
 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA INCETEC - 2018 

 Desde a sua criação em 2006 até janeiro de 2018, a sede da INCETEC se encontrava na 

Fazenda-Escola. Para otimizar os trabalhos, melhorar a visibilidade e se aproximar mais 

da comunidade externa, fez-se a opção pela mudança de local.  

A sede da INCETEC foi remanejada para a Praça Tiradentes, em Inconfidentes - MG, 

desta forma obtendo maior visibilidade e aumentando seu potencial de crescimento. 

 

Realização do nosso tradicional Concurso de Ideias (16 de março) para seleção de novos 

empreendimentos. A banca de seleção contou com a participação de membros internos 

e externos (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e campus Muzambinho) 

 



Além disso, em atendimento ao disposto na Resolução CONSUP 066/2016, em seu artigo 

9º, foi publicada (22 de março de 2018) a portaria de criação do conselho deliberativo da INCETEC. 

Realizou-se, ainda, diversas reuniões ordinárias e extraordinárias além de repasse das ações ao 

Conselho Deliberativo. 

 

Fruto da retomada de parceria com o SEBRAE, os empreendedores da INCETEC 

estiveram na palestra intitulada: Indústria 4.0 - Tendências, Desafios e Oportunidades 

realizada em Monte Sião (4 de abril). 

 

Estimulando a interação das empresas incubadas com outros segmentos locais, a 

empresa Consulat realizou o curso de Boas práticas para restaurante estudantil do 

IFSULDEMINAS - campus Inconfidentes. 



Junho foi um mês recheado de atividades realizadas pela INCETEC: 

• A assinatura da plataforma de cursos Alura foi firmada para propiciar formação ampla e 

diversificada aos usuários da incubadora, bem como para a equipe e também para os 

usuários do nosso espaço Maker, o GroTa. 

 

• Em parceria com o SEBRAE, a INCETEC viabilizou a palestra motivacional “Uma Jornada de 

Transformação: Propósito (visão) + Engajamento (alinhamento) + Inovação (atitude) = 

sucesso” ministrada por Francisco de Paula Vitor Campos Corrêa na noite de 06 de junho, 

no Centro de Procedimentos Ambientais - CPA (campus Inconfidentes).   

 

• Visando a sistematização dos processos internos a equipe gestora da INCETEC participou 

da capacitação CERNE (ANPROTEC) e da I reunião anual RMI (Alfenas/MG), realizada entre 

25 e 29 de junho. 



 

Após o treinamento CERNE, o mês de julho foi dedicado à reativação e incrementação 

da rede de contatos por meio de agendamento de visitas, estreitamento das relações 

institucionais e busca por mentores e colaboradores. 

• Ocorreu também a retomada do contato com as empresas graduadas, buscando entender 

suas necessidades, como elas estão se saindo no mercado visando a reaproximação para 

manutenção e troca de experiências. 

• Foi feita a instalação do sistema de captação de água pluvial, modulável, servindo de vitrine 

para que a comunidade se inspire a perceba a importância, além da facilidade da instalação. 

 

• Solicitou-se também a instalação de painéis fotovoltaicos, incrementando as ações de 

sustentabilidade adotadas pela INCETEC, mantendo o foco na inovação e na melhoria do 

ambiente. 

• E ainda em parceria com o SEBRAE, ocorreu a palestra sobre Micro empreendedorismo 

individual (MEI), na noite de 13 de julho na Fundação Rocha, contando com 



empreendedores da INCETEC, bem como com participantes da comunidade para ampliar 

os conhecimentos e tirar suas dúvidas. 

 

 

Inúmeras atividades para agregar conhecimento e firmar parcerias aconteceram em 

Agosto: 

• Visitas nas Associações Comerciais nas cidades vizinhas: Bueno Brandão/MG (02 de 

agosto), Associação Comercial de Borda da Mata/MG (06 de agosto) e Associação 

Comercial de Ouro Fino/MG (16 de agosto) buscando entender as especificidades e firmar 

parcerias para que o ecossistema e o arranjo produtivo regional se fortaleça.  

 

• Visita ao sistema de produção do Biscoitos Catuzo e convite para participação dos 

empresários em uma roda de conversa com os incubados na INCETEC. 



• Adoção de formulário eletrônico para agendamento de aparelhos pelos usuários da 

Incubadora e consequente abolição do requerimento em papel. 

• Participação no Startup Universitário Maker, realizado na UNIFEI, em Itajubá/MG.  

 

• Reavaliação da Resolução 066/2016 e proposta de alteração do documento para - dentre 

outras modificações - permitir a pré-incubação e incubação de empreendedores externos 

ao IFSULDEMINAS - campus Inconfidentes. 

 



• Reunião de acompanhamento com as pré-incubadas e incubadas. Etapa importantíssima 

do processo de pré-incubação e incubação, essencial para compreender onde o negócio 

está, de onde ele veio e onde ele quer chegar.  

 

• Criação do Programa Foco (Capacitação para pré-incubadas e incubadas). Pensando no 

processo de aprendizagem e melhor compreensão dos conteúdos ministrados, optamos 

por alterar o modelo de oferta de treinamentos, trazendo pessoas que vivem o mercado, 

que já passaram pelas fases do empreendedorismo, que são donas do próprio negócio, que 

conhecem as dificuldades e podem passar as informações de forma real, prática e 

dinâmica. Foi assim que surgiu o Programa Foco. 

• Visita às incubadoras de Itajubá (Incit) e Santa Rita do Sapucaí (Inatel e Prointec) – 23 de 

agosto.  

 

• Realização do 5º Empreentec Inova, realizado na noite 29 de agosto, num formato mais 

enxuto, dinâmico e com o intuito de mostrar pessoas que vivem o empreendedorismo, que 



estão inseridas nos ambientes de incubadoras, seja como empresa pré-incubada, empresa 

incubada ou gestores de incubadora e responsáveis pela criação de startups. 

 

Pra começar muito bem o mês, primeiro, foi realizada uma reunião com a equipe do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR de Bueno Brandão/MG (03 de setembro) 

com o objetivo de apresentar as empresas incubadas na INCETEC e também identificar demandas 

de mercado locais e propor parcerias. 

 

E também, tivemos uma participação na conferência ANPROTEC em Goiânia (17 a 21 de setembro). 

 



Participação do Coordenador e da Gerente da INCETEC na SERECOMP, (dia 02), para 

expor aos participantes o que é a Incubadora, o que ela oferece e quais são os 

diferenciais para quem participa do processo de incubação.  

 

E ainda, participação no 2º IF Portas Abertas (31 de outubro), prestando esclarecimentos 

aos visitantes e também por meio de exposição dos trabalhos dos alunos, realizados no nosso 

espaço Maker, o GroTa. 

 

A INCETEC recebeu a visita da delegação de professores de Moçambique (08 de 

novembro). A visita permitiu apresentar a realidade do programa de incubação 

desenvolvido no IFSULDEMINAS – campus Inconfidentes e entender através da troca de 

experiências, como o empreendedorismo e a inovação são estimulados no país africano. 



 

• Viabilidade de interação da rede de contatos e as empresas (12 de novembro) e aprovação 

na capacitação sobre negócio de impacto da ANPROTEC. 

 

• Reunião da equipe da Incubadora com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação (PPPI) e com a Pró - Reitoria de Extensão (PROEX) no dia 26 de novembro. 

 

Participação do coordenador e da gerente da Incetec na 4ª Rodada do Programa de 

Incubação e Aceleração de Impacto, promovido pela Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), em Brasília/DF, nos 



dias 06 e 07. Este programa terá uma capacitação on-line e mais uma etapa presencial, em agosto 

de 2019. E por fim, para finalizar o nosso ano de 2018 foi lançado o Edital de Pré-Incubação, desta 

forma, 2019 será um ano cheio de novidades, com muito trabalho e dedicação, e também, com a 

formação de muitas empresas!  
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