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Data 28/01/2021
PAUTA

- Ações no Centro de Inovação Ciklo.

- Manifestação das IES quanto ao retorno das aulas presenciais e fomento de negócios
inovadores (Garage e Hackathon). Manter em pauta

Participantes:
Alexandre Pécoits - Sec. de Planejamento
Edilson - Sec. de Educação
Marcelo -UTFPR
Cledson Lodi - NUBETEC
Cesar Colini - SEBRAE
Cleidimar - UNISEP
Rafael Menegotto - ACEFB
João Alexandre -  CESUL
Joares Ribeiro - ACEFB
Andrea - ACEFB

- Ações no Centro de Inovação Ciklo.
Andrea Apresenta o Ciklo: Um Hub de conexão entre startups, universidades, sistemas e
associados, com objetivo de realizar open innovation, promover cultura de inovação e ter
startups residentes e virtuais. Possui ações para promover programas de inovação com
associados como:
- Meetups, pitchs, rodada de negócios, entre outros;
- Disponibilizar para startups redes de mentores;
- Conseguir descontos com parceiros para as startups;
- Conectar as mais de 1.000 empresas associadas da ACEFB com as startups;
- Agregar parcerias com outros hubs de inovação;
Gerando benefícios para os associados, conectando-os ao ecossistema de inovação
regional e nacional, estimulando a participar de programas de inovação aberta, capacitando
para inovar na resolução de problemas, acesso ao ambiente virtual e físico e selo de
empresa apoiadora da inovação.
Ações realizadas e agendadas:

- Lançamento do Centro de Inovação - 24/09/2020
- Talk sobre startups e open innovation - 26/10/2020
- Tendências e Mudanças no Mundo - 22/10 à 05/11/2020
- Participação no SEBRAE Conexión - 18/11/2020
- Rodada de negócios - 10/02/2021
- Visita técnica (Hotmilk -PUC e Distrito) -19/02/2021.

- Manifestação das IES quanto ao retorno das aulas presenciais e fomento de negócios
inovadores (Garage e Hackathon).



Situação de retorno às aulas presenciais para organização e motivação dos alunos,
focando a geração de negócios inovadores e tecnológicos.

Marcelo comenta que em dezembro de 2020 foi lançado um edital para o Hotel tecnológico
da UTFPR e foram prospectadas ideias e projetos para uma possível  pré-incubação.

Cesar solicita às IES  a trazer agendas de ações voltadas ao empreendedorismo,
desenvolvimento de boas e novas ideias e comentar sobre o edital do Hotel Tecnológico,
pois possuem ações que se complementam e possuem responsabilidades frente ao
ecossistema.

João Alexandre comenta que a Cesul já vem trabalhando com startups há anos, que tem
como startups e inovação como disciplina da matriz curricular.


