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APRESENTAÇÃO
O Setor de Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UFJF-Campus GV 
(SIETT-GV) busca fomentar as atividades e projetos de inovação, empreendedorismo e 
transferência de tecnologia vinculadas à produção do conhecimento científico e tecnológico 
do Campus GV.

O presente relatório resume as principais atividades desenvolvidas pelo SIETT-GV, 
considerando que em 2022 concentrou-se na dinâmica de organização do setor, que teve sua 
criação e formalização efetivadas em 2021, durante a pandemia da Covid-19, sem 
desconsiderar os trabalhos prévios importantes desempenhados pelo Grupo de Trabalho em 
Inovação (GT-Inovação), desde 2018.

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/

https://www.instagram.com/inovacao_ufjfgv/

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/
https://www.instagram.com/inovacao_ufjfgv/


ESCOPO
A atuação do SIETT-GV se divide em três grandes áreas e suas atividades e serviços se 
distribuem basicamente entre quatro eixos. Assim, por exemplo, para a área do 
Empreendedorismo, vão acontecer uma série de atividades administrativas, de suporte, de 
capacitação e apoio a projetos empreendedores dentro do Campus.

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/institucional/organizacao/


METAS 2022
1. Desenhar planejamento do novo SIETT-GV;

2. Criar métricas e modelo de gestão do SIETT-GV;

3. Criar rotina e instrumentos para o assessoramento à comunidade acadêmica nas 

demandas relacionadas às áreas de empreendedorismo, propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia;

4. Criar fluxo de curadoria e oferta de conteúdo nos canais de comunicação;

5. Reunir com 3 (três) ou mais Departamentos para fomentar novos projetos e atividades;

6. Promover 1 (uma) maratona de inovação (terceira edição do Ideathon);

7. Promover 1 (um) simpósio de inovação (segunda edição);

8. Criar o programa de inovação aberta;

9. Apoiar ao menos 1 (um) evento com foco em empreendedorismo;

10. Apoiar a formação de 1 (uma) ou mais Empresas Juniores.



INDICADORES 2022
As atividades do SIETT-GV se iniciaram em abril de 2022 e ficaram concentradas na área de 
empreendedorismo (+84%) e de transferência de tecnologia (+14%). Foram realizadas 53 ações 
na área de empreendedorismo, 1 na área de propriedade intelectual e 9 na área de 
transferência de tecnologia, totalizando 89 ações.



INDICADORES 2022
A maior parte das ações esteve no eixo “Administrativo” (+78%), seguido do eixo “Capacitação” 
(+11%).  Essa configuração se deu pela necessidade de estruturação do SIETT, como primeiro 
ano efetivo de sua atuação após finalização das atividades remotas. Foram realizadas 70 
ações no eixo “administrativo”, 10 em “capacitação e mobilização”, 4 em “projetos e negócios” 
e 5 em “suporte e assessoria”.  



INDICADORES 2022
Os dois grandes eventos do SIETT-GV em 2022 foram a segunda edição do Simpósio IDEA - 
Inovação, Divulgação e Empreendedorismo Acadêmico (atendendo a área de transferência de 
tecnologia) e a terceira edição do IDEATHON, a maratona de inovação em saúde, atendendo a 
area de empreendedorismo. O SIETT-GV atuou em atividades de preparação (pré-eventos), 
execução e outras tarefas pós-eventos.

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/10/13/2o-simposio-idea/
https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/10/13/2o-simposio-idea/
https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/09/23/ideathon2022/


INDICADORES 2022
Simpósio IDEA - Inovação, Divulgação e Empreendedorismo Acadêmico 

07 de novembro de 2022 - Simpósio focado na divulgação científica com potencial de 
transferência de tecnologia e empreendedorismo. 

Apoiadores: Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação e 
Galpão 205.

Lista de trabalhos aprovados | Matéria completa + fotos

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/10/13/2o-simposio-idea/
https://www2.ufjf.br/inovacaogv/wp-content/uploads/sites/69/2022/10/IDEA-2022-Listagem-de-Trabalhos-Aprovados.pdf
https://www2.ufjf.br/noticias/2022/11/07/2o-simposio-de-inovacao-da-ufjf-gv-reune-pesquisadores-em-busca-de-ideias-e-projetos-inovadores/


INDICADORES 2022
IDEATHON - Maratona de Inovação em Saúde

01, 03 e 04 de dezembro - Maratona focada na busca por ideias com potencial de inovação 
para a cadeia da saúde. O evento reuniu 35 participantes, divididos em 8 times. As três 
melhores soluções apresentadas foram premiadas com R$2.500 (primeiro lugar), R$1.500 
(segundo lugar) e R$1.000 (terceiro lugar), além do certificado de honorabilidade.

Apoiadores: Secretaria M. de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação / Sebrae e 
Galpão 205.    Notícia + fotos.

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/09/23/ideathon2022/
https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/12/12/ideathon-2022-inovacao-e-empreendedorismo-na-saude/


INDICADORES 2022
IDEATHON - Maratona de Inovação em Saúde

Menção 

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/09/23/ideathon2022/


INDICADORES 2022
Captação de recursos

A UFJF-Campus GV, por meio do Setor de Inovação, foi uma das mais de 60 instituições 
selecionadas para participar do projeto Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação 
(VUEI), da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Governo de Minas). Foram 
selecionados 06 bolsistas de graduação, que estão responsáveis pelas atividades focadas no 
fomento de ações de inovação e empreendedorismo no campus GV.

Coordenador: Hilton Manoel - SIETT-GV.

https://www2.ufjf.br/inovacaogv/2022/10/31/bolsas-de-graduacao-projeto-vivencia-universitaria-em-empreendedorismo-e-inovacao-vuei/


INDICADORES 2022
Captação de recursos

Chamada FAPEMIG: Programa de apoio aos ambientes promotores de inovação.

O projeto visa possibilitar maior conexão entre universidade e empresas.
Coordenador: Hilton Manoel - SIETT-GV.

https://fapemig.br/pt/linhas-de-fomento/inovacao-tecnologica/programa-de-apoio-aos-ambientes-promotores-de-inovacao/


APOIO, PARCERIAS E FOMENTO



METAS 2023*
1. Ofertar, no mínimo, 4 (quatro) palestras  (2 em cada semestre);

2. Ofertar, no mínimo, 4 (quatro) oficinas de ideação entre março e julho de 2023;

3. Ofertar 1 (um) simpósio de inovação até junho de 2023;

4. Ofertar 1 (uma) maratona de inovação em outubro de 2023;

5. Criar 1 (um) plano executivo para futura instalação de incubadora;

6. Criar 1 (um) plano executivo de programa de inovação aberta.

7. Manter curadoria e oferta semanal de conteúdo nos canais de comunicação;

8. Reunir, no mínimo, com 3 (três) Departamentos;

9. Apoiar a formação de 1 (uma) ou mais Empresas Juniores;

10. Formalizar parceria com Parque Científico e Tecnológico Figueira do Rio Doce (SMDCTI);

11. Formalizar parceria com, no mínimo, 1 (uma) organização externa.

*Planejamento 2023 em edição até 30/01/23.



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Clique nas imagens ou aqui:

 
https://linktr.ee/InovacaoUFJFGV

https://linktr.ee/InovacaoUFJFGV
https://linktr.ee/InovacaoUFJFGV
https://linktr.ee/InovacaoUFJFGV

