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APRESENTAÇÃO

 O ano de 2016 foi um período de crescimento das atividades ligadas ao 
empreendedorismo, inovação e transferência de tecnologias na UFG. Mais de 2.500 pes-
soas participaram de cursos e eventos realizados pelos Centros de Empreendedorismo e 
Incubação das Regionais de Catalão, Goiânia e Jataí. O número de participantes do 
Programa de Formação em Inovação passou de 500 em 2015 para 1.300 em 2016. Em 
termos de propriedade intelectual, a UFG fez 29 novas solicitações de registro, ficando 
em 21º lugar entre as maiores instituições nacionais em termos de solicitação de regis-
tros de patente de invenção em ranking do INPI que incluí empresas e universidades.

 Este anuário apresenta as atividades da área de empreendedorismo e inovação da 
UFG no ano de 2016. Nele, além de dados como os indicados no parágrafo anterior, são 
relatadas ações estruturantes que estão sendo realizadas pela comunidade acadêmica, 
em parceria com o ecossistema regional de inovação, buscando a consolidação do setor 
na UFG. Três exemplos importantes são: o escritório regional do INPI foi instalado dentro 
da UFG, a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário realizou sua terceira edição, 
com mobilização de estudantes em duas categorias, empreendedorismo de negócios e 
empreendedorismo social e o segundo edifício do Parque Tecnológico Samambaia 
começou a ser construído. Este novo edifício abrigará a sede da Agência de Inovação da 
UFG e tem inauguração prevista para dezembro de 2017.

 As informações apresentadas nesse anuário estão resumidas. Não deixe de visitar 
nosso site (www.inovação.ufg.br) ou interagir em nossas mídias sociais para conhecer 
mais sobre a atuação da UFG e como você pode participar destas ações ou estabelecer 
parcerias com a universidade. O Apêndice A deste relatório lista todas as mídias sociais 
em que estamos e descreve os diferentes setores da Coordenação de Transferência e 
Inovação Tecnológica, órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação responsável pela 
coordenação das ações de empreendedorismo e inovação na UFG.

Boa leitura!

Maria Clorinda Soares Fioravanti            
Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação

Cândido Borges         
Coordenador de Transferência e Inovação Tecnológica
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EMPREENDEDORISMO

Centros de Empreendedorismo e Incubação

Incubação de Empresas

A Universidade Federal de Goiás conta com três Centros de Empreendedorismo e Incu-
bação: um localizado na capital Goiânia (CEI), um na Regional Jataí (Beetech) e outro na 
regional Catalão (Athenas). 

Os Centros de Empreendedorismo e Incubação da UFG têm como foco principal o 
desenvolvimento de atividades de apoio à criação de novas empresas, além de con-
tribuir para a formação empreendedora da comunidade universitária e da sociedade de 
forma geral.

Os Centros ofertam os programas de Incubação de Empresas e de projetos, o UFG 
Empreende, o UFG Startup Lab, a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário e o 
Programa Empresa Junior, que são detalhados a seguir.

Em 2016 foram apoiados 28 novos projetos por meio dos processos de incubação e 
pré-incubação. Esse número se soma a outros 30 que já foram apoiados desde o início 
das atividades de incubação na UFG. Entre estes estão 2 empreendimentos partici-
pantes da 1ª Rodada do Programa de Economia Criativa da Samsung, que visa oferecer 
suporte a projetos inovadores através do aporte de recursos e diversas atividades 
desenvolvidas e acompanhadas pela multinacional sul-coreana pelo período de 6 
meses. Os dados são detalhados no quadro 01:

Quadro 01. Distribuição dos projetos e empresas incubadas em 2016 por Regional

TIPOS DE INCUBAÇÃO GOIÂNIA

Projetos Pré-Incubados
Projetos Pré-Incubados finalizados
Empresas Incubadas
Empresas Associadas
Empresas Graduadas
TOTAL

2
2
9
2
2

17

GOIÁS

0
0
0
0
0
0

CATALÃO JATAÍ TOTAL

2
1
1
0
0
4

2
2
3
0
0
7

6
5

13
2
2

28
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Mesmo sendo uma empresa incubada há 
pouco tempo pelo CEI Athenas, podemos 
afirmar que essa experiência está sendo 
muito próspera, pois nos propicia tanto o 
acesso e assistência de profissionais alta-
mente capacitados, quanto à qualificação 
pessoal, com cursos que nos auxiliam e com-
plementam como empreendedores.

Nosso projeto é um software denominado Perfor-
mance Web Tecnologia Educacional, destinado à 
gestão de empresas e instituições de ensino. Em 
novembro de 2015 incubamos o projeto no CEI – 
Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, 
em Goiânia. Durante esses 14 meses, evoluímos o 
projeto tanto no aspecto tecnológico como de 
processos, pois aprimoramos o produto junto com 
os primeiros clientes e parceiros e registramos o 
software e a marca junto ao INPI, garantindo a 
propriedade, isso se tornou inspiração para o 
sucesso do nosso trabalho.

 O Analista Rural é uma startup de base tecnológica com 
foco em inovação no agronegócio, desenvolvida a partir de 
um projeto da Audasi Tecnologia e Inovação. Com a incu-
bação na Beetech, o Analista Rural teve acesso a diversos 
benefícios fundamentais para a fase inicial de nossa start-
up. Certamente, este ecossistema inovador da Beetech 
gerou importantes benefícios para o projeto, propiciando 
maior visibilidade e maior chance de sucesso.

Bruno Alves Maia e Guilherme Ferreira Neto
Sócios Fundadores da empresa Zynkx

Adriano Rocha
Sócio Fundador da empresa 
Performance Web

Adelino Carvalho Franco Neto
Sócio Fundador da Empresa Audasi

O Centro de Empreendedorismo e Incubação Goiânia é referência no movimento de 
incubadoras no país, sendo o primeiro do Centro-Oeste a ser reconhecido como Centro 
de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne). A certificação Cerne 1 foi 
entregue ao CEI-UFG durante a 26ª Conferência Anprotec, que aconteceu em outubro 
de 2016, em Fortaleza (CE).

Entre as empresas atendidas pelo programa de incubação UFG em 2016 estão a Zynks, 
empresa recém-incubada pela Athenas (Catalão), que atua com impressão 3D, a Audasi 
que está instalada na incubadora de Jataí com um projeto voltado ao agronegócio e a 
Performance Web, incubada no CEI de Goiânia, desenvolvendo soluções em plataforma 
web.
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O Programa UFG Empreende 
é realizado desde 2015 com 
o objetivo de apoiar o desen-
volvimento de competências 
empreendedoras no ambi-
ente acadêmico, seja para a 
criação de novos negócios 
ou para a preparação do 
indivíduo para o mercado de 
trabalho. 

Em 2016, o curso recebeu 
mais de 1.200 inscrições 
durante seus processos seleti-
vos realizados no primeiro e 
segundo semestres. Foram 
formadas sete turmas, 3 delas 
constituídas no primeiro 
semestre e 4 no segundo, 
totalizando mais de 224h de 
capacitação com a partici-
pação de 249 estudantes da 
UFG.

5
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OLIMPÍADA DE EMPREENDEDORISMO 
UNIVERSITÁRIO (OEU)

Com o objetivo de disseminar a cultura do empreendedorismo entre 
alunos da UFG foi realizada, em 2016, a 3ª Edição da Olimpíada de 
Empreendedorismo Universitário (3ª OEU). A competição entre equipes 
formadas por grupos de 3 a 5 alunos, de graduação e pós-graduação, foi 
dividida em duas categorias: Social e Negócios. Nesta edição, 155 estu-
dantes das Regionais Goiânia, Catalão e Jataí se inscreveram, formando 48 
equipes: 33 da categoria de negócios e 15 na social.
 
Na categoria empreendedorismo social foram desenvolvidos projetos 
voltados à sustentabilidade, educação, cultura, reabilitação e restauração 
de ambientes de convivência públicos. Os projetos de cunho social desen-
volvidos pelos alunos UFG durante a Olimpíada ganharam destaque na 
mídia local, o que permitiu expor alguns problemas sociais que demandam 
atenção e divulgar possíveis ações que podem ser feitas para atenuar ou 
resolver estes problemas.
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O programa foi lançado em 2016 com o objetivo de desenvolver nos participantes as 
competências para aprimorar e validar suas ideias de negócios. As atividades do UFG 
Startup Lab foram realizadas durante uma semana, com a apresentação e aplicação 
de ferramentas que auxiliam os participantes no desenvolvimento de algumas 
etapas de um projeto de negócio. Para isso, também foram realizados testes fora de 
sala de aula. Nessa primeira edição do programa, 18 estudantes participaram 
distribuídos em seis equipes.

UFG STARTUP LAB04

1

5

7

2

Equipes são 
formadas por 

até 5 alunos da 
UFG.

4

3

Apresentação 
da versão de 
hipótese do 
Canvas da 

ideia de 
Negócio;

6
Equipes 

participam de 
aulas sobre 

cada parte do 
Canvas;

Os 
participantes 
apresentam 

seus projetos, 
bem como a 

versão inicial do 
canvas;

Equipes 
conduzem 
entrevistas 

com potenciais 
clientes de 

seus projetos;

Apresentação 
de mudanças e 

lições aprendidas 
após validação 
com potenciais 

clientes;

Equipes 
desenvolvem e 
apresentam o 
MVP (Produto 
Mínimo Viável) 
do seu produto 

ou serviço.
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EVENTOS E CURSOS DE FORMAÇÃO 
PARA O EMPREENDEDORISMO

Quadro 02. Distribuição de Eventos e Cursos de Formação para o Empreendedorismo em 2016, por Regional

EVENTOS

Eventos Realizados
Número de pessoas capacitadas

CEI 
(Regional Goiânia)

45
1933

Beetech 
(Regional Jataí)

15
466

Athenas 
(Regional Catalão)

7
155

Além das atividades acima mencionadas, durante todo o ano 
de 2016, foram realizados eventos e cursos voltados à 
formação empreendedora, abordando os principais aspectos 
relacionados a negócios nos Centros de Empreendedorismo e 
Incubação das três Regionais. Tratando assuntos como 
empreendedorismo, gestão, capital, mercado e tecnologia, os 
eventos contaram com participantes da comunidade 
acadêmica e da sociedade em geral. Neste ano, um novo tema 
foi inserido no cronograma de cursos ofertados pelo CEI, o 
Empreendedorismo Social. 

Em 2016, foram realizados 67 eventos com participação de 
mais de 2.554 pessoas nas Regionais Goiânia, Catalão e Jataí, 
o que representa 52% de crescimento na oferta desse tipo de 
atividade dentro dos CEIs e de 142% no número de partici-
pantes, se comparado ao ano anterior.
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O curso de Empreendedorismo Social tem por objetivo esclarecer 
o que é empreendedorismo social, suas características e tipos. 
Foram abordados conteúdos relativos ao tema, assim como, 
terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, negócio social, 
responsabilidade social, ação social e dicas para entender o 
cliente. O curso foi aberto para todos da UFG e também para a 
comunidade externa. 

Luciana Padovez Cualheta
Mestre em Administração/UFG
Doutoranda em Administração/UnB
Instrutora do curso de 
empreendedorismo social

Curso de formação para o ensino de empreendedorismo para professores



O curso de Empreendedorismo Social tem por objetivo esclare-
cer o que é empreendedorismo social, suas características e 
tipos. Foram abordados conteúdos relativos ao tema, assim 
como, terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, negócio 
social, responsabilidade social, ação social e dicas para entend-
er o cliente. O curso foi aberto para todos da UFG e também 
para a comunidade externa. 

Luciana Padovez Cualheta
Mestre em Administração/UFG
Doutoranda em Administração/UnB
Instrutora do curso de 
empreendedorismo social 
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As Empresas Juniores são associações civis, sem fins lucrativos, formadas e geridas por 
alunos de graduação que atuam na oferta de serviços de consultoria e assessoria para 
governo, empresas e organizações do terceiro setor. Em 2016, 10 Empresas Juniores 
estavam em operação na UFG. Entre elas está a Cippal, empresa júnior dos cursos de 
Engenharia Florestal, Agronomia e Engenharia de Alimentos, que atua na elaboração 
de projetos orientados por professores da instituição.

O movimento empresa júnior proporciona ao aluno 
experiências práticas a respeito dos conteúdos aprendi-
dos em sala de aula. Isto por si só já permite um rápido 
crescimento profissional. Acredito que o contato com 
alunos de outros cursos, com professores, com clientes e 
com desafios diários, nos traz um diferencial no mercado 
de trabalho. A empresa júnior nos coloca à frente, pois 
aprendemos a ter compromisso com resultados, a ter 
postura empreendedora, trabalhar em equipe, ter trans-
parência e sinergia.

A Humaniza Consultoria Júnior em Gestão de 
Pessoas, fundada em 2010, implanta, com o 
acompanhamento de professores, projetos de 
consultoria na área de Psicologia Organizacio-
nal e do Trabalho, realizando estudos, elabo-
rando diagnósticos e propostas aos problemas 
identificados na área de Gestão de Pessoas e 
assessorando na implantação das soluções 
recomendadas. Nós, alunos, temos a oportuni-
dade de colocar em prática o que aprendemos 
em sala de aula. Por ser uma empresa júnior, 
oferecemos serviços de qualidade a preços 
mais acessíveis que os disponíveis no mercado.

Wiviany Rubia Borges e Reis 
Diretora Presidente da 
Cippal Consultoria Júnior

Thays Leite da Silva
Diretora Presidente Humaniza

Também com fins educacionais, a empresa júnior 
Humaniza, vinculada ao curso de Psicologia da Regional 
Jataí, tem sido reconhecida pelos seus serviços de con-
sultoria em gestão de pessoas. 

Empresas juniores06
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Hibridomas murinos produtores de 
anticorpos anti-IgG e anti-IgM humana 

MODALIDADES REGIONAIS
Goiânia

Patentes
Programas de Computador
Marcas
Cultivar
Desenho industrial
Total

18
7
1
0
1

27

Goiás

0
0
0
0
0
0

Catalão Jataí
TOTAL

1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

19
8
1
0
1

29
Quadro 03. Distribuição das solicitações de registro de Propriedade 

Intelectual por Regional de origem - 2016

Em 2016, a Universidade Federal de Goiás realizou a solicitação de registro de 19 
patentes, 08 programas de computador, uma marca e um desenho industrial. O número 
total de solicitações foi de 29. O Quadro 03, a seguir, mostra a distribuição das solici-
tações de registros por modalidade e por regional. Além dessas solicitações de registro, 
o Escritório de Propriedade Intelectual da UFG realizou mais de 60 atendimentos para 
tratar de assuntos relacionados à propriedade intelectual (patentes, marcas, programas 
de computador, cultivares e direitos autorais).

A seguir, dois exemplos de tecnologias desenvolvidas por pesquisadores da instituição e que 
foram objeto de solicitação de proteção em 2016.

Inventores: Lucimeire Antonelli da Silveira, Cristina 
Rodriguez de Oliveira, Adriana de Moraes Costa 
Crespo

As patentes depositadas são de células murinas, 
produzidas no Centro de Produção de Anticorpos do 
Centro-Oeste - Cepraco e no Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública  (IPTSP), denominadas de 
hibridomas, e pertencem ao setor de biotecnologia 
moderna. As células imortalizadas, os hibridomas, 
produtores de anti-IgG e anti -IgM humanas são ferra-
mentas importantes na dosagem e quantificação 
destas moléculas no soro e em outros fluídos 
humanos. Dessa forma, tem papel importante no 
diagnóstico de inúmeras doenças infecciosas, tais 
como dengue, chikungunya, zika, febre amarela, 
chagas, malária e outras. 

Profa. Dra. Lucimeire Antonelli da Silveira
Centro de Produção de Anticorpos 
do Centro-Oeste - Cepraco
Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública (IPTSP) - UFG

PROPRIEDADE INTELECTUAL07
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Em 2016, o grupo depositou a patente Composição farmacêu-
tica compreendendo nanopartículas lipídicas contendo propi-
onato de clobetasol para administração tópica no tratamento 
da alopecia. Este é um projeto de desenvolvimento tecnológico 
que resume muito bem as atividades do grupo. O produto em 
questão proporciona liberação sítio-específica do fármaco nos 
folículos pilosos, de forma a reduzir a dose administrada e toxi-
cidade do tratamento. Assim, a formulação deve possibilitar a 
produção de um medicamento mais eficaz e mais seguro que 
os medicamentos existentes. 

Profa. Dra. Stephânia Fleury
NanoSYS – Laboratory of nanosistems 

and drug delivery devices
Faculdade de Farmácia - UFG

Composição farmacêutica compreendendo 
nanopartículas lipídicas propianato de 
clobestasol para administração tópica no trata-
mento da alopecia.

Inventores: Stephânia Fleury e Ricardo Marreto

A celebração do Acordo de Cooperação entre o INPI e a 
UFG representa um marco para o fortalecimento e 
ampliação da presença do INPI no Estado de Goiás, em 
benefício dos usuários locais do sistema de proprie-
dade industrial. Através desta importante parceria, 
ambas as instituições consolidam um papel proativo 
no processo de inovação da região, ao somar com-
petências e esforços em prol de uma ampliação da 
sensibilização da comunidade acadêmica e do meio 
empresarial sobre o uso estratégico do sistema de 
proteção aos direitos de propriedade industrial.

Milene Dantas Cavalcante 
Chefe do Escritório de Difusão 
Regional do INPI em Goiás 

A UFG assinou um convênio com o Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI em 2016. Este 
acordo prevê a instalação na Universidade do 
Escritório de Difusão Regional do INPI, em Goiás e, 
atuação deste, em cursos e palestras com o objetivo 
de disseminar a propriedade industrial no âmbito 
acadêmico e no Estado.



12

Ações voltadas ao estreitamento do 
relacionamento entre universidade 
e empresa foram um dos principais 
focos de atuação do setor de Trans-
ferência de Tecnologia em 2016. No 
mês de setembro aconteceu o 
“Seminário Interação Universi-
dade-Empresa: Experiências na área 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação”. O evento foi resulta-
do da parceria entre a UFG, o Sindi-
cato das Empresas de Informática, 
Telecomunicações e Similares do 
Estado de Goiás (Sindinformática) e 
a Comunidade Tecnológica de Goiás 
(ComTec) e contou com mais de 80 
participantes entre professores, 
pesquisadores e empresários do 
segmento.

Ainda no segundo semestre foi realizado o “1º Encontro de Pesquisadores e Professores 
com a Indústria Farmacêutica” em Anápolis, município que sedia um dos maiores Polos 
Farmoquímicos do país. O encontro foi marcado pela participação de técnicos das princi-
pais indústrias farmacêuticas da região, que puderam conhecer alguns projetos e tecnolo-
gias desenvolvidas por pesquisadores da UFG. O evento foi realizado em parceria com o 
Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás (Sindifargo). 

transferência de
tecnologia

08

Participantes do 1º encontro de Pesquisadores e 
Professores com a Indústria Farmacêutica de Goiás

Palestra de Miguel Lizarraga (R&D Manager Samsung)
durante o Seminário Interação Universidade-Empresa
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Marçal Henrique Soares
SINDIFARGO (Sindicato das Indústrias 
Farmacêuticas no Estado de Goiás

As universidades têm desempenhado um papel 
importantíssimo na pesquisa, desenvolvimento e 
inovação nos medicamentos em todos os países de 
primeiro mundo. Acredito que a união entre a Univer-
sidade e a Empresa no Brasil será o grande evento que 
vai nos elevar ao nível de inovação perto do que existe 
neste primeiro mundo. Não é possível evoluir cientifi-
camente sem a intensa participação da Universidade. 
É por acreditar nesta união que o SINDIFARGO está 
promovendo uma forte e permanente aproximação 
com o setor acadêmico goiano. Em breve vamos colher 
muitos frutos.

Visando ampliar a divulgação das tecnologias produzidas no âmbito da UFG e facilitar o 
acesso a informações sobre as atividades ligadas à inovação desenvolvidas na Universidade, 
foi criado em 2016 o site de Inovação da Universidade Federal de Goiás (www.inova-
cao.ufg.br). No site é possível ter acesso ao portfólio de tecnologias, com uma lista de pro-
priedades industriais de titularidade da UFG disponíveis para cessão ou licenciamento. No 
portfólio há uma breve descrição das tecnologias, bem como áreas de aplicabilidade, funcio-
nalidade e lista de autores.

O acesso ao portfólio de laboratórios da UFG, resultado do trabalho de categorização, que 
tem sido desenvolvido pelo Escritório de Transferência de Tecnologia, também pode ser real-
izado através do site de Inovação da instituição. No portfólio há informações sobre os labo-
ratórios com potencial de ofertar serviços tecnológicos, bem como a lista de equipamentos 
disponíveis e análises realizadas por cada laboratório.

Também foi disponibilizado no site uma lista referente às possibilidades de parcerias que 
podem ser realizadas entre a UFG e instituições públicas ou privadas, além de informações 
detalhadas sobre os procedimentos necessários para a transferência de tecnologias e real-
ização de outros processos de parceria.  A comunicação também tem sido realizada por meio 
das redes sociais, onde diariamente são postadas informações com conteúdo voltado para 
empreendedorismo e inovação.

www.inovacao.ufg.br

 /inovacaoufg

 @inovacaoufg 

 @inovacaoufg
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Os laboratórios e centros de pesquisa da UFG têm ganhado destaque no atendimento de 
demandas analíticas internas e externas e de serviços tecnológicos especializados. Sendo um 
meio de interação da UFG com a comunidade e o setor produtivo, cumprindo com uma das 
funções sociais da Universidade, de transformar conhecimento em melhorias e desenvolvi-
mento para a região. Abaixo são apresentados alguns exemplos de laboratórios que vêm  
ganhando destaque no atendimento às demandas de empresas, produtores da região e 
órgãos públicos.

O Laboratório de Solos da UFG localizado na Regional 
Jataí faz parte do Centro de Ciências Agrárias 
(CIAGRA), atuando nas áreas de ensino e pesquisa e, 
desde 2002, com credenciamento junto à EMBRAPA. 
Desde então, o laboratório tem prestado serviços de 
análises física e química do solo para empresas liga-
das ao agronegócio e aos produtores rurais da região, 
principalmente à empresa sucroalcooleira. 

Marcos Humberto Silva de Assis
Técnico do Laboratório de solos 
Mestre em Agronomia 

O Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução 
(LabMic) iniciou suas atividades regulares no início de 2011. Aten-
demos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento da UFG, 
de outras instituições do país e do exterior e empresas. No ano de 
2016, o LabMic realizou 342 análises sendo que 69%  foram para 
pesquisadas desenvolvidas na UFG e 31% para outras instituições. 
Assim, a cada ano, reafirmamos o nosso compromisso em manter 
uma estrutura de excelência para oferecer o apoio necessário aos 
pesquisadores. 

Dra. Tatiane Oliveira dos Santos
Laboratório Multiusuário de 

Microscopia de Alta Resolução -
 LabMic

laboratórios da ufg09
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Em 2016, foi realizada a reformulação do projeto de implantação do Parque Tecnológico, local-
izado na entrada do Câmpus Samambaia da UFG em uma área de 17,9 hectares. A nova 
proposta prevê a alocação de cinco centros temáticos de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação que agruparão laboratórios e grupos de pesquisas vinculados a setores 
prioritários. Cada centro poderá ser formado por um ou mais prédios e deverá contemplar 
mais de um laboratório com previsão de áreas de uso compartilhado. Estes centros atenderão 
os seguintes setores: Fármacos, Tecnologia da Informação e Comunicação, Biotecnologia, 
Alimentos e Energia Renovável.

Criado em 2006 a Central de Análises Multiusuário do Institu-
to de Química (CAM-IQ) realiza análises que atendem aos 
mais diferentes campos de pesquisa e inovação e atua na 
prestação de serviços voltados à solução de problemas e 
controle de qualidade para o setor privado. O espaço está 
equipado para realizar análises elementares, difratometria 
de raios-X, termogravimetria, espectroscopia infravermelho e 
ultravioleta-visível, bem como análises de adsorção e 
dessorção de nitrogênio, raio hidrodinâmico e potencial zeta. 
Ademais, a CAM-IQ possui corpo técnico altamente qualifica-
do, com profissionais mestres e doutores, que contribuem 
para a melhor qualidade das análises, com resultados preci-
sos, exatos e rápidos.

Profa. Dra. Roberta Cerasi Urban
Coordenadora da Central Analítica

Planta do Parque Tecnológico Samambaia

parques tecnológicos10

CRTI

FARMATEC

Centro de PD&I 
em Biotecnologia CITEGO

FUNAPE

Centro 
Tecnológico
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O Parque contará também com infraestrutura de P&DI multisetorial, como é o caso do Centro 
Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), já em funcionamento, do 
Centro Tecnológico (CTec) e do Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo 
(CITEGO). Além dos Centros de Pesquisa serão instalados o Centro de Serviços Gerais e o 
Centro Comunitário de Esporte e Lazer.

A primeira edificação do Parque Tecnológico Samambaia, o Centro Regional para o Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), inaugurado em 2013, segue em plena atividade, 
realizando em 2016 a análise de mais de 1330 amostras, atendendo mais de 38 empresas e 
instituições. 

No mesmo ano, as obras da segunda edificação do Parque, o Centro Tecnológico (CTec), foram 
iniciadas com previsão de conclusão em dezembro de 2017. O novo prédio abrigará a Sede do 
Parque Tecnológico, bem como a Agência de Inovação da UFG, empresas de base tecnológica 
e instituições do Sistema de Inovação. 

Além do Parque Tecnológico Samambaia, localizado na Regional Goiânia, há o Parque 
Tecnológico da Regional Jataí, o Jataítec, que segue em processo de planejamento.

Início das obras do Centro Tecnológico - 26/12/2016
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Em 2016, seu segundo ano de atividade, o programa reuniu mais de 1300 participantes duran-
te as atividades realizadas através de palestras, cursos, seminários e oficinas de variados temas, 
o que representou crescimento de mais de 140% em relação aos eventos realizados em 2015. 
Além do crescimento em número de participantes, mais eventos foram realizados, em com-
paração à edição de 2015, conforme detalhado no quadro 04. 

Em 2016, integrantes de destaque do Sistema de Inovação de Goiás foram parceiros nas ativi-
dades do Programa, como a FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás), a 
FUNTEC (Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis), FIEG (Federação das Indústrias de 
Goiás) , Sebrae, INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e outros. 

Miriam Pires da Costa
Graduanda em Bacharelado 
em Administração (UFG)

Os eventos de Inovação promovidos pela UFG me 
permitiram vislumbrar conexões entre o panorama de 
Pesquisa Acadêmica e o mercado: os resultados de 
investigações científicas podem ir além de artigos, se 
convertendo em produtos que atendam alguma 
demanda da sociedade. Fui apresentada à estrutura 
que a Universidade abriga para apoiar iniciativas, que 
envolve desde a parte técnica, como laboratórios, até a 
parte de gestão, com o Centro de Incubação. Os eventos 
fomentam a cultura empreendedora na UFG e, com os 
temas e os convidados apresentados, passam a men-
sagem de que inovar é possível e bastante relevante em 
nosso contexto social.

programa de formação
em inovação
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Quadro 04. Resultados Programa de Formação em Inovação - 2015 x 2016

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
EM INOVAÇÃO

Número de eventos
Número de participantes

8
505

13
1309

2015 2016
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O Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) está 
presente na Universidade Federal de Goiás e, como forma de estimular para a inserção de estu-
dantes em atividades de pesquisa, a UFG criou em 2013 o Prêmio UFG de Iniciação em Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação, a fim de homenagear estudantes da instituição que se destacaram 
na atuação dentro do Programa.

Em 2016, o PIBITI recebeu 59 solicitações de trabalhos de alunos que desenvolveram, juntamente 
com seus professores orientadores, pesquisas nas mais diversas áreas. Os trabalhos apresentados 
foram avaliados e referendados pelo Comitê Interno de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (IDTI) e pelo Comitê Externo do CNPq, no contexto da relevância e qualidade.  Na edição 
2016 do Prêmio, dez (10) estudantes foram contemplados em seis categorias. 

Mariana Guimaraes Silva/PIBITI, 
premiada em 1º lugar na Categoria Ciências Agrárias com o trabalho intitulado “Avaliação de desempenho de produção do 
biometano e biofertilizante à base de torta de filtro em crotalaria”, sob a orientação do Prof. Dr. Wilson Mozena Leandro / 
Escola de Agronomia. 

Desenvolver um projeto científico não é fácil, mas mesmo com obstáculos, a experiência com a pesquisa 
permitiu meu crescimento como aluna e futura profissional, contribuindo para melhor observar e enxer-
gar todo o ambiente e relacionar com meu curso. Receber o prêmio foi muito gratificante e importante 
para me motivar a sempre fazer o meu melhor em tudo, aproveitando os recursos que a Universidade 
oferece para devolver soluções à sociedade, que é o propósito da pesquisa e inovação. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (PIBITI)

12
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A Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) é responsável pelas ações de 
propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo e inovação na 
Universidade Federal de Goiás, exercendo o papel de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 
Instituição.

Criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o 
Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) visa 
auxiliar o ingresso e a formação de alunos em atividades de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação, contribuindo assim, para o fortalecimento da capacidade inovadora 
do país através da formação de recursos humanos.

O Escritório de Propriedade Intelectual da UFG atua na proteção e gestão da Propriedade 
Industrial (patentes, programas de computador, marcas e cultivares) produzida no âmbito da 
Universidade, auxiliando professores e pesquisadores no registro e no acompanhamento de 
todo processo, bem como, capacitação para redação da Propriedade Intelectual.

Atua na interação entre Universidade e empresas, órgãos de governo, associações produtivas 
e Organizações não governamentais auxiliando na negociação e assessoramento na 
construção de convênios de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação (P&DI), contratos de 
prestação de serviços tecnológicos especializados, licenciamentos (patentes, softwares e culti-
vares), cessão de direitos de propriedade intelectual, compartilhamento de laboratórios, que 
são algumas das possibilidades de parceria com a UFG.

apêndice - a coordenação de
transferência e inovação
tecnológica

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação – PIBITI

Escritório de Propriedade Intelectual: 

Escritório de Transferência de Tecnologia

As principais iniciativas coordenadas ou apoiadas pela Coordenação são:
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 Prédio da Reitoria, Câmpus Samambaia. CEP 74690-900 Goiânia – Goiás.

 +55 (62) 3521-1340

 inovacao.prpi@ufg.br

 Portal de Inovação UFG: www.inovacao.ufg.br

 /inovacaoufg

 @inovacaoufg 

 @inovacaoufg

Os Centros de Empreendedorismo e Incubação de Empresas (CEI) têm por objetivo a formação 
de competências empreendedoras na comunidade interna e externa da UFG, bem como, 
promover o empreendedorismo de negócios e social. Atua na prestação de serviços e apoio à 
ideias e empreendimentos tecnológicos e inovadores que tenham soluções voltadas ao 
desenvolvimento regional. Nas três regionais são oferecidos diversos serviços e infraestrutura, 
como salas para acomodação para empreendimentos incubados, orientação empresarial, 
consultorias e assessorias especializadas e acompanhamento gerencial.

O Parque Tecnológico Samambaia (PTS) está localizado na entrada do Câmpus Samambaia da 
UFG, na região norte de Goiânia, em uma área de 17,9 hectares. O PTS destina-se a abrigar e 
apoiar Empresas de Base Tecnológica (EBTs), sejam empresas nascentes, em fase de incubação 
ou já consolidadas, além de laboratórios e centros de P&D de empresas de variados portes e 
segmentos.

Centros de Empreendedorismo e Incubação: 

Parque Tecnológico Samambaia: 

Contatos:

Redes sociais
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