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ASCOM

Editorial 
arques tecnológicos são instrumentos de Pdesenvolvimento sustentável no mundo 
inteiro. Nessa perspec�va, na busca de 

entregar um importante legado para Viçosa e região, é 
que a UFV, em 2011, criou o tecnoPARQ, primeiro 
parque tecnológico de Minas Gerais. Desde que 
assumimos a gestão da nossa Universidade, estamos 
trabalhando para criar oportunidades para a 
expansão e consolidação do tecnoPARQ, por meio da 
criação e atração de novas empresas de base 
tecnológica, buscando inves�mentos e capital 
intelectual. Assim, serão gerados novos empregos, 
capazes de fixar profissionais qualificados, bem como 
evitar o êxodo de nossos egressos. 
 Com a liderança da Profa. Adriana Faria, 

Diretora Execu�va, que possui reconhecida competência na área, e com o apoio da 
nossa competente vice-reitora, Profa. Rejane Nascentes, Presidente do Conselho de 
Administração, estamos trabalhando em um modelo de governança e gestão 
moderno, que fomente uma estrutura profissionalizada, flexível, eficiente,  
autônoma, sustentável e que propicie a congruência dos obje�vos estratégicos com as 
polí�cas de educação, ciência, tecnologia e inovação. 
 A mudança e os resultados já aparecem! Estamos com 26 empresas 
vinculadas, que faturam cerca de 13 milhões de reais e geram mais de 100 empregos. 
Apoiamos 21 novos projetos no programa de pré-incubação. Em 2019, as ações de 
sensibilização para o empreendedorismo inovador envolveram mais de 3.400 
pessoas, totalizando 200h de eventos de alto nível técnico. Realizamos importantes 
programas de aceleração como o Forest Insight, Avança Café e tecnoPARQ Acelera. A 
nossa Incubadora de Empresas, em 2019, foi a primeira incubadora do Estado a 
receber da Anprotec a cer�ficação Cerne 1. Também recebemos o prêmio de 1º lugar 
na categoria sensibilização para negócios de impacto da chamada nacional de boas 
prá�cas em Incubação realizada pelo Ins�tuto de Cidadania Empresarial (ICE).
 Estamos desenvolvendo o Programa tecnoPARQ Júnior, em parceria com as 
nossas 42 empresas juniores, robustecendo esse movimento, o que levou a UFV a 
estar entre as 10 universidades mais empreendedoras do Brasil em 2019. Esse 
resultado nos permi�u aprovar o projeto “Desenvolvimento das empresas juniores da 
UFV para uma universidade mais empreendedora”, junto ao MEC, com recursos 
previstos da ordem de um milhão de reais. O Programa tecnoPARQ Social, 
desenvolvido com o apoio da Prefeitura Municipal de Viçosa, ofereceu dezenas de 
cursos e oficinas, profissionais e espor�vas, impactando mais de 500 pessoas. As 
ações para a internacionalização do tecnoPARQ também já geram importante frutos, 
como veremos nessa edição. 
 A implantação de um empreendimento dessa natureza exige alto 
comprome�mento, mas se cons�tui como uma ação estratégica para uma 
universidade mais empreendedora, comprome�da com a sua função social, gerando 
bene�cios para toda a sociedade. Queremos que o tecnoPARQ seja um Parque da 
Cidade, contribuindo não apenas para o desenvolvimento tecnológico e econômico, 
mas também para a melhoria da qualidade de vida da população.

REITOR DA UFV
Demetrius David da Silva



tecnoPARQ: venha fazer 
parte dessa comunidade

 O tecnoPARQ (Parque Tecnológico 
de Viçosa) é uma das unidades do Cen-
Tev (Centro Tecnológico de Desenvolvi-
mento Regional de Viçosa), órgão da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
vinculado à reitoria. Sua missão é:  "in-
crementar a riqueza da comunidade 
circunvizinha, promovendo a cultura da 
inovação e a compe��vidade de suas 
empresas e ins�tuições geradoras de 
saber, visando a dinamização e diversifi-
cação da economia local, a geração de 
riqueza, empregos de qualidade e renda 
e a atração e fixação de empreendimen-
tos de base tecnológica". 
 Inaugurado em 15 de abril de 2011, 
foi o primeiro parque tecnológico de 
Minas Gerais a entrar em operação. Seu 
projeto urbanís�co contém uma área de 
aproximadamente 40 hectares para 
urbanização e contempla 12  quadras

de loteamento, totalizando 84 lotes com 
área média de 2000 m², des�nados às 
organizações residentes e espaços para 
implantação de a�vidades de lazer e 
cultura, tais como Museu Histórico, 
Museu Intera�vo de Ciência e Tecnolo-
gia e espaços abertos para praças e 
áreas de convivência. Têm-se ainda um 
grande projeto voltado para  recupera-
ção e conservação ambiental, a ser 
implantado em uma área de 174 hecta-
res, de acordo com parâmetros estabe-
lecidos na legislação ambiental. Nesses 
espaços, resguardando o que ficou 
estabelecido pela autoridade ambien-
tal, estão previstas áreas para lazer (ca-
minhadas ecológicas, mirantes, etc.) e 
para usos ins�tucionais de pesquisa e 
coleta de dados. Dessa forma, o tec-
noPARQ é também um Parque da Cida-
de, contribuindo assim não apenas

para o desenvolvimento econômico de 
Viçosa e Região, mas também para a 
melhoria da qualidade de vida da popu-
lação.
 A relevância tecnológica e a intensa 
produção técnica e cien�fica da UFV 
fazem dela uma importante âncora para 
o desenvolvimento tecnológico, econô-
mico e social. Para inserção do conheci-
mento e das pesquisas desenvolvidas na 
ins�tuição nos processos de inovação 
tecnológica é necessária à interação 
com empresas capazes de desenvolver 
novos produtos, serviços e processos 
para a sociedade. A promoção dessa 
interação para transferência de conheci-
mento e de tecnologia, em apoio aos 
empreendimentos de base tecnológica 
para a capitalização do conhecimento 
cien�fico, é uma das principais ações 
realizadas pelo Parque. 

tecnoPARQ: come and be part of this community

Technology Park of Viçosa
INSTITUCIONAL 
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 A proposta de valor do tecnoPARQ 
consiste em oferecer condições e facili-
dades especiais para empresas, organi-
zações, ins�tuições, públicas ou priva-
das, que buscam progresso cien�fico-
tecnológico e instrumentos de desen-
volvimento de compe��vidade econô-
mica, como: 
Ÿ Criação e desenvolvimento de novas 

empresas de base tecnológica.
Ÿ Fortalecimento da compe��vidade 

técnica e cien�fica, por meio da 
promoção do networking com gru-
pos de pesquisa qualificados da UFV 
e outros centros de PD&I de excelên-
cia.

Ÿ Desenvolvimento de parceiras estra-
tégicas e cooperação internacional, 
visando acelerar o processo de 
expansão tecnológica e mercadoló-
gica das empresas.

Ÿ Captação de recursos públicos e 
privados, visando o robustecimento 
da base tecnológica e o incremento 
do potencial inovador das empresas.

 A fim de apoiar a criação e o desen-
volvimento das empresas, o tecnoPARQ 
oferece às empresas de base tecnológi-
ca, sobretudo startups e spin-offs, um 
ambiente que favorece o fortalecimen-
to e ampliação de suas competências, 
tornando-as sustentáveis e compe��-
vas num cenário nacional e internacio-
nal. Uma empresa de base tecnológica é 
aquela que tem como estratégia compe-
��va o oferecimento de produtos e 
serviços, ou o estabelecimento de pro-
cessos, com alto valor agregado, tendo 
como base o conhecimento cien�fico e 
tecnológico e a u�lização de técnicas e 
métodos considerados inovadores. 
 Os serviços oferecidos pelo tec-
noPARQ estão ancorados em três unida-
des de negócios, numa perspec�va 
matricial:
 Escritório de Relações Empresariais

Ÿ Programa de Pré-Incubação
Ÿ Programa de Incubação
Ÿ Programa de Residência
Ÿ Programa Empresa Graduada
Escritório de Ligação
Ÿ Innova�on Link
Ÿ Criação de novos negócios
Ÿ tecnoPARQ Acelera
Ÿ Atração de novos empreendimentos
Ÿ Programa tecnoPARQ Júnior
Escritório de Projetos
Ÿ Internacionalização
Ÿ Comunicação e marke�ng
Ÿ SebraeTEC
Ÿ Programa tecnoPARQ Social

 Dentre os principais serviços ofereci-
dos pelo tecnoPARQ às suas empresas 
estão:
Ÿ Orientação para a gestão do negócio 

e elaboração de Plano de Negócios e 
Planejamento Estratégico.

Ÿ Apoio para a busca financiamentos 

(Editais de fomento e venture capital).
Ÿ Auxílio no estabelecimento e elabo-

ração de projetos de P,D&I.
Ÿ A�vidades de capacitação, treina-

mento e consultorias e assessorias 
específicas em tecnologias de ges-
tão.

Ÿ Networking com parceiros estratégi-
cos.

Ÿ Monitoramento do desempenho das 
empresas.

Ÿ Orientação para o acesso aos pesqui-
sadores e laboratórios da UFV.

Ÿ Orientações sobre direitos de propri-
edade intelectual.

Ÿ Estrutura �sica compar�lhada de 
excelência (secretária, sala de reu-
niões e treinamento, auditórios e 
laboratórios de informá�ca).

Ÿ Compar�lhamento de Laboratório 
de Físico-Química e Biologia Molecu-
lar.

Acesse o site e saiba mais
  

Innova�on Support - Facili�es and 
services offered
• Knowledge (Interac�on and techno-
logical coopera�on with the UFV; Access 
to professionals and highly qualified 
researchers; Access to equipment, labo-
ratories and instrumenta�on for 
research).
• Guidance  management for the busi-
ness.
• Guidance for prepara�on of Busi-
ness Plan.
• Search edicts promo�on.
• Assistance in the prepara�on of 
projects (research, development and 
innova�on).
• Training ac�vi�es and training.
• Consultancy and specific manage

ment technologies.
• N e t w o r k i n g  t e c h n o l o g y  a n d 
exchange of informa�on with partners.
• Support the administra�ve ac�vi�es 
of the companies.
• Advisors (legal, financial, marke�ng, 
c o m m u n i c a � o n s ,  s e c r e t a r i a l , 
accoun�ng).
• Monitoring the performance of com-
panies.
• Guidance on intellectual property 
rights and legaliza�on of the product.
• Monitoring and compe��ve intelli-
gence (Prospec�ng and technology 
management; Strategic approach to 
innova�on; Spread of industrial culture 
technology).
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nova diretoria do tecnoPARQ é 
empossada pela nova administração 
da UFV

TUDO NOVO:

 A cerimônia de transmissão dos 
cargos de reitor e de vice-reitora da 
Universidade Federal de Viçosa  
aconteceu no dia 7 de junho, no Espa-
ço Acadêmico-Cultural Fernando 
Sabino. Os professores Demetrius 
David da Silva e Rejane Nascentes – 
escolhidos em consulta pública reali-
zada em novembro de 2018, foram 
oficialmente empossados em ato 
solene.
 Já no dia 10, aconteceu a cerimô-
nia de posse da nova equipe adminis-
tra�va da UFV contando com a pre-
sença de grande público.
 O reitor Demetrius David da Silva 
presidiu a cerimônia, e pontuou sua 
gra�dão por todos que se dispuse-
ram a colaborar com a nova gestão, 
enfa�zando que sua equipe foi esco-
lhida com base no perfil, competên-
cias, habilidades de relaciona-
 

mento e análise para verificar que as 
escolhas fossem acertadas para as 
indicações. 
 Durante a cerimônia, foi empos-
sada a nova Diretora Execu�va do 
CenTev, professora Adriana Ferreira 
de Faria, que é graduada em Enge-
nharia Química, e possui mestrado e 
doutorado em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Federal de Uber-
lândia. A professora Adriana já pos-
sui vasta experiência com o CenTev, 
tendo sido Coordenadora da Incuba-
dora de Empresas de Base Tecnológi-
ca (IEBT/CenTev) de 2007 a 2011, e  
Diretora Execu�va, de 2011 a 2015.
 Juntamente com a Diretora Exe-
cu�va, o CenTev recebe a nova Presi-
dente do Conselho de Administra-
ção, a vice-reitora da Universidade 
Federal de Viçosa prof. Rejane Nas-
centes.

Nosso negócio é 

gente. Ative o QR 

Code e conheça 

toda a equipe que 

faz o tecnoPARQ

EVERYTHING NEW: new tecnoPARQ board is installed by the new UFV administra�on

NOTÍCIAS
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 O  I n n ova� o n  L i n k  é  u m 
Programa do tecnoPARQ, opera-
do pelo seu Escritório de Ligação, 
em parceria com a Comissão 
Permanente de Propriedade 
Intelectual da UFV (CPPI), que 
tem por obje�vo gerir a interface 
entre a UFV, a indústria, o gover-
no e outras organizações de 
pesquisa. Esta interação entre a 
UFV e o setor produ�vo se dá por 
meio da transferência de tecno-
logia; transferência de conheci-
mento; suporte à pesquisa; 
pesquisa colabora�va; testes de 
tecnologia; consultorias e asses-
sorias. 
 No Innova�on Link empresas 
buscam ideias e projetos, fora de 
seus centros de P&D, e os pesqui-
sadores ofertam suas tecnologias 
e/ou convertem seus conheci-
mentos em modelos de negócio. 

To innovate: University - Company Interac�on 

Interação Universidade - Empresa 

As principais a�vidades 
desenvolvidas pelo 

Innova�on Link são:

· Atualização con�nua do por�ólio tecnológico: tec-

nologias, propriedade intelectual; laboratórios, proje-

tos, grupos de pesquisa;

· Contato com os pesquisadores;

· Desenvolvimento de estudos de viabilidade;

· Monitoramento e busca de inves�mento público;

· Desenvolvimento de workshops com inves�dores;

· Encaminhamento de proteção intelectual e transfe-

rência para CPPI;

· Desenvolvimento de relacionamento e novos negó-

cios com as empresas vinculadas ao tecnoPARQ.

Página 6
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UFV tem três projetos de 
pesquisas aprovados no 
Programa EMERGE Labs 
BRF

Pif Paf Day marcou inicio 
de parceria de sucesso 
entre UFV e Pif Paf
Pif Paf Day marked the beginning of 
a successful partnership between 
UFV and Pif Paf

 O tecnoPARQ, por meio do programa Innova�on Link, apoiou e organizou o Workshop de 
apresentação do Programa EMERGE Labs BRF: “DESPERDÍCIO E SEGURANÇA DE ALIMENTOS”, que 

ocorreu no dia 2 de dezembro de 2019, em seu prédio principal. O programa é resultado de uma parceria 
entre a EMERGE (organização que promove ciência empreendedora no Brasil) e a BRF; e tem como obje�vo 

prospectar tecnologias na temá�ca do programa, que estejam sendo desenvolvidas por universidades 
brasileiras e tenham potencial de mercado. 
 O evento, contou com uma rodada de visitas aos laboratórios da UFV e resultou na apresentação de 
propostas de projetos tecnológicos por parte de pesquisadores da ins�tuição. O programa EMERGE Labs BRF 
selecionou 16 entre 86 tecnologias inscritas, sendo três destas tecnologias, desenvolvidas na UFV. 
 À frente das pesquisas selecionadas estão: Andréa de Oliveira Barros Ribon e Tiago Antônio de Oliveira 
Mendes, professores do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular; Maria Aparecida Scatamburlo 
Moreira e Leandro Licursi de Oliveira, professores do Departamento de Veterinária e Departamento de Biologia 
Geral, respec�vamente; e Hilário Mantovani, professor do Departamento de Microbiologia e Ka�alaine Corrêa 
de Araújo, estudante de Pós Doutorado.

 No dia 11 de junho de 2019, a UFV recebeu representantes da empresa Pif Paf para o evento 
Pif Paf Day, que reuniu pesquisadores da universidade e tomadores de decisão da empresa para 
discussões sobre a viabilidade do desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
tecnológica (P, D&I) em parceria.
 Na ocasião, Luiz Carlos (Pif Paf) falou brevemente sobre o histórico da empresa, apresentando marcos 
importantes e introduziu a conversa sobre o cenário atual da Pif Paf, o que serviu de ponto de par�da para as 
discussões que viriam a seguir.
 Como parte do evento, os presentes se dividiram em grupos de trabalho para a discussão de temas 
específicos e realizaram visitas a laboratórios e centros de pesquisas da UFV para conhecer melhor o potencial 
de desenvolvimento de projetos de P, D&I. 
 Ao final do evento, foram apresentados os relatos pelos grupos, tratando do que foi elaborado em conjunto 
e como a UFV, em parceria com a Pif Paf podem iniciar o desenvolvimento dos projetos. O Pif Paf Day foi uma 
inicia�va da Reitoria da UFV, com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão e Cultura e Pesquisa e Pós-Graduação e 
do tecnoPARQ.

NOTÍCIAS INNOVATION LINK
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Technology Park of Viçosa

 O programa tecnoPARQ Júnior é operado em parceria com a 
Central de Empresas Juniores da UFV (Cemp/CenTev) e tem como 
missão disseminar a cultura do empreendedorismo e formar 
novas lideranças por meio das empresas juniores da UFV. O 
programa contribui para o fomento, no espaço universitário, do 
empreendedorismo de base tecnológica, da inovação e da 
responsabilidade social empresarial, fomentando a criação e 
estruturação de novas empresas juniores pelos estudantes da 
UFV, bem como de novas startups e spin-offs. O tecnoPARQ júnior 
possui 42 empresas juniores, sendo que 30 estão localizadas no 
campus de Viçosa, 08 no campus de Rio Paranaíba e 04 no campus 
de Florestal. No úl�mo triênio, es�ma-se que as empresas juniores 
da UFV faturaram na ordem de um milhão de reais, com o 
envolvimento de mais de 700 empresários juniores. Todo esse 
potencial se reflete na terceira edição do Ranking de 
Universidades Empreendedoras 2019, realizado pela Brasil Júnior, 
que avalia seis dimensões (Cultura Empreendedora, Capital 
Financeiro, Infraestrutura, Internacionalização, Inovação e 
Extensão), das 123 IES avaliadas a UFV  foi indicada à 10º posição.

tecnoPARQ Jr.

Ÿ Consolidar as empresas juniores da UFV, por meio da qualificação dos empresários juniores.
Ÿ Ampliar a forma de atuação das empresas juniores da UFV, oferecendo novas formas de conexão com o 

mercado e a sociedade, bem como de colaboração entre as próprias empresas juniores.
Ÿ Potencializar a criação de novas startups e spin-offs, por meio do fortalecimento da relação das empresas 

juniores com as a�vidades da Incubadora de Empresas e do Parque Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ).
Ÿ Difundir a cultura da inovação e do empreendedorismo junto à comunidade da UFV, por meio de a�vidades 

desenvolvidas pelas empresas juniores, conforme projetos de empreendedorismo a serem apresentados por 
elas, em atendimento ao Edital a ser lançado pela CEMP para essa finalidade.

Para 2020, o tecnoPARQ Júnior tem como obje�vos:

NOTÍCIAS
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 A UFV está novamente entre as 
dez universidades mais empreende-
doras do Brasil. O ranking, em que a 
Universidade obteve a nona coloca-
ção, foi divulgado em novembro de 
2019, em sessão solene, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, pela 
Bras i l  Júnior  –  Confederação 
Nacional de Empresas Juniores. 
Foram coletadas informações e 
analisadas 123 universidades das 27 
unidades federa�vas do país e 
ouvidos mais de 15 mil estudantes.
 O ranking é um estudo que 
enumera as universidades mais 
empreendedoras a par�r de seis 

critérios de avaliação: cultura 
empreendedora, inovação, exten-
são, infraestrutura, internacionaliza-
ção e capital financeiro. Dentre eles, 
vale destacar a infraestrutura e a 
internacionalização em que a UFV 
conquistou o 4º e 7º lugares, respec-
�vamente.
 A avaliação reforça o papel da 
Universidade como um dos principa-
is polos do empreendedorismo 
júnior, contando com 42 empresas 
juniores (EJs). Além de abrigar o 
maior núcleo de EJs de Minas Gerais,  
a UFV conquistou ainda mais um 
reconhecimento em 2019, tornou-se 

uma IES Júnior. Esse �tulo é dado    
apenas quando 25% dos cursos 
oferecidos possuem empresas 
juniores confederadas, ou seja, 
federadas à instância representa�va 
estadual e nacional.

UFV está entre as 10 
universidades mais 
empreendedoras do 
Brasil 

UFV is among the 10 most entrepreneurial universi�es in Brazil

Acesse o site do
tecnoPARQ Junior

NOTÍCIAS
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 Em outubro de 2019, a Incu-
badora do Parque Tecnológico de 
Viçosa - tecnoPARQ ganhou o prêmio 
de 1º lugar na chamada de boas 
prá�cas em incubação e aceleração 
d e  imp a cto,  p ro mov id a  p e lo 
Ins�tuto de Cidadania Empresarial 
(ICE) com apoio da Anprotec.
 O obje�vo da chamada era 
promover um reconhecimento das 
boas prá�cas das organizações em 
três categorias: Sensibilização; 
Seleção e apoio a negócios de 

impacto; e Engajamento de atores 
estratégicos para o ecossistema.  
 O tecnoPARQ, venceu na catego-
ria “Sensibilização para a temá�ca de 
negócios de impacto”, com o ar�go 
in�tulado “Prá�cas de Sensibilização 
sobre Negócios de Impacto da 
Incubadora UFV”, escrito por Daniele 
Pereira Linhares, Adriana Ferreira de 
Faria, Jucélia Maria Lopes Maia, 
Fernanda Bernardino Moreira e 
Francylara Miranda Castro.

 No tota l ,  foram 13 ar�gos 
recebidos pelo comitê avaliador da 
chamada e foram avaliados por grau 
de alinhamento com a temá�ca, 
resultados alcançados, replicabilida-
de, inovação e qualidade geral do 
texto.  Ao vencedor de cada catego-
ria foi concedida uma viagem de 
aprendizado para conhecer o 
e c o s s i s t e m a  d e  i m p a c t o  d a 
Inglaterra e a divulgação da prá�ca 
em publicação específica.

Incubadora recebe prêmio 
de boas práticas em 
incubação e aceleração de 
impacto 
tecnoPARQ Incubator receives award for good prac�ces in 
incuba�on and accelera�on of impact

NOTÍCIAS
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 Em novembro, a Incubadora de 
Empresas de Base do tecnoPARQ, 
passou pela Banca de Efe�vidade, 
finalizando o processo de cer�fica-
ção da implantação do CERNE 1. A 
banca foi composta por Krishna Aum 
Faria, representando o Sebrae 
Nacional; Carlos Eduardo Bizzoto, 
representando a Anprotec; Alex 
Antonucci, representando as empre-
sas Incubadas do tecnoPARQ ; 
Rômulo Balga, representando as 
empresas Graduadas do tecnoPARQ; 
Jucélia Maia, Coordenadora da 

Incubadora; Adriana Ferreira de 
Faria, Diretora Execu�va do tec-
n o PA R Q /  C e n Te v ;  F e r n a n d a 
Bernadino, Gerente de Qualidade da 
Incubadora do tecnoPARQ ; e, 
Guilherme Neubert, representando 
a Organização Cer�ficadora Cerne, 
credenciada pela Anprotec. 
 O processo de implantação do 
Cerne vem sendo desenvolvido pela 
Anprotec e pelo SEBRAE desde 2008 
e, ao longo desses anos, a incubado-
ra do tecnoPARQ par�cipou dos 
workshops sobre esse modelo de 

gestão que apresenta as prá�cas a 
serem adotadas em diversos proces-
sos chaves de uma incubadora.
 Em dezembro, o tecnoPARQ 
recebeu o cer�ficado pela implanta-
ção do Modelo Cerne em sua incuba-
dora. 
 A entrega foi feita durante o 
tradicional Café da Manhã Anprotec 
& Parceiros, em Brasília (DF). A 
Diretora Execu�va do tecnoPARQ, 
Adriana Ferreira de Faria, par�cipou 
do evento e recebeu o cer�ficado da 
Incubadora do tecnoPARQ. 

Incubadora recebe 
certicação Cerne 1 

Incubator receives Cerne cer�fica�on 1
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 Durante os dias 12,13 e 14 de abril 
de 2019 ocorreu no tecnoPARQ o 
Hack'n Coffee, uma maratona de 
programação a fim de explorar 
dados abertos, desvendar códigos e 
sistemas lógicos, discu�r novas 
ideias e desenvolver projetos de 
so�ware ou mesmo de hardware, 
para a cadeia produ�va do café. Em 
forma de uma compe�ção, foram 
lançados desafios e,  os �mes 
formados trabalharam para resolver 
os sete problemas expostos.
 O Hack'n Coffee fez parte de uma 
das programações do Avança Café, o 
programa de pré-aceleração de 
startups da Embrapa Café, o primei-
ro programa voltado exclusivamente 
para o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas e inovadoras para a 
cadeia produ�va do café. A primeira 
edição do Avança Café aconteceu em 
Minas Gerais, nas cidades de Viçosa 
e Lavras.
 No úl�mo dia, as equipes se 
dedicaram exclusivamente para 
finalizar seus projetos e apresenta-
ções, para o Demoday, banca final 
que foi realizada às 16h e contou 
com 4 avaliadores, entre eles, 
pesquisadores, produtores e empre-
sários da área da café e tecnologia.

 A fim de fortalecer o ecossistema de inovação no Estado de Minas 
Gerais, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) 
lançou a Chamada 07/2019 - Programa de Apoio a Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, com 
previsão de inves�mento total de dez milhões de reais em ambientes 
de inovação de todo o Estado.
 Dentre os obje�vos específicos da Chamada estão: es�mular a 
inovação por meio de apoio à infraestrutura cien�fica e tecnológica 
compar�lhada; tornar esses ambientes mais atraentes a empresas 
inovadoras; e contribuir para acelerar a graduação de empresas 
intensivas em tecnologia, garan�ndo melhor inserção no mercado e 
maior compe��vidade. O Parque Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ) e 
a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica –IEBT/CenTev, �veram 
suas propostas aprovadas no programa.
 As propostas subme�das visam a consolidação do Parque 
Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ) como vetor de indução de inova-
ção tecnológica e desenvolvimento econômico e social, assim como o 
Fortalecimento da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do 
CenTev (IEBT/CenTev) para a criação de novas empresas de base 
tecnológica, compe��vas no mercado, promoção do desenvolvimento 
econômico e social de Viçosa e povoamento do Parque Tecnológico. 
Entre os critérios específicos de julgamento estavam: relevância, 
qualificação da proposta, equipe, orçamento e resultados esperados.

tecnoPARQ tem 
proposta aprovada 
em programa da 
FAPEMIG

tecnoPARQ has proposal approved in 
FAPEMIG program

Avança Café 
Viçosa realiza 
Hack'n Coffe
Avança Café Viçosa 
holds Hack’n Coffe 
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 No dia 2 de agosto, o Parque Tecnoló-

gico de Viçosa (tecnoPARQ) foi sede do 

DemoDay Forest Insight UFV 2019, uma 

inicia�va anual do programa SIF Startup 

Connec�on, da Sociedade de Inves�ga-

ções Florestais (SIF), em parceria com o 

tecnoPARQ e a Universidade Federal de 

Viçosa.O evento teve como obje�vo 

apresentar novas ideias e novos produ-

tos inovadores capazes de solucionar, 

o�mizar e/ou reduzir os desafios e 

custos operacionais das empresas flo-

restais. Na ocasião, startups de todo o 

Brasil �veram a oportunidade de expor 

pitches de alto impacto para grandes 

empresas e inves�dores do setor flores-

tal.

 Mário Ladeira, Diretor de Inovação 

da Klabin e Presidente do Conselho de 

Administração da SIF, acredita que a 

parceria entre o tecnoPARQ e a SIF foi 

uma grande oportunidade de agregar 

ainda mais conhecimento sobre empre-

endedorismo na edição deste ano. 

Segundo o mesmo, “Ter um espaço 

como o tecnoPARQ é um privilégio de 

poucas universidades. Um ambiente 

onde conseguimos unir gente nova, 

ideias novas e pessoas de diferentes 

áreas do mercado, agregando valor para 

o avanço de novas tecnologias”.

 Ao final do evento, três startups 

�veram seus pitches premiados. A 

startup Quiron garan�u o terceiro lugar, 

StartGEO o segundo lugar e a Canopy o 

primeiro lugar. Além dos startups vence-

dores, par�ciparam também: Syntecs, 

Nanocel, DIF, Xdensity, Geotree e Ns  

Eisele.  

 “As apresentações dos pitches foram 

muito maduras, conseguimos ver dife-

rentes níveis de desenvolvimento das 

inovações apresentadas, desde empre-

sas que já possuem produtos de pratele-

ira até pessoas que acabaram de sair da 

graduação com grandes ideias queren-

do colocá-las em prá�ca. Agora temos o 

dever de compar�lhar essas soluções 

com nossos parceiros e as outras áreas 

do conhecimento para darmos o próxi-

mo passo de criar futuras parcerias” – 

ressalta, Mário.

 A banca avaliadora foi composta 

pelas grandes empresas do setor: Arce-

lormi�al, Klabin, Cenibra, Gerdau, Saint 

Globain, Vallourec, Asiflor, Aperam 

(Online), Melhoramentos, Maringa 

Ferro Liga, Suzano, WestRock e Duratex. 

O evento tem, a cada nova edição, cum-

prido seu papel de estreitar os laços 

entre os desenvolvedores de novas tec-

nológicas e inves�dores. “Há 15 anos 

atrás nós �nhamos um problema e 

buscávamos potenciais desenvolvedo-

res de soluções em universidades ou 

centros de pesquisa. Hoje, com a imple-

mentação desse modelo de pitch, o 

cenário se inverte. Agora nós consegui-

mos colocar dis�ntos problemas e 

solucionadores de problemas em um 

mesmo ambiente, acelerando o proces-

so de inovação. E isso está diretamente 

ligado com a maturidade dos profissio-

nais que estão saindo hoje das universi-

dades. Eles estão saindo com um viés 

mais empreendedor, facilitando a inte-

gração com os inves�dores” - acrescen-

ta Mário Ladeira.

Innova�on and new technologies for the forest sector DemoDay 
Forest Insight UFV 2019
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Internacionalização

 Visando atender ao seu direciona-
mento estratégico para atração de 
novas empresas de base tecnológica, 
o tecnoPARQ tem inves�ndo na 
estratégia de internacionalização, a 
fim de não só apoiar as suas empre-
sas para o mercado externo, mas 
sobretudo prospectar e atrair 
empresas internacionais para o seu 
ambiente.
 Assim, o tecnoPARQ já faz parte 
do Programa Land2Land, da Anpro-
tec com apoio da Apex e do Sebrae e 
vem trabalhando para o seu creden-
ciamento no Programa ENRICH in 
Brazil' So� Landing Hubs (SLHs), da 
European Network of Research and 
Innova�on Centres  and Hubs 
(ENRICH), que é uma inicia�va da 
União Europeia. A fim de auxiliar no 
seu programa de internacionaliza-
ção, o tecnoPARQ tem buscado cons-
truir uma aliança estratégica com a 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico de Minas Gerais (SEDE) e 
realizando importantes missões 
internacionais. 
 Em setembro de 2019, o tec-

noPARQ par�cipou da missão inter-
nacional da Anprotec junto ao ecos-
sistema de empreendedorismo na 
França. Na oportunidade, o tec-
noPARQ par�cipou de reuniões na 
Embaixada do Brasil na França, cons-
truindo importantes alianças estra-
tégicas. Também, realizou visitas aos 
principais ambientes de inovação 
francês, como: Make Sense (comuni-
dade internacional de empreende-
dorismo de negócios de impacto), 
ERGANEO (empresa de inves�men-
tos francesa, especializada em inova-
ções disrup�vas - deep tech), NUMA 
(primeiro espaço de coworking em 
Paris, e primeiro programa de acele-
ração para startups na França), IAR 
(French Bioeconomy Cluster – grupo 
de bioeconomia, onde a agricultura 
e a indústria estão in�mamente 
ligadas), Cap Digital (maior cluster 
de empreendedores da Europa na 
economia digital), Agoranov (incu-
badora Deep Tech),  Sta�on F (consi-
derado o maior campus de startups 
do mundo), INCO (incubadora de 
negócios de impacto) e Genopole 

(principal biocluster de biotecnolo-
gia e pesquisa em genômica e gené�-
ca da França). Durante a missão à 
França, também foi possível compre-
ender como funcionam as agências 
French Tech, BPI France e Business 
France. Na oportunidade, o tec-
noPARQ também par�cipou da 
Conferência Mundial da IASP (Inter-
na�onal Associa�on of Science Parks 
and Areas of Innova�on).
 O tecnoPARQ também par�cipou 
do World Incuba�on Summit, no 
mês de novembro. O evento organi-
zado anualmente pela UBI Global 
com o obje�vo de ajudar as incuba-
doras e aceleradoras de negócios a 
melhorar seus programas, tornar-se 
mais atraentes para as empresas 
iniciantes, aumentar sua eficiência e 
atrair inves�mentos. A rede da UBI 
Global conecta 700 programas de 
incubação do mundo, distribuídos 
em 70 países. A edição 2019, do Sum-
mit foi organizada na cidade de 
Doha, no Qatar, como apoio do 
Qatar Development Bank. Além de 
desenvolver importantes conexões

Interna�onaliza�on Because the sky is the limit!

Porque o céu é o limite!
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Economies (DICE - programa do Bri-
�sh Council que apoia o desenvolvi-
mento de economia cria�va e negó-
cios sociais no Reino Unido e em 
cinco países: Brasil, Egito, Indonésia, 
Paquistão e África do Sul), Social 
Finance UK (organização que faz a 
intermediação entre o governo, o 
setor social e a comunidade financei-
ra para encontrar melhores respos-
tas para lidar com problemas sociais, 
mobilizou mais de 100 milhões de 
libras de inves�mento social e Brid-
ges Fund Management, gestora de 
fundos especializada focada exclusi-
vamente em inves�mentos susten-
táveis e de impacto, com escritórios 
em Londres, Nova Iorque e São Fran-
cisco, que já levantou mais 900 
milhões de libras para inves�r em 
P M E s ) .
 Foram, ainda, realizadas as 
seguinte visitas técnicas: London 
Met Accelerator (Incubadora ligada 
a London Metropolitan University), 
Althelia Fund (fundo de inves�men-
tos que tem foco em inves�mentos 
que proporcionam o desempenho 
social, ambiental e econômico), Beth-
nal Green Ventures (aceleradora 
tecnológica e inves�dora em star-
tups que recorrem a tecnologia para 

com ambientes de inovação de todo 
o mundo, o tecnoPARQ também par-
�cipou de visita técnica à Digital 
Incuba�on Center, à Qatar Business 
Incuba�on Centre e ao Qatar Scien-
ce and Technology Park (QSTP), geri-
do pela Qatar Fouda�on Research, 
que tem entre suas empresas resi-
dentes ExxonMobil, GE, Microso� e 
Shell and Total. 
 Por fim, o tecnoPARQ par�cipou, 
em dezembro, da Field Trip UK, mis-
são à Inglaterra, como prêmio conce-
dido pelo Ins�tuto de Cidadania 
Empresarial (ICE), com o obje�vo de 
conhecer o ecossistema de inves�-
mentos e negócios de impacto da 
Inglaterra com destaque para pro-
gramas de capacitação de negócios 
de impacto e polí�cas de apoio a 
aceleradoras e incubadoras. O Reino 
Unido tem uma longa trajetória no 
campo dos inves�mentos e negócios 
de impacto (fundos, aceleradoras, 
universidades, par�cipação do 
governo, banco, polí�cas públicas e 
incen�vos). Também foi o primeiro 
país do mundo a ter um formato jurí-
dico específico para os negócios de 
impacto. Merece destaque ainda por 
seu pioneirismo para alavancar este 
tema com uma visão sistêmica.
Além do tecnoPARQ, par�ciparam 
da missão Porto Digital (Parque Tec-
nológico de Recife), TecnoPUC (Par-
que Tecnológico da PUC-RS), Cau-
se/InovaParque (SC), Incubadora 
Inemontes, Plataforma Parceiros 
pela Amazônia, Conexsus e o ICE. 
 Na oportunidade foram realiza-
das reuniões com Global Steering 
Group for Impact Investment (GSG) - 
grupo global independente que cata-
lisa o inves�mento de impacto e o 
empreendedorismo, com 21 países 
membros), Social Enterprise UK 
(rede de negócios sociais, negócios 
de impacto e associações sem fins 
lucra�vos no Reino Unido, elo de 
ligação dos negócios sociais no Reino 
Unido com seis diferentes departa-
mentos do Governo do UK), Develo-
p i n g  I n c l u s i v e  a n d  C r e a � v e 

criar impacto posi�vo), Social Star-
ters (organização intermediária que 
aproxima indivíduos e empresas de 
empreendedores sociais), Hackney 
Co-opera�ve Developments (HCD - 
apoia a criação e o crescimento de 
coopera�vas e negócios de impacto 
usando sua função de agência para 
criar redes) e  Unltd (organização 
que seleciona, financia e apoia 
e m p r e e n d e d o r e s  s o c i a i s ) .
 Os primeiros resultados de todas 
essas ações já começam a acontecer, 
refle�ndo na seleção do Incubadora 
para o Programa Agritech Brasil-
Índia de Incubação Cruzada 2019-
2020, realizado pela Anprotec, pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), pela Embaixada do Brasil em 
Nova Délhi, pela Incubadora PusaK-
rishi e pelo Department of Science & 
Technology (DST). No âmbito do 
Programa, o tecnoPARQ estará 
recebendo cinco startups indianas: 
Natura Crop Care (Agriculture crop 
protec�on), Aegipan (Animal hus-
bandry & biotechnology), Satyukt 
Agriculture (Water resources and 
crop insurance), Silage (Agriculture 
and animal nutri�on), Zentron Labs 
(Machine vision for quality inspec-
�on of fruits and vegetables).
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 O Programa Agritech Brasil-Índia de 
Incubação Cruzada 2019-2020, realiza-
do pela Anprotec, pelo Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), pela Embai-
xada do Brasil em Nova Délhi, pela Incu-
badora PusaKrishi e pelo Department of 
Science & Technology (DST), divulgou no 
dia 14 de fevereiro, o resultado com as 
duas incubadoras de empresas que irão 
apoiar as cinco startups indianas que 
estarão no Brasil durante duas semanas.
As a�vidades – para fomentar a cultura 
de internacionalização e a geração de 
negócios sinérgicos aos setores de inte-
resse dos empreendimentos indianos – 
estão previstas para ocorrer entre os 
dias 27 de abril e 09 de maio.
 Foram aprovadas a Supera Incubado-
ra e a Incubadora do tecnoPARQ da Uni-
versidade Federal de Viçosa para a exe-
cução da etapa brasileira do processo de 
incubação cruzada.
 Dentre os requisitos solicitados para 
inscrição estavam a atuação há, pelo 
menos, três anos e com cinco empresas 
incubadas, ser associada à Anprotec, 
estar implantando o modelo Cerne de 
gestão e estar cadastrada na plataforma 
land2land; além de comprovar a oferta e 

a disponibilidade de infraestrutura para 
apoio à empreedimentos indianos; apre-
sentar e indicar até dois profissionais até 
dois profissionais com proeficiência em 
inglês, para coordenação e dedicação ao 
programa; evidenciar sua exper�se em 
geração e gestão de empreendimentos 
de agritech e citar duas startups incuba-
das ou graduadas nessa área.
 “Este programa colabora fortemente 
com o processo de internacionalização 
de incubadoras de empresas de base 
tecnológica com experiência em agro-
business”, ressaltou o coordenador da 
área de relações internacionais da 
Anprotec, Luís Gustavo Peles.
Saiba mais sobre o programa
 A parceria foi formalizada no final de 
2018 com o obje�vo de es�mular o 
intercâmbio e a integração dos merca-
dos entre o Brasil e a Índia, apoiando o 
desenvolvimento e a internacionaliza-
ção de empreendimentos que atuam 
com agrotecnologia.
 O Programa Agritech Brasil-Índia de 
Incubação Cruzada 2019-2020 consiste 
em duas fases principais. Na primeira, 
representantes de startups brasileiras 
de agrotecnologia par�ciparam de uma   

agenda intensiva de a�vidades na Índia. 
As startups foram recebidas no país 
entre os dias 09 e 20 de dezembro de 
2019 por ins�tuições locais de incuba-
ção agrícola, que realizaram seminários 
sobre tecnologia, ecossistemas de ino-
vação e oportunidades de negócios; 
mentorias e treinamentos sobre polí�-
cas de comércio exterior e inves�men-
tos no mercado indiano; networking e 
uma série de visitas técnicas. Na segun-
da fase, os representantes das agritechs 
indianas selecionadas serão amparados 
por incubadoras brasileiras com atua-
ção neste mercado.
 Esta parceria é um modelo execu�vo 
de cooperação que fortalece o Innova�-
on BRICS Network. Nesse sen�do, 
também estão previstas novas chama-
das entre os signatários (Brasil, Rússia, 
Índia China e África do Sul) a fim de 
ampliar a abrangência da rede.

Incubadora do tecnoPARQ é 
selecionada para apoiar 
agritechs indianas no Brasil

TecnoPARQ incubator selected to support Indian agritechs in Brazil

Fonte: h�p://anprotec.org.br/site/

#VamosProMundo

#VemComAGente
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IEBT coordena ‘Avança Café’ o 
programa de pré-aceleração focado 
em startups do mercado de café

IEBT coordinates ‘Avança Café’ the pre-accelera�on program 
focused on coffee market startups
 O Avança Café é o programa de 
pré-aceleração de startups da 
Embrapa Café, o primeiro programa 
voltado exclusivamente para o 
desenvolvimento de soluções 
tecnológicas e inovadoras para a 
cadeia produ�va do café. O Avança 
Café é um programa que busca 
direcionar o desenvolvimento dos 
projetos e potencializar seus resulta-
dos, aumentando as conexões, 
oferecendo capacitações e suporte. 
A adoção desse modelo de inovação 
aberta tem como obje�vo oferecer 
soluções tecnológicas de vanguarda, 
em tempo real, que promovam a 
acessibilidade dos agentes do setor

cafeeiro a informações que contribu-
am para incrementar sua compe��-
vidade e, assim, manter a liderança 
dos Cafés do Brasil em nível mundial.
 A primeira edição do Avança Café 
aconteceu em Minas Gerais, nas 
cidades de Viçosa e Lavras. A edição 
de Viçosa foi lançada no dia 14 de 
março e realizada em parceria com a 
Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica (IEBT) tecnoPARQ/UFV 
e, em Lavras, o lançamento foi no dia 
08 de março realizado juntamente 
ao Inova Hub Universidade Federal 
de Lavras.
 O programa ocorreu em duas 
etapas, sendo a primeira de 'sensibi-

lização e prospecção', que aconteceu 
nos meses de março e abril de 2019 e 
a segunda de 'pré-aceleração', que 
aconteceu de maio a julho do 
mesmo ano. Na primeira etapa 
foram feitas palestras, reuniões, 
meetups, dia de campo e maratonas 
de desenvolvimento de ideias, 
conhecidas como hackathons. Na 
sequência, a segunda etapa corres-
pondente à pré-aceleração que 
durou 12 semanas. 
 Na noite do dia 15 de agosto de 
2019, aconteceu o DemoDay Avança 
Café Viçosa, evento que encerrou a 
1ª edição do Programa de Pré-
Aceleração de Startups. O encerra-

NOTÍCIAS

Página 17



Technology Park of Viçosa

mento do evento foi des�nado a 
apresentação de pitches das startups 
finalistas do Programa, entre elas 
estavam:  Cer�ficafé ,  Promai , 
LogExpress e Farmly. As apresenta-
ções foram avaliadas por uma banca 
de especialistas do setor cafeeiro, 
composta por: Omar Cruz Roca, 
Chefe Adjunto de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Embrapa; Tiago 
Barros, Analista Técnico Econômico 
da Organização das Coopera�vas 
Brasileiras (OCB); Raul Narciso 
Carvalho Guedes, Pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Viçosa; e 
Si lvana Maria Novais Ferreiro 
R ib e i ro,  Su p er inten d ente  d o 
Ins�tuto Ernesto de Salvo – INAES. 
Na classificação final, a Farmly ficou 
em primeiro lugar, seguida de 
Promai e Cer�ficafé.
 Lucas Faria, sócio da Farmly, conta 
que a ideia do negócio estava enga-

vetada e que ganhou vida graças ao 
Hackaton Avança Café. “A compe�-
ção nos fez organizar o projeto e 
submetê-lo à etapa em Viçosa”. Para 
a equipe, o programa ajudou a dar 
disciplina além de fornecer o know 
how necessário para montar um 
novo negócio.
 “O fato de termos de fazer entre-
gas semanais sobre o andamento do 
trabalho acelerou a empresa e 
construiu o negócio. Saímos da ideia 
e par�mos para a ação”, avalia Faria. 
Os par�cipantes também elogiaram 
os facilitadores envolvidos. “Trouxe-
ram profissionais que nos ensinaram 
a trabalhar o comercial, o marke�ng, 
o desenvolvimento... aprendemos 
m u i to ”,  a fi r m a  Te l m o  B a l d o, 
responsável pelo gerenciamento 
financeiro da startup, frisando a 
importância também da mentoria e 
do ambiente promovido que gerou a 
primeira rede de networking da 

empresa .  “Por  fim,  eu  fiquei 
impressionado com a forte atuação 
que a Embrapa tem no incen�vo à 
inovação. Era um papel que eu não 
associava à Empresa”, revela Telmo.
 Em outubro de 2019, a startup 
vencedora da primeira edição do 
Avança Café, Farmly, inovou ao 
exportar o primeiro contêiner com 
cafés especiais em pequenos lotes 
para a Europa, no qual, toda a 
negociação foi feita pela empresa.
 A segunda edição do Avança Café, 
em Viçosa, iniciará no dia 20 de 
março 2020 dentro do Programa de 
Pré-Aceleração tecnoPARQ Acelera, 
um programa de pré-aceleração que 
tem como obje�vo desenvolver 
projetos com grande potencial de 
mercado.
 Para mais informações e novida-
des, as redes sociais são facebook.-
com/acvicosa e @avancacafevicosa 
no Instagram.

NOTÍCIAS
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tecnoPARQ acelera: um programa 
de aceleração diferente de tudo o 
que você já viu!

tecnoPARQ accelerates: a accelera�on program unlike 
anything you've ever seen!
 O tecnoPARQ Acelera tem como 
obje�vo desenvolver projetos com 
grande potencial de mercado ligados 
aos setores e às tecnologias Florestal 
(Forestry 4.0), Agronegócio (AgroI-
nova) e Cafeicultura (Avança Café). O 
programa de aceleração para 
startups atua no intuito de qualificar 
os par�cipantes de forma conectada 
às mais recentes metodologias de 
desenvolvimento de negócios de 
alto impacto do mundo através de 
capacitação intensiva. Serão ofereci-
dos pelo Programa, apoio para o

 d e s e n v o l v i m e n t o  d o  P l a n o 
Te c n o l ó g i co,  a� v i d a d e s  p a ra 
aceleração do modelo de negócio, 
acesso a inves�dores, ao coworking 
e networking.
 O tecnoPARQ acelera busca, 
auxiliar a criação de novas empresas 
de base tecnológica que contribuam 
para o processo de povoamento do 
tecnoPARQ, gerando emprego e 
renda de qualidade e difundindo a 
cultura da inovação e do empreen-
dedorismo de base tecnológica junto 
à comunidade.

 O Lançamento do programa 
ocorreu no dia 14 de outubro de 
2 0 1 9 ,  n o  D e p a r t a m e n t o  d e 
Economia Rural da Universidade 
Federal de Viçosa e recebe inscrições 
até o dia 13 de março de 2020. Para 
difundir o programa foram promovi-
dos dois meetups e um hackathon. O 
programa irá oferecer 11 workshops 
voltados para desenvolvimento de 
negócios e um Demo Day, onde as 
equipes poderão apresentar seus 
respec�vos pitches para inves�do-
res.

NOTÍCIAS
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Conheça o 

Meet the tecnoPARQ Social 
 O Programa tecnoPARQ Social, 
desenvolvido em parceria com o 
Núcleo de Desenvolvimento Social e 
Educacional (Nudese/CenTev), tem 
por obje�vo auxiliar na promoção da 
melhoria da qualidade de vida da 
comunidade local, com a valorização 
da formação e do desenvolvimento 
das pessoas, por meio de a�vidades 
d e  q u a l i fi ca çã o  p ro fi s s i o n a l , 
culturais e espor�vas. Assim, o 
Programa busca:
• Auxiliar na qualificação profissio-
nal, por meio de oficinas e cursos de 
curta duração.
• Organizar e mobilizar recursos 
humanos engajados em ações para a 
promoção social.
• Captar recursos que permitam o 
desenvolvimento de projetos 

culturais e educacionais a jovens e 
adolescentes.
• Facilitar a promoção do empreen-
dedorismo social das empresas 
vinculadas ao tecnoPARQ, interessa-
das em desenvolver programas de 
responsabilidade social para a 
região.
 Em 2019, o tecnoPARQ Social 
ofereceu à comunidade diversas 
a�vidades espor�vas e educaciona-
is, oficinas e cursos profissionalizan-
tes, impactando cerca de 500 
pessoas. Dentre as principais a�vida-
des, estão: curso de modelagem, 
corte e montagem de peças do 
vestuário; Curso de Elétrica Básico; 
Artesanato Natalino; Bordado Ponto 
Cruz; Aproveitamento Integral dos 
Alimentos; Limpeza Domés�ca 

e de Como se destacar em um 
Processo Sele�vo. Também foram 
oferecidas diversas a�vidades 
e s p o r � v a s ,  p a r a  c r i a n ç a s , 
adolescentes e adultos, como 
Natação; Hidroginás�ca; Futebol; 
Condicionamento Fís ico;  Balé 
I n fa n� l ;  B a l é  A d u l to ;  C o n d i -
cionamento Físico; Jazz; Hitbox e 
Zumba. As a�vidades do tecnoPARQ 
Social acontecem com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Viçosa.

tecnoPARQ Social

As pessoas são 
nossa razão de 

existir 
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Leis de inovação são discutidas no 
lançamento do livro “Marco Regulatório 
em C,T&I: Texto e Contexto da Lei Nº 
13.243/2016

NOTÍCIAS
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Innova�on laws are discussed at the launch of the book “Regulatory 
Framework in C, T & I: Text and Context of Law No. 13.243 / 2016

 O  te c n o PA R Q  re c e b e u  e m 
setembro o evento que marcou o 
l a n ça m e nto  d o  l i v ro  “ M a rco 
Regulatório em C,T & I: Texto e 
Contexto da Lei nº 13.243/2016”. A 
obra fornece informações sobre o 
fenômeno da convergência da 
ciência, tecnologia e inovação, ao 
mesmo tempo ar�culando-o com o 
p a p e l  d a  l e g i s l a ç ã o  p a r a  o 
atendimento das necessidades de 
a lgumas das  Ins�tuições que 
operam o sistema nacional de C,T&I.
 A mesa de abertura foi composta 
pela vice-reitora da UFV, Profª 
Rejane Nascentes; pela Diretora 
Execu�va do tecnoPARQ, Profª 
Adriana Ferreira de Faria; pelo 
Presidente da Fapemig, Profº Evaldo 
Vilela; e pela professora da UFMG e 
organizadora do livro, Fabiana de 
Menezes Soares. Na ocasião os 
membros da mesa salientaram a 
importância de se discu�r os 
desafios de transformar pesquisa em 
ciência, tecnologia e inovação no 
Brasil e que, apesar do Marco 
Regulatório ter como obje�vo a 
redução de obstáculos legais e

burocrá�cos e conferir  maior 
flexibilidade às ins�tuições atuantes 
neste sistema, ainda temos muito 
que caminhar para melhoria na 
qualidade, eficácia e eficiência da 
legislação e regulação em C,T&I no 
Estado de Minas Gerais.

 A publicação é resultado dos estudos realizados pelo grupo de pesquisa 
Observatório da Lei, da Faculdade de Direito da UFMG, coordenado pela 
professora Dra. Fabiana de Menezes Soares, em parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG.
  “O grupo se debruçou sobre a legislação e destrinchou seus liames, e buscou 
apresentar os vieses de formação das diversas experiências que compõem o novo 
cenário norma�vo para a área de inves�mentos cien�ficos em nosso país. O 
intuito da obra é trazer um panorama dos resultados das pesquisas 
empreendidas, salientando os seguintes tópicos: princípios fundantes do MRCTI; 
simplificação, gestão e polí�cas de inovação; universidades e empresas; 
processos licitatórios; financiamento; gestão de projetos; instrumentos de 
es�mulo à inovação e os impactos da Emenda Cons�tucional n. 85 de 2015” - 
afirma a professora Fabiana Soares.
 A obra dividida em duas partes: a primeira apresenta capítulos produzidos por 
professores, pesquisadores e gestores que vivem a realidade quo�diana da 
ciência, tecnologia e inovação. Essa primeira parte visou a�ngir os obje�vos de 
apresentar uma introdução sobre assuntos per�nentes ao complexo fenômeno 
cuja Lei 13.243 trata, com o fito de trazer elementos que retratem a vivência e as 
dificuldades prá�cas vivenciadas pelos operadores do sistema de C,T&I. A 
segunda parte traz o tratamento jurídico do novo marco regulatório de C,T&I, sem 
descurar de sua conexão com o fenômeno econômico-social subjacente e de 
trazer elementos que auxiliem para a formulação da regulamentação mineira de 
C,T&I.

SOBRE A OBRA

Baixe o livro, é 
só a�var o QR 

Code para ter a 
obra completa.
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Fala 
Parceiro
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  Parques tecnológicos tem duas impor-
tâncias prioritárias para a construção dos sistemas de 
inovações. O primeiro é se tornar polo de atração de 
negócios e talentos. O segundo é, a par�r desse polo, 
criar condições de transbordamentos cruzados de 
conhecimento, tecnologia e oportunidades de negócios 
entre os atores que ali frequentam. Diversos desses 
elementos podem ser observados no tecnoPARQ. 
Atração de alunos e profissionais de ponta para 
empresas e para programas de desenvolvimento 
empreendedor, de grandes empresas para o desenvol-
vimento de projetos de inovação e de startups de base 
tecnológica são exemplos. A maturidade vem com 
tempo e esforço, mas o tecnoPARQ já vem contribuindo 
para reforçar a estrutura de empreendedorismo e 
inovação de ponta em Viçosa, Minas Gerais e Brasil.

 A construção do futuro de uma 
região ou de um país não se realiza sem um 
Parque Tecnológico e foi pensando assim que 
foi construído o tecnoPARQ. Um parque para 
desenvolver Viçosa e região a par�r da 
aplicação do conhecimento gerado na UFV 
para gerar novas tecnologias, inovações e, 
acima de tudo, empreendedores talentosos 
e essenciais para criar novos negócios, 
capazes de alimentar a nova economia que 
beneficia a cidade com renda e novos 
empregos.

Euler 
Santos

Diretor da 
Fundepar

Evaldo Vilela
Presidente da Fapemig
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 Os parques tecnológicos, dentre outas atribuições, tem a função de atuar como instrumentos de 
aproximação e transferência dos conhecimentos gerados nas universidades e centros de pesquisas para as 
empresas, no contexto da tríplice hélice, como insumos básicos e indispensáveis para o desenvolvimento 
da inovação de novos produtos, processos e serviços de interesse da sociedade, por propiciar um ambien-
te cria�vo, inovador e o fortalecimento do empreendedorismo de base tecnológica nos territórios. As 
cidades de médio e pequeno porte que hospedam universidades geradoras de conhecimento de alto nível, 
u�lizam-se do parque tecnológico como instrumento de desenvolvimento local e regional, oportunizando 
aos alunos, professores e pesquisadores que transformaram suas ideias e pesquisas em negócios de alto 
valor agregado, em atendimento a uma necessidade da sociedade, um local com infraestrutura adequada 
para a expansão dos seus negócios. Como   exemplo posso citar o tecnoPARQ, com a missão de hospedar 
empresas, cujos produtos, processos ou serviços sejam objeto de pesquisas realizadas na UFV, bem como  
atrair para a cidade de Viçosa, empresas de base tecnológica que poderão u�lizar-se do capital humano 
formado na cidade, e usufruir da infraestrutura laboratorial e de pesquisa existente, contribuindo para a 
fixação de talentos, geração de empregos de alta qualificação e a diversificação da matriz econômica do 
município e região.

 Os Parques Tecnológicos são ambientes de inovação 
que realizam um papel fundamental na economia nacional e 
internacional. A par�r do forte Mindset de desenvolvimento 
territorial, o tecnoPARQ de Viçosa, cumpre bem este papel 
proporcionando o aumento da compe��vidade e preparação 
de suas empresas por meio da adoção de estratégias de inter-
nacionalização e a atração de empreendimentos inovadores 
internacionais para seu ecossistema de inovação.

José Antônio Silvério
Coordenação-Geral de Estímulo ao Desenvolvimento 

de Negócios Inovadores da Secretaria de 
Empreendedorismo e Inovação  do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC)

Luís Gustavo Henrique Peles 
coordenador de 
relações internacionais

Fala com a gente, 
envie sua mensagem para nossa redação
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EMPRESAS  
 No âmbito do seu Programa de Relações Empresariais, o tecnoPARQ conduz ações para a promoção 
da compe��vidade técnico-econômica das empresas, que envolvem a prospecção e gestão 
tecnológica, a aplicação de enfoques estratégicos de inovação e o estabelecimento de processos e 
ro�nas para elevar a capacidade de inovação das empresas. Essas ações buscam o estabelecimento de 
parcerias de pesquisa entre as empresas e a UFV, que prevê o compar�lhamento de laboratórios, 
instalações e equipamentos e a interação com grupos de pesquisa da universidade. 
 O tecnoPARQ oferece cursos, treinamentos, seminários e palestras nas áreas técnicas, gerenciais, 
administra�vas e mercadológicas, ministrados por profissionais convidados, bem como consultorias 
específicas em diversas áreas. O Programa possui equipe dedicada ao auxílio na busca e captação de 
recursos, em especial àqueles relacionados a editais de fomento e venture capital. Atualmente, o 
tecnoPARQ possui 8 empresas no programa de residência e 20 empresas incubadas  e 42 empresas 
graduadas.
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EMPRESAS RESIDENTES

EMPRESAS INCUBADAS
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