Ata de Reunião
Local:
Pauta:

Horário
Horário
Reitoria
Data:
05/04/2011
de
09:00
de
início:
término:
Encontro dos gerentes de inovação tecnológica dos campi / Nittec reitoria

Os abaixo relacionados estão presentes na reunião supracitada:
Nomes
1. Annik Passos Marocco
2. Douglas Domiciano Corrêa Netto Cunha
3. Flávia Couto Ruback Rodrigues
4. Inaiara Cóser Sobrinho
5. Jacqueline Silva Facco
6. Maria Elizabeth Rodrigues
7. Maria Luiza Firmiano
8. Max Lenine Rezende de Oliveira
9. Maycon de Moura Reboredo
10. José Saraiva Cruz
11. Fabiano Costa Cipriani

17:00

Assinatura

Assuntos discutidos:
Ficou acordado que a organização e o planejamento do II Seminário de Inovação do IFSudeste, na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ficará sob a responsabilidade dos Gerentes de Inovação
dos campi, cada Gerente coordenando as atividades em seu respectivo campus. A equipe da
Reitoria ficará à disposição para ajudar na preparação dos eventos nos campi, indicando
palestrantes, repassando verbas para custeio do evento, caso haja recursos para tal, além de outras
atividades em que a equipe possa ajudar.
Foi votado e aceito a criação do Comitê de Assessoria e Apoio à Inovação formado pelos gerentes
de inovação dos campi e a equipe do NITTEC na Reitoria, que atuará como órgão consultivo na
estrutura organizacional do IFSudesteMG e, por meio da participação do diretor do NITTEC terá o
acento no Comitê de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação visando o repasse de demandas e práticas
pertinentes ao tema inovação.
Foi proposta a criação de um e-mail institucional, para repasse das responsabilidades, solicitação,
informação e instrução delegada pela Diretora do NITTEC e Coordenador Geral de Inovação
aos Gerentes de Inovação, a fim de estreitar a comunicação das atividades estratégicas da equipe.
Annik solicitou aos Gerentes de Inovação a leitura do Regimento Interno, do Regulamento de
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Comentou que os arquivos encontram-se
disponíveis no CD entregue aos mesmos como também disponível no site institucional do NITTEC.

Foi apresentado aos gerentes de inovação e a equipe do NITTEC - Reitoria :
* Tópicos relevantes da Propriedade Intelectual – Maria Luíza;
* Introdução à política de fomento à inovação no IF Sudeste MG – Inaiara;
* Apresentação Planejamento Estratégico 2011/2012 e ações imediatas – Annik;
* Interação com Setores da Extensão e Pesquisa – Annik;
* Mapeamento dos ativos tecnológicos – Annik;
* Processo de patrimoniamento de equipamentos adquiridos por meio de projetos – Annik /
Douglas.

