
MEMÓRIA DE REUNIÃO  

 

Título: Reunião da Câmara Técnica de Tecnologia e Inovação 

Data: 10/10/2019 Horário: 09h00 Local: Sebrae 

Coordenador:    

Participantes: Lista de presença em anexo 

Assuntos: 1. Abertura 

 2. Contextualização  

 3. Indicação do Coordenador da Câmara Técnica 

 4. Levantamento dos desafios do setor no Acre 

 5. Debate aberto 

 6. Palavra livre e encerramento 

 

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES  

Assunto Descrição Responsável 

Abertura 
O consultor Osmar Vincentin, cumprimentou os presentes, e na sequência pediu que todos os membros presentes 
fizessem suas apresentações.  

Osmar 
Vincentim 

Contextualização 

Osmar Vincentim,  apresentou uma síntese do que é o Fórum/Observatório e o que são as Câmaras Técnicas e como 
se da o seu funcionamento.  

Osmar, explicou a necessidade da criação de uma câmara técnica que irá aboradar um assunto tão tranversal que é a 
tecnologia e inovação. Entafizou, ainda, que estamos passando por uma revolução tecnológica e que devemos estar 
conectados para acompanharmos essa evolução.  

Osmar 
Vincentim 

Levantamento dos 
desafios do setor 
no Acre 

O consultor, Fernando Richartz, fez uma apresentação de como se deu o processo de Inovação em Santa Catarina, 

como se criaram os ecossitemas de inovação, e os centros de inovação. Diante do cenário apresentado,  os nossos 

desafios é: Conectar todas as instituições;  

Para criar um ecossitema de Inovação é necessário três pilares: Pessoas, Recursos e Cultura. Diante da necessidade 

do desenvolvimento de casa pilar, senti-se a necessidade de criar 03 GT: Pessoas, Recursos e Cultura da Inovação. O 

Osmar 
Vincentim 

Fernando 
Richartz 
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consultor, Rodrigo Lino, enfatizou que os 03 grupos de trabalhos são eixos fundamentais para a CT, e que não é preciso 

de mais planejamentos, mas sim conectá-los aos já existentes. 

Debate aberto 

O Secretário da Seict, Anderson Lima, fez uma exposição das ações da secretária para o conectar o  Acre. 

Jorge Freitas, consultor do Sebrae, apresentou o novo projeto do Sebrae, chamado H4, que consiste nas quatro 

hélices: .com; .gov; .edu; e .prod. Jorge, sente a falta do Aquiri Valley (Comunidade de Inovação e Tecnologias – 

grupos de pessoas ue fazem trocas de conhecimento) e representantes da Incubadora do IFAC. 

Osmar agradece a presença de todos e encerra a reunião. 

Todos 

 

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO 

Ação Responsável Prazo Status 

1. Convidar a comunidade AQUIRI VALLEY para ser membro da CT  CT 30/10 Em andamento 

   2.  Convidar representate da Encubac – Encubadora do IFAC, para ser membro da CT CT 30/10 Em andamento 

   3. Próxima pauta: Integração dos projetos do Viveiro de Inovação e do Parque Técnologico para 
melhor execução do ecossistema.  

JHON DOUGLAS E 
JORGE FREITAS 

 Em andamento 

  4.  Apresentação da SEICT para os próximos 03 anos SEICT  Em andamento 

  5.  Criação dos GT: Pessoas, Recursos e Cultura da Inovação    

 


