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1. Introdução
De acordo com o Estudo de Parques realizado pela Anprotec em
2008, os parques tecnológicos têm como missão prover a “inteligência”,
a

infra-estrutura

e

os

serviços

necessários

ao

crescimento

e

fortalecimento das empresas intensivas em tecnologia. O papel dos
parques é criar um ambiente que dê condições para que a “indústria da
inovação” possa nascer, crescer e agregar valor a outros setores
econômicos e à sociedade como um todo.
Os parques tecnológicos estão claramente inseridos nas diretrizes
do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (2011-2030). Um dos
seus objetivos estratégicos do eixo "Rede de Ciência, Tecnologia e
Inovação" é a ampliação da inserção de Minas na economia do
conhecimento e também a ampliação dos ambientes de inovação gerando
empregos de qualidade. Em complemento a estratégia prioritária, o PMDI
aponta também como objeto de atenção para o alcance dos objetivos
estratégicos a consolidação dos PCTs do Estado, visando aumentar o
empreendedorismo e impulsionar o desenvolvimento de empresas de
base tecnológica (PMDI, 2011-2030). Nesse caso, os parques de BH,
Viçosa e Itajubá, articulam territorialmente a capacidade inovadora do
Estado, podendo se difundir para as demais regiões.
Atualmente

Itajubá

ocupa

o

7º

lugar

no

ranking

de

Desenvolvimento Municipal de Minas Gerais, tem uma história marcada
pela criatividade, empreendedorismo e inovação, possui uma localização
privilegiada a 238 km de São Paulo, a 301 km do Rio de Janeiro e a 447
km de Belo Horizonte, é considerada uma das mais prósperas cidades de
Minas Gerais, com 198 anos e quase 100 mil habitantes, é um celeiro de
ideias e projetos, devido à forte vocação do município na área de ciência
e tecnologia.
O município abriga importantes centros de pesquisa como o LNA Laboratório Nacional de Astrofísica, o Laboratório de Alta Tensão
Instituto SENAI de Inovação, Instituições de Ensino Superior, como a
centenária UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá, e uma densidade
significativa de empresas de alta tecnologia, nas áreas de saúde,

eletrônica, energia, tecnologia da informação e comunicação, e do setor
de defesa. Sua política está alicerçada em três pilares que se
complementam: programas de geração de empresas, políticas de atração
de empresas; e, por fim, política de retenção de empresas através do PCTI
- Parque Científico-Tecnológico de Itajubá.
O Parque Científico-tecnológico de Itajubá é constituído de duas
fases. A fase I possui uma área de cerca de 40.000 m2, localizado na área
do Campus da UNIFEI. Atualmente, a área abriga três centros de
pesquisa nas áreas científico-tecnológicas de atuação do Parque, o prédio
de uma incubadora (INCIT) que temporariamente funciona no prédio
central da UNIFEI e o Núcleo de Educação a Distância - NEaD. Entre os
Centros de Pesquisa, destaca-se o QmaP - Centro de Estudos em
Qualidade da Energia e Proteção Elétrica, antigo CERIn; o EXCEN Centro de Excelência em Eficiência Energética e o CEIIMB - Centro de
Estudos, Investigação

e

Inovação

em Materiais

Biofuncionais e

Biotecnologia. Além disso, o espaço da universidade conta com outros
laboratórios e centros de pesquisa já consolidados, como: NEST - Núcleo
de Excelência de Sistemas Térmicos, NUSEC - Núcleo de Separadores
Compactos, além do Centro de Convivência da UNIFEI.
Em função da falta de espaço na Fase I, tornou-se necessário
arquitetar a Fase II. Esta fase será construída no terreno adquirido pela
UNIFEI e Prefeitura Municipal de Itajubá com área de 300ha, a qual já
possui o licenciamento ambiental prévio e de instalação, com Projeto
Urbanístico da área e Arquitetônico de 3 prédios e Ágora. Os projetos
arquitetônicos

contemplam

o

Edifício

Administrativo

do

PCTI;

Condomínio de Empresas e Centro de Manutenção e Apoio. Ademais, o
projeto tem como objetivo abrigar a nova área do Laboratório Nacional de
Astrofísica. Outrossim, seguindo a proposta de ocupação do tipo "Work,
Live and Play" tem-se em construção na Fase II do PCTI, o Parque
Municipal de Lazer com uma área de 250.000m², até o momento a área
conta com o teatro municipal; lago de 33.000m²; pista de Caminhada e
Ciclovia em torno do lago com 1.060 metros; banheiros; quadra de areia;
quiosque; praça de convivência e playground.

Dentre as ações que fortalecem as empresas de base tecnológica
na região destaca-se a RETIC - Rede de Empresas de Tecnologia, Inovação
e Conhecimento, a rede conta com 40 empresas associadas com
empreendedores e colaboradores altamente qualificados em softwares,
serviços e produtos tecnológicos, categorizados em grupos de educação,
eletromédicos, energia e TIC. O APL TIC de Itajubá abrange 103 empresas
de base tecnológica, gerando 1.130 empregos diretos e indiretos,
totalizando R$ 42 milhões de reais por ano no faturamento bruto.
O potencial de geração de capital humano promovido pelas
instituições de ensino da cidade oferecem mais de 55 cursos de
graduação e 53 cursos de pós graduação dentre eles a Universidade
Federal de Itajubá, Faculdade de Medicina de Itajubá, FEPI, Facesm,
UNOPAR, UNINTER, FWB além do suporte de 140 laboratórios e Centros
de Pesquisa na região, 25 cursos técnicos no SENAI, 1 curso técnico e 3
cursos de pós graduação no SENAC e 5 cursos técnicos no CEP Itajubá.
Outro fator relevante é o potencial de geração de novos negócios
inovadores e tecnológicos da cidade promovidos pelo trabalho da PréIncubadora de Empresas da Facesm, o Centro de Empreendedorismo da
UNIFEI -CEU que promove diversos eventos e fomenta a criação de
startups oferecendo suporte através do LAB001 – Programa de PréAceleração em Hardware e HardSciences, a INCIT - Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica de Itajubá fundada em 2000 na cidade e
a INTECOOP (Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares). A
cidade também conta com 3 instituições de proteção da tecnologia, os
NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica), sendo: NIT da Mantiqueira, NIT
UNIFEI e o NIT Fepi.

2. Os parques tecnológicos
Num ambiente de recorrentes mudanças e de inovações tecnológicas,
intensifica-se a necessidade de conhecimento e informação como
alicerces para novos serviços e produtos, essenciais para a sobrevivência
das organizações. Nesse sentido, o papel que o conhecimento tem hoje na
economia obriga os agentes econômicos a repensarem as suas estruturas

e se organizarem de uma nova forma, dando origem aos habitats de
inovação ou ambientes de inovação – estruturas voltadas para as
atividades baseadas em novas tecnologias. Eles constituem em espaços
de aprendizagem coletiva, intercâmbio de conhecimentos, de interação
entre empresas, instituições de pesquisa, agentes governamentais para
realização de pesquisas que podem ser transferidas para o setor
produtivo, contribuindo para o desenvolvimento econômico de uma
cidade, região ou país (CORREIA, 2012).
Os habitats de inovação são definidos por Zen (2005) como os
ambientes onde há sinergia entre as instituições de ensino e pesquisa, o
meio empresarial e o poder público, aliados a um conjunto de fatores
locais como: infraestrutura urbana qualificada, meios de comunicação
ágeis, população com nível elevado de educação; entre outros.
De acordo com Silva (2009), os habitats de inovação começaram a ser
organizados a partir da década de 50, sendo sua difusão mais evidente
nos anos 80 na América do Norte e Europa com consolidação dos
processos característicos da economia do conhecimento e de políticas
locais.
Já no Brasil os ambientes de inovação surgiram a partir da década de
90 com a criação do Programa Brasileiro de Parques tecnológicos pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).
Dados os desafios impostos pela falta de uma cultura direcionada à
inovação e pelo baixo número de iniciativas inovadoras no território
nacional, os projetos de parques tecnológicos não tiveram o impacto dos
grandes centros mundiais de inovação, mas deram origem as primeiras
incubadoras

de

empresas

brasileiras

constituindo

importantes

ambientes de inovação, com forte impacto econômico (ANPROTEC, 2007).
Zouain, Damião e Catharino (2006) apontam os parques tecnológicos
como a forma mais evoluída de ambientes de inovação. Os parques
tecnológicos tem o papel de criar um ambiente que dê condições para que
a indústria da inovação possa nascer, crescer e agregar valor a outros
setores econômicos e à sociedade como um todo. Trata-se de um modelo
de concentração, conexão, organização, articulação, implantação e

promoção de empreendimentos inovadores visando fortalecer este
segmento dentro de um cenário de globalização e desenvolvimento
sustentável (ANPROTEC, 2007).
A International Association of Science Parks and Areas of Innovation IASP (2015) aponta que os ambientes de inovação onde os parques
tecnológicos estão inseridos são altamente especializados e possuem um
papel chave no desenvolvimento local. Os parques estimulam o fluxo de
conhecimento e tecnologia entre universidade e empresas; facilitam a
comunicação entre empresas, empreendedores e técnicos; além de
fornecer um ambiente que fortalece a cultura de inovação e criatividade.
Eles são um novo modelo de desenvolvimento, um conceito inovador
de articulação. Os Parques Tecnológicos podem representar a Indústria
do Conhecimento e Inovação. Da mesma forma que a Universidade
representou para o segmento de ensino, pesquisa e extensão, os clusters
e APLs para o setor industrial, os complexos financeiros (como Avenida
Paulista) para o setor financeiro, e a internet para as comunicações e
negócios. Eles criam um ambiente que promove condições para que a
"Indústria da Inovação" possa nascer, crescer e gerar valor a outros
setores econômicos e à sociedade como um todo (ANPROTEC, 2007).

3. Mecanismos de apoio à inovação (nacional e
estadual)
O governo brasileiro criou na última década diversos mecanismos de
apoio a inovação, incluindo o financiamento e o incentivo à realização de
atividades de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). De acordo com Bueno
e Torkomian (2014) as formas mais relevantes foram:
● Lei da Inovação (Lei nº 10.973 de 02/12/2004 e Decreto nº 5.563
de 11/10/2005) que aponta os mecanismos de apoio e estímulo à
constituição de ambientes especializados e cooperativos de
inovação;
● Lei do Bem (Lei nº 11.196 de 21/11/2005 e Decreto 5.798 de
07/06/2006) que apresenta sobre os incentivos à inovação
tecnológica, e regula incentivos fiscais aplicáveis a qualquer

pessoa jurídica que desenvolva, por si ou mediante convênio com
ICT,

atividades

de

pesquisa,

desenvolvimento

e

inovação

tecnológica; e as políticas e planos para o desenvolvimento da
ciência, tecnologia, inovação e competitividade na indústria
nacional;
● Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE 2003 - 2007), com a função de realizar a transformação da base
produtiva brasileira para elevá-la a um patamar de maior valor
agregado, através da inovação e diferenciação em produtos e
processos;
● Plano de Ação Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI - 2007 2010), com a missão de priorizar a ampliação da inovação nas
empresas e a consolidação do sistema nacional de ciência,
tecnologia e inovação;
● Política do Desenvolvimento Produtivo (PDP - 2008 - 2010), com a
função de fortalecer a estrutura industrial para atuar em um
ambiente competitivo e cada vez mais intensivo em inovação e
diferenciação;
● Plano Brasil Maior (2011 - 2014), com foco em inovar para
estimular a competitividade e o crescimento do país (construído
com as experiências e avanços obtidos anteriormente), e a
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), que
constitui a base dos estímulos à inovação desse Plano.
● Atualização da Lei da Inovação através da Lei nº 13.243, de 11 de
janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à
inovação.
Uma das linhas de ação do Plano Brasil Maior é o Programa
Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e aos Parques
Tecnológicos (PNI) que objetiva articular, aprimorar e divulgar os esforços
institucionais e financeiros de suporte a empreendimentos residentes em
incubadoras de empresas e parques tecnológicos e também apoiar o
surgimento e a consolidação de parques tecnológicos localizados em

áreas próximas as universidades e centros de pesquisa. Com esse
arcabouço legal e políticas públicas foram incentivados os parques
tecnológicos no Brasil.
Antes de apontar o crescimento desses ambientes no Brasil, vale
ressaltar o contexto internacional. A International Association of Science
Parks and Areas of Innovation (IASP) aponta o crescimento do número de
inscritos na IASP de 2001 a 2013. Os inscritos têm aumentado nos
últimos anos, sendo o valor de 411 em 2015. Os membros estão presentes
praticamente no mundo todo, em 74 países, incluindo as regiões: África,
América Latina, América do Norte, Ásia, Europa e Austrália.
Já no Brasil, o crescimento das iniciativas de PCTs é apontado na
figura 01.

Figura 01: Evolução da Quantidade de Iniciativas de Parques Tecnológicos no
Brasil.Fonte: ANPROTEC (2014).

Além da evolução das iniciativas, houve também aumento dos
projetos em implantação e diminuição das iniciativas em projetos em
relação ao estudo da ANPROTEC de 2012, o que enfatiza o esforço de
concretização dos projetos. O estudo aponta a quantidade de 939
empresas instaladas em PCTs no Brasil, com 32.237 empregos diretos
gerados, sendo que aproximadamente 75% dos empregados tem no
mínimo nível superior de escolaridade.
No contexto regional, a relevância desse projeto também se
enquadra dentro das estratégias do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (2011-2030), que tem dentro do eixo "Rede de Ciência,

Tecnologia e Inovação" um dos seus objetivos estratégicos pautados na
ampliação da inserção de Minas na economia do conhecimento e também
a ampliação dos ambientes de inovação gerando empregos de qualidade.
Em complemento a estratégia prioritária, o PMDI aponta também como
objeto de atenção para o alcance dos objetivos estratégicos a consolidação
dos PCTs do Estado, visando aumentar o empreendedorismo e
impulsionar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica (PMDI,
2011-2030).

4. Itajubá e os mecanismos de apoio à inovação locais
No âmbito municipal, Itajubá ocupa 7º lugar no ranking de
Desenvolvimento Municipal de Minas Gerais, tem uma história marcada
pelo empreendedorismo e inovação e conta com uma política alicerçada
em três pilares: programas de geração, retenção e atração de empresas.
Os programas de geração de empresas são evidenciados com os projetos
de empreendedorismo nas universidades, pré-incubação, pré-aceleração,
incubadoras e aceleradoras que canalizam as iniciativas empreendedoras
dos ambientes acadêmicos da cidade; política de retenção de empresas,
através

do

Parque

Científico-Tecnológico

de

Itajubá-PCTI,

um

instrumento estratégico para atração e fixação de empresas de base
tecnológica, e por fim, políticas de atração de empresas com leis de
concessão e subvenções econômicas à instalação e expansão de
empresas no município.
Visando incentivar o desenvolvimento Científico e Tecnológico, o
Empreendedorismo e a Inovação, em 2008, foi publicada a Lei 2677 que
criou

o

Sistema

Municipal

de

Ciência,

Tecnologia,

Inovação

e

Empreendedorismo de Itajubá - SMCTIEI, formado pelo Conselho
Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de
Itajubá - COMCITIE; o Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico à Inovação e ao Empreendedorismo - FUMCITIE;
e pelo Ambiente de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a
Inovação e empreendedorismo. O Sistema Municipal de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de Itajubá de 2008 é uma

evolução do Sistema Municipal de Ciência e Tecnologia de ItajubáTecnóplis - SMCT, instituído, também, por lei municipal em 1994.
Com este sistema, o município passa a ter uma estrutura específica
para movimentação de recursos destinados às ações de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, planejados para o município.
Considerando a vocação empreendedora do município, Itajubá conta com
vários programas de orientação e capacitação a empresários e
empreendedores

como

a

Sala do

Empreendedor que oferece a

comunidade empreendedora esclarecimento de dúvidas, formalização
empresarial e serviços diversos que decorrem da atividade exercida
através

do

levantamento

do

perfil

empreendedor

da

região

e

desenvolvimento de cursos e parcerias para orientação empresarial.
A Prefeitura Municipal de Itajubá também dispõe de leis de
incentivo à instalação e/ou expansão de empresas no município através
de doações de terrenos e concessão de subvenções econômicas, a fim de
oferecer maior atratividade pelo município. Esses incentivos estão
formalizados através das leis 2.195 de 1998 com emenda da lei 2.718 de
2009 e 2948 de 2012.
Como estímulo à criação e consolidação de MPE's, foi aprovada,
ainda, a Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no
Município de Itajubá, Lei nº 2712/2009, e foi reativado o Conselho
Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo de
Itajubá (COMCITIE) através dos Decretos nº 4064/2009 e 4121/2009.
Destaque para a Lei nº 2712 – da Lei Geral, que contempla também
outras ferramentas de incentivo às MPE's tais como:
● Obtenção de alvará digital;
● Implantação de cadastro sincronizado e de entrada única de
documentos.
● Implantação da Sala do Empreendedor.
● Implantação de fiscalização orientadora.
● Criação

de

programas

de

capacitação

desenvolvimento de pequenos negócios.
● Criação de estímulos ao crédito, entre outros.

e

consultorias

no

Atualmente o município conta com dois programas de incubação,
a INCIT – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá e a
INTECOOP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Para
reter

essas

empresas,

a

prefeitura

destinou

uma

área

de

aproximadamente 100.000m² para a Fase 2 do Parque Científico
Tecnológico de Itajubá que está localizada junto ao Centro Administrativo
da Prefeitura e ao Parque Municipal de Lazer.

5. Histórico do Parque Científico e Tecnológico de
Itajubá
O ambiente de inovação e empreendedorismo de Itajubá se formou
ao integrar elementos que tivessem vocação e capacidade de contribuir
para a política de interiorização do desenvolvimento socioeconômico, com
a estratégia de atração de empresas intensivas em conhecimento e de
centro de pesquisas, com a potencialização da região do sul de minas
como rota tecnológica e arranjo produtivo em tecnologias e, sobretudo
com a geração de trabalho e riqueza.
As atividades de extensão universitária vêm sendo ampliadas e
dinamizadas nos últimos anos, e um dos principais exemplos dessa
interação com a comunidade é o projeto de Rota Tecnológica 459 no ano
de 1994, um projeto de desenvolvimento local, em razão da grande
concentração de indústrias do ramo de produção de tecnologia nos
municípios mineiros por ela atendidos. Esse projeto liga as principais
cidades do Sul de Minas, foi à gênese do projeto Itajubá-Tecnópolis,
concebido por um grupo de professores da UNIFEI e que teve como seu
principal elemento nucleador o Sistema Municipal de Ciência e
Tecnologia, aprovado através de Lei Municipal. Foi adotado pela
administração municipal, em fevereiro de 1997, como o Projeto de
Desenvolvimento do Município. Recebeu apoio do Governo do Estado, do
SEBRAE e do Instituto Euvaldo Lodi, ligado à Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais – FIEMG.
Como

elemento

integrante

do

Sistema

de

Geração

de

Empreendimentos, previsto no Ambiente de Apoio do SMCTIEI, tem-se o

Parque Tecnológico. O PCTI é um projeto estratégico desenvolvido em
parceria entre a Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, a Prefeitura
Municipal de Itajubá - PMI e Governo Estadual, através da SEDECTES
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior).Há também parceiros indiretos, como: Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Itajubá - ACIEI, a Incubadora de Empresas
de Base Tecnológica de Itajubá - INCIT, o Serviço de Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, o Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itajubá - SIMMMEI, o
Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA, o Fórum das Instituições de
Ensino Superior e de Pesquisa de Itajubá - FIESPI, dentre outros. O
projeto foi dividido em duas fases. A fase I dentro da Universidade e a
Fase II na área de ampliação da Universidade e próxima a Prefeitura.

A figura 02 apresenta a evolução cronológica do PCTI.
Figura 02: Evolução e Implantação do Projeto PCTI

5.1.

Fase I - PCTI

O PCTI está em funcionamento em sua fase I, com investimentos
realizados pelos governos: Federal, Estadual e Municipal
A Fase I está localizada dentro da universidade conta com uma
área de aproximadamente 40.000 m2 e abriga três centros de pesquisa
nas áreas científico-tecnológicas de atuação do Parque, o prédio de uma

incubadora (INCIT) e o Núcleo de Educação a Distância - NEaD. Entre os
Centros de Pesquisa, destacam-se:
● QmaP - Centro de Estudos em Qualidade da Energia e
Proteção Elétrica, antigo CERIn - Centro de Excelência em
Redes Inteligentes;
● EXCEN - Centro de Excelência em Eficiência Energética;
● CEIIMB - Centro de Estudos, Investigação e Inovação em
Materiais Biofuncionais e Biotecnologia;
O Condomínio de Empresas Incubadas e Graduadas, localizado
estrategicamente entre os centros de pesquisa, abrigará toda a área
administrativa de gestão do PCTI e alguns serviços de apoio, como NIT e
Unifei Jr.
Próximo a INCIT, na Fase I do PCTI, foi implantado o Hangar, um
espaço que abriga os laboratórios de aeronaves e veículos aéreos não
tripulados, aerodinâmica, simuladores e materiais compostos. Além
disso, o hangar também recebeu quatro aviões, um helicóptero e dois
simuladores de base fixa que foram doados à UNIFEI pela Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Nessa área foram planejadas duas praças para possibilitar
interações entre os pesquisadores, empresários e alunos localizados nos
ambientes da Fase I. Além disso, a pavimentação das ruas é diferenciada,

o que lhe confere identidade e diferenciação em relação ao espaço da
UNIFEI. Em função da sua pequena dimensão, a fase I constitui em uma
“prova de conceito” de ambientes do tipo Parque Tecnológico.
Figura 03: mostra a área da Fase I do PCTI.

Detalhe-se a seguir, os centros e incubadora pertencentes a Fase I
do PCTI.
5.1.1.

QmaP - Centro de Estudos em Qualidade da

Energia e Proteção Elétrica
O QmaP,

antigoCERIn

-

Centro

de

Excelência

em

Redes

Inteligentes, tem como missão promover o desenvolvimento de modernas
tecnologias, modelando, simulando e analisando todos os aspectos de
planejamento, operação e de mercado das Redes Elétricas Inteligentes
nos segmentos de geração, transmissão, distribuição, industrial,
comercial

e

residencial,

através

de

uma

gestão

de

qualidade, compatibilizada e integrada, de forma a garantir os objetivos
primordiais de segurança, sustentabilidade e eficiência do setor elétrico
na economia brasileira. Possui como visão tornar-se um centro de
excelência e liderança em ensino, extensão e pesquisa avançada na área
de Redes Elétricas Inteligentes, integrando e otimizando complexos
sistemas de energia com inovação científica e tecnológica para a
sustentabilidade da vida em todas as dimensões sociais, culturais,
políticas e econômicas.

Figura 04: Prédio do QmaP

A história do QmaP remonta ao antigo GQEE (Grupo de Estudos
em Qualidade da Energia Elétrica), fundado em 30/08/1995, com a
missão de desenvolver as áreas de qualidade da energia, proteção
elétrica, medição elétrica e processamento de sinais aplicados a sistemas
de potência da Energia Elétrica na UNIFEI, no estado de Minas Gerais e
no país. Em 2013, depois de muitos anos de experiência dos
professores/pesquisadores do GQEE, houve uma divisão em diversos
grupos para dar maior ênfase em suas áreas específicas, inaugurando o
QmaP.
O QmaP envolve as linhas de pesquisa de proteção de sistemas de
potência e sistemas industriais; coordenação e seletividade; proteção
adaptativa; localização de faltas; esquemas de Self-healing, qualidade da
energia - estudos e monitoração; normas e padrões; tecnologias de
monitoramento e controle; gerenciamento da qualidade da energia;
armazenamento de

energia;

medição elétrica e microgrids.

redes de

distribuição

DC e

AC;

5.1.2.

Excen - Centro de Excelência em Eficiência

Energética
O Excen tem como principal objetivo promover o uso eficiente da
energia, reduzindo as perdas energéticas nas diversas atividades
socioeconômicas e assim construir um futuro mais sustentável.
As atividades tiveram início em 1984. Inicialmente, eram oferecidos
programas de formação e capacitação de recursos humanos, em nível de
graduação e pós-graduação, na UNIFEI e cursos de treinamento
promovidos pela Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria,
FUPAI. Com base na Engenharia da Energia e sempre com uma
complementação

em

atividades

aplicadas,

tais

cursos

foram

apresentados em diversas cidades brasileiras, incluindo programas de
treinamento "in company" para empresas comerciais e industriais, assim

como em repartições públicas e agências governamentais.
Figura 05 - Prédio do EXCEN

Ao longo dos últimos 15 anos além dos cursos outras atividades de
pesquisa foram contempladas, como o desenvolvimento de metodologias

de análise do carregamento de motores, softwares como o Mark IV Plus,
implementação de laboratórios de uso racional de energia e cogeração,
entre outros.
O Excen somente se tornou realidade devido ao apoio financeiro e
estímulo constante dos dirigentes e corpo técnico da Eletrobrás, Procel,
Cemig e MME – Ministério de Minas e Energia.
Os trabalhos desenvolvidos no Excen dividem-se em duas grandes
linhas: fundamentação da apresentação de novas tecnologias energéticas
e estimulação da adoção de padrões racionais no consumo de energia.
Como exemplos da produção técnica da equipe do Excen, cita-se: o
desenvolvimento metodológico e avaliação dos resultados do programa de
etiquetagem do PROCEL (cliente ELETROBRAS/PROCEL); estudos de
custo da energia em logística de gás natural e experiências com geração
descentralizada (para ULTRAGAZ e FINEP); racionalização do uso de
água em refinarias e seus impactos na conservação de energia (para
PETROBRAS / FINEP); desenvolvimento de software para análise
energética para os setores comerciais e industrial, MARK IV (para
ELETROBRAS / PROCEL); desenvolvimento de material educativo (10
livros e manuais) sobre eficiência energética (para ELETROBRAS /
PROCEL, EFFICIENTIA, GEF, UNDP e BIRD); levantamento e análise de
projetos e ações de eficiência energética para a indústria (Cliente:
Confederação Nacional da Indústria em parceria com a Unicamp); estudo
prospectivo da matriz energética de Minas Gerais (estimativas da
demanda e estudos de modelos de otimização da oferta) (Cliente: Governo
de Minas Gerais, parceria com a AIE/COPPE/UFRJ) e o Curso de
Estudos de Otimização Energética.
Além disso, em 2016 foi inaugurado o Laboratório Solar Térmico.
O “Laboratório de Energia Heliotérmica”, conta com uma pequena usina,
tem a finalidade de pesquisa, e foi implementado como resultado do
projeto de pesquisa (P&D da ANEEL) “Sistema Híbrido Solar Biomassa –
SHSB”, Financiado pela CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz,
Companhia Paulista de Força e Luz e Rio Grande Energia). Este projeto
permite que a UNIFEI tenha uma posição de destaque nos país e no

mundo em pesquisas no tema de energia solar térmica e sistemas
híbridos.
O projeto permitiu adquirir uma experiência inédita na modelagem,
projeto e testes de sistemas solar térmicos, questão que aumentou a
expertise tanto da equipe de pesquisadores da UNIFEI como dos técnicos
da CPFL. Como resultado de cinco anos de trabalho, tem-se hoje uma
estrutura laboratorial única no Brasil.
5.1.3.

CEIIMB - Centro de Estudos e Inovação em

Materiais Biofuncionais Avançados
O CEIIMB tem o objetivo de promover a industrialização de Itajubá e
região na área de Biomateriais baseada no desenvolvimento de um polo
tecnológico. Trata-se do primeiro Centro de Nanobiotecnologia do Brasil
financiado pela Finep (MCT/FINEP/CT-INFRA/PROINFRA-01/2004)
voltado especificamente para a modelagem computacional e a síntese e
caracterização de novos materiais para a área da saúde.
A infraestrutura do CEIIMB é similar aos mais conhecidos laboratórios
internacionais especializados nesse campo ao redor do mundo. O CEIIMB
mantém grupos de pesquisadores da UNIFEI na vanguarda do
conhecimento científico e tecnológico nas áreas de materiais poliméricos,
cerâmicos e metálicos em escala nanotecnológica, dando continuidade ao
desenvolvimento de aplicações desses materiais na medicina e tecnologia
farmacêutica.

Figura 06 - Prédio do CEIIMB

O CEIIMB é formado por equipes de pesquisadores de diferentes áreas
da Química, Farmácia/Bioquímica, Física e da Engenharia que se
complementam, formando uma rede multidisciplinar de pesquisa. Esse
objetivo central é particularmente importante porque a ciência e a
tecnologia dos materiais em escala nanotecnológica ainda estão em seu
início e prevê-se um extraordinário desenvolvimento desse setor nas
áreas da saúde ao longo do século XXI.
5.1.4.

Núcleo de Educação a Distância - NEaD e CEDUC -

Centro de Educação
Com

os

incentivos

dos

órgãos

governamentais

para

o

aprimoramento da modalidade de ensino a distância, foi criado em
dezembro de 2000 o Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. Nestes 14 anos de existência,
o NEaD foi desenvolvendo pesquisas em educação a distância e
aprimorando a estrutura e metodologia de seus cursos.
Atualmente, a parte física do NEaD se localiza no CEDUC e oferece

disciplinas e cursos na modalidade semipresencial e a distância. Em
parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), o núcleo
oferece o curso de Licenciatura em Física e os cursos de Especialização
em “Design Instrucional para EaD Virtual”; em “Gestão de Pessoas e
Projetos Sociais”; em “Gestão Educacional” e em “Tecnologias, Formação
de Professores e Sociedade”. Para o oferecimento de cada curso, o NEaD
conta com uma equipe multidisciplinar formada por professores, revisor,
design instrucional, tutores e suporte técnico.
A criação do Centro de Educação (CEDUC) da UNIFEI, no ano de
2015, corresponde a um contexto educacional que tem exigido, cada vez
mais, maior consistência, melhor sistematização e adequada coerência
das universidades quanto aos programas de ensino, pesquisa e extensão
com vistas à formação na área pedagógica, garantindo a criação de
metodologias de ensino, processos avaliativos e diferentes modalidades
educacionais.
O CEDUC/UNIFEI caracteriza-se como um ambiente aberto ao
estabelecimento de parcerias nos âmbitos da pesquisa, do ensino e da
extensão, envolvendo funcionários e professores-pesquisadores das áreas
de Educação e de Ensino, lotados nas diferentes unidades acadêmicas.
Trata-se da constituição de um espaço de referência para criação,
elaboração

e

desenvolvimento

de

trabalhos

pedagógicos

interdisciplinares com atuação interna e externa à universidade, tanto no
campus de Itajubá quanto de Itabira.
Apóia os cursos de graduação e de pós-graduação dos campi de
Itajubá e Itabira de forma articulada com as unidades acadêmicas que os
abriguem, visando à qualidade da formação de professores no tocante ao
desenvolvimento

das

competências

técnico-pedagógicas.

Oferece

programas de formação pedagógica nas áreas científica e tecnológica para
público interno e externo. E também, desenvolve pesquisas na área de
educação e do ensino a fim de subsidiar novas metodologias, os processos
avaliativos e as práticas pedagógicas em todos os níveis de ensino. Além
disso, promove a integração da Educação Superior à Educação Básica,
pelo desenvolvimento de projetos e de atividades formativas de ensino,

pesquisa e extensão.
5.1.5.

INCIT - Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica de Itajubá
A INCIT é uma estrutura de apoio à geração e consolidação de
empresas de excelência na área tecnológica, fundada no ano 2000.
Oferece apoio e orientação para concretização de ideias, suporte de
gestão, administrativa e operacional às novas empresas e seus
empreendedores, para que os produtos e processos possam ser
comercializados visando a sustentabilidade das empresas graduadas.
Possui a missão de viabilizar projetos tecnológicos originários de ideias
inovadoras, através de apoio sistêmico, com foco na geração de emprego
e renda.
O programa de incubação estará estruturado com salas ou áreas
industriais para acomodação dos empreendimentos incubados, com toda
infraestrutura necessária, assim que o prédio for recuperado.
As parceiras da INCIT estão concentradas localmente e no estado.
No âmbito municipal as parcerias são com: Prefeitura Municipal de
Itajubá, a Universidade Federal de Itajubá, a Associação Comercial e
Industrial de Itajubá, o Sindicatos das Indústrias, a Faculdade de
Ciências Aplicadas do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino e
Pesquisa de Itajubá. No âmbito estadual, estão o governo de Minas
através da SEDECTES e SEBRAE Estadual e Nacional. Há também
associações com a ANPROTEC, e Rede Mineira de Inovação - RMI.

A INCIT juntamente com sua fundação de apoio, é cadastrada no
Ministério de Ciência e Tecnologia – CATI/MCT, o que possibilita às
empresas incubadas do setor de TIC, estabelecerem contratos de P&D no
âmbito da lei de informática.

Figura 07: Condomínio de Empresas Incubadas que será recuperado

Atualmente

a

INCIT

possui

12

empresas

incubadas

provisoriamente no prédio central da UNIFEI, gerando 58 postos de
trabalho e 41 graduadas, uma média de 4 graduações por ano. Neste
período ainda foram desenvolvidos mais de 134 produtos e serviços
inovadores em sua maioria com proteção intelectual depositada. A
incubadora e as empresas são contempladas em diversos editais de
fomento, FINEP, FAPEMIG, CNPq e SEBRAE, com recursos não
reembolsáveis da ordem de 30 milhões de reais, somado aos recursos de
fundos de investimentos de aproximadamente 5 milhões de reais. Até
2016, foram apontados no total de 49 empresas ativas com e sem
faturamento (algumas incubadas) 300 postos de trabalho. Quanto aos
impostos, desde 2001, e com 49 empresas ativas, pelo regime tributário
simples, no mesmo período registram-se alíquotas no âmbito municipal
de aproximadamente R$ 1.970.000,00, na conjuntura estadual R$
1.230.000,00 e no contexto federal R$ 3.200.000,00, totalizando R$

6.400.000,00 arrecadados.
5.1.6.

Centro de Convivência

O Centro de Convivência da UNIFEI é um centro de serviços e lazer
dentro da universidade que apoia o aspecto “play” do Parque CientíficoTecnológico de Itajubá. Atualmente, o espaço abriga a lanchonete, a
empresa de xerox da universidade, uma agência do Banco do Brasil, salas
de convenções da Atlética, AIESEC - Association Internationale des
Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales, Associação dos
Diplomados da UNIFEI, Rádio Universitária, Universidade Cultural, o
Aquário, no qual realiza atividades extracurriculares, como o “Forró de
Segunda”, aulas de teatro e dança contemporânea, além de oferecer
estrutura para pequenos encontros e eventos.

Figura 08: Centro de Convivência

Em 2017, a área de lazer e serviços foi aumentada para atender a
demanda dos alunos. Foi inaugurado o Restaurante Universitário e uma
praça ao ar livre com mesas e cadeiras que proporcionou mais um
ambiente de integração e estímulo à criatividade e inovação.

Outros Laboratórios e Centros de Pesquisa Consolidados da UNIFEI:
5.1.7.

NEST - Núcleo de Excelência de Sistemas

Térmicos
O NEST é um dos vários grupos da UNIFEI que desenvolve
trabalhos de pesquisas e cursos de extensão. Pertence ao Instituto de
Engenharia Mecânica e desenvolve trabalhos teóricos aplicados nos
temas de projeto e otimização de sistemas de conversão de energia,
integrando atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Foi criado em 7 de março de 1998 e é um dos grupos de excelência
apoiados pela Companhia Energética do Estado de Minas Gerais CEMIG. É composto por mais de 35 pesquisadores, dos quais 5 são
Doutores, 13 Mestres e 5 Professores.

Figura 09: Prédio NEST

As principais linhas de pesquisa do grupo são a geração
termelétrica e cogeração, turbinas a gás e a vapor, tecnologias para a
geração distribuída (motores de combustão interna, microturbinas,
motores Stirling e células a combustível), uso energético da biomassa
(combustão, gaseificação e cogeração), biometanização de resíduos
(vinhaça e lixo), refrigeração e ar condicionado, modelagem e diagnóstico
de processos térmicos, análise do ciclo de vida dos biocombustíveis e

resíduos da sua produção e aspectos ambientais do uso da energia. Nos
últimos anos o NEST começou a trabalhar nos temas “Solar térmica e
fotovoltaica”, “Sistemas híbridos”, “Refrigeração solar” e “Geotérmica”.
O NEST possui 6 laboratórios: Turbinas a Gás e Gaseificação de
Biomassa, Sistemas Térmicos a Vapor e Diesel, Sistemas Avançados de
Geração Distribuída, Refrigeração e Ar Condicionado, Simulação de
Processos e Sistemas Térmicos e Laboratório de Treinamento de
Operadores de Centrais Termelétricas em Simuladores. E ainda está em
planejamento para os próximos meses a criação do Laboratório de
Energia Solar Térmica e Fotovoltaica.
Está em processo de construção novas instalações compostas por
um galpão e prédio de 4 andares com uma área total de 1887 m2. A nova
sede do NEST/IEM/UNIFEI tem o financiamento de projetos de infraestrutura

da

PETROBRÁS.

Em 15 anos de existência do NEST, houve orientação de 48
dissertações de mestrado, 11 teses de doutorado e 3 teses de pósdoutorado. Encontra-se em andamento 16 dissertações de mestrado e 11
teses de doutorado. Houve publicação em 67 artigos em revistas
internacionais e 12 livros. Com relação a projetos de P&D, já foram
concluídos 17 e atualmente tem 7 em andamento, sendo os principais
parceiros: CEMIG, FINEP, CNPq, CENPES, Bandeirante, Tractebel
Energia, Petrobrás, CPFL, AES, Arcelor Mittal, Royal Society, CAPES e
FAPEMIG.Uma das atividades mais importantes do NEST são os cursos
de extensão em suas temáticas de atuação. Até o momento foram
ministrados mais de 120 cursos para um total de mais de 1800 alunos.
Há colaboração de várias universidades estrangeiras com o NEST, tais
como: a Washington State University (Estados Unidos), a Northumbria
University (Reino Unido), a Delft University (Holanda), a Universidade
Nacional Politécnica de Odessa (Ucrânia), a Universidade de Oriente
(Cuba), a Universidade do Porto (Portugal), a Universidade de Metz
(França) e várias universidades da Colômbia, dentre elas a Universidade
dos Andes, de Antioquia, Industrial de Santander, Autônoma de
Ocidente, Autônoma do Caribe e Autônoma de Bucaramanga. Os

contatos e convênios existentes visam o intercâmbio de alunos e
professores e a realização de projetos conjuntos.
Além desses, a UNIFEI conta com outros centros de pesquisa:
Nusec (Núcleo de Separadores Compactados), Angar Laboratório de
Ensino, CEDSOL (Centro de Estudos e Desenvolvimento de Software),
CERPCH (Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais
Hidrelétricas), NEAAD (Núcleo de Estudos Avançados para Auxílio à
Decisão), Grupo de Engenharia Biomédica, Grupo de Sistemas Digitais,
Grupo de Eletrônica de Potência e Controle Industrial, NEFTI (Núcleo de
Estudos em Formação Docente, Tecnologias e Inclusão), NEPA (Núcleo de
Estudo, Planejamento Ambiental e Geomática), NUMMARH (Núcleo de
Modelagem e Simulação em Meio Ambiente e Recursos e Sistemas
Hídricos) e NEED (Núcleo de Estudos em Engenharia e Desenvolvimento).
5.1.8.

NUSEC - Núcleo de Separadores Compactos

A participação da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI nos
projetos voltados para a produção de petróleo já tem história. Há mais de
15 anos a Universidade, através de seu Instituto de Engenharia
Mecânica, tem atuado em projetos de pesquisa e desenvolvimento de
novas tecnologias no processamento de óleo e água produzida. Essa
atuação, em articulação com a Petrobras, através do seu centro de
pesquisa, conduziu ao projeto, construção e avaliação da primeira
centrífuga de tratamento de águas oleosas, genuinamente nacional.
Ainda hoje a avaliação de desempenho desse tipo de equipamento,
em versões importadas, tem sido estudada nas instalações da UNIFEI.
Esses anos de atividades ligadas ao processamento de petróleo levaram
à formação e consolidação de um grupo multidisciplinar de professores e
alunos com alta capacitação em experimentos com sistemas dispersos
óleo / água, particularmente na geração controlada e na caracterização
de emulsões de óleo em água e água em óleo.
Este grupo constitui o chamado Núcleo de Separadores Compactos
da UNIFEI - Nusec. O objetivo do Nusec é o de desenvolver equipamentos
compactos e eficientes para o tratamento de emulsões de petróleo. Ao

longo desses anos diversos projetos foram realizados e o Nusec teve
participação ativa no desenvolvimento de centrífugas, hidrociclones,
flotadores e outros equipamentos utilizados para a separação entre a
água e o óleo, desenvolveu também em conjunto com Petrobras uma
válvula para controle de fluxo com baixo potencial de geração de emulsão
(válvula ciclônica).
O núcleo de Separadores Compactos dispõe da tecnologia mais
recente para caracterização de emulsões sendo capaz de realizar
medições de suas principais propriedades. Conta ainda com um banco
de teste capaz de gerar de modo controlado emulsões com qualquer
concentração entre as fases em vazões de até 15 m3/h e pressão de até
20 bar, o que permite os testes dos mais diversos equipamentos de
separação de fases.
A existência deste Núcleo é possível graças ao forte apoio da
Petrobras que já investiu mais de 18 milhões de reais nos projetos de
pesquisas que foram realizados ao longo dos últimos 21 anos. Além da
Petrobras, a Agência Nacional do Petróleo - ANP e a Financiadora de
Estudos e Projetos - Finep são financiadores desta iniciativa. Estas
instalações e seus equipamentos permitem a execução de estudos e
desenvolvimentos com elevada qualidade, gerando conhecimento e
tecnologia cujos resultados podem ser aplicados de modo imediato na
indústria do petróleo.

Figura 10- Núcleo de Separadores Compactos

5.1.9.

CERPCH - Centro Nacional de Referência em

Pequenas Centrais Hidrelétricas
A utilização de fontes de energia renovável em unidades de pequeno
e médio porte, atendendo principalmente a consumidores em sistemas
isolados, foi um tema importante de estudos e pesquisas aplicadas em
meados dos anos oitenta, até a redução dos preços do petróleo, que
desestimulou sua difusão. Entretanto, esta temática tem recebido novo
impulso com a evolução da tecnologia, com maior reconhecimento de
suas vantagens quanto à promoção do desenvolvimento sustentável, que
aliado à importantes mudanças nos aspectos legais, constitui-se
atualmente em uma área de grande dinamismo.
No sentido de ampliar e efetivar os resultados, e obter novas
sinergias, têm sido adotado o mecanismo das redes de cooperação,
coordenadas por centros de referência, que têm a incumbência de
recolher, organizar e difundir informações, bem como fomentar e
dinamizar as atividades técnico-científicas e de desenvolvimento.
O

Centro

Nacional

de

Referência

em

Pequenas

Centrais

Hidrelétricas – CERPCH, localizado na Universidade Federal de Itajubá –

UNIFEI, foi criado por meio de um convênio assinado em 24 de julho de
1998,

buscando

atender

a

resolução

do

III

Encontro

para

o

Desenvolvimento de Energias Solar, Eólica, Biomassa, e Pequenas
Centrais Hidrelétricas, realizado sob os auspícios do Fórum Permanente
de energias renováveis do Ministério de Ciência e Tecnologia ,no qual,
foram criados também o Centro Brasileiro de Energia Eólica, localizado
na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Centro Brasileiro para
o Desenvolvimento de Energia Solar Térmica – GREEN SOLAR, instalado
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-MG, o Centro
de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL e o Centro de Referência em
Biomassa – CENBIO, instalado na Universidade de São Paulo – USP.
O CERPCH tem por objetivo promover a divulgação dos pequenos
potenciais hidroenergéticos, por meio de rede de informação, projetos,
pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e também promover a
capacitação e treinamento nesta área de atuação, além da realização de
eventos.
Desse modo, o centro tornar-se-á uma interface entre o
empreendedor que busca novas oportunidades de negócio no mercado
energético e o investidor que busca retornos financeiros atraentes como
a construção e aproveitamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas –
PCHs. Mais adiante, com a necessidade crescente de investimentos e
desenvolvimento de projetos na área serão necessários treinamentos,
serviços de capacitação e consultorias, nos quais o CERPCH estaria
analisando, gerenciando e dando suporte tecnológico.
5.1.10.

LAT - Laboratório de Alta Tensão

O Laboratório de Alta Tensão da Universidade Federal de Itajubá
foi criado em 1963. Naquele ano, o então Instituto de Eletrotécnica de
Itajubá - IEI - fez a aquisição de um gerador de impulso de tensão e uma
fonte de tensão alternada, marca Haefely, importados da Suíça, que se
transformou no marco de criação do Laboratório. O gerador de impulso
instalado no Laboratório de Alta Tensão, em condições operacionais, com
partes originais mantidas em perfeito estado, é capaz de simular tensões

de impulso atmosférico com amplitudes de até 450 kV. A fonte de tensão
alternada é capaz de aplicar tensões senoidais de até 150 kV. Tal fato,
naquela época, alçou o Instituto à condição de única escola de
engenharia elétrica do país capaz de realizar ensaios de impulso elétrico,
em alta tensão, sobre equipamentos do sistema elétrico brasileiro.
Sob a responsabilidade do Professor Celso Jadir, Coordenador do
Laboratório de Alta Tensão, no período de 1970 a 1987 a Escola Federal
de Engenharia de Itajubá - EFEI - adquiriu outros equipamentos tais
como: osciloscópios analógicos de alta freqüência, gerador de impulso
repetitivo, simulador analógico de redes elétricas, entre outros. Assim foi
possível oferecer aulas práticas, sobre tópicos em alta tensão, aos alunos
do curso de engenharia elétrica. Também foi contemplado o atendimento
a indústria nacional na forma de ensaios em equipamentos elétricos para
sistemas de média tensão, a pedido de indústrias e concessionárias de
energia elétrica, tendo como ponto de relevância a excelência nos ensaios
de impulso em transformadores o que permitiu seu reconhecimento
nacional na forma de LAT-EFEI.
De

1987

descontinuidade

a

1994

e,

a

o

partir

LAT-EFEI
de

1994

sofreu
passou

um
a

processo
estar

sob

de
a

responsabilidade do Professor Manuel Luís Barreira Martinez. A partir de
então, em sintonia com os processos de desregulamentação a que foi
submetido o setor elétrico brasileiro, foi necessário prover novas diretivas
em termos de ensino, pesquisa e serviços à indústria. Deste modo, foram
adquiridos novos equipamentos para a realização de ensaios elétricos
complementares e foi posto forte ênfase na construção de sistemas e
partes com tecnologia própria, na forma de projeto e manufatura de
resistores não indutivos, indutores, divisores resistivos, sistemas de
comando e medição. O desenvolvimento destes sistemas permitiu a
definição de níveis de conhecimento que foram integrados no projeto e na
construção de geradores de correntes de impulso de curta e longa
duração aptos a ensaiar pára-raios e outros equipamentos, como por
exemplo cabos nus.
Atualmente, o LAT-EFEI segue sua vocação de formar em técnicas

de alta tensão os alunos da Universidade Federal de Itajubá, realizando
pesquisas para empresas do setor elétrico na área de desempenho de
equipamentos e componentes para redes de média e alta tensão,
mantendo pesquisas de mestrado e doutorado em áreas correlatas à alta
tensão; bem como oferecendo ao setor privado a possibilidade de
execução de ensaios por solicitação de terceiros.
5.1.11.

LEB - Laboratório de Etiquetagem de Bombas

O Laboratório de Etiquetagem de Bombas (LEB), instalado na
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), ocupa uma área física de 300
m2, é administrado pelo Instituto de Recursos Naturais (IRN) tendo sido
inaugurado no dia 22 de novembro de 2001. O PROCEL/ELETROBRÁS
através de recursos do Banco Mundial modernizou o LEB para que se
tornasse uma referência nos ensaios de desempenho de bombas
centrífugas, e assim, atender o Programa de Etiquetagem junto aos
fabricantes de bombas.
O LEB também integra o Programa de Etiquetagem de Bombas
Centrífugas, que conta com fabricantes nacionais, cujos equipamentos
são testados, conforme regulamento específico, para concessão da
etiqueta nacional de conservação de energia e selo PROCEL.
Em 2007, com recursos do PROCEL/ELETROBRÁS, o LEB teve
sua primeira etapa de modernização concluída, com a aquisição de
equipamentos de última geração e a instalação de novos circuitos
hidráulicos, visando à realização de ensaios de eficiência energética em
bombas centrífugas. A modernização do laboratório fez parte do Projeto
de Capacitação Laboratorial, coordenado pelo Procel/Eletrobrás, com
recursos doados pelo Global EnvironmentFacility (GEF), repassados à
Eletrobrás pelo Banco Mundial (BIRD), e contando com o apoio do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O laboratório tem como característica fundamental a versatilidade.
Atualmente o LEB possui equipamentos de última geração. A sua
instrumentação

é

composta

de

medidores

eletromagnéticos,

transmissores de pressão, manômetros, tacômetro digital, medidor de

grandezas elétricas e o sistema de aquisição de dados LabView, um dos
mais renomados e eficientes do mercado.
Atualmente, os ensaios de eficiência ocorrem através de uma
adaptação da norma (ISO 9906, 1999), desenvolvida e aprovada dentro
do GT-BOM. Com a modernização atual, o LEB ficou apto a realizar
ensaios de eficiência de bombas centrífugas até 50kW; calibração de
medidores de vazão até 12”; calibração de transdutores de pressão e
manômetros até 200 mca; ensaios de cavitação até 50kW e ensaio de
válvulas até 12”.
5.1.12.

LTET - Laboratório para Testes de Equipamentos

de Telecomunicações
O

LTET

-

Laboratório

para

Testes

de

Equipamentos

de

Telecomunicações), que faz parte do CTPq - Centro Tecnológico de
Pesquisa do Instituto de Sistemas Elétricos e Energia, da Universidade
Federal de Itajubá (UNIFEI), foi auditado nos dias 09 e 10 de Junho de
2014, pelo organismo de certificação designado pela Anatel (Agencia
Nacional de Telecomunicações) NCC segundo norma NBR ISO 17025.
A auditoria faz parte de um sistema implantado pela Anatel, cujo
o objetivo é autorizar laboratórios a participar da certificação de
produtos, onde o LTET já vem colaborando há mais de 15 anos. Desde
sua criação o CTPq - Centro Tecnológico de Pesquisa do ISEE colabora
para a formação de recursos humanos para ensino, pesquisa e
desenvolvimento

tecnológico.

Seu

objetivo

principal

é

produzir,

desenvolver e aplicar ciência e tecnologia, qualificando recursos
humanos visando o desenvolvimento sustentável.
5.1.13.

Espaço Interciências

O Espaço InterCiências é um Centro de Divulgação Científica
voltado para o Ensino, Pesquisa e a Extensão. Faz parte do seu acervo
diversos experimentos totalmente interativos a disposição dos visitantes.
As atividades de extensão são realizadas junto às escolas de ensino médio
do sul de minas. As atividades formativas são realizadas com os alunos

dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática. Nele são discutidos
aspectos da formação em espaços não formais de ensino. Todos os alunos
participantes desenvolvem trabalhos e iniciação científica em temas
relacionados às atividades desenvolvidas neste Centro. O laboratório
atende em média 700 alunos do ensino médio.
Figura 11 - Espaço Interciências

5.2.

Fase II

Em função da falta de espaço na Fase I, tornou-se necessário a
construção da Fase II, que possui o terreno adquirido pela UNIFEI e PMI
com área de 458ha na parte da UNIFEI, com Projeto Urbanístico da área;
Arquitetônico (incluindo a parte de engenharia) de 3 prédios e Ágora. Os
projetos arquitetônicos contemplam (Edifício Administrativo do PCTI;
Condomínio de Empresas e Centro de Manutenção e Apoio).
O projeto urbanístico e arquitetônico dos três primeiros edifícios
desta fase do Parque foram contratados e entregues em 2012.
No projeto urbanístico, prevê-se a criação de espaços que
proporcionarão a popularização da Ciência e Tecnologia, promovendo a
integração de Natureza, Tecnologia e Artes (através da inserção de obras
de Arte em espaços de convívio). Neste novo bairro, tem-se planejado:
lotes entre 1000m² (20x50m) e 2000m² (40x50m); criação de ágoras,
pontos de encontro, espaços ao ar-livre para integração dos usuários do
PCTI; ruas largas e arborizadas; ênfase no uso de água no tratamento

paisagístico e no contexto urbano a ser criado; mirantes e áreas para
piquenique; sugestão de opções programáticas para o empreendimento,
como

hotéis,

restaurantes,

centros

de

convenções

e

eventos;

infraestrutura de cabeamento "extraordinariamente forte"; pavimentação
das ruas diferenciada, que lhe confere identidade como acontece na Fase
I; integração da mata nativa ao PCTI, incentivando sua utilização por
meio de atividades de lazer e esporte.
Figura 12: Ágora

O Edifício da Administração do PCTI possuirá 3.000m² de áreas
construída, baixo, não mais que 3 pavimentos, subdividido em: áreas

administrativas

(diretoria,

financeiro,

marketing,

reuniões);

dois

auditórios para 250 e 100 espectadores respectivamente, foyer multiuso
e área de centro comercial de uso diversificado.

Figura 13: Edifício Administrativo do PCTI – Fase 2

O Condomínio de Empresas atraídas para o PCTI, terá área
construída de 6.000 m2, open plan com espaços modulares de 50 m² para
apropriação pelas empresas. A fim de atingir as metas sociais e
econômicas do Parque Científico Tecnológico de Itajubá, buscou-se pelo
planejamento de um ambiente de inovação diferenciado tanto no que diz
respeito ao seu funcionamento e estruturação interna quanto no que
tange às entregas oferecidas para a comunidade empresarial, acadêmica
e a sociedade em geral.

Figura 14: Edifício do Condomínio de Empresas do PCTI – Fase 2

O Centro de Manutenção e Apoio à Operação do Parque com
1.000m² de área construída subdividido em almoxarifado, oficinas,
depósito de lixo geral do complexo, central de segurança, central de
limpeza, área de apoio para funcionários (vestiários e refeitórios),
estacionamento e pátio de logística.

Figura 15: Centro de Manutenção e Apoio

A área edificável ocupará cerca de 25% da área total, destinando-se
o restante da mesma para a implantação de trilhas científicotecnológicas, para preservação ambiental e implantação de um
confortável projeto de urbanização, propício ao encontro e à integração
com o restante do tecido social da cidade.
Sua infraestrutura prevê boas condições de acesso com relação ao
município e aos principais pontos de interesse sendo sua principal
deficiência a inexistência de aeroporto em suas proximidades (cabe
observar que o governo estadual de MG alocou, em 2013, a quantia
aproximada de R$ 70.000.000,00 para a construção de um aeroporto em
Itajubá). Todo projeto construtivo deve ser aprovado por equipe do
Parque, que deverá seguir parâmetros avançados de sustentabilidade e
acessibilidade.
Na área da Fase II do PCTI prevê-se também a instalação do
Laboratório Nacional de Astrofísica, que poderá se tornar um agente de
inovação, aumentando sua interação com a Universidade, outros

Institutos e Empresas e até colaborar na formação de novas empresas,
seja por incubação (pois teremos espaço físico para tal), ou por spin-off.

Figura 16: Vista Geral do Prédio do LNA

De forma a cumprir seu papel como Laboratório Nacional, não
somente com a infraestrutura observacional astronômica, mas também
no desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas de óptica, metrologia,
fibras ópticas, sistemas de controle e outras áreas estratégicas para a
pesquisa e indústria nacionais o Laboratório Nacional de Astrofísica
planeja atuar como uma das instituições âncoras do Parque Científico e
Tecnológico de Itajubá junto a Universidade Federal de Itajubá,
reforçando o foco tecnológico da região. A nova sede junto ao Parque
permitirá a adequada instalação e expansão dos laboratórios e oficinas
de desenvolvimento tecnológico da instituição permitindo ainda interação
mais profícua entre o LNA e empresas e institutos de desenvolvimento
tecnológico instalados no parque tecnológico e também fora dele,
fortalecendo assim o foco na inovação de sua missão institucional.
Ademais, o Governo Federal tem investido e incentivado o
desenvolvimento de novas empresas nas áreas de tecnologia e somente
na área de astronomia, há investimentos planejados na ordem de 15
milhões de dólares anuais, dos quais grande parte pode ser empregada
na fabricação de equipamentos e partes destes pela indústria nacional,

incentivando assim a criação de novas empresas que podem ter o suporte
dos laboratórios abertos do LNA.
Dessa forma, a criação do Parque Científico e Tecnológico de
Itajubá na região leste da cidade próximo a UNIFEI levará todo o foco de
institutos e empresas de tecnologia para aquela região, representando
um movimento estratégico direcionado na busca pela geração de
resultados tecnológicos a médio e longo prazo.
Previa-se ainda, inicialmente, uma reserva de área no entorno desta
Fase II do Parque, de modo a implantar-se, no conjunto, um projeto
moderno de ocupação do tipo "Work, Live and Play".

Figura 17- Vista Geral do PCTI – Fase 2

Seguindo a proposta de ocupação do tipo "Work, Live and Play"
tem-se em construção na Fase II do PCTI, o Parque Municipal de Lazer
com uma área de 250.000 m², destinada ao lazer e entretenimento das
famílias itajubenses a fim de proporcionar mais qualidade de vida à
população. Desenvolvido através de uma parceria público privada, o
Parque Municipal de Lazer conta com lago de 33.000m²; pista de
Caminhada e Ciclovia em torno do lago com 1.060 metros; banheiros;
quadra de areia; quiosque; praça de convivência e playground. Ainda
estão previstos no projeto a construção de um centro de convenções com

5.000 m²; área para eventos abertos com 30.000m²; praça de
alimentação; estacionamento amplo; pista de Kart; pista de skate;
academia ao ar livre; quadra de tênis e campo de futebol society.

Figura 18 - Vista geral do Parque Municipal

Na mesma área, o município também conta com um Teatro
Municipal com capacidade de 712 pessoas para realização de convenções
tecnológicas e atividades culturais. Na mesma localidade está em
construção 3 salas de cinema nas dependências do Parque Municipal a
fim de oferecer mais entretenimento a população itajubense.

Figura 19 - Teatro Municipal Christiane Riera

O Parque Científico-Tecnológico de Itajubá foi projetado para uma
população máxima entre 4.000 a 6.000 pessoas e a sua estrutura de
produção tecnológica deve alcançar, entre 10 a 15 anos, cerca de 100 a
120 empresas, que gerarão, entre 3.000 a 5.000 postos de trabalho,
altamente qualificados, e que terão, num município de cerca de 96.523
habitantes estimados segundo o IBGE, como é Itajubá, um impacto
socioeconômico altamente impactante e transformador.
O Licenciamento Ambiental da Fase II foi concedido em 2015 por
meio

do

Certificado

nº

005/2015

pelo

Conselho

Municipal de

Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente - CODEMA a
licença prévia e de instalação com condicionantes autorizando a
intervenção ambiental da área de 4.771 m2 considerada de preservação
permanente localizada na margem direita do Ribeirão José Pereira
objetivando a abertura e instalação de ruas e uma rotatória, construção
de dois pontilhões mais a supressão de 109 indivíduos vegetais arbóreos
de várias espécies localizada de forma isolados na pastagem como

rendimento lenhoso previsto de 16m3 de lenha de origem nativa que não
poderão ser comercializados, para instalação do Parque Científico e
Tecnológico de Itajubá.
Em nota de esclarecimento a Pró-Reitoria de Extensão declarou
que a certidão nº 841217/2010, emitida pela Superintendência Regional
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Sul de Minas Gerais,
certifica que a UNIFEI protocolou o “Formulário de Caracterização do
Empreendimento – FCE” sob nº R138022/2010 para licenciamento
ambiental do empreendimento Parque Científico - Tecnológico e que após
análise do formulário foi verificado que a atividade descrita não estava
listada no Anexo único da deliberação normativa COPAM nº 74 de
09/07/2004, não sendo portanto passível de licenciamento, nem mesmo
de autorização ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental (COPAM) e apresenta ainda a referida certidão que a
mesma não exime o requerente (UNIFEI) de obter junto aos órgãos
ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos,
autorização para intervenção em área de preservação permanente e
supressão de vegetação e averbar a reserva legal, assim como anuência
do órgão gestor, no caso de estar situado no entorno de unidade de
conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação
do grupo sustentável.

6. Ações de Fortalecimento das Empresas de
Base Tecnológica
6.1.

RETIC - Rede de Empresas de Tecnologia, Inovação

e Conhecimento
A RETIC tem a missão de promover o desenvolvimento econômico
através da Tecnologia, Inovação e do Conhecimento compartilhado.
A RETIC foi formada em 2012 porque as empresas entenderam a
importância de se associar, compartilhar conhecimento e ser uma cadeia

produtiva de tecnologia e inovação. A rede conta com 40 empresas
associadas com empreendedores e colaboradores altamente qualificados
em softwares, serviços e produtos tecnológicos, categorizados em grupos
de educação, eletromédicos, energia e TIC. Entre os parceiros da rede
encontra-se SEBRAE MG, SENAI, SIMMMEI, INCIT, Rede Mineira de
Inovação, PCTI, APL TIC, Prefeitura de Itajubá, Governo de Minas Gerais,
Governo Federal, Universidade Federal de Itajubá, FEPI e NIT Fepi.
A rede possui qualificação do Título de Utilidade Pública Municipal,
situado na Lei nº 3172, do dia 17 de outubro de 2016. Além disso, ela foi
reconhecida como Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação
e Comunicação de Itajubá em Nota Técnica nº 001/2016 da Secretaria
de Estado e Desenvolvimento Econômico.

6.2.

APL TIC Itajubá

O Arranjo Produtivo Local é uma aglomeração de empresas
localizadas em um território, na qual apresentam especialização
produtiva. Mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação
e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo,
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.
Dessa forma, o APL TIC – Arranjo Produtivo de Tecnologia da
Informação e Comunicação de Itajubá e região foi reconhecido pelo
Governo Municipal, Estadual e Federal em Nota Técnica nº 001/2016 da
SEDE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.
O APL trabalha nos segmentos de tecnologia da informação e
comunicação, energia, eletro-médico, educação, automação industrial predial e comercial. Também presta serviços de PD&I (Projeto,
desenvolvimento e inovação) e fabrica produtos no segmento. Assim
sendo, o arranjo abrange 103 empresas de base tecnológica, gerando
1.130 empregos diretos e indiretos, totalizando R$ 42 milhões de reais
por ano no faturamento bruto.
Logo, o APL possui vantagens competitivas como empreendedores
inovadores; mão-de-obra qualificada; instituições de ensino; fundações

de Apoio; entidades do Sistema S; Instituição Estadual e Federal; e
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Para desenvolver essas
características o APL conta com uma forte cultura empreendedora
incentivada pela RETIC, INCIT, Centro de Empreendedorismo da UNIFEI
e a Pré-incubadora FACESM. Outro ponto importante é a sua rede de
apoio sustentada no PCTI, UNIFEI, FEPI, FACESM, FUPAI, FAPEPE, LNA
e o NIT FEPI e UNIFEI. Além disso, conta com a parceria do SEBRAE,
SENAI, IEL FIEMG, SIMMMEI, SRE Itajubá, CDL, ACIEI, SENAC, RMI,
Prefeitura Municipal de Itajubá, Assembleia de Minas, Governo de Minas
Gerais e Governo Federal.

6.3.

O Potencial de Geração de Capital Humano

A cidade possui a facilidade de qualificação de sua mão de obra,
pois existem 55 cursos de graduação e 53 cursos de pós-graduação.
Dentre eles 37 cursos de graduação e 15 cursos de pós-graduação na
UNIFEI, 6 cursos de graduação e 5 de pós-graduação na FEPI, 3 cursos
de graduação e 15 cursos de pós-graduação na FACESM, além dos cursos
à distância oferecidos pela UNOPAR e UNINTER.
A UNIFEI foi fundada em 23 de novembro de 1913, com o nome de
Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá- IEMI, por iniciativa pessoal
do advogado Theodomiro Carneiro Santiago. Desde logo, o então IEMI se
destacou na formação de profissionais altamente especializados. A
universidade passou por várias evoluções, teve a denominação de
Instituto Eletrotécnico de Itajubá (IEI), Escola Federal de Engenharia de
Itajubá (EFEI), e em 2002 foi transformada em Universidade através da
lei número 10.435, de 24 de abril de 2002.
A UNIFEI possui dois campi (em Itajubá e em Itabira) e abriga 34
cursos de graduação, dentre eles os cursos de Administração, Ciências
Atmosféricas,

Ciência

da

Computação,

Engenharia

Ambiental,

Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e
Automação,

Engenharia

de

Energia,

Engenharia

de

Mobilidade,

Engenharia de Materiais, Engenharia Eletrônica, Engenharia Hídrica,
Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica Aeronáutica, Engenharia de

Produção, Engenharia de Saúde e Segurança, Física Bacharelado e
Licenciatura,

Física

Bacharelado

e

Licenciatura,

Bacharelado e Licenciatura, Sistemas de Informação.

Matemática

E 15 cursos de

Pós-Graduação, como Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica;
Engenharia de Produção; Materiais para a Engenharia; Engenharia da
Energia; Física e Matemática Aplicada; Meio Ambiente e Recursos
Hídricos; Ciência e Tecnologia da Computação; Ensino de Ciências;
Engenharia de Materiais; Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade
distribuídos em 11 programas.
O corpo discente total da universidade é superior a 8.000 alunos,
sendo que desse total cerca de 500 estão vinculados à Pós-Graduação
Strictu Sensu. Para suportar as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
a UNIFEI dispõe de 96% de seus docentes em regime de trabalho de
tempo integral com dedicação exclusiva, sendo que do total de docentes
93% tem Pós-Graduação em nível de Mestrado e Doutorado (56% com o
título de Doutor, 37% com o título de Mestre).
A FEPI, por meio do Decreto Estadual nº 9.016, de 22 de novembro
de 1965, foi criada como resultado de uma estratégia governamental para
interiorizar o ensino superior, a partir da Fundação Universidade de
Itajubá. Ainda em 1965, intitulada Fundação de Ensino e Pesquisa de
Itajubá, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itajubá,
que abrigou os cursos de Licenciatura Plena em Letras, História,
Matemática, Pedagogia e Licenciatura Curta em Ciências e em Estudos
Sociais. Já em 1973 houve a criação da Faculdade de Engenharia Civil
de Itajubá, que alavancou o curso de Engenharia Civil. Em 2001 houve
a unificação das Faculdades e com a ação do Governo do Estado de Minas
Gerais, pelo Decreto nº 41.595, foi credenciado o Centro Universitário de
Itajubá. O Centro Universitário com visão no Projeto de Desenvolvimento
Institucional e regulamentado pelo Ministério da Educação - MEC,
atualmente, possui 16 cursos de graduação sendo eles: Ciências
Biológicas, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de
Produção,

Engenharia

Fisioterapia,

Letras,

Elétrica,
Medicina

Engenharia
Veterinária,

Mecânica,

Farmácia,

Pedagogia,

Psicologia,

Sistemas de Informação e Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética. E ainda possui 13 cursos de Pós-graduação, dentre eles:
Análises Clínicas; Direito Civil e Processual Civil; Direito Processual Civil,
Tributário e Previdenciário; Docência do Ensino Superior, Engenharia de
Segurança do Trabalho, Fisioterapia Dermatofuncional, Fisioterapia
Neurofuncional Adulto e Infantil; Fisioterapia Traumato-Ortopédica e
Reumatológica, Gerenciamento de Projetos Metodologia PMI (MBA);
Gestão Educacional: Supervisão e Inspeção; Leitura, Produção e Revisão
de Textos; Musculação, Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva;
Psicologia Clínica com Ênfase em Terapia Cognitivo-Comportamental.
A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas –
FACESM, mantida pelo Centro Regional de Cultura – CEREC, tem
produzido idéias que moldaram a prática da gestão em organizações de
todas as áreas de atuação e de todos os portes. A história da FACESM é
vista como um desafio, um legado de energia e inovação.
Atualmente,

a

FACESM

oferece

3

cursos

de

graduação:

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Todos com 04
anos de duração, já formando mais de 2.300 alunos. Além de seus 13
cursos de Pós-graduação lato sensu na modalidade MBA (Master
Business Administration), a FACESM tem desenvolvido um amplo
trabalho de oferecer cursos de Pós-graduação e Extensão e realizar
Pesquisas Científicas, por intermédio do Instituto de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão (INPPEX).
Itajubá conta ainda conta com a Faculdade de Medicina de Itajubá
(FMIt), mantida pela Associação de Integração Social de Itajubá (AISI),
uma instituição de ensino consolidada, com quatro décadas de
existência, que tem como foco o desenvolvimento e excelência na
formação médica.
Oferecendo os cursos de graduação em Medicina (6 anos) e
Residência Médica, é reconhecida pela Comissão Nacional de Residência
Médica, nas seguintes especialidades: Anestesiologia, Cirurgia Geral,
Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Obstetrícia e
Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia,

Pediatria,

Radiologia/Diagnóstico

por

Imagem,

Gastroenterologia,

Cirurgia Vascular.
Tem como principal espaço de formação de seus acadêmicos o
Hospital Escola (HE). Nele, desde o início dos cursos, os estudantes são
inseridos em atividades práticas, com o objetivo de diminuir o
distanciamento entre os conteúdos básicos e clínicos.
Além disso, a cidade conta com Escola de Enfermagem Wenceslau
Braz, uma instituição privada de ensino superior, criada por ato da Mesa
Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, em 1954, tendo
conseguido em dezembro desse mesmo ano, a autorização para
funcionamento e iniciando o Curso de Graduação em Enfermagem em
março de 1955. Atualmente, o curso é reconhecido como o melhor do Sul
de Minas Gerais e tem como objetivo preparar profissionais éticos e
competentes, capazes de contribuir para o desenvolvimento da região e o
bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos.
Para atender a demanda, principalmente em relação às pessoas
que não dispõem de condições financeiras para residir em outras cidades,
muito menos se deslocar para outros centros universitários, criou-se em
2005, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itajubá com a finalidade
de contribuir para o desenvolvimento da região onde está inserida,
formando profissionais de nível superior para o mercado de trabalho. A
inserção da faculdade no município de Itajubá busca consolidar a
ampliação do conhecimento, da cultura, do senso de cidadania e do
desenvolvimento humano no município e região, uma vez que tem
consciência do seu papel no contexto educacional e da presença social
que exerce na comunidade onde está inserida.
Como opção de educação à distância, Itajubá tem o suporte da
UNOPAR que oferece os seguintes cursos na área de superior e tecnologia
como Empreendedorismo; Gestão de Segurança Privada; Gestão de
Recursos Humanos; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Segurança
No Trabalho; Gestão Comercial; Marketing Digital; Gestão Pública;
Marketing; Gestão Financeira; Design de Interiores; Gestão Hospitalar;
Logística; Segurança Pública; Gestão de Produção Industrial; Estética e

Cosmética; Processos Gerenciais; Gestão Ambiental e Embelezamento e
Imagem Pessoal. Além disso, a região conta com a UNINTER como outra
opção de cursos EAD com 21 cursos de graduação na área tecnológica e
mais de 80 cursos de pós-graduação. Outrossim, a cidade possui uma
unidade da Unicesumar que possui uma forte tendência tecnológica,
visto que dos 37 cursos de graduação oferecidos, 24 são graduações
tecnológicas. E também, uma recente unidade da UNIP.
A cidade ainda possui o suporte de 140 laboratórios e Centros de
Pesquisa na região, 1 Instituto SENAI de Inovação projetado, 25 cursos
técnicos no SENAI, 1 curso técnico e 3 cursos de pós-graduação no
SENAC e 5 cursos técnicos no CEP Itajubá.
Além disso, ainda possui o Centro Vocacional Tecnológico –
CVT/UAITEC: uma parceria do município com o governo do Estado de
Minas Gerais que oferece capacitações para qualificação, requalificação
da mão de obra e formação profissional de forma gratuita, por meio da
educação à distância; IF Sul de Minas: Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais oferece: cursos técnicos
integrados ao Ensino Médio, subsequentes (pós-médio), especialização
técnica, PROEJA, graduação, pós-graduação e cursos na modalidade de
EaD nas áreas de Administração, Redes de Computadores, Internet,
Segurança do Trabalho, Alimentação Escolar, Meio Ambiente e Vigilância
em Saúde.

7. O potencial de geração de novos negócios
inovadores e tecnológicos
7.1.

Pré-Incubadora de Empresas da FACESM

O objetivo da Programa de Pré-incubação da FACESM é
oportunizar e viabilizar a geração de demandas de novos negócios,
direcionando os alunos para a autonomia e as novas possibilidades de
um futuro promissor, através de sua própria capacidade empreendedora,
construindo seu próprio futuro. O Programa busca atender as demandas

originadas pelos seus três cursos: Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis e Administração.
Por meio dos respectivos projetos pedagógicos, a formação
profissional é construída não somente pelo conteúdo técnico, mas
também

incrementada

com

uma

postura

empreendedora,

isso

caracteriza o importante papel que o programa possui ao buscar
capitalizar

boas

ideias

e

direcioná-las

para

um

processo

de

transformação em bons projetos de empreendimentos. Além disso o
programa de Pré-incubação da FACESM fomenta o desenvolvimento de
empresas de Tecnologia de Gestão e Serviços.

7.2.

CEU - CENTRO DE EMPREENDEDORISMO DA

UNIFEI
O CEU é uma organização que integra diversos parceiros e
Programas de Desenvolvimento em Empreendedorismo (PDEs) visando
promover o comportamento, ação e gestão empreendedora e gerar
desenvolvimento

local

por

meio

da

educação

empreendedora

e

competitividade das organizações. Mobilizados por esse pensamento, o
CEU realiza diversas ações que permitem aos alunos pensarem em
empreendedorismo e desenvolverem projetos criativos que variam de
ações sociais à criação de um protótipo de hardware com alto impacto na
sociedade. Desde 2013 as ações se estendem por mais de 30% dos alunos
da UNIFEI, representando aproximadamente 2.500 estudantes.

Com o desenvolvimento dos trabalhos, alguns reconhecimentos
nacionais foram obtidos. Em 2010, a universidade teve o Programa de
Consultoria Empresarial premiado como melhor prática de Educação
Empreendedora pelo REE (Round of EntrepreneurshipEducation – evento
de fomento a educação empreendedora desenvolvido na Stanford
University em parceria com a Endeavor). Em 2012, o Centro de
Empreendedorismo recebeu o Prêmio de Melhor Compromisso de
Educação Empreendedora pelo REE, devido a amplitude do programa de
empreendedorismo do CEU. A UNIFEI foi reconhecida em 2013 como a
Melhor Universidade para Empreendedores pelo Prêmio SparkAwards da
Microsoft/Startup Farm. Em 2014, o programa MakerHacklab, foi
premiado no REE como a melhor prática de educação empreendedora do
país. E o Bota Pra Fazer UNIFEI foi reconhecido em 2014, como o maior
evento de Empreendedorismo Universitário do país, por envolver mais de
750

alunos

em

uma

única

ação,

na

Semana

Global

de

Empreendedorismo.

Figura 20- Corredor do Centro de Empreendedorismo da UNIFEI

O CEU está inserido no contexto de uma Universidade Tecnológica.

Portanto, desenvolvem várias iniciativas para fomentar a criação e
aplicação de tecnologias de alto impacto, destaque para o Startup
Weekend, Startup Weekend Maker, MakerHackLab, MakerClub e
LAB001 – Programa de Pré-Aceleração em Hardware e HardSciences. O
Centro desenvolve atividades como o Ninja Startup Job, umainiciativa
nacional que tem como missão desenvolver jovens talentos para o
ecossistema brasileiro de startups por meio da integração entre os alunos
das

melhores

Universidades

do

país

e

startups

conectadas

a

ecossistemas vibrantes; o Startup Bus que é uma experiência de imersão
em ecossistemas de startups e o TEDx, um evento de formato
internacional que tem por propósito contar histórias de pessoas
inspiradoras e que realizaram grandes feitos em suas áreas de atuação.

7.3.

INTECOOP - Incubadora Tecnológica de

Cooperativas Populares
A INTECOOP - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
- tem como missão mobilizar grupos populares por meio do trabalho
coletivo, do incentivo à autogestão e da transferência de tecnologia, como
forma de promover a cidadania de acordo com os princípios da economia
solidária. Além do apoio da UNIFEI, quanto a infraestrutura e alocação
de duas servidoras técnico-administrativas com dedicação exclusiva e de
um docente com dedicação parcial, a INTECOOP conta com parcerias
com a Prefeitura Municipal de Itajubá (PMI), Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre (PMPA), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior (SECTES) e da Fundação de Ensino e Pesquisa de
Itajubá (FEPI). Tais instituições provêm desde o pagamento de
profissionais da equipe da INTECOOP (como a PMI e PMPA), passando
pela oferta de locais para atividades de capacitação (caso dos CVTs Centros Vocacionais Tecnológicos), até a disponibilização de alunos para
a realização de estágios curriculares (FEPI)."
Atualmente estão incubados cinco grupos: Associação dos
Catadores Itajubenses de Materiais Recicláveis (ACIMAR), Associação de

Eventos Gastronômicos (AE), Associação Nutra|Saúde, Associação de
Pequenos Produtores Rurais de Itajubá e Região (APRIR) e Cooperativa
Recicla Alegre. Esses grupos agregam aproximadamente 75 pessoas, que
têm sido beneficiadas diretamente pela geração de trabalho e renda, sem
contar seus familiares, que em muitos casos dependem economicamente
desses

associados/cooperados.

Recursos

para

apoio

à

própria

incubadora, assim como aos grupos incubados, são complementados por
editais públicos, como o PROEXT (MEC), CAPES (MEC) e FUNASA (MS).

8. Núcleos de Inovação Tecnológica
A cidade possui atualmente 3 NITs.

8.1.

NIT Mantiqueira

O Núcleo de Inovação Tecnológica Mantiqueira foi criado em junho
de 2010, a partir da aprovação do projeto FINEP/RDMANTIQ, que
subsidiou a Estruturação de Arranjo de NITs da Região Sudeste – Rede
Mantiqueira de Inovação. O projeto possui, ainda, subsídio do CNPq, por
meio do financiamento de bolsas de pesquisa. É um arranjo de NITs do
Estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais, ligado à Diretoria de Gestão
das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC) do governo federal.
O NIT Mantiqueira tem como objetivo apoiar instituições de
pesquisa nas ações de proteção e transferência de tecnologia, estimular
parcerias e difundir boas práticas na gestão de políticas de inovação.
Possui atribuições de fortalecer e estruturar os NITs de São Paulo e sul
de Minas Gerais; promover a integração entre os atores do Sistema
Nacional de CT&I; disseminar a cultura da proteção de criações
intelectuais e de transferência de tecnologia e difundir as boas práticas
de gestão de políticas de inovação. Além disso, atualmente o NIT
Mantiqueira é composto por seis Instituições Associadas, sendo elas o
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM; Centro de

Pesquisas Avançadas Wernher von Braun - von Braun; Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI; Fundação Valeparaibana
de Ensino - FVE/UNIVAP;Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE e Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA.

8.2.

NIT UNIFEI

O Núcleo de Inovação Tecnológica UNIFEI foi criado pela
Universidade Federal de Itajubá, por meio da portaria 565 de 17 de
dezembro de 2004, com o objetivo de estruturar e implantar políticas de
propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação em
sintonia com a cultura empreendedora da universidade. O Núcleo de
Inovação Tecnológica integra o projeto do Parque Tecnológico de Itajubá,
o qual está sendo implantado na UNIFEI. O Núcleo tem como foco de
atuação estabelecer conexões com o mercado no sentido de desenvolver
projetos arrojados do ponto de vista tecnológico para atender às
demandas empresariais da região.
Dentre as atribuições do NIT destacamos a disseminação da
cultura da propriedade intelectual e da inovação por meio de palestras
de sensibilização e atendimento presencial; o estímulo de projetos de
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e material
literário em conformidade com a demanda do mercado; a realização do
mapeamento das ofertas de inovações tecnológicas desenvolvidas na
universidade (patentes, direitos autorais e transferência de tecnologia); o
mapeamento e identificação as demandas internas e externas de
inovação tecnológica por meio de pesquisas junto às comunidades
acadêmicas e empresariais e o apoio a cultura empreendedora por meio
de processos de pré-incubação e incubação em sintonia com o mercado.
Além disso, o NIT UNIFEI possui indicadores globais até 2016 como
24 pedidos de registros de marca, sendo duas marcas registradas; um
pedido de registro de desenho industrial; 52 depósitos de patentes
nacionais sem cotitularidade e quinze depósitos de patentes nacionais
em Cotitularidade; uma patente nacional concedida; duas transferências
de licenciamento; um direito autoral e 11 programas de computador

patenteados.

8.3.

NIT FEPI

O Núcleo de Inovação Tecnológica da FEPI (NIT-FEPI) é um órgão
ligado à Reitoria do Centro Universitário de Itajubá (FEPI), por meio da
Pró-Reitoria Acadêmica. Inicialmente, um dos principais objetivos do NITFEPI é motivar a comunidade acadêmica a pensar em inovação, além de
conscientizá-la sobre sua parcela de responsabilidade na geração de
novas tecnologias para produtos e processos. Dessa forma, o NIT FEPI
tem a missão de incentivar, identificar, disseminar, promover e apoiar
ações que resultem em geração de tecnologias inovadoras no Centro
Universitário de Itajubá, assim como sua gestão, proteção e transferência
ao setor produtivo. E a visão de ser referência entre os Núcleos de
Inovação Tecnológica do Sul de Minas Gerais.
Ao longo dos anos, algumas cidades ou regiões ganham fama por
causa de seus produtos ou serviços. Quando certa qualidade e/ou
tradição de determinado produto ou serviço podem ser atribuídos à sua
origem, a Indicação Geográfica (IG) surge como fator decisivo para
garantir sua proteção e diferenciação no mercado. Isso porque delimita a
área de produção, restringindo seu uso aos produtores da região (em
geral, reunidos em entidades representativas) e onde, mantendo os
padrões locais, impede que outras pessoas utilizem o nome da região em
produtos ou serviços indevidamente. A IG não tem prazo de validade.
Com isso, o interesse nacional por esta certificação é cada vez maior.
Sendo assim, o NIT tem profunda importância para o desenvolvimento e
registro das tecnologias geradas pelas empresas e no APL TIC de Itajubá.

8. Associação Itajubense de Inovação e
Empreendedorismo - INOVAI
Em setembro de 2017 foi criada a Associação Itajubense de Inovação
e Empreendedorismo – INOVAI. A INOVAI tem o objetivo de contribuir

para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de
Itajubá, de Minas Gerais e do Brasil, mediante a estruturação e gestão
sustentável de um ambiente de negócios capaz de potencializar as
atividades de pesquisa cientifica e tecnológica; a introdução de
mecanismos que estimulem a criação e permitam o desenvolvimento e a
realização de programas empreendedores, bem como a transferência de
tecnologia, oferecendo suporte e condições necessárias à consolidação de
empreendimentos de base tecnológica, transformando

ideias em

produtos e processos inovadores.
Os objetivos da INOVAI serão atingidos por meio da interação e
cooperação que firmará com universidades, instituições científicas e
tecnológicas, empresas de base tecnológica, entidades ou órgãos da
administração pública direta e indireta federal, estadual e municipal;
instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa sediadas no País;
Entidades Representativas de Classe; outras instituições privadas
nacionais e outras instituições públicas ou privadas de ensino e pesquisa
sediadas no exterior.
Com CNPJ próprio, a associação poderá conceber, estruturar,
gerenciar e firmar convênios, acordos, termos de parceria e contratos,
articulando-se, observada a Legislação aplicável, com órgãos públicos ou
entidades da iniciativa privada.
Esta Associação tem como objetivo incentivar a inovação tecnológica
por meio do fornecimento de infraestrutura e serviços compartilhados e
da promoção de interações cooperativas entre as instituições nele
instaladas. As incubadoras e o PCTI fazem parte dessa estrutura.
O conselho de administração da associação será formado por três
representantes indicados pela Universidade Federal de Itajubá, dois
representantes indicados pela Prefeitura Municipal de Itajubá, um
representante indicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES) do
Governo de Minas Gerais (antiga SECTES/MG), um representante
indicado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Itajubá SIMMMEI, um representante indicado pela

Câmara de Dirigentes Lojista de Itajubá – CDL, um representante
indicado pela Associação Comercial Industrial e Empresarial de Itajubá –
ACIEI, um representante indicado pela Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas do Sul de Minas – FACESM e um representante dos Associados
Efetivos eleito pela Assembleia Geral.

9. O que precisamos
Restauração e reforma do prédio da INCIT localizado
na UNIFEI.
O prédio da INCIT - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
foi inaugurado em 2012, localizado na UNIFEI dentro da área de
implementação da Fase I do PCTI, com área de 2.666 m2. A incubadora é
uma estrutura de apoio à geração e consolidação de empresas de
excelência na área tecnológica, fundada no ano 2000. Oferece suporte
administrativo, operacional e de gestão às novas empresas e seus
empreendedores, para que os produtos e processos possam ser
comercializados visando a sustentabilidade das empresas graduadas. Em
2013, a INCIT foi reconhecida e conquistou o título de melhor Incubadora
de Empresas Orientadas para a Geração e Uso Intenso de Tecnologias,
concedido pela Anprotec - Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores.
Entretanto, no mesmo ano de inauguração do prédio o condomínio
de empresas apresentou problemas estruturais, comprometendo sua
utilização. Dessa forma, o prédio foi desocupado e interditado para
apuração jurídica, a qual está em processo na justiça até o momento.
Todas as empresas que se encontravam na incubadora foram realocadas
no prédio central da universidade que está localizado no centro de
Itajubá, esse fator acarretou um distanciamento das empresas da
universidade, assim, o PCTI ficou prejudicado devido ao distanciamento
das empresas dos centros de pesquisa e laboratórios localizados dentro
da universidade na área da fase I do parque.

É válido salientar que atualmente a INCIT possui 15 empresas
incubadas, gerando 58 postos de trabalho e 41 graduadas, uma média
de 4 graduações por ano. Até o ano de 2016, foram desenvolvidos mais
de 134 produtos e serviços inovadores em sua maioria com proteção
intelectual depositada, gerou-se no total de 49 empresas ativas com e
sem faturamento

(algumas incubadas) 300 postos de trabalho,

contribuiu de imposto pelo regime tributário simples ao município a
alíquota de 2% aproximadamente R$ 1,97 milhões, ao Estado uma
alíquota de 1,25% em torno de R$ 1,23 milhões em âmbito federal a uma
alíquota de 3,25% cerca de R$ 3,2 milhões. Ao todo, a incubadora é
responsável sensivelmente por R$ 6,4 milhões gerados somente na
região,

evidenciando

sua

importância

para

movimentação

e

fortalecimento da economia local. Ademais, a incubadora e as empresas
são contempladas em diversos editais de fomento, FINEP, FAPEMIG,
CNPq e SEBRAE, com recursos não reembolsáveis da ordem de R$ 30
milhões,

somado

aos

recursos

de

fundos

de

investimentos

de

aproximadamente R$ 5 milhões.
Essas informações mostram a relevância da INCIT para a geração
e consolidação das empresas na área tecnológica e seu valor agregado
para a cidade e região no fortalecimento da tecnologia, desenvolvimento
regional e atratividade política, e reforçam a importância do reparo do
prédio da INCIT na UNIFEI que possui uma capacidade maior de geração
de empresas. Com isso, fortalecemos o Parque Científico-Tecnológico de
Itajubá e alavancamos a sua fase II. A INCIT é resultado de uma forte
parceria entre SEDECTES e UNIFEI atingindo os objetivos propostos no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (2011-2030) - PMDI.
Para restauração e reforma do prédio será necessário o valor de R$
1,9 milhões, valor obtido de especialistas e empresas técnicas, mas que
já são retornados para o governo como apresentado nos valores de
impostos acima. Com a reestruturação da INCIT e efetivação da volta da
incubadora para seu local de origem, temos a prova de conceito de Parque
Científico-Tecnológico de Itajubá em plena operação novamente.
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Anexo 1 - Infográfico do Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação
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