mais ausentes,
principalmente os que mais precisam de auxílio.

Alexandre expõe a ideia de fazer até o final do ano, uma preparação para um planejamento
mais aprofundado da área de Ciência, tecnologia e inovação de Beltrão, para dar uma
direcionada nos trabalhos para  o próximo ano. Fazer um encontro de trabalho, antes da
próxima reunião do CMCTI para fazer um pré planejamento.
(Todos concordam).

Projeto de Lei Complementar ( Enviada ao congresso)
● O projeto fixa  que para a empresa ser considerada uma startup ela precisa ter um

faturamento bruto de até R$ 16 milhões ao ano, precisa de um cadastro de até seis
anos de inscrição de CNPJ e a utilização de modelos de negócios inovadores.

● A possibilidade de contratação dessas empresas para instituições públicas,
desenvolver inovações em conjunto com o empreendimento, com a finalidade de
estimular a inovação aplicada aos serviços públicos.

Diagnóstico do ecossistema municipal (Elizandro - SEBRAE)

O SEBRAE junto com a fundação certi, tem como objetivo o diagnóstico de maturidade do
ecossistema municipal, e para a partir da análise do ecossistema como um todo, criar
planos de ação. Em 2018 foi implantado programa piloto em algumas regiões como: Pato
Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, e o conceito dessa metodologia é um retrato em
cima de evidências e fatos. As vertentes analisadas são: Ambientes de inovação,
programas e ações, ICTI, políticas públicas, capital e governança.

Análise de 2018



Análise de 29/10/2020 (Dobrou a nota em 2 anos):

Lei de inovação; CMCTI (reuniões periódicas); Lei da Congregação do Conselho; Lei do
eletroeletrônico; Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação; Centro de Inovação
(ACEFB):

Comparação de 2018 para 2020, com a criação do CMCTI e das leis houve um aumento da
nota, assim ficou claro onde deve ser atuado os próximos planos de ação.



Alexandre sugere fazer algum projeto de desenvolvimento de investidores - orientação e
instrução de investidores inteligentes. (Todos acham relevante)


