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Janeiro

Fevereiro

▪ Nomeação do novo coordenador da INCETEC através da publicação da

portaria nº131/2020.

▪Parceria com a professora da disciplina de Empreendedorismo dos primeiros

anos do curso Técnico em Informática para acompanhamento junto às empresas

residentes.

▪ Reunião entre a equipe gestora da Incetec, pró-reitora de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PPPI), Coordenador de Extensão do campus e diretor-

geral do campus.

A

▪Atuação com as bolsistas, em atendimento ao disposto na Resolução CONSUP

nº089/2019.



Março

▪1ª Reunião do ano com as empresas pré-incubadas residentes.

▪ 1ª Reunião para traçar as ações de diagnóstico da disciplina de

Empreendedorismo.



Abril

Maio

Junho

▪ Realização de reuniões virtuais de acompanhamento aos residentes e

identificação de demandas para treinamentos.

▪ Autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa para aplicação dos

questionários aos docentes e discentes para coleta de dados e escrita do artigo

para submissão na 12ª Jornada Científica e 9º Simpósio de Pós-Graduação.

▪ Participação da equipe gestora e da Diretora de Inovação Tecnológica e

Empreendedorismo (DITE) na I Reunião anual da Rede Mineira de Inovação –

RMI – realizada virtualmente.

▪Troca de bolsista 40 horas.

▪ Criação de perfil nas redes sociais Instagram e LinkedIN para ampliar o

alcance e divulgação da INCETEC.

▪Interrupção do atendimento presencial em razão da pandemia do Coronavírus,

COVID-19.



Julho

Agosto

▪Primeira reunião web com os integrantes das startups selecionadas pelo Edital

da 1ª Corrida de startups para a pré-incubação virtual.

▪ Participação em Live organizada pelo parceiro Hélio Costa da AgVenture,

intermediada pela diretoria da DITE, que também foi a mediadora do evento. 



▪ Início da Jornada da Inovação em parceria com o Sebrae-MG, através do

evento Webitalks Marketing Digital – Como Aumentar Suas Vendas.

Setembro

▪Continuidade da Jornada da Inovação em parceria com o Sebrae-MG, através

do Curso on-line In Book, dividido em quatro oficinas, com os temas Propósito,

Criatividade, Vendas, e por fim Liderança e Resolução de Conflitos.



Outubro

▪Lançamento e divulgação do edital de pré-incubação.

▪Encerramento da Jornada da Inovação em parceria com o Sebrae-MG, através

do evento on-line Inovação Aplicada – Transformação Digital.

▪ Finalização dos documentos base para suporte à criação dos Núcleos

Incubadores e envio aos diretores-gerais e pró-tempore para ciência e

providências.

▪Primeira reunião virtual com a empresa de assessoria para implantação dos

procedimentos para aquisição da certificação CERNE 1. 

Novembro



▪Oficina virtual do Sebrae-MG sobre a confecção do Plano de Negócios, através

da metodologia PNBOX.

▪ Participação em painel na Semana Global do Empreendedorismo realizado

entre o IFSULDEMINAS e o IFSP.



▪Apresentação do artigo escrito pela ex-bolsista 40 horas no 9º Simpósio de

Pós-Graduação do IFSULDEMINAS. 

▪ Seleção de 2 bolsistas para a INCETEC, em edital do NIPE, com recurso

desvinculado pela Diretoria de Assuntos Estudantis – DAE. 

▪Primeira reunião ordinária do Comitê Gestor.

▪ Oficina sobre Plano de Ação em parceria com o Sebrae-MG para os

empreendimentos da INCETEC. 

▪Realização, de forma virtual, da banca de pré-incubação.

Dezembro


