
INCUBADORA DE EMPRESAS 

DE BASE MISTA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA INCETEC_2019 

Início da participação na IV rodada do Programa de Incubação e Aceleração
de Negócios de Impacto em Brasília/DF. 
Lançamento do edital de pré-incubação da INCETEC.

Dez
2018

A



Realização da Oficina de Marketing-Foco na Publicidade

Realização da I Oficina de Ideação em parceria com o INATEL, com
vistas a estimular e auxiliar na criação de um negócio.fev

Mar

Realização da banca de pré-incubação (seleção de empresas para pré-incubação).
Roda de conversa com empresário-Foco no Mercado.
E, duas palestras em parceria com o SEBRAE, sendo a primeira sobre Cobrança e
Inadimplência e a segunda sobre Precificação.

Abr



6° Edição do EmpreenTec Inova (evento anual da INCETEC). 
Encerramento do Programa de Incubação e Aceleração de Negócios de
Impacto e envio do Plano de Ação. 
Criação do GT da INCETEC, com vistas a atualização de Resolução
066/2016 e institucionalização da Incubadora no IFSULDEMINAS.

Realização da Oficina de Identidade Visual-Foco na Marca. 
Inclusão de um momento entre a psicóloga do campus e os empreendedores com
empresas pré-incubadas e incubadas. 
Participação na 1ª Reunião anual da Rede Mineira de Inovação-RMI e no
Workshop Modelo Cerne 2018, ocorridos em Nova Lima/MG, na Sede da
BiotechTown.

Maio

Jun



Reunião ordinária do Conselho Deliberativo (dia 04) e montagem do pré-
projeto para captação de recurso de Emenda parlamentar Liberta Minas
via plataforma Prosas.

Jul

Realização dos treinamentos Mini curso de Oratória-Foco nas Vendas
e Organização de eventos-Foco no Público. 
Participação no Innovation Summit Brasil 2019, em Florianópolis/SC.

Ago

Set
I Fórum  de Negócios de Impacto que contou com expositores de produtos
relacionados à sustentabilidade além do lançamento do edital de pré-incubação.

Publicação do projeto de apoio à Incubadora de Empresas Mistas - INCETEC do
IFSULDEMINAS e do edital para a vaga de bolsistas. 

Out



Participação como membros de bancas de avaliação de Projeto Final do
Curso Técnico em Informática, recebimento das duas bolsistas e também
realização da banca de pré-incubação (seleção de empresas para pré-
incubação).

Dez
 

Nov
ll Oficina de Ideação, seleção dos bolsistas e reunião extraordinária do
Conselho Deliberativo (dia 11).


