
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA

ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2021 DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
DA UNILAB

Aos quatro dias do mês de agosto de 2021, às onze horas e meia, por meio de
reunião remota na Ferramenta Google Meet,  mediante prévia convocação, realizou-
se a 1ª reunião de 2021 do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), sob a coordenação
do Coordenador de Inovação Tecnológica, Vandilberto Pereira Pinto, e com a
presença dos seguintes membros: Francisco Olímpio Moura Carneiro
(representante do Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável),
Allberson Bruno de Oliveira Dantas (representante do Instituto de Educação
Aberta e a Distância) e Brenna Moreira Feitosa (representante Técnico-
Administrativo em Educação – TAE). O senhor Coordenador, Vandilberto Pereira
Pinto, cumprimentou os presentes, agradeceu a todos(as) pela presença e pediu
para ser registrado em Ata que a presente reunião é resultado de uma segunda
convocação e que, mesmo com poucos membros, a pauta deverá ser tratada devido
à sua urgência. Após, solicitou a anuência para a gravação das falas, a qual foi
concedida pelo grupo. I. PAUTA  1) Aprovação do Relatório Anual de
Atividades do NIT referente ao período de janeiro a dezembro de 2020.  O
senhor Coordenador colocou a Relatório em votação. O Relatório foi aprovado, tendo
a abstenção do senhor Allberson Bruno de Oliveira Dantas, um dos autores do
Relatório em votação. 2) Aprovação do auxílio, solicitado pelo prof. Alexandre
Lima (ICSA-Unilab), para a execução da Oficina de Prospecção de Negócios
Inovadores, com a concessão de certificado de 4h – Processo SEI
23282.010266/2021-80. O Senhor Coordenador apresentou o processo
23282.010266/2021-80 no SEI e explicou sobre a proposta do evento, o qual o prof.
Alexandre Lima solicitou apoio na organização (incluindo inscrições e certificação de
4h). A Oficina de Prospecção de Negócios Inovadores terá 30 vagas voltadas
para os discentes da Unilab e o objetivo é que os alunos participem dela, para
posteriormente participarem também do Desafio Startup Sebrae Ceará 2021,
um evento, voltado para estudantes universitários do Ceará, de competição de
criação de startups para o desenvolvimento de soluções para a economia local, com
premiação total de R$70.000,00. A Oficina será facilitada pelos docentes Sandra
Callado (ICSA-UNILAB), Márcia Rodrigues (UFMS) e Alexandre Lima (ICSA-UNILAB) e
será desenvolvida em 2 momentos, nos dias 11 e 12 de agosto: o primeiro momento
será uma explanação geral sobre inovação e empreendedorismo inovador,
finalizando com uma seção de brainstorming para que as equipes possam
desenvolver o tema a ser desenvolvido para a proposta do  Startup Sebrae Ceará
2021; o segundo momento será a explanação geral do Modelo Canvas, com o
preenchimento do Canvas juntamente com as equipes para, ao final da Oficina, as
equipes apresentarem o Canvas desenvolvido, em formato de Pitch. Após a
explanação, o senhor Coordenador colocou a solicitação de auxílio do prof.
Alexandre Lima em votação, sendo a solicitação aprovada por unanimidade. II.
ENCAMINHAMENTOS a) Elaboração do formulário de inscrição no Google Forms e
elaboração de notícia acerca do evento para o website institucional do NIT e seu
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instagram, com imagem de divulgação, para depois solicitar à SECOM publicação da
notícia no  website institucional da UNILAB. b) Planejamento da transmissão do
evento pela plataforma do Google Meet. c) Organização da certificação do evento.
III. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO Nada mais havendo a tratar, o senhor
Coordenador declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Brenna Moreira
Feitosa, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual depois de lida e aprovada será
assinada pelos membros do NIT.

Documento assinado eletronicamente por BRENNA MOREIRA FEITOSA,
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, em 05/08/2021, às 11:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Vandilberto Pereira Pinto,
COORDENADOR(A) NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, em
05/08/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO OLIMPIO MOURA
CARNEIRO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 05/08/2021, às
11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ALLBERSON BRUNO DE
OLIVEIRA DANTAS, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em
05/08/2021, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0316531 e o código CRC D093278F.

Referência: Processo nº 23282.010639/2021-12 SEI nº 0316531
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