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Iniciativa visa o cruzamento de 

oportunidades de ações conjuntas e a 

prospecção de novas parcerias entre os 

ecossistemas inovadores e a Rede 

Federal. O programa também vai 

possibilitar às empresas que mais se 

destacarem a participação em uma 

missão de prospecção de novas 

parcerias entre os ecossistemas da Rede 

e da China.



ambientes de 

empreendedorismo 

inovador



TecnoIF - Incubadora Mista e Social de Empresas do IFMS é

um agente facilitador do processo de geração e consolidação

de empreendimentos inovadores em Mato Grosso do Sul, por

meio da formação complementar de empreendedores em áreas

compatíveis, em seus aspectos técnicos e gerenciais, com as

atividades de ensino, pesquisa e extensão oferecidas pela

instituição. É considerada mista por receber tanto ideias de

negócios tecnológicos quanto tradicionais, desde que

contenham características inovadoras; e social por receber

ideias de negócios sociais, empreendimentos que visam não

apenas a rentabilidade aos sócios, mas também à

transformação social do local onde o mesmo será instalado.

Incubadora de empresas atuando na pré-incubação, incubação

e pós-incubação.

IFMS - TecnoIF IFMS - IFMaker

Infraestrutura para pesquisa e produção de soluções

inovadoras ligadas as mais diversas tecnologias:

impressão 3D, corte a laser; IoT; Machine learning, dentre

outras. Expertise em soluções voltadas ao agronegócio,

incluindo assessoria técnica, mercadológica, PD&I e

proximidade com setor produtivo. Incubadora de

empresas atuando na pré-incubação, incubação e pós-

incubação.



IFC - Blumenau IFPB - Campina Grande

O ecossistema ao qual estamos ligados, é centrado no polo de

inovação de Blumenau e no conselho municipal de inovação,

por isso, é vocacionado para a economia local que sempre teve

uma forte indústria têxtil. O setor se serviços e tecnologias está

em franco crescimento, principalmente a produção de software

de jogos eletrônicos e secundariamente em educacionais. Por

ser a segunda cidade brasileira com mais empresas alemãs e

ser próxima de São Paulo que é a cidade com mais empresas

alemãs no mundo, fora da Alemanha, há mais facilidade de

fluxo de tecnologia provenientes das matrizes destas

empresas, impactando sobre a cultura de inovação tanto

tecnológica quanto conceitual na região de Blumenau

Assessoramento para o Instituto Federal sobre os

ecossistemas de Inovação. Automação, Energias renováveis,

Smart Cities, TIC Aplicada



IFCE - Sobral IFMG - Ouro Branco

O Centro de Inovação Tecnológica do IFCE Campus Sobral

(IFCE/Sobral-CIT) está sendo formalizado como ecossistema

de inovação na região norte do Estado do Ceará. Tem

desenvolvido projetos nas áreas de prototipagem mecânica,

inteligência artificial e desenvolvimento de softwares. Também

possui potencial para atividades em Energias Renováveis,

Tecnologia em Alimentos, Tecnologia em Irrigação e

Drenagem, Tecnologia em Saneamento Ambiental e na área de

Educação, com ênfase em Física e Matemática.

A instalação do Ouro Hub poderia atender à demanda de

diversos setores, desde os mais tradicionais, como mineração,

siderurgia, comércio e serviços (este último mais forte na

cidade de Conselheiro Lafaiete, que é a maior da região), bem

como turismo e meio ambiente, contribuindo com a geração de

inovações, empregos e renda. Destaca-se que esse Ambiente

de Inovação poderá contribuir para a diversificação da

economia local, fortemente dependente do setor minero-

metalúrgico, criando outras possibilidades de negócios e

consequentemente, aumentando a resiliência econômica local

e regional. "



IFSertão-PE IFAM - Manaus

Ecossistema em processo de estruturação, mas com ação

rápida. Muitas possibilidades de absorção de tecnologia na

área de Agricultura para exportação, especialmente tecnologia

para fruticulrura irrigada, além de potencial para Energias

renováveis e Smart cities.

A AYTY – Incubadora de Empresas do IFAM , implantada em

2003, é um Programa de Empreendedorismo da Pró-reitora de

Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas- IFAM. A AYTY desenvolve várias

ações que estimulam a criação de negócios, incentiva criação

de ideias e acredita que as melhores ideias estão nos centros

acadêmicos.



IFAL - Alagoas IFF - TECCAMPOS 

Um ambiente de inovação que tem o objetivo de promover o

desenvolvimento tecnológico, econômico, ambiental e cultural,

gerar o bem-estar social e preservar a qualidade de vida,

especialmente no Estado de Alagoas, por meio dos Programas

de Incubação de Empreendimentos.

A TECCAMPOS é um instrumento de desenvolvimento do

Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que abriga

empreendimentos de base tecnológica com ênfase em

inovação, visando torná-los mais competitivos. Há muitas

empresas ligadas a agronegócio e biotecnologia, edutechs,

energia renovável e sustentabilidade. Estamos inseridos na

economia do petróleo. Conheça mais em :

WWW.TECCAMPOS.COM.BR

https://www.google.com/url?q=http://WWW.TECCAMPOS.COM.BR&sa=D&source=editors&ust=1618604568105000&usg=AFQjCNEUe81-wjTfNijnF5TGpiUUIW2YAA


IFFarroupilha Santa Maria e Região IFPB - Polo de Inovação - Paraíba

Vamos identificar as interações no

ecossistema com o objetivo de construir

capacidades inovativas para as firmas.

Agritech

O Polo de Inovação do IFPB foi criado por meio da

Portaria/MEC Nº 118, de 14 de Fevereiro de 2018, com o

objetivo principal de atender as demandas das cadeias

produtivas ao Instituto no tocante a projetos de Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação profissional

para os setores de base tecnológica, tornando-se uma

importante unidade do IFPB.Por meio do Polo de Inovação, o

IFPB pode exercer atividades em pesquisa aplicada e

prestação de serviços tecnológicos, em consonância com as

demandas e necessidades dos setores da economia e da

sociedade, com vistas ao desenvolvimento regional e nacional.

Para tanto, são realizadas atividades de prospecção, captação

e gestão de recursos financeiros e econômicos extra

orçamentários



IFGoiano - Rio Verde IFSC - Polo de Inovação - Florianópolis

Com espaço amplo e infraestruturas adequadas, também faz

parte do ecossistema de inovação do IF Goiano - Campus Rio

Verde, que ainda integra diferentes laboratórios, empresas,

instituições e autarquias públicas e privadas da região. A

instituição ainda conta com o Parque Científico-Tecnológico do

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano

(TecnoIF), credenciado no Programa Goiano de Parques

Tecnológicos (PGTec), instalado em um espaço multimodal a

cerca de 15 km do município de Rio Verde, para fomentar e

ancorar a inovação por meio de parcerias e ambientes

compartilhados entre pesquisadores e empresas que

promovam pesquisa, desenvolvimento e inovação,

especialmente na cadeia produtiva do agronegócio.

O Polo de Inovação EMBRAPII do Instituto Federal de Santa

Catarina - PEIFSC, iniciou as atividades em 2018 e tem entre

suas ações buscar uma abordagem sustentável e

independente para reforçar as atividades de pesquisa aplicada,

prestação de serviços tecnológicos e projetos de PD&I nas

áreas de Sistemas Inteligentes de Energia, nas seguintes

sublinhas: Desenvolvimento de Sistemas Informatizados para

Gerenciamento de Mercados de Energia Elétrica; Eficiência

Energética e Redes Elétricas Inteligentes; e Fontes Renováveis

de Energia.



IFMT - Cuiabá IFRS - Click - Bento Gonçalves

Somos uma incubadora mista vinculada ao IFMT, instituição

que atua em diversas áreas do conhecimento. Dessa forma,

não limitamos o atendimento aos empreeendimentos por área,

pois entendemos que as possibilidades são vastas e nosso

papel é encontrar o que você precisa, no Estado ou fora dele.

Possuímos 19 Campi do IFMT, sendo que 12 deles possuem

unidade da Ativa Incubadora.

O click foi concebido como espaço de inovação e coworking no

ano de 2019. O espaço foi criado com intuito de estabelecer um

ambiente que favoreça os servidores e estudantes na

articulação de ações de extensão, ensino e pesquisa no

formato de um espaço de inovação e coworking, além de criar

condições que estimulem a inovação, a cooperação e o

empreendedorismo, a partir do estabelecimento de um

ambiente criativo e colaborativo.



GoTec - IFRO - Porto Velho INCUBITEC - IFPA - Castanhal

O GoTec tem como foco principal o desenvolvimento de

pesquisa aplicada na área da Ciência da Computação e suas

áreas correlatas, tais como bioinformática, simulação

computacional, controle e automação, robótica e inteligência

artificial. Desde o início o GoTec tem procurado envolver

pesquisadores, setor produtivo e alunos que com a finalidade

de apropriar de novos conhecimentos e desenvolver

tecnologias voltadas à solução de problemas

O Estado do Pará apresenta um ecossistema diverso composto

por áreas de terra firme, matas, florestas e rios. Essa

diversidade do meio biofísico garante a existência de recursos

naturais renováveis como: frutos, sementes, óleos, bem como

produtos regionais: artesanato, culinária, eco-turismo e outros,

com potencial para a geração de emprego e renda para os

Povos e Comunidades da Amazônia Paraense.



IFSulDeMinas - Três corações IFRR - Boa Vista

Possuímos laboratórios multidisciplinares que são usados para

pesquisa e inovação formado por Laboratórios de Informática,

Espaço Maker, Laboratórios de Mecânica Industrial.Dentre

estes estão capacitados para:I - Processos de Usinagem;II -

Ensaios (Hidropneumáticos, Eletrohidráulica e Resistência de

Materiais)III - Manufatura Aditiva (Impressão 3D);IV -

Manufatura Subtrativa (Tornos, Routers e Fresadoras CNC);V -

Corte a Laser;VI - Soldagem (MIG/MAG, TIG, Eletrodo

Revestido);VII - CAM e Simulação;VIII - Metrologia;IX -

Automação e Energia;X - Motores e máquinas;XI -

Prototipagem (Arduino, Lego Robótica, Raspberry etc);XII -

Simuladores de Automação

Em recente mapeamento realizado pela Fundação CERTI

(Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras)

envolvendo todo o ecossistema de Roraima, concluiu-se que as

áreas tecnológicas prioritárias do estado são: Energias

Renováveis, Cadeia do Agro, Biotecnologia e TIC. O resultado

apresentado teve como base (metodologia) o cruzamento da

análise das vocações econômicas do estado com os potenciais

tecnológicos. Essas 4 áreas evoluem para novas áreas e

tecnologias ampliando a competitividade nos setores

tradicionais já consolidados. Dessa forma, percebe-se que

embora o ecossistema de Roraima pareça incipiente, tem

grande potencial para se desenvolver nos próximos anos.

x



IFRN - Natal IFCE - Fortaleza

Desde a sua fundação, a incubadora vem disseminando a

cultura empreendedora na comunidade acadêmica não só no

Campi Natal Central, mas também dos outros 21 campi do

Instituto no RN, favorecendo a consolidação de empresas e

incentivando a transformação de ideias inovadoras em

negócios viáveis, permitindo, assim, a transferência de

tecnologias para o setor produtivo.A ITNC, funciona nas

dependências do Campus Natal Central e tem atuação em

áreas compatíveis com as atividades de ensino, pesquisa e

extensão oferecidas pelo Campi Natal Central, tais como:

tecnologia da informação e comunicação, engenharia civil,

eletromecânica e automação, conservação e energias

renováveis, engenharia de energia, tecnologia e controle

ambiental, engenharia sanitária, entre outras.

As Incubadoras de Empresas do IFCE é uma ação pedagógica

que oferece suporte na transformação de ideias em

oportunidades de negócios inovadores, que atendam ou

induzam demandas do mercado nos mais diversos setores de

atuação. As incubadoras têm como objetivo disseminar a

cultura empreendedora, despertar a criatividade, a inovação, o

espírito empreendedor, disponibilizando consultorias

especializadas, orientação técnica e gerencial, laboratórios

compartilhados e infraestrutura.



IFNMG - Montes Claros IFTM - Uberaba

O nosso laboratório de prototipagem está voltado para

desenvolvimento e fabricação de módulos didáticos inteligentes

para ciências e engenharia. Possui um cunho de prospecção

de recursos para a unidade e um cunho didático de produção

desses módulos para as escolas públicas. Quanto ao

ecossistema que estamos inseridos (Ecossistema do Norte de

Minas Gerais), especificamente falando da cidade de Montes

Claros, ele é forte na área industrial, principalmente no setor

têxtil, com forte setor de serviços, com muitas empresas da

área de saúde (hospitais, faculdades, clínicas, dentre outros) e

agrega muitas instituições de ensino, as quais atendem

inúmeras cidades em seu redor.

O ecossistema do Polo de Inovação do IFTM campus Uberaba

(Unidade Embrapii) tem como área de competência

"Tecnologia de Agronegócio e Indústria de Alimentos". A

sublinha "Sistemas produtivos agroindustriais" tem por objetivo

desenvolver tecnologias aplicadas às espécies vegetais, gerar

produtos e processos inovadores adaptados aos diferentes

arranjos produtivos, por meio do uso de recursos tecnológicos

em práticas racionais e sustentáveis para maximizar a

produtividade, agregar valor e reduzir custos e impactos

ambientais. A sublinha ""Tecnologias sustentáveis aplicadas""

tem o objetivo de desenvolver tecnologias com eficiência

ambiental aplicadas ao setor agroindustrial, bem como

promover o diagnóstico e adequação ambiental em sistemas

agroindustriais.



IFSulDeMinas - Passos

O campus Passos possui um Espaço Maker que é um

laboratório multidisciplinar onde oferece recursos avançados

para desenvolvimento de projetos de inovação nas diversas

áreas do conhecimento. Tem como objetivo difundir e estimular

o uso de ferramentas tecnológicas mais acessíveis no

desenvolvimento de projetos criativos com o mínimo de custo

de produção.

IFSC - Florianópolis e interior

Temos um programa de fomento ao Movimento

Empreendedorismo Júnior (MEJ) ligado a Brasil Jr. e FEJESC.

Atualmente o IFSC possui 23 iniciativas de empreendedorismo

que começam com uma associação de estudantes sob

orientação e podem se configurar como uma empresa júnior ou

uma startup. Essas empresas, desde a fundação, recebem

formação da PROEX e elaboram seus planos de negócios.

Semestralmente, realizamos rodadas de qualificação e

captação de recursos (usando do networking com parceiros

como a ACATE, Centros de Inovação do Governo do Estado,

Empresas dispostas a investir em novas tecnologias e editais

próprios do IFSC ou de agências externas de fomento,

acompanhamento e impulsionamento).



IFSulDeMinas - Poços de Caldas IFES - Vitória e Interior

O Espaço Maker do IFSULDEMINAS - POÇOS de Caldas é

uma ambiente de criação, inovação e prototipagem à

disposição dos alunos e professores dentro do próprio IF.

A Incubadora do Ifes é um ambiente organizacional e

educacional desenvolvido com a finalidade de oferecer

residência temporária e suporte para empreendimentos

inovadores (empresas, start-ups, organizações da sociedade

civil). Ela proporciona empreendedorismo, inovação e

tecnologia aos empreendedores, por meio de diversas

oportunidades de capacitação, uso e compartilhamento de

infraestrutura física, serviços, laboratórios de pesquisa,

mentoria e assessoria gerencial, com vistas em promover

evolução e consolidação do empreendimento com projetos

inovadores para a sociedade



IFSudesteMG - Juiz de Fora UTFPR - Cornélio Procópio

Tal iniciativa se ancora no entendimento de que ações

estratégicas e a inovação constituem elementos centrais para o

desenvolvimento, exigindo o estreitamento da colaboração

entre universidades, instituições de pesquisa e empresas, sem

prejuízo de seus papéis e modos de operação específicos. Seu

método é a colaboração das instituições de ensino e pesquisa

com o poder público, entidades e setores empresariais. Seu

horizonte é a elevação da capacidade e da disposição de

inovar das empresas da região, favorecendo o

desenvolvimento local

Tem como missão apoiar empresas, cujos produtos, processos

ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas

aplicadas, nos quais a tecnologia representa alto valor

agregado.A IUT abriga empresas oriundas da comunidade

interna e externa, contemplando as áreas de atuação da

UTFPR - Câmpus Cornélio Procópio: Engenharia de Software,

Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e

Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,

Engenharia Mecânica, Licenciatura em Matemática, Tecnologia

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



IFRS - Viamão IFPB - João Pessoa

A Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários e

Sustentáveis de Viamão e entorno (ITESS) é um ambiente de

empreendedorismo sediado no Campus Viamão do IFRS

(https://ifrs.edu.br/viamao), localizado dentro do TECNOPUC

Viamão

Com o objetivo estimular a criação e dar suporte ao

desenvolvimento de empreendimentos inovadores de base

tecnológica com princípios de economia solidária e

sustentabilidade, a ITESS dialoga com as características do

município, desenvolvendo habilidades na agricultura,

agroecologia, alimentação saudável, produção e

comercialização de orgânicos e cooperativismo. Para mais

informações sobre o município, indicamos o site do

Observatório de Desenvolvimento Territorial de Viamão e

Entorno.

. A INCUTES é uma incubadora vinculada ao IFPB que destina-

se ao assessoramento e prestação de consultoria aos grupos

produtivos e empreendimentos que desejam trabalhar de forma

coletiva dentro dos princípios da Economia Solidária,

contribuindo para geração de trabalho e renda, para o

desenvolvimento da economia local, para a redução dos níveis

de exclusão social e para a construção de redes solidárias.

Fomenta o desenvolvimento de uma economia em que as

relações acontecem alicerçadas na cooperação, no

fortalecimento do grupo, das comunidades, no trabalho

coletivo, na autogestão, na distribuição da riqueza produzida,

na preservação da natureza e no bem coletivo e individual.

Realiza projetos e programas em atendimento às demandas

das comunidades da cidade e do campo, desenvolvendo

tecnologias sociais e produzindo conhecimentos com a

participação efetiva dos/as atores/atrizes sociais envolvidos,

bem como dos estudantes e servidores.

https://www.google.com/url?q=https://ifrs.edu.br/viamao&sa=D&source=editors&ust=1618604568139000&usg=AFQjCNG-Kmxi0Ed_zv5Ih0MOUncoL7Dzig


IFRJ - Engenheiro Paulo de Frontin IFSudesteMG - São João Del Rey

O objetivo do Silício Fluminense é a qualificação de startups

ligadas ao eixo de informação e comunicação, em especial

jogos digitais, permitindo a participação de empresas externas,

com foco no setor de Tecnologia da Informação, e que atuem

prioritariamente na produção de Jogos Digitais e atividades

relacionadas à economia criativa. A incubadora atuar no

aprimoramento dos aspectos de gestão do negócio e no

estímulo à formação e ao desenvolvimento de empresas

associadas às áreas de Jogos Digitais e tecnologia da

informação, com foco na economia criativa.

"O Campus São João del Rei, possui o Laboratório de inovação

Tecnológica (LIT), desde 2015 atuando no desenvolvimento de

projetos de sistemas embarcados (ESP8266, Arudino,

RaspBerryPi) com a finalidade de criar protótipos e baixo

custo.O laboratório de Inteligência de Mercado que vem

apoiando e incentivando a cultura empreendedora.Além deste

laboratório, em 2020 foi criado o Laboratório Fábrica de Ideias,

cujo o objetivo será em desenvolver um espaço maker, para

capacitação e desenvolvimento de atividades principalmente

relacionado a robótica. "



IFSudesteMG - Rio Pomba IFMA - São Luís

Estamos inseridos em um ecossistema que vem

desenvolvendo diversas atividades voltadas para promoção do

empreendedorismo e inovação.O empreendedorismo vem

sendo incentivado em vários cursos através da disciplina de

empreendedorismo. No departamento Acadêmico de Ciências

Gerenciais, temos os cursos: MBA em gestão empreendedora,

Superior em Administração, Técnico em Administração e

Técnico em vendas nos quais, todos possuem a disciplina de

empreendedorismo onde vem sendo desenvolvidas diversas

atividades como a oficina “mão na massa” onde o aluno tem

que construir algo de valor a partir de elementos isolados e

“show de talentos” que visa conscientizar os alunos e mostrar-

lhes a oportunidade que têm nas mãos para descobrir novas

habilidades.

Desenvolvimento de processos e produtos e transferência de

tecnologias e programas sociais para geração de renda de

forma sustentável e com qualidade de vida.



IFF - Polo de Inovação/ Campos/RJ

O Polo de Inovação Campos dos Goytacazes (PICG) é uma

unidade credenciada para atuar em Tecnologias para Produção

Mais Limpa (P+L), nas subáreas: Eficiência Energética e

Fontes Renováveis de Energia; Redução, Tratamento e

Reaproveitamento de Resíduos; e Uso Racional de Recursos

Hídricos.Para desenvolver tecnologias nestas áreas o PICG

atua de forma interdisciplinar, fazendo uso de suas

competências transversais. Como exemplo de projetos

EMBRAPII do PICG, destacam-se: Rede de Sensores para

Aquicultura de Precisão Robô de Inspeção de Dutos Sistema

de Logística Reversa



Startups e Spin-offs



Atuando com um portfólio diversificado, a Arcano busca

excelência na implementação de novas tecnologias como:

Projetos de automação baseados em IoT (industrial e

residencial), desenvolvimentos de sites, sistemas Web com o

objetivo de alavancar os negócios dos nossos clientes com

uma ótica de vista diferenciada além de fornecer um excelente

serviço de help desk com máquina reserva por até 15 dias para

sua empresa não parar! Além disso, dispomos de consultoria

de compra de máquinas, serviço de avaliação e troca de peças

de computadores, relatórios de BI de vendas e muito mais!

Venha conhecer a nossa empresa. Venha crescer com a gente!

Arcano Sistemas de Tecnologia

Alex Philippe



A B&Z INTERNATIONAL é uma empresa criada com 

bases em experiências sólidas na prestação de serviços

às empresas privadas, experiência que nos proporcionou

o entendimento perfeito das necessidades e expectativas

de nossos clientes.

Bez International

Alexandre Damasceno



Luiz Gustavo Xavier Borges

Congresse.Me

…

A Congresse.me é a primeira e maior plataforma de

congressos e eventos online do Brasil, que facilita a vida dos

organizadores, liberando-os a pensar mais nos conteúdos e

menos na execução de tecnologia e, assim, levar seu

conhecimento e de todos palestrantes envolvidos para qualquer

lugar do mundo. Em 2020 já são mais de 850 mil participantes

em mais de 170 eventos realizados.



Company MOBILIZE

…

Nossa startup Mobilize se sensibilizou com a mobilidade dos

cadeirantes em veículos automotivos e se especializou em

desenvolver um Suporte para transporte de cadeira de rodas

em veículos automotivos com um valor mais acessível,

resolvendo um problema de mobilidade e de estado emocional

para esse publico alvo. Esse produto funciona manualmente e

pode ser montado e desmontado no veiculo.

Aldo Antonio da Silva



Fabiane Araújo

Clubiz

O varejo físico sofre com problemas relacionados à Gestão dos

seus clientes, pois não entende como ele se comporta e tem

dificuldade em capturar informações sobre ele durante o

processo de compra, para qualifica-la e gerar novas compras

no futuro. O objetivo principal é poder oferecer ao

estabelecimento, dados sobre o perfil de compra dos seus

clientes, não só em sua própria empresa, mas também em

outros locais através da captura de informações com o QR

Code do cupom fiscal e no estabelecimento físico e em

compras online, também realizadas pelo app, gerando

cashback para o consumidor final.



ClubMaq

Rodrigo Lima Taveira

Aproximamos a oferta e demanda por máquinas para locação,

profissionais e fornecedores de serviços, peças e acessórios do

setor de máquinas pesadas.



Joao Claudio Dias Araujo

Ethos condominium

Trata-se de um produto desenvolvido dentro da empresa

Tellks Tecnologia para atender a crescente demanda de

soluções tecnológicas para problemas dentro de

condomínios.



GAIA

Patricia Fantinati

Fruto da dissertação de mestrado profissional junto ao

IFFluminense, foi desenvolvido um sistema integrado de

gestão de resíduos - projeto 001 do Pólo de inovação de

Campos dos Goytacazes - para 16 empresas do Distrito

Industrial da Codin



Adriano Rocha

Grupo Perfomance

…

Software de gestão web especialista empresas de educação

que atende as modalidades de ensino infantil, fundamental,

médio, superior e pós-graduação. Também cursos

profissionalizantes e de especialização, tecnológico,

sequenciais, preparatórios de pré-vestibular e ENEM,

concursos públicos e cursos livres.



…

Adriano Rocha

GR TECNOLOGIA

Trata-se de um startup que desenvolve soluções inovadores

em hardware e IOT. Desenvolvemos entre outros produtos o

Smart Capacete, um capacete com sinalização luminosa para

ciclistas. Desenvolvemos também o hand clean, um

dispenser automático para álcool. Ele possui sensor que

detecta a presença da mão e ejeta uma quantidade ideal de

álcool para higienizar as mãos.



Juliano Souza Ribeiro

HOPDROPS

A nossa principal ideia inovadora surgiu a partir do projeto de 

pesquisa aplicada aprovado pela FAPES, intitulado de 

"Otimização do teor de óleos essenciais de diferentes lúpulos

adicionados em cervejas artesanais como método alternativo 

ao dry hopping" que demonstrou ser viável economicamente

e tornou-se o nosso principal produto, denominado

“HopDrops" (traduzindo para o português significa ""gotas de 

lúpulo""), que chega ao mercado para revolucionar o modo de 

aromatizar cervejas artesanais, tornando o processo mais

prático, eficiente e barato para o cervejeiro. 



Inovactive

Cláudia Mara Ribeiro

Somos uma agência jovem e moderna atuando em todo

o Brasil com escritório físico em Muzambinho/MG. 

Temos uma equipe dinâmica e criativa.Nosso objetivo é 

oferecer soluções criativas e modernas aos nossos

clientes!



InvictaWeb

Adolfo Luís de Carvalho

Criamos sites, aplicativos e oferecemos

serviços e assessoria completa no

planejamento de marketing digital para

empresas.



Luis Filipe Veloso Braga

Maker Educação

Maker é uma escola de robótica para crianças e

adolescentes que utiliza como método de

ensino a aprendizagem por experimentação. As

aulas acontecem em um laboratório Maker com

infraestrutura de eletrônica, mecânica e arte e

os alunos tem a oportunidade de trabalhar em

equipe e desenvolver habilidades da indústria

4.0.



Mobfix

Jonathan Richard

O Mobfix é um marketplace de serviços de higiene e estética

automotiva, onde o motorista pode agendar um serviço, em

menos de 2 minutos, sem sair de casa ou do trabalho.

Dispensando filas de espera e a necessidade de locomoção até

o lava rápido. Pelo app é possível escolher o melhor dia e

horário, e solicitar a busca do seu veículo.



THAMARA DE OLIVEIRA FERRAZ

…

O Brasil é 4º (quarto) mercado consumidor de Higiene pessoal,

perfumaria e cosméticos (HPPC) per capita do mundo com

movimentação de US$ 30 bilhões de dólares em 2018. O

MOVIMENTO VERDE é uma tendência pela busca por um estilo

de vida mais saudável e pela crescente preocupação com a

sustentabilidade e o futuro do planeta. Nesse contexto vamos

produzir água micelar para limpeza facial, demaquilante,

esfoliante facial e serum com processos nanotecnologicos e

minimalista nos seus ingredientes. Os produtos propostos são

cosméticos que apresentam na sua composição ingredientes

exclusivamente de origem vegetal.

FLOMI



NEOB

Jonathan Richard

…

Com a utilização da IOT (internet of Things) implantamos leituras

remotas de água e gás em tempo real para condomínios

comerciais e residenciais, promovendo rateio justo entre

consumidores, detecção de vazamentos, economia de água. O

controle de água e gás produz um consumo sustentável destes

recursos.



Dener Guedes Mendonça

Palavras Indígenas

… …

O projeto "Palavras Indígenas” auxilia colaborativamente na

organização da escrita, da imagem e do som (pronúncia) de

palavras indígenas. O sistema permite ao usuário aprender

línguas indígenas à medida que as cataloga. A relevância da

ferramenta está em armazenar o vocabulário indígena e na

possibilidade de ser utilizada em atividades escolares sejam elas

de alfabetização, aulas de língua e cultura indígena, para

inclusão digital de indígenas e muitas outras possibilidades para

o qual o sistema possa ser utilizado.



Deuzanira Lima dos Santos

Plataforma 321GO!

…

A 321GO! é uma empresa cujo produto principal é plataforma

digital voltada a oferecer às Startups, enquadradas como

Empresas de Base Tecnológica (EBT), um diagnóstico

instantâneo, assertivo e de baixo custo sobre sua liberdade

econômica de operar no mercado nacional e em mais 150 países

no mundo, assegurando se as Startups/EBT poderão vender

seus produtos em determinado país sem infringir direitos de

propriedade intelectual, especificamente patentes.



PediuFarma

Guilherme Pedra

…

Ajudar as pessoas é o objetivo principal da PediuFarma

App, através de um aplicativo que busca preços das

farmácias, com comodidade e privacidade.



Antônia Neidilê Ribeiro Munhoz

Porã Alimentos

Desenvolvendo produtos naturais funcionais (alimentos

e cosméticos) a base de óleo essencial de plantas

amazônicas, extraindo os princípios ativos majoritário

como funcionalidade e aplicabilidade para tratamento de

Doenças Crônicas como Câncer e Diabetes.



Polimex Bioplásticos

Luan Campos

A Polimex é uma startup de base tecnológica que

desenvolve novos materiais bioplásticos 100%

renováveis e biodegradáveis, utilizando resíduos típicos

da agroindústria brasileira. Somos uma startup criada

por estudantes do curso de Processos Químicos do IFRJ

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Rio de Janeiro), com o qual temos parceria técnico-

científica firmada através de acordo de cooperação

técnica assinado com a agência de inovação.



Jean Rosa Manhães

Prysma Solutions

Empresa que desenvolve conteúdo

e soluções digitais, recentemente

aderindo como serviço, o marketing

digital.



ProfitUp

Ualas Barreto Rohrer

Foi gravado uma breve 

apresentação em vídeo para a 

organização: 

https://youtu.be/EzKpZkHMi8k

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/EzKpZkHMi8k&sa=D&source=editors&ust=1618607916600000&usg=AFQjCNEjMnrbiGVNNvdDvCmxrGdHObJmSA


Ewerton Cardoso Silva

Quiz Class

…

O Quiz Class é uma ferramenta web de criação de quizes com

correção automatizada, nivelamentos e captação de leads;

onde profissionais da educação ou de marketing que, por meio

de um editor simples, dá a liberdade para criar e configurar

testes com recursos de áudio, vídeo, imagens e

reconhecimento de voz para avaliar seus alunos/usuários. A

partir dos quizes criados, podem ser gerados nivelamentos

automatizados (em tempo real, sem intervenção e alocação de

um profissional) identificando em qual turma melhor alocar os

alunos. O Quiz Class pode ser utilizada de forma integrada ao

site/sistema de terceiros ou dentro da própria plataforma.



…

Geovani Azevedo

VALE MUITO MAIS

O super App do Vale Muito Mais é uma proposta de

conexão de qualquer local físico com as pessoas. Seja

um ponto turístico ou estabelecimento comercial estão no

App com cadastros, ofertas e informações

geolocalizadas. O usuário do App, fica conectado e pode

fazer buscas interativas e geolocalizadas de qualquer

local.



Alexandre Azeredo e Alber Neto

Skiuhub

Skiuhub é um marketplace de cursos presenciais e

online ao vivo e também uma rede profissional de

instrutores de habilidades



Glauber Adenir soares preto

VINHAGO

A “VINHAGO” surgiu com o objetivo de melhorar a

comunicação entre todos os elos da cadeia produtiva, dando

ênfase no primeiro momento a mão de obra, devido ao seu

alto, e a escassez de profissionais experientes que prestam

serviços em campo.



Kíssila Santos

WEPI

Somos uma agência digital de serviços de propriedade

intelectual que atende a todo o país com serviços diversos

relacionados à proteção de ativos intangíveis, tais como,

registro de marcas, depósito de patentes, desenho

industrial, registro de softwares, assessoria sobre a LGPD

para empresas, direitos autorais e direito digital. Além

disso, formamos parceria com diversos profissionais

experientes que prestam serviços, desde o design de

produtos e serviços até o acompanhamento jurídico de

processos das empresas que são nossos clientes.



DYAGNOSYS

Carlos Vitor Calvi

Desenvolvermos soluções com Inteligência Artificial,

esse é o nosso foco..
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Depoimentos

O programa de incubação cruzada trouxe para a Arcano oportunidades de 

aprendizado e crescimento através de parcerias, mentorias e trocas de 

conhecimento que dificilmente encontraríamos em outro lugar. Tenho um 

imenso orgulho de poder participar, até porque, ser um ex-aluno da rede 

federal já é contar com excelência no ensino e agora o apoio para 

empreender e inovar através do programa de incubação cruzada foi 

maravilhoso. De fato foi uma experiência fantástica.                                   

Espero estar presente no Programa de Incubação 2022! Contém comigo!                                            

Att.                                                                                                                         

Alex Philippe                                                                                                                

CEO.                                                                                                                            

Arcano Projetos de Tecnologia



Depoimentos

O programa de incubação cruzada foi muito produtivo para nós da 

PediuFarma, houve desenvolvimento de conhecimentos e uma criação de 

uma rede de contatos muito produtiva. Os contatos feitos no início do 

programa são cultivados até hoje e a possibilidade de gerar parcerias cada 

vez mais próxima.                                                                                          

Esperamos poder participar de mais programas como esse.

Att.                                                                                                                

Guilherme Pedra                                                                                                  

CEO.

PediuFarma



Depoimentos

A Incubação Cruzada foi muito importante para o Quiz Class no sentido de 

nos oportunizar a troca de experiências com outras startups da Rede 

Federal  que estão no mesmo caminho que o nosso e oportunizou a 

participação em evento com investidores internacionais.  Somos gratos aos 

idealizadores e ao apoio que nos proporcionou.

Att.                                                                                                                

Ewerton Cardoso                                                                                                

CEO.

Quiz Class


