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4ª Reunião da Regional Nordeste em 15 de agosto de 2018, UNIVASF
(Maceió-AL), Brasil

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

Hora

Local

Pauta

1- Apresentação dos presentes;
15 de agosto
09 às 12 h
de 2018

CASA
INDÚSTRIA
ALAGOAS

DA
DE

2- Apresentação de histórico das reuniões de 2017 e 2018,
com discussão acerca da matriz SWOT e novos
encaminhamentos;
3- Debates e troca de experiências;
4- Nomes para Gestão 2019-2020;
4- Encerramento.

1 – Apresentação dos presentes: A reunião foi aberta pela Vice-coordenadora da regional, com coordenação em
exercício, juntamente com o apoio de Sérgio Aguiar (Suplente da Coordenação da Regional FORTEC NE). A
Coordenação se apresentou e solicitou que todos fizessem o mesmo. Todos os presentes se apresentaram e
registraram nome e email em ata de frequência.
2 - Apresentação de histórico das reuniões de 2017 e 2018, com discussão acerca da matriz SWOT e
encaminhamentos: Foi apresentada a matriz SWOT elaborada na reunião do dia 17/08/2017, realizada em
Salvador-BA, e encaminhamentos apresentados na reunião seguinte, em 09 de novembro de 2017, em Juazeiro-BA.
Destacou-se que para favorecer a comunicação e divulgação de ações/documentos, uma aba do FORTEC-NE foi
criada no website do FORTEC, incluindo contribuição para que fossem criadas para as demais regionais. Foram
incluídos documentos, tais como políticas de inovação e outros, conforme combinado. Entretanto, verificou-se que
novos documentos precisam ser incluídos de modo que surgiram as seguintes demandas:
1) Inclusão do regimento do observatório a partir do representante da UFCG, Prof. Nilton Silva.
2) Partilha de link para uso de sistema SISNIT desenvolvido pelo Prof. Maxwell (IFPB).
3) Partilha do Instrução Normativa para atendimento da inclusão dos projetos no Sistema SisGen, pela Profa.
Vivianni Marques (UNIVASF)
4) Inclusão das Políticas de Inovação à medida que forem aprovadas institucionalmente.

Outra demanda ainda recorrente se refere à dificuldade de comunicação entre os membros da regional. Neste
momento o Prof. Sérgio Aguiar criou grupo no whatsapp para facilitar a comunicação, tornando todos
administradores, para que possam incluir novos membros com quem se encontrem em momentos futuros. Todos os
membros também ficaram responsáveis por informar alternativas para melhorar a comunicação.

Entre outros pontos incluídos ou excluídos da matriz SWOT, verificou-se que a ameaça de falta de regulamentação
do Novo Marco foi sanada por meio do Decreto nº 9283/2018. Na sequencia, a Profa. Vivianni Marques propôs
ações para 2019-2020, que são:
2.1 – Criação de Ecossistema de Inovação Nordeste para incluir participação de empresas com divulgação das ações
do FORTEC NE para empresas -> Objetivando elaboração de projetos para FINEP com recursos para ICTs da
Regional FORTEC NE.
2.2 – Realização de evento anual: Encontro da Regional FORTEC Nordeste (apenas um dia de evento): Com pitchs,
reuniões ecossistema de inovação, cursos, capacitação para elaboração de projetos, reunião FORTEC/NE. Ficou
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previsto o primeiro encontro a ser organizado pelo Prof. Nilton Silva, da UFCG, com previsão de realização entre
março e abril de 2019. Neste evento será realizada reunião da Regional FORTEC NE.
2.3 – Uso de diferentes canais de comunicação, conforme proposto por meio da matriz SWOT.
3 – Debates e troca de experiências. Neste momento, foram levantados e debatidos alguns temas como segue:
a) Prestação de serviços pelos NITs: há dúvidas sobre cobranças por serviços como depósito de patentes e
registros de marcas ou de software. Foi consenso que as orientações para todos, acadêmicos ou comunidade
externa, está prevista em Lei (inventor independente), mas não a responsabilidade pela elaboração dos
documentos e realização de procedimentos para efetiva proteção para membros da comunidade externa;
b) Foi discutida a necessidade de maior divulgação dos benefícios para associados FORTEC visando
conquistar novos associados, inclusive pessoas físicas, docentes e empresários;

4 - Nomes para Gestão 2019-2020. A profa. Vivianni Marques sugeriu que a cada dois anos, o coordenador saísse
da Chapa, dando lugar ao(a) vice-coordenador(a) e um novo suplente para que assim houvesse melhor continuidade
dos trabalhos. A profa. Glória pediu a palavra e ratificou como ótima proposta, sendo aceita pelos presentes como
sugestão para chapas futuras. Sendo assim, foi solicitado o nome de um suplente para a nova gestão. O prof. Nilton
Silva da UFCG se disponibilizou e foi colocado para a votação a seguinte chapa: Coordenação (Vivianni Marques –
UNIVASF; Vice-Coordenação: Sérgio Aguiar – UFPE; Suplente ou 2º Vice-Coordenador: Nilton Silva – UFCG,
sendo APROVADA POR UNANIMIDADE.
Não havendo mais nada a tratar naquela data, a Coordenação agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a
reunião. 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.
Aldayr Dantas de Araújo_________________________________________________________________________
Angela Machado Rocha__________________________________________________________________________
Antonio francisco F. Vasconcelos _________________________________________________________________
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho__________________________________________________________________
Eliana Silva de Almeida__________________________________________________________________________
Elizane de Souza Teles Silva______________________________________________________________________
Elton Henrique Alves de Oliveira__________________________________________________________________
Erick Rojas____________________________________________________________________________________
Felipe Jose de Queiroz Sarmento___________________________________________________________________
Joao Geraldo de Oliveira_________________________________________________________________________
Livio Cesar Cunha Nunes________________________________________________________________________
Maria da Gloria A. Bandeira______________________________________________________________________
Mauricio de Nantes Ramos_______________________________________________________________________
Maxwell Anderson______________________________________________________________________________
Nilton Silva___________________________________________________________________________________
Paulo Jose Lima Juiz____________________________________________________________________________
Rafael Mendonça Almeida________________________________________________________________________
Rodrigo César Dantas Carvalho____________________________________________________________________
Sérgio Aguiar__________________________________________________________________________________
Vivianni Marques Leite dos Santos_________________________________________________________________
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