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3ª Reunião da Regional Nordeste em 09 de novembro de 2017, UNIVASF
(Juazeiro-BA/Petrolina-PE), Brasil

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

Hora

09 novembro
16 às 18 h
de 2017

Local

Complexo
Multieventos
UNIVASF

Pauta

1- Comunicação;
2- Aprovação da ata da reunião do dia 17/08/2017
3- Proposição de itens para discussão
3.1. Encaminhamento da reunião do 17/08
4- Encaminhamentos
5- Encerramento

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 demais presentes se apresentaram e registraram nome e email em ata de
frequência.
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 Encontro Nacional de Propriedade Intelectual,
informando que será realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), nos dias 10 a 12 de
maio de 2018, e que este evento resulta da parceria entre a Associação de Propriedade Intelectual (API) e o NIT da
UNIVASF. Também destacou que o público presente era distinto daqueles presentes nas últimas reuniões, mas que
as atas e demais documentos são encaminhados para todos que ela tem o contato e também são disponibilizados na
aba da Regional FORTEC NE, cuja criação partiu de encaminhamentos a partir de reuniões entre os membros da
Regional. A ata da reunião realizada no dia 17/08/2017 foi aprovada. Não havendo outras comunicações, a
Coordenação deu iniciou a discussão e comunicações sobre os encaminhamentos da ata da reunião passada (17/08),
incluindo o fato de que aquela reunião estava prevista no calendário elaborado naquela ocasião. Recordou que estão
previstas novas reuniões em maio, durante o ENPI, e em seguida, no mês de julho, durante o SBPC.
A seguir um resumo dos assuntos abordados e encaminhamentos:
1) Houve a aprovação da ata da reunião passada e da pauta dessa reunião;
2) Houve o aviso de que a aba da Regional NE FORTEC já está disponível com documentos na página (home page)
do FORTEC.
3) Aprovou-se que os slides e materiais de exposição do IV Workshop de inovação e empreendedorismo do Vale do
São Francisco serão também disponibilizados nessa aba FORTEC NE, da página do FORTEC.
4) Ficou encaminhada que será incluído o calendário de eventos/ reuniões no site.
5) Houve consenso dos presentes que o uso e alimentação de dados do SisGen devem, preferencialmente, ser
realizados no âmbito da Pró-reitoria de Pesquisa das IFES, pois envolvem questões diretamente ligadas à pesquisa.
6) Como houve participação de empresários, há o desejo de levar ao FORTEC NACIONAL a ideia de esclarecer
mais detalhadamente os benefícios para associados, tanto públicos quanto privados, para ampliar o quadro de
associados FORTEC. Exemplos: Desconto em eventos; Atualização de informações de inovação, PI, TT; outros.
Finalmente, após discussão sobre os temas propostos e atendendo ao tempo estipulado para reunião, seguiu-se para
palavra livre. Assim eu, Sérgio Aguiar, redigi a presente ata, que após leitura, será assinada por mim e por todos os
presentes nesta reunião ou à leitura.

IV Workshop de Inovação e Empreendedorismo do Vale do São Francisco – 09 a 11/11/2017

