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Defina o texto para impressão

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2003.26.843.15022017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Centro de Incubação Tecnológica do Semiárido - CITECS (Cópia)
15-02-2017

      Coordenador: Jacinta de Fátima Martins Malala / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: FACEM - Faculdade de Ciências Econômicas 

      Unidade de Origem: DAD - Departamento de Administração 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 3840 horas

      Justificativa da Carga Horária: Carga horária necessária para o desenvolvimentos das ações junta
às empresas incubadas, tais como: acompanhamento e
assessoramento técnico-gerencial, palestras, cursos, oficinas.
há necessidade também de horas para planejamento e coordenação
das ações.
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      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Municipal

      Município Abrangido: Mossoro - Rio Grande do Norte

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

      Período de Realização: Agosto de 2016 a Agosto de 2018

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Micro e pequenos empreendedores cuja empresa esteja em estágio inicial dos negócios, bem como pessoas
com ideias de negócio que necessitem de apoio técnico-gerencial.

      Nº Estimado de Público: 17

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 4 3 0 0 0 7

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 10 10

Total 4 3 0 0 10 17

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Serviço Brasileiro de

Apoio as micro e

pequenas empresas

SEBRA

E
Externa à IES Outros

Apoio Financeiro, atavés  da

participação do CITECS no do

Edital SEBRAE.
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1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

      Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

      Área Temática Secundária: Trabalho

      Linha de Extensão: Empreendedorismo

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Centro de Incubação Tecnológica do Semiárido – CITECS é um projeto de continuidade do
Departamento de Administração. Trata-se de uma incubadora de empresas de base tecnológica e
tradicional, que tem como finalidade apoiar micro e pequenos negócios emergentes, ou seja, em sua fase
menos adiantada de maturidade, bem como pessoas que tenham ideia de abrir um próprio
negócio.Contamos também com o apoio financeiro do SEBRAE, através de participação de
Edital/SEBRAE. Pretende-se com esse projeto dar continuidade às ações do CITECS introduzindo a
metodologia CERNE – Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos que é um novo
modelo de atuação das incubadoras, pautado na análise e reavaliação de conceitos e no
compartilhamento de experiências bem-sucedidas, alinhadas às tendências mundiais de incubação. Todo
o processo é feito seguindo as etapas compostas na metodologia.   É estratégia de a incubadora
consolidar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, bem como ampliar o número de empresas
atendidas, por meio de seleção para incubação de novos empreendimentos, de base tecnologia ou
tradicionais, com perspectiva de buscar tecnologias inovadoras para poder assim ampliar o mercado na
região. Espera-se, portanto, que este projeto contribua para o desenvolvimento de novas empresas de
sucesso.

       Palavras-Chave:

Empreendedorismo, Negócios, Incubação

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O CITECS desenvolve atividades juntos às empresas incubadas na perspectiva de apoiá-las para o seu
crescimento e desenvolvimento, gerando dessa forma mais empregos e contribuindo para o
desenvolvimento local. A participação do aluno do Curso de Administração é fundamental, pois alia teoria
e prática.
A coordenadora do projeto tem formação em Administração, com especialização em Administração e
Negócios e atua no movimento de incubação desde 2009. Os demais membros também tem larga
experiência vivenciada na incubadora e em participação em congressos com apresentação de trabalhos
de pesquisa na área, assim, o projeto ora apresentado contempla o ensino, a pesquisa e extensão.

      1.6.1 Justificativa

O Centro de Incubação Tecnológica do Semiárido – CITECS é uma incubadora concebida pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, através do Departamento de Administração,
como um projeto de extensão, que desenvolve atividades de incubação de empresas de base tecnológicas
e tradicionais. Foi criada no ano de 2007 e implantada do ano de 2009 com apoio do Programa SEBRAE
RN de Incubadora de Empresas tendo como missão “ser uma incubadora de excelência no apoio à
inovação e consolidação de empresas modernas e competitivas inseridas no estado do Rio Grande do
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Norte proporcionando a conquista de novos mercados”. Acumulou nos últimos anos experiência com a
prestação de assessoria à IAGRAM – Incubadora do Agronegócio de Mossoró/RN, que é um programa da
Fundação Guimarães Duque – FGD e da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, cuja
atividade é voltada para o apoio da cadeia produtiva do agronegócio, beneficiando de modo geral as
empresas que desta incubadora fazem parte. Também desenvolveu atividades de treinamento e
consultorias junto à Fundação de Apoio à Geração de Emprego e Renda – FUNGER, através de projetos
de oficinas interativas para a formação do plano de negócio e desenvolvimento da mentalidade
empreendedora para os diversos interessados indicados pela FUNGER. O mesmo trabalho é desenvolvido
junto aos universitários da UERN. Ainda junto à FUNGER o CITECS desenvolveu também apoio do tipo
orientação para as micro e pequenas empresas assistidas pelo programa de microcrédito, dessa
Fundação. Outra atividade predominante do CITECS é na unidade do Hotel de Projetos, que tem por
objetivo fomentar o empreendedorismo no âmbito da UERN, através do ensino, da pesquisa e da
extensão, envolvendo alunos, professores e pesquisadores. Esse conjunto de ações capacita profissionais
e potenciais empreendedores na prospecção de ideias e elaboração de Planos de Negócios, para a
incubadora e mercado.
Em 2009 o CITECS e FUNGER realizaram, em parceria com o SEBRAE, seleção para incubação de 04
empreendimentos inovadores, tendo sido dois residentes e dois não residentes e em 2011 voltou a
selecionar mais quatro novos empreendimentos, passando a contar com oito (08) empresas incubadas,
ficando duas residentes e seis não residentes.
Com a mudança no processo de seleção para a modalidade de fluxo contínuo, dinamizou a entrada de
empreendimentos e atualmente o CITECS possui 10 empreendimentos incubados.
Após apoio do SEBRAE com o Edital de implantação do CERNE, O CITECS desenvolveu algumas
práticas chaves que foram importantes nesta primeira fase de implantação do modelo.
Com perspectivas de criação de novas incubadoras na Universidade, o CITECS deve ser a incubadora
modelo na instituição e utilizará do Know-how e recursos pleiteados para apoio na implantação de novas
incubadoras e geração de uma cultura empreendedora na instituição.
Considerando a importância de um modelo de gestão consistente e da necessidade de aprimoramento das
atividades de expansão das incubadoras na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e ainda que
o CITECS necessita sistematizar as práticas do modelo CERNE/ANPROTEC o apoio financeiro e
gerencial do SEBRAE por meio deste edital é essencial para dar continuidade a todo processo de
certificação.

      1.6.2 Objetivos

GERAL: 
Incrementar o desenvolvimento econômico local, através de apoio técnico e gerencial aos micro e
pequenos empreendedores e às pessoas que tem ideias de negócios e necessitam desse apoio.

ESPECÍFICOS:
- Estimular a criação de micro e pequenas empresas;
- Abrigar empreendimento inovadores de base tecnológica e tradicional;
- Apoiar as empresas incubadas orientando-as sobre as modernas ferramentas de gestão; 
- Consolidar a interação Universidade/Sociedade, através de transferência de conhecimentos;
- Implantar o Modelo CERNE I.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Os procedimentos metodológicos para implementação das ações do projeto seguirão as seguintes etapas:

ETAPA 1. Implantar o modelo CERNE em seu nível de maturidade 1:
Para obtenção da certificação é preciso que todos os processos chave e práticas chave do modelo
CERNE estejam implantadas, com as práticas em estágio de evolução, pelo menos, inicial. Portanto, para
essa etapa do projeto estão planejadas as seguintes ações:
9.	Realizar um diagnóstico do estágio atual do processo de incubação do CITECS à luz do modelo CERNE
e definir os procedimentos a serem adotados pela incubadora para realização de cada um dos processos e
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práticas chave do modelo, incluindo a definição do estágio de evolução das práticas pretendido;
10.	Implantar os processos e práticas conforme definido no item anterior, ou seja, realizar as atividades e
registrar as ações desenvolvidas.
Para realização dessa etapa do projeto será fundamental o acompanhamento de consultoria especializada
e credenciada para orientação e apoio à equipe gestora da incubadora.
ETAPA 2. Adquirir licença de uso de software para gerenciamento da incubadora no âmbito do CERNE:
É de suma importância que a incubadora disponha de um software para auxiliar no planejamento, nos
registros e nos controles de suas ações.
ETAPA 3. Realizar ações de capacitação, assessoria e consultoria para os empreendimentos incubados
alinhados aos cinco eixos do negócio: empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão:
O núcleo principal do processo de incubação consiste no apoio ao desenvolvimento do empreendedor
(pessoal) e do empreendimento (empresarial) e para tanto a incubadora necessita realizar ações de
capacitação, assessoria e consultoria alinhados aos cinco eixos do negócio, assim como apoiar a
participação dos empreendedores em eventos, rodadas de negócio, etc. Além de contar com professores
da própria universidade, a incubadora precisará acessar profissionais de mercado para atender as
necessidades dos incubados nesse aspecto.
ETAPA 4. Capacitar a equipe gestora da incubadora através da realização de visitas técnicas e
participação em cursos oferecidos pela ANPROTEC:
Desde o início de sua operação junto à UERN, o CITECS passou por mudanças em sua equipe gestora
motivadas principalmente por afastamento de professores para realização de pós-graduação, inclusive
durante a execução do projeto de preparação da incubadora para implantação do modelo CERNE. Como
consequência dessas mudanças, alguns membros da atual equipe ainda não participaram de cursos
promovidos pela ANPROTEC, dentre eles o workshop e o curso do CERNE. Além disso, mudanças dessa
natureza ainda poderão ocorrer daqui por diante, inclusive ao longo da execução do presente projeto.
Por outro lado, a ANPROTEC e a Rede Potiguar de Incubadoras e Parques Tecnológicos – REPIN vêm
promovendo atividades com o objetivo de profissionalizar cada vez mais a gestão das incubadoras e de
proporcionar melhorias e agregar valor às ações de suas associadas, respectivamente.
Diante do exposto, consideramos fundamental que o presente projeto contemple atividades de capacitação
para a equipe gestora do CITECS tais como:
4.1.	Realizar visitas técnicas a incubadoras referenciadas no modelo CERNE para intercâmbio e troca de
experiências;
4.2.	Participar de cursos promovidos pela ANPROTEC;
4.3.	Participar de atividades promovidas pela REPIN.
EPATA 5. Obter a certificação do processo de incubação do CITECS:
Concluídas todas as etapas anteriores, é chegado o momento de realizar uma auditoria prévia (interna)
para identificar os últimos ajustes necessários antes da visita de avaliadores credenciados pela
ANPROTEC para análise da conformidade dos processos implantados para que a certificação seja uma
realidade.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A ação proporcionará a efetiva participação do aluno levando o conhecimento aprendido em sala de aula
para um segmento importante da sociedade, que são os micro e pequenos empreendedores, aplicando,
com a orientação dos professores, técnicas modernas de gestão.
A ação contribui também para a transformação dessa parcela da sociedade, levando a cultura
empreendedora e como resultado empresas com maior potencial para se consolidar no mercado.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
Toda a estratégia de trabalho envolve instrumentos de controle para verificar se o que foi planejado foi
executado e em que medida trouxe crescimento para os envolvidos. Os instrumentos de levantamento de
informações serão o questionário, a entrevista e a observação pessoal.
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Pela Equipe
Para a equipe de execução a avaliação será feita através de reuniões periódicas no decorrer de cada
etapa executada. Ao final será elaborado um relatório contendo todos os pontos positivos e as dificuldades
encontradas.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

ANPROTEC.  CERNE – Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos. Brasília, DF:
Anprotec, 2011. Volume II: Termo de Refência.
ANPROTEC. Manual de Acompanhamento e auto-avaliação de incubadoras e empresas. Brasília: Editora
da Universidade de Brasília, 1998.
DORNELAS, José Carlos Assis. Planejando Incubadoras de Empresas: Como desenvolver um plano de
negócios para incubadoras. Rio de janeiro: Campus, 2002.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando idéias em negócios. 12 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2001.
MEDEIROS, José Adelino et al. Polos, Parques e Incubadoras: a busca da modernização e
competitividade. Brasília: CNPq, IBICT, SENAI, 1992.
Miziara, Guilherme N. Fatores Críticos de Sucesso em Incubadoras de Empresas de Softwere. 
SPOLIDORO, R. Habitats de inovação e Empreendedores: agentes de transformação das estruturas
sociais. Revista TecBahia. Vol. 14, n 3, 1999.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

memorando_011.2017.p
Memorando de

encaminhamento

ata_de_reuniao.pdf Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ana Augusta da Silva Campos Dedicação exclusiva UERN 232 hrs Apoio Técnico

Andrea Kaliany da Costa Lima Dedicação exclusiva UERN 194 hrs Apoio Técnico

Fábio Ricardo Procópio de Araújo 40 horas UERN 184 hrs Apoio Técnico

Jacinta de Fátima Martins Malala 40 horas UERN 432 hrs
Coordenador, 

Gestor

José Orlando Costa Nunes Dedicação exclusiva UERN 226 hrs Apoio Técnico

Discentes da UERN
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Nome Curso Instituição Carga Funções

Aluno a ser selecionado 1 A Informar UERN 96 hrs Colaborador

Aluno a ser selecionado 2 Curso UERN 96 hrs Apoio Técnico

Aluno a ser selecionado 3 Curso UERN 96 hrs Apoio Técnico

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Jacinta de Fátima Martins Malala
Nº de Matrícula: 032719
CPF: 15327787400
Email: jacintamalala@uern.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84-33174809 / 88824855

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Adquirir licença de uso de softwere de gestão para incubadora.

Início: Out/2017 Duração: 3 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 2 Horas/Mês
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Apoiar a elaboração e execução dos planos de desenvolvimento dos
empreendedores e empreendimentos incubados.

Início: Abr/2018 Duração: 5 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 24 Horas/Mês
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas/Mês)

Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas/Mês)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas/Mês)
José Orlando Costa Nunes (C.H. 2 horas/Mês)
Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 2 horas/Mês)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 2 horas/Mês)
Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Capacitar a equipe gestora.

Início: Out/2017 Duração: 4 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 1 Horas/Mês
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 1 hora/Mês)
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Atividade: Capacitar potenciais empreendedores para apresentação de propostas ao
processo de seleção da incubadora.

Início: Dez/2017 Duração: 2 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
Responsável: José Orlando Costa Nunes (C.H. 2 horas/Mês)
Membro Vinculado: Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Graduar empreendimentos incubados.

Início: Dez/2017 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 2 Horas/Mês
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Implantar o modelo CERNE I

Início: Ago/2017 Duração: 18 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 5 horas Total)
Membros Vinculados: José Orlando Costa Nunes (C.H. 2 horas Total)

Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 2 horas Total)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 1 hora Total)

Atividade: Implantar os processos e práticas chaves.

Início: Ago/2017 Duração: 18 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 36 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas Total)

Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas Total)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas Total)
José Orlando Costa Nunes (C.H. 4 horas Total)
Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 4 horas Total)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 4 horas Total)
Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Manter relacionamento com empresas graduadas

Início: Jan/2018 Duração: 13 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 4 horas Total)
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Atividade: Monitorar a evolução do desenvolvimento dos empreendedores e
empreendimentos apoiados.

Início: Abr/2018 Duração: 5 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 6 horas/Mês)
Membro Vinculado: Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade: Participar de atividades promovidas pela REPIN e SEBRAE.

Início: Jun/2018 Duração: 1 Semana
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 4 horas Total)
Membros Vinculados: José Orlando Costa Nunes (C.H. 4 horas Total)

Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 4 horas Total)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Participar de cursos promovido pela Anprotec.

Início: Abr/2018 Duração: 1 Semana
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 2 horas Total)
Membros Vinculados: José Orlando Costa Nunes (C.H. 2 horas Total)

Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 2 horas Total)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 2 horas Total)

Atividade: Realizar ações de qualificação e oferecer assessorias/consultorias aos
empreendedores incubados.

Início: Ago/2017 Duração: 23 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas Total
Responsável: Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 4 horas Total)
Membros Vinculados: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 2 horas Total)

José Orlando Costa Nunes (C.H. 4 horas Total)
Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 2 horas Total)
Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Realizar ações de sensibilização para o empreendedorismo e inovação junto ao
público alvo da incubadora.

Início: Nov/2017 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 4 Horas/Mês
Responsável: Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 4 horas/Mês)
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Atividade: Realizar diagnóstico e definir procedimentos.

Início: Ago/2017 Duração: 2 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: José Orlando Costa Nunes (C.H. 1 hora Total)

Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 1 hora Total)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 1 hora Total)
Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 1 hora Total)

Atividade: Realizar visitas técnicas a incubadoras referenciadas no modelo CERNE.

Início: Out/2017 Duração: 1 Semana
Somatório da carga horária dos membros: 36 Horas Total
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 4 horas Total)

Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 4 horas Total)
Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 4 horas Total)
José Orlando Costa Nunes (C.H. 2 horas Total)
Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 8 horas Total)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 2 horas Total)
Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Selecionar as propostas com maior potencial de sucesso.

Início: Mar/2018 Duração: 1 Mês
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Jacinta de Fátima Martins Malala (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: José Orlando Costa Nunes (C.H. 2 horas/Mês)

Fábio Ricardo Procópio de Araújo (C.H. 4 horas/Mês)
Ana Augusta da Silva Campos (C.H. 2 horas/Mês)
Andrea Kaliany da Costa Lima (C.H. 4 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jacinta de Fátima Martins Malala Implantar o modelo CERNE I - - - - - - - X X X X X

Jacinta de Fátima Martins Malala Implantar os processos e práticas chaves. - - - - - - - X X X X X

Ana Augusta da Silva Campos Realizar ações de qualificação e oferecer a... - - - - - - - X X X X X

Jacinta de Fátima Martins Malala Realizar diagnóstico e definir procedimento... - - - - - - - X - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Adquirir licença de uso de softwere de gest... - - - - - - - - - X X X

Jacinta de Fátima Martins Malala Capacitar a equipe gestora. - - - - - - - - - X X X

Jacinta de Fátima Martins Malala Realizar visitas técnicas a incubadoras ref... - - - - - - - - - X - -

Ana Augusta da Silva Campos Realizar ações de sensibilização para o emp... - - - - - - - - - - X X

José Orlando Costa Nunes Capacitar potenciais empreendedores para ap... - - - - - - - - - - - X

Jacinta de Fátima Martins Malala Graduar empreendimentos incubados. - - - - - - - - - - - X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Ana Augusta da Silva Campos Realizar ações de qualificação e oferecer a... X - - - - - - - - - - -
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Jacinta de Fátima Martins Malala Capacitar a equipe gestora. X - - - - - - - - - - -

Ana Augusta da Silva Campos Realizar ações de sensibilização para o emp... X X X X - - - - - - - -

José Orlando Costa Nunes Capacitar potenciais empreendedores para ap... X - - - - - - - - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Manter relacionamento com empresas graduada... X X X X - - - - - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Selecionar as propostas com maior potencial... - - X - - - - - - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Apoiar a elaboração e execução dos planos d... - - - X X X X X - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Monitorar a evolução do desenvolvimento dos... - - - X X X X X - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Participar de cursos promovido pela Anprote... - - - X - - - - - - - -

Jacinta de Fátima Martins Malala Participar de atividades promovidas pela RE... - - - - - X - - - - - -

, 27/02/2018
Local Jacinta de Fátima Martins Malala

Coordenador(a)/Tutor(a)
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