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2ª Reunião da Regional Nordeste em 17 de agosto de 2017, Salvador BA, Brasil

Ata da reunião FORTEC Nordeste
Coordenação Reunião: Vivianni Marques Leite dos Santos (UNIVASF e Vice-Coordenadora Regional NE)
Vice Coordenação Reunião: Gesil Amarante Segundo
Ricardo Fialho Colares (UNIFOR e Coordenador Regional NE): Justificou ausência
Sérgio Ribeiro de Aguiar (UFPE e Suplente Regional NE) : Justificou ausência
Data

Hora

17 de agosto
16 às 18 h
de 2017

Local

Pauta

1- Comunicação;
2- Aprovação da ata da reunião do dia 17/05/2017
3- Proposição de itens para discussão
FIEB

3.1. Encaminhamento da reunião do 17/05
3.2. Análise matriz SWOT do FORTEC-NE
4- Encaminhamentos
5- Encerramento

A reunião foi aberta pela Vice-Coordenadora da regional, com coordenação em exercício, juntamente com o apoio do
Prof. Gesil Amarante Segundo. A Coordenação se apresentou e solicitou que todos fizessem o mesmo. Todos os
demais presentes se apresentaram e registraram nome e e-mail em ata de frequência, a qual foi entregue a Paula
(assistente da Profa. Cristina Quintella).
A Coordenação declarou iniciada a reunião e informou que estavam abertas as comunicações. 1 – Comunicação: Na
sequência divulgou e convidou a todos para participação no IV Workshop de Inovação e Empreendedorismo do Vale
do São Francisco, informando que será realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), nos
dias 09 e 10 de novembro, e que este evento resulta da parceria entre os NITs da UNIVASF e do IF-Sertão e também
com a Associação TI do Vale. Também destacou que o público presente era distinto daquele presente na última reunião
(17/05), realizada em Fortaleza durante o FORTEC, exceto pela presença de Edilson Pedro (MCTI) e Gesil Segundo
(UESC). Nesse sentido, para aprovação da ata, destacou que, como seriam discutidos os encaminhamentos daquela
reunião, eles poderiam assinar a ata como “presente à leitura”. Não havendo outras comunicações, a Coordenação
destacou que além de discutir os encaminhamentos da reunião do dia 17/05, propõe análise por meio da matriz SWOT
para o FORTEC-NE. Todos concordaram e pediram que também fosse decidido um calendário para futuras reuniões.
Em seguida, foi iniciada a discussão quanto aos encaminhamentos da reunião do dia 17/05, por meio do uso de projetor
multimídia. Encaminhamentos da reunião do dia 17/05:
- No portal do próprio FORTEC, implementar uma plataforma para a regional Nordeste que poderia ser adaptada
também para as demais regionais. Nesse sentido, foi constituída uma comissão formada por Nilton Silva
(UFCG), Henrique Caribé (UFBA), Ricardo Colares (UNIFOR) e Gesil Amarante (UESC).
* Quanto a este encaminhamento, o Prof. Gesil informou que será acrescentado link no portal nacional para
nova página do FORTEC-NE e quem em seguida, a Coord. da Regional informará por meio do e-mail
daqueles que participaram da reunião.
- “Repositório de modelos de documentos”, uma aba para FAQ e ambiente de perguntas e respostas como
mecanismo para minimizar os desafios dos associados na gestão e operacionalização das suas atividades
(diretório nacional do FORTEC).
* Quanto a este encaminhamento, ficou decidido que o compartilhamento de documentos iria ser feito por
meio do link da regional NE proposto anteriormente.
A Profa. Vivianni Marques perguntou aos presentes quem já poderia disponibilizar documentos para inserção
no site. Dois Professores manifestaram apoio e os documentos foram descritos nos encaminhamentos descritos
a seguir, de acordo com o que foi registrado nos slides durante a reunião.
- Necessidade de criação de redes locais, incluindo ICTs próximas geograficamente.
*Quanto a este encaminhamento, foram destacadas redes locais já existentes e ratificada a necessidade de que
novas redes locais sejam constituídas para dirimir dificuldades no âmbito local.
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Caso tenham interesse na divulgação da rede local no site, os dados podem ser enviados para a coordenação
regional.
2 - Aprovação da ata da reunião do dia 17/05: Seguindo para aprovação da ata da reunião passada, alguns presentes
assinaram a ata à leitura. Em seguida, iniciou-se o terceiro ponto da pauta: 3 - Proposição de itens para discussão:
matriz SWOT FORTEC-NE: A matriz final obtida após ampla discussão está descrita a seguir:
MATRIZ SWOT FORTEC-NE – 17/08/2017
FORÇAS (STRENGTHS)
-

OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES)
-

Interdisciplinar
Multidisciplinar
Globalização
Espaço conquistado dentro das ICTs
geonit
portal nacional do FORTEC
PROFNIT

FRAQUEZAS (WEAKNESS)
-

-

Articulação com governo e empresas
Reconhecimento do Fórum
Vai ser exigida a Política de Inovação
Marco Legal de Inovação
Poder de Intervenção
Possível serviço de pré-análise de patentes por
servidores nos NITs -ICTs
Lei de acesso e uso da biodiversidade

AMEAÇAS (THREATS)

Comunicação ainda incipiente
Ausência de padronização documentos
(regimento de incubadoras; acordos de
cooperação, política de inovação, etc)
Compartilhamento ainda incipiente
Ausência de orçamento próprio
Cada um (ICT) no seu quadrado
Falta definição estrutura mínima p/
constituir um NIT
Ausência de um FAQ no portal
Falta discussão: Lei de inovação nos
Estados

-

Possível concorrência entre ICTs
Entraves burocráticos
Perda de apoio: CNPq, CAPES, MCTIC...
Falta regulamentação do Novo Marco

4 – Encaminhamentos:
4.1 - Eleger quem vai atualizar site FORTEC-NE: Maxwell do Amaral - (IFPB)
4.2 - Eleger quem filtra (o que vai para o site): conversar com Paula e Cristina – Cristina definiu que será a vice
coordenação da regional NE: Profa. Vivianni Marques.
4.3 - Como resolver fragilidade ligada à comunicação: Kim (NIT/UNEB) se comprometeu a propor uma nova
alternativa até a próxima reunião.
4.4 – Os Coord. dos NITs do IFPB e do IFRN irão compartilhar seus arquivos relativos à política de inovação.
4.5 - SUGERE-SE FORTEMENTE:
* Criação de um Portfólio de serviços do NIT, incluindo valores de referência: Foi solicitado que cada instituição
compartilhe valores de referência para contribuir com as demais.
* Aproximação com os governos estaduais para acompanhar a atualização da legislação estadual de inovação: Todos
os NITs.
* Implantação dos comitês de patrimônio genético nas ICTs: todos os NITs!!
* Elaborar a política de inovação, com base no compartilhamento de arquivos e novo marco legal.
4.6 – Calendário de reuniões:
4.6.1) Entre os dias 09 e 10 de novembro de 2017(durante Workshop de Inovação e Empreendedorismo do
Vale do São Francisco - UNIVASF);
4.6.2) Entre os dias 10 e 11 de maio de 2018 (durante ENPI - UNIVASF);
4.6.3) Entre os dias 22 a 28 de julho de 2018 (durante SBPC - UFAL).
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Finalmente, após discussão sobre os temas propostos e atendendo ao tempo estipulado para reunião, seguiu-se para
palavra livre. Assim eu, Vivianni Marques, redigi a presente ata, que após leitura, será assinada por mim e por todos
os presentes nesta reunião ou à leitura.

Original assinado e depositado na secretaria do FORTEC
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