INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - CONCURSO Nº 001/2020 – DIGITAL.br

REQUERENTE: Proposta: Pro - Campina Digital.
Unidade Operacional Executora: SEBRAE - Serviços de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba SEBRAE/PB.

QUESTÃO:
Desclassificação pelo seguinte motivo exposto no MEMO UTD Nº 17/2020
de 27 de agosto de 2020: “Observou-se que não foram acrescentados
documentos que demonstrem a experiência prévia de, pelo menos 1 (um)
participante da rede, em projetos de similar complexidade ao apresentado.
Essa é uma exigência de elegibilidade prevista no item 6.3.2 do edital, em
seu critério 7 “experiência prévia”.”

JUSTIFICATIVA/SOLICITAÇÃO:
Referente ao item 6.3.2 do edital Nº 001/2020 – DIGITAL.br,
especificamente sobre o critério 7 “experiência prévia”, pedimos
reconsideração ao resultado, ao mesmo tempo em que solicitamos a
análise das duas declarações anexas a este recurso, para comprovação
de elegibilidade conforme experiência na execução de projetos de natureza
semelhante, de duas instituições partícipes da submissão da proposta “Pro –
Campina Digital”, quais sejam: SEBRAE - Serviços de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas da Paraíba - SEBRAE/PB e a Fundação Parque
Tecnológico da Paraíba.

Campina Grande – Paraíba, 03 de agosto de 2020.

_______________________________
João Alberto Miranda Leite
Representante da Unidade Operacional Executora

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA
O SEBRAE/PB – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
do Paraíba, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída
sob a forma de serviço social autônomo, com sede na Av. Maranhão, 983 –
Bairro dos Estados – João Pessoa - PB, inscrito no CNPJ/MF n.º
09.139.551/0001-05,
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma
entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento
sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas – aqueles com
faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.
Atendendo cerca 167 mil pessoas físicas e jurídicas e 31.126 mil negócios na
Paraíba em 2019, os 18 locais de atendimento - entre Agências Regionais e PAS
(Ponto de atendimento Sebrae) - atuam com foco no fortalecimento do
empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia
- por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de
capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras
e rodadas de negócios.
As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde o empreendedor que
pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão
consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado.
O modelo organizacional do Sebrae Paraíba baseia-se nos fundamentos da
gestão federativa, sendo órgãos, unidades que se inter-relacionam e se
interdependem. Entenda um pouco mais a estrutura interna do Sebrae:
Diretoria
É composta por três diretores que respondem pela execução de estratégia de
atuação do Sebrae na Paraíba. Depois do CDE, a diretoria é o órgão com maior
poder de decisão do Estado. É composto por um Diretor Superintendente, um
Diretor de Administração e Finanças e um Diretor Técnico.
Unidades Estaduais
Ao todo, são 13 unidades estaduais que discutem, constroem e monitoram a
execução das ações no Estado alinhadas à diretoria e ao mapa estratégico da
instituição. Todas ficam em João Pessoa e possuem diálogo direto com as
agências regionais.
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Agências
Atualmente são 11 agências de Desenvolvimento, distribuídas nas quatro macro
regiões da Paraíba – Cidade de João Pessoa duas Agencias, e uma em cada
cidade: Campina Grande, Guarabira, Araruna, Monteiro, Patos, Itaporanga,
Pombal, Sousa e Cajazeiras.
Documentos:
1- Estatuto;
2- CNPJ;
3- Regimento Interno;
4- Atas de posse da Diretoria.
Capacidade Técnica de Execução de Projetos de Desenvolvimento
Empresarial e Territorial.
Remonta a 2003 o apoio a MPEs de tecnologia e Soluções em TI, quando o
Sebrae-PB em parceria com a APEX-Brasil – Agencia de Promoção da
Exportações e Investimentos, promoveu pioneiro Projeto com ativas ações de
Acesso a Mercados Internacionais e forte participação em Exposições
Internacionais e Feiras especializadas em países da Europa e nos EUA.
Desde então, o Sebrae-PB acumula longa história de apoio a Projetos de
Inovação e Desenvolvimento de Startups nas áreas de construção de soluções
de Tecnologias da Informação, softwares de automação para empresas
agrícolas, de comércio e serviços, incluindo os de saúde, games e aplicativos
para smartphones.
Sucederam-se projetos de desenvolvimento de MPEs desse segmento, cujos
produtos e soluções estão incorporados às atividades de empresas de comércio
e serviços da Paraíba e do Brasil. As soluções desenvolvidas e os resultados
alcançados têm conquistado o reconhecimento de Instituições especializadas,
entre outras formas, por meio de premiações. Como por exemplo, o Startups
Awards 2018, promovido pela ABStartups, quando o Sebrae-PB foi premiado
na categoria Corporate e em 2019, na Chamada de Ideias BRAFIP (Plataforma
Brasileira de Tecnologias), em que 03 primeiros lugares foram arrebatados para
Startups de Campina Grande.
Tais ideias e soluções, incorporam IoT, IA ou Realidade Aumentada e buscam
criar condições de competitividade para micro e pequenas empresas, por meio
da redução de custos operacionais e implantação de transformação digital. O
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conjunto de empresas integra um ecossistema capaz de atuar em rede e
proporcionar a construção de soluções escaláveis.
Relação de Projetos dos anos 2018 a 2020:
Projetos e Atividades de Atendimento
2018
Iniciativa
Alimentação Fora do Lar - ARJP
Alimentação Fora do Lar - ARPA
AquiParaíba
Bovinocultura Leiteira no Sertão Paraibano
Cadeia Produtiva da Ovinocultura de Corte - ARGB
Cadeia Produtiva de Eventos A.R.C.G
Cadeia Produtiva do Calçado da Paraíba
Comércio de Material de Construção ARJP
Comércio Varejista da Moda - ARCG
Cooperativismo Financeiro para Pequenos
Negócios - PB
Destinos Turísticos Inteligentes - ARGB
Economia Criativa - ARJP
Educação Empreendedora - PB
EP - Moinho Dias Branco
Indústria da Construção Civil - ARCG
Indústria da Construção Civil - ARJP
Indústria Têxtil - Sertão Paraibano
Inovação nos Pequenos Negócios - PB
Negócio Certo Rural - PB
PB - Atendimento Regional - Araruna
PB - Atendimento Regional - Cajazeiras
PB - Atendimento Regional - Campina Grande
PB - Atendimento Regional - Guarabira
PB - Atendimento Regional - Itaporanga
PB - Atendimento Regional - João Pessoa
PB - Atendimento Regional - Litoral Sul
PB - Atendimento Regional - Monteiro
PB - Atendimento Regional - Patos

Previsto
726.436
378.831
557.227
1.553.323
658.245
623.341
801.642
649.000
276.092
114.628
511.964
735.520
680.830
110.935
460.989
563.915
385.000
787.799
475.688
632.967
1.287.024
3.208.769
670.185
636.747
4.619.607
1.855.714
1.005.492
1.918.746
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PB - Atendimento Regional - Pombal
PB - Atendimento Regional - Sousa
PB - Atendimento Remoto
PB - Integração do Atendimento
Semana Nacional do Crédito 2018
Sertão Empreendedor PB
Serviços de Saúde - ARCG
Start Paraíba - Tecnologias Inovadoras
Turismo de Experiência
Total

1.027.567
1.082.296
377.718
814.286
120.000
1.496.497
486.204
500.000
342.300
33.133.524

Iniciativa
Alimentação Fora do Lar - ARJP
Alimentação Fora do Lar - ARPA
AquiParaíba
Bovinocultura Leiteira no Sertão Paraibano
Cadeia Produtiva da Ovinocultura de Corte - ARGB
Cadeia Produtiva de Eventos A.R.C.G
Cadeia Produtiva do Calçado da Paraíba
Comércio Varejista da Moda - ARCG
Cooperativismo Financeiro para Pequenos
Negócios - PB
Destinos Turísticos Inteligentes - ARGB
Economia Criativa - ARJP
Indústria da Construção Civil - ARCG
Indústria da Construção Civil - ARJP
Indústria Textil do Sertão Paraíbano
Inovação nos Pequenos Negócios - PB
INVESTE TURISMO - PARAÍBA - Costa das
Piscinas
Negócios Digitais - Startups
PB - Atendimento Presencial - ARAR
PB - Atendimento Presencial - ARCA
PB - Atendimento Presencial - ARCG
PB - Atendimento Presencial - ARCG Agronegócios

Previsto
173.913
138.980
351.575
1.318.526
471.796
330.562
1.700.975
99.180

2019

167.417
323.514
1.130.660
435.245
342.383
225.151
465.194
1.017.000
730.000
532.645
1.236.823
3.118.925
866.933
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PB - Atendimento Presencial - ARCG - Comércio e
Serviços
PB - Atendimento Presencial - ARCG - Indústria
PB - Atendimento Presencial - ARGB
PB - Atendimento Presencial - ARGB Agronegócios
PB - Atendimento Presencial - ARIT
PB - Atendimento Presencial - ARJP
PB - Atendimento Presencial - ARJP Agronegócios
PB - Atendimento Presencial - ARJP - Comércio e
Serviços
PB - Atendimento Presencial - ARJP - Indústria
PB - Atendimento Presencial - ARMO
PB - Atendimento Presencial - ARPA
PB - Atendimento Presencial - ARPA Agronegócios
PB - Atendimento Presencial - ARPA - Comércio e
Serviços
PB - Atendimento Presencial - ARPO
PB - Atendimento Presencial - ARSL
PB - Atendimento Presencial - ARSL - Comércio e
Serviços
PB - Atendimento Presencial - ARSO
PB - Atendimento Remoto
PB - Educação Empreendedora - PNEE
Programa Agronordeste- PB
Projeto Regional Nordeste da Cadeia de Valor da
Economia Criativa PB de Atendimento - AT
Serviços de Saúde - ARCG
Total

902.556
371.640
695.312
191.760
930.665
3.635.556
304.173
2.332.636
532.758
1.211.819
1.246.068
114.789
830.833
1.114.646
1.694.738
467.400
935.780
483.010
568.362
50.000
793.500
218.234
34.803.632

2020
Iniciativa
Aquicultura - PB
Cadeia Produtiva do Calçado da Paraíba

Previsto
300.000
419.466
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Desenvolvimento Territorial no Sertão Paraibano Serviços de Saúde
PB - Atendimento Remoto 2020
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARAR
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARCA
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARCG
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARGB
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARIT
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARMO
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARPA
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARPO
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARSL
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - ARSO
PB - Atendimento Territorial - Educação
Empreendedora - CEE
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARAR
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARCA
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARCG
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARGB
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARIT
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARJP

300.000
554.842
60.961
100.026
180.022
110.583
32.347
59.788
109.411
54.243
299.915
97.145
495.535
297.038
658.614
3.320.101
728.970
498.287
3.377.503
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PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARMO
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARPA
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARPO
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARSL
PB - Atendimento Territorial - Orientação
Empresarial - ARSO
PB - Brasil + Empreendedor
PB - Empreendedor de Futuro
PB - SEBRAE + Finanças
PB STARTUP WAY
Programa Agronordeste- PB
Projeto Regional Nordeste da Cadeia de Valor da
Economia Criativa PB de Atendimento - AT
Total

593.626
1.224.984
753.192
1.014.522
1.114.589
100.000
520.001
110.000
420.000
2.545.684
548.745
21.000.140

O Sebrae Paraíba, vem desenvolvendo suas atividades dentro das normas
e objetivos propostos, sendo inquestionável sua reputação ética e
profissional, e possuindo capacidade técnica e experiência em projetos
voltados ao apoio ao desenvolvimento territorial do setor produtivo
Paraibano e a transformação digital.
João Pessoa, 02 de Setembro de 2020.

Luiz Alberto Gonçalves de Amorim
Diretro Tecnico
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Fones: (83) 2101-9020 /2101-9025
Fax: (83)2101-9023
E-mail:paqtc@paqtc.org.br
www.paqtc.org.br

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA

A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – PAQTCPB é uma entidade de direito
privado sem fins lucrativos, conforme o art. 44, III combinado com o art. 62 e seguintes da Lei nº
10.406/2002 (Código Civil), estabelecida na Rua Emiliano Rosendo Silva, 115 – Bodocongó – Campina
Grande -PB, inscrita no CNPJ sob o nº 09.261.843/0001-16.
Criada em 1984, entre os quatro primeiros parques tecnológicos do país, a Fundação Parque
Tecnológico da Paraíba é uma instituição voltada para o avanço científico, tecnológico e a promoção do
empreendedorismo inovador na Paraíba. É promovendo a articulação entre parceiros, entre as várias
cadeias do conhecimento e as atividades produtivas, que a instituição tem buscado novas formas de
atrair e fixar competências no Estado.
A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba completa em 2020 36 anos de existência, tendo
funcionado regularmente desde 21 de dezembro de 1984, desenvolvendo suas atividades dentro das
normas e objetivos propostos, sendo inquestionável sua reputação ética e profissional.
Com finalidade posta no Capítulo III, Art. 8º de seu Estatuto:
“Capitulo III
DA FINALIDADE
Art. 8º Constituem finalidades básicas da Fundação
PAQTCPB, promover e apoiar, em todas as áreas do
conhecimento, a inovação tecnológica; projetos de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico,
tecnológico, estímulo a inovação, econômico, social, ambiental,
histórico e cultural; a capacitação e transferência de tecnologia;
a incubação de empresas, através da Incubadora Tenológica de
Empreendimentos Inovadores de Campina Grande (ITCG) e
outras incubadoras associadas, prestação de gestão
administrativa e financeira, técnico, científico, tecnológico, social
ecultural.”
A Fundação PaqTcPB tem como uma de suas atribuições o fomento ao desenvolvimento do
ecossistema de inovação Paraibano; assim como o auxílio a projetos de ensino, pesquisa e extensão,
de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições, sendo uma de
suas funções dar suporte administrativo e finalístico aos projetos institucionais.
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Registrada e credenciada como Fundação Apoio, nos Termos da Lei 8.958/94, visa dar suporte
primordialmente ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando
condições mais propícias para que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o
ambienteexterno.
Neste sentido, consagrando as diversas parcerias existentes, com projetos de excelência já
executados, aponta-se a consecução e a implantação do CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TELMO ARAÚJO – CITTA. Inaugurado no dia 09 de outubro de 2013, o Centro de Inovação e
Tecnologia Telmo Araújo - CITTA - foi criado com a missão de dinamizar e fomentar a inovação na
Paraíba e na região Nordeste. Sediado na cidade de Campina Grande - PB, que é reconhecida
internacionalmente como um dos polos tecnológicos na produção de conhecimento no país, graças a
sua rede de centros de formação técnica e universidades, que está em constante expansão, contando
com diversos cursos que são referência na área de inovação e produção tecnológica.
Faz-se extremamente importante ressaltar a vanguarda da Fundação, bem como de suas
instituições Parceiras, como por exemplo a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), através
do credenciamento do Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI), como uma das cinco
primeiras Unidades EMBRAPII.
O modelo de operação da EMBRAPII foi concebido para induzir a cooperação
entreinstituições de pesquisa científica e tecnológica e empresas industriais, explorando a sinergia
entre ambas e estimulando a transferência de conhecimentos e a busca de soluções tecnológicas. A
premissa é de que essa aproximação poderá dar uma importante contribuição para o aumento da
intensidade tecnológica e da capacidade de inovação da indústria brasileira. As Unidades EMBRAPII
são constituídas a partir de competências específicas das instituições de pesquisa científica e
tecnológica, públicas ou privadas sem fins lucrativos, com experiência comprovada no desenvolvimento
de projetos de inovação em parceria com empresas do setor industrial.
O Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI) da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG) possui diversas outras áreas de pesquisa e desenvolvimento, inclusive com
cooperação com a indústria, incluindo Instrumentação Eletrônica, Acionamento de Máquinas,
Gerenciamento de Energia, Redes de Sensores Sem Fio, Computação Quântica, Tecnologia da
Informação dirigida a Negócios, Microeletrônica, Sistemas Elétricos, Robótica, dentre muitas outras,
mas, para o credenciamento EMBRAPII, escolheu a área de competência “Software e Automação” e
suas subáreas (“Software”, “Automação”) baseada em três fatores primordiais para uma entidade
que prestará serviços e desenvolverá produtos para aindústria:
i)
grande e comprovada experiência em projetos com a indústria dentro dassubáreas;
ii)
maior integração técnica e tecnológica entre as subáreas dentro dos projetos e
serviços historicamente executados;e
iii)
maior integração entre os pesquisadores especialistas de cada subárea em grande
parte dos projetos historicamenteexecutados.
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Ademais, a fundação possui internamente a INCUBADORA TECNOLÓGICA DE
EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS E INOVADORES – ITCG, gerida pelo seu Regimento Interno instituído
pelo Programa de Incubação de Empresas da FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – PaqTcPB
e representada legalmente por esta, é credenciada no Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI, nos
termos da Resolução CATI nº 44 de 26 de setembro de2018.

Com mais de 20 anos de existência, a ITCG é pioneira e reconhecida em todo o país pelas
suas iniciativas na promoção ao empreendedorismo inovador. Desde sua criação, a Fundação
PaqTcPB já experimentava o desafio de gerenciar um arranjo institucional centrado na diversidade, que
bem articulado viria a ser fundamental para o sucesso de seus projetos de promoção ao
empreendedorismo inovador local e nacional. Nos últimos anos, a Fundação PaqTcPB teve a
oportunidade de gerenciar projetos com participação de empresas incubadas do Estado da Paraíba e
de outros Estados do Brasil, atuando de forma decisiva nas ações de promoção ao empreendedorismo
inovador em redes. Confirmando seu compromisso com ações de governança, vem implementando
ações de gestão da qualidade e boas práticas como meios para alcançar a excelência, e como
resultado a incubadora conquistou no final do ano de 2019 a certificação CERNE 2, pelaANPROTEC.
Os resultados alcançados pela ITCG/PAQTCPB até os dias atuais, considerando a sua
localização geográfica, demonstram a sua vocação; o seu posicionamento no cenário brasileiro, o apoio
no surgimento e crescimento de outras Incubadoras no Estado; forte interação com o Pólo Tecnológico
de Bodocongó (cerca de 50 empresas em operação, presença de empresas âncoras do setor de TIC,
projetos de P&D de referência envolvendo grupos de excelência da Universidade Federal de Campina
Grande e parceiros, serviços de suporte e tecnológicos disponíveis, infraestrutura em expansão, gestão
inovadora, etc.), em Campina Grande; apoio a uma centena de empresas nascentes, sediadas em
quatro Estados do NE (CE, RN, PB e AL), através do Programa PRIME/FINEP; fortalecimento do
empreendedorismo inovador no seu entorno, atuando em iniciativas conjuntas com as IFES (UFCG,
UFPB, IFPB) e ICTs (UEPB, EMBRAPA, INSA) na captação de spinoffs; com o Sistema FIEP e o
SEBRAE na melhoria da capacidadeinovativa das empresas existentes; com os agentes de fomento e
outros parceiros na captação de investidores privados; e com os Governos na identificação de
alternativas para melhoria da infraestrutura logística e de acesso, e dos incentivos de agente operacional
através do Programa PRIME.
A Fundação PaqTcPB e outros parceiros locais vêm fortalecendo o apoio aos
empreendimentos de base tecnológica, apresentando ainda programas com incentivos aos segmentos
de negócios com impacto no desenvolvimento local (a exemplo do setor agroindustrial e dos negócios
baseados na produção de artefatos artesanais). Esta ação, em parceria com o SEBRAE/PB, contribuiu
para a geração de outras incubadoras no Estado, que vem contribuindo para o desenvolvimento de
empresas agroindustriais e artesanais em comunidades rurais do Semiárido paraibano.
A Diretoria da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba mantém-se imbuída de seu propósito
de que a Fundação PaqTcPB desenvolva suas atividades dentro das normas e objetivos propostos, na
égide de manter inquestionável sua reputação ética e profissional, envidando todos osesforços no
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espírito de colaborar para com a essência de sua missão, em cumprimento de seu papel e reiterando
seu propósito protetivo e colaborativo para com as instituições parceiras.
Desta feita, a FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – PAQTCPB, inscrita no CNPJ sob o
n.º 09.261.843/0001-16, sediada à Rua Emiliano Rosendo Silva, 115, CEP 58.431-000, Bodocongó –
Campina Grande – PB, é entidade privada, sem fins lucrativos, de caráter científico, que
estatutariamente tem por finalidade a promoção e apoio a inovação tecnológica; projetos de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, social e cultural; a
capacitação e a transferência tecnológica; a incubação de empresas; a prestação de serviços técnico –
administrativo, científico, tecnológico, social e cultural, criada em 21 de dezembro de 1984, e que tem
seu funcionamento regular desde 13 de março de 1985, desenvolvendo suas atividades dentro das
normas e objetivos propostos, sendo inquestionável sua reputação ética e profissional, e
POSSUINDOCAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA EM PROJETOS VOLTADOS AO AUXÍLIO
DO SETOR PRODUTIVO BRASILEIRO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.
Campina Grande - PB, 31 de agosto de 2020.

____________________________________
José Nilton Silva
Diretor Geral da Fundação PaqTcPB
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FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA (PAQTCPB)

A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – PAQTCPB é uma
entidade de direito privado sem fins lucrativos, conforme o art. 44, III combinado com o art.
62 e seguintes da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), estabelecida na Rua Emiliano Rosendo
Silva, 115 – Bodocongó – Campina Grande -PB, inscrita no CNPJ sob o nº
09.261.843/0001-16.
Criada em 1984, entre os quatro primeiros parques tecnológicos do país, a Fundação
Parque Tecnológico da Paraíba é uma instituição sem fins lucrativos voltada para o avanço
científico, tecnológico e a promoção do empreendedorismo inovador na Paraíba. É
promovendo a articulação entre parceiros, entre as várias cadeias do conhecimento e as
atividades produtivas que a instituição tem buscado novas formas de atrair e fixar
competências no Estado.
A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, completou em 2019, 35 anos de
existência, tendo funcionado regularmente desde 21 de dezembro de 1984, desenvolvendo
suas atividades dentro das normas e objetivos propostos, sendo inquestionável sua
reputação ética e profissional.
Com finalidade posta no Capítulo III, Art. 8º de seu Estatuto:
“Capitulo III
DA FINALIDADE
Art. 8º Constituem finalidades básicas da Fundação
PAQTCPB, promover e apoiar, em todas as áreas do
conhecimento, a inovação tecnológica; projetos de
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico, tecnológico, estímulo a inovação,
econômico, social, ambiental, histórico e cultural; a
capacitação e transferência de tecnologia; a incubação de
empresas, através da Incubadora Tecnológica de
Empreendimentos Inovadores de Campina Grande (ITCG)
e outras incubadoras associadas, prestação de gestão
administrativa e financeira, técnico, científico, tecnológico,
social e cultural.”

A Fundação PaqTcPB tem como uma de suas atribuições, o fomento ao
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições, sendo uma de suas
funções dar suporte administrativo e finalístico aos projetos institucionais.
Registrada e credenciada como Fundação Apoio, nos Termos da Lei 8.958/94, visa
dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico de interesse das instituições apoiadas e, primordialmente, ao
desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições
mais propícias para que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente
externo.
A Fundação PaqTcPB é a Fundação de Apoio à UFCG, credenciada sob a
Portaria Conjunta nº 57, de 17 de novembro de 2017, à UFPB, autorizada junto à
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, nos termos da Lei nº 8.958/94, sob a Portaria Conjunta nº 47, de 08 de abril de
2019, ao INSA sob a Portaria Conjunta nº 21, de 18 de março de 2020, à Embrapa sob a
Portaria Conjunta nº 28, de 18 de março de 2020, ao IFBA sob a Portaria Conjunta nº 109,
de 19 de novembro de 2019 e ao HFA sob a Portaria Conjunta nº 53, de 22 de abril de
2020.
Neste sentido, consagrando as inúmeras parcerias já existentes, com Projetos já
executados, a Exemplo da Criação do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde –
NUTES – Objeto de Convênio FINEP 01.08.0612.00 (Encomenda Vertical de Projeto de
Pesquisa), do Projeto Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa da UEPB - Convênio FINEP
01.08.0620.00 (CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008), do
Programa de Ampliação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa da UEPB Convênio FINEP 01.12.0501.00 (CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA PROINFRA - 01/2011), do Programa de Ampliação e Modernização da Infraestrutura de
Pesquisa da UEPB - Convênio FINEP 01.13.0466.00 (CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013), dentre outros, em reunião ordinária, em 30 de novembro
de
2015,
o
CONSUNI
da
UEPB
homologou
a
Resolução
(RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0141/2015) que Autoriza a Fundação PaqTcPB como
Fundação de APOIO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA.
O Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde – NUTES da Universidade Estadual
da Paraíba - UEPB celebrou com o Ministério da Saúde os Termos de Compromisso nº
44/2013 e 45/2013 para o investimento, o desenvolvimento, a aquisição e a transferência de
tecnologia dos produtos para a saúde. A primeira PDP de Equipamentos para Saúde nos
país. Os Termos de compromisso têm por objetivo estabelecer os meios e os parâmetros
através dos quais o NUTES/ UEPB colaboraria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) no desenvolvimento de
conhecimentos tecnológicos de produtos para a saúde, na apropriação dos resultados em

favor do interesse púbico, e na estipulação de procedimentos a serem empregados por si e
por terceiros, participantes da cadeia produtiva de conhecimentos e tecnologias conforme
especificadas nas notas técnicas pertinentes a cada produto.
O Termo de Compromisso nº 44/2013 é referente ao produto MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO, conforme especificações da Nota Técnica421/2013/DECIIS/ SCTIE/
MS de 09 de dezembro de 2013. E o Termo nº 45/2013 é referente ao produto
DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR, Nota Técnica nº 422/2013/DECIIS/ SCTIE/ MS de 09
de dezembro de 2013, elaboradas com base no Projeto Executivo SIPAR nº
25000218097/2013-69 de 28 de novembro de 2013. Ambos produtos estratégicos para o
SUS, conforme PRT MS/GM 2531/2014.
A PDP se encontra na fase III, ano 1, na qual, por meio de celebração do contrato de
aquisição do produto estratégico entre o Ministério da Saúde e a instituição pública há
fornecimento dos produtos objeto da PDP ao MS pela referida instituição.
Com fulcro no dispositivo legal, o NUTES/ UEPB indicou a Fundação Parque
Tecnológico da Paraíba, enquanto sua Fundação de Apoio, para receber os recursos e
direitos provenientes no Ministério da Saúde atinentes a PDP.
A exemplo do supracitado NUTES, outros grandes Laboratórios têm parcerias com
a Fundação PaqTcPB, tendo nesta Apoio para viabilização de seus projetos de pesquisa,
ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, como o
Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste –
CERTBIO_UFCG, o VIRTUS que é Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em
Tecnologia da Informação, Comunicação e Automação – um órgão suplementar da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) vinculado ao Centro de Engenharia
Elétrica e Informática (CEEI); o Laboratório de Sistemas Embarcados e Computação
Pervasiva_Embedded/ UFCG têm executado com ênfase e sucesso projetos de
cooperação técnico-científica com grandes empresas, sempre com foco voltado à área de
atuação do laboratório, com altíssimo nível técnico respaldado pela competência de
docentes dos cursos de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação da UFCG, dentre
outros, sejam da Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Estadual da
Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba, além do Instituto Nacional do Semiárido.
Faz-se extremamente importante ressaltar a vanguarda da Fundação, bem como de
suas instituições Parceiras.
Neste sentido, aponta-se a consecução e a implantação do CENTRO DE
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TELMO ARAÚJO – CITTA. Inaugurado no dia 09 de outubro
de 2013, o Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo - CITTA - foi criado com a missão
de dinamizar e fomentar a inovação na Paraíba e na região Nordeste. Sediado na cidade
de Campina Grande - PB, que é reconhecida internacionalmente como um dos polos

tecnológicos na produção de conhecimento no país, graças a sua rede de centros de
formação técnica e universidades, que está em constante expansão, contando com
diversos cursos que são referência na área de inovação e produção tecnológica.
Assim como, o credenciamento do Centro de Engenharia Elétrica e Informática
(CEEI) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) como uma das cinco
primeiras Unidades EMBRAPII.
O modelo de operação da EMBRAPII foi concebido para induzir a cooperação entre
instituições de pesquisa científica e tecnológica e empresas industriais, explorando a
sinergia entre ambas e estimulando a transferência de conhecimentos e a busca de
soluções tecnológicas. A premissa é de que essa aproximação poderá dar uma importante
contribuição para o aumento da intensidade tecnológica e da capacidade de inovação da
indústria brasileira. As Unidades EMBRAPII são constituídas a partir de competências
específicas das instituições de pesquisa científica e tecnológica, públicas ou privadas sem
fins lucrativos, com experiência comprovada no desenvolvimento de projetos de inovação
em parceria com empresas do setor industrial.
O Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI) da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) possui diversas outras áreas de pesquisa e desenvolvimento,
inclusive com cooperação com a indústria, incluindo Instrumentação Eletrônica,
Acionamento de Máquinas, Gerenciamento de Energia, Redes de Sensores Sem Fio,
Computação Quântica, Tecnologia da Informação dirigida a Negócios, Microeletrônica,
Sistemas Elétricos, Robótica, dentre muitas outras, mas, para o credenciamento
EMBRAPII, escolheu a área de competência “Software e Automação” e suas subáreas
(“Software”, “Automação”) baseada em três fatores primordiais para uma entidade que
prestará serviços e desenvolverá produtos para a indústria:
i)
grande e comprovada experiência em projetos com a indústria dentro das
subáreas;
ii)
maior integração técnica e tecnológica entre as subáreas dentro dos projetos
e serviços historicamente executados; e
iii)
maior integração entre os pesquisadores especialistas de cada subárea em
grande parte dos projetos historicamente executados.
Assim, a Unidade Credenciada EMBRAPII foi o CEEI/ UFCG, segmento Software e
Automação, UNIDADE CEEI/ UFCG - SOFTWARE E AUTOMAÇÃO.
A UFCG sabe de seu papel e importância no processo de promoção do
desenvolvimento científico, da pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação
e vem aumentando sua atuação. Entretanto, a viabilização da execução de Projetos nos
termos aqui expostos gera na Universidade a necessidade de crescimento transitório de

sua estrutura para poder dar vazão a projetos classificados como ações específicas, os
quais não poderiam ser adequadamente executados se a UFCG fosse depender da sua
estrutura permanente instalada.
Assim, de forma a criar condições mais propícias e viabilizar a plena e tempestiva
execução dos Projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico e estímulo à inovação, e das atividades e dos projetos de que tratam
os arts. 3o a 9o, 11 e 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, busca-se a parceria
com a Fundação de Apoio, que registrada e credenciada como Fundação Apoio, nos
Termos da Lei 8.958/94, visa dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições
apoiadas e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e
tecnológica, criando condições mais propícias para que as instituições apoiadas
estabeleçam relações com o ambiente externo.
Neste contexto, pelos motivos supramencionados a Fundação PAQTCPB, enquanto
Fundação de Apoio à UFCG, credenciada nos termos da Lei 8.958/94, é a Instituição
indicada pelo CEEI-EMBRAPII como responsável pela gestão financeira dos recursos
recebidos da EMBRAPII.
UMA INSTITUIÇÃO COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO LOCAL!
Ao longo dos anos, a instituição tem sido uma espécie de pilar, para dar suporte a
projetos e programas do setor de Ciência, Tecnologia e Informação. Grande parte da sua
história de prestígio, reconhecimento e competência é fruto dos resultados alcançados na
sua atuação e das parcerias firmadas com várias instituições.
Em sua constituição, a Fundação PaqTcPB conta com diversos segmentos da
sociedade: UFPB, UFCG, SEBRAE-PB, Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB,
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), UEPB, CNPq, FIEP, Governo do Estado da Paraíba e
Associação das Empresas de Base Tecnológica (AEBT).
Atualmente, seu Conselho Diretor é composto pela Universidade Federal de Campina
Grande – UFCG, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Governo do Estado da
Paraíba, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Associação Comercial de C. Grande –
ACCG, SEBRAE-PB, Universidade Federal da Paraíba, FIEP/ PB Federação das Indústrias
do Estado da Paraíba, Banco do Nordeste do Brasil, Instituto Nacional do Semiárido – INSA
e IFPB, instituições com as quais atua em prol do cumprimento de sua missão de Executar
ações de impacto para a promoção do desenvolvimento tecnológico e Inovação, balizada
pelos seus valores: Transparência, credibilidade e ética em serviços e ações.

ONDE ESTAMOS:
UM LÓCUS FAVORÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA TI
Localizada na zona especial de Ciência e Tecnologia, instituída pelo Plano Diretor
do Município, no bairro de Bodocongó, a Fundação PaqTcPB está a 7km da Embrapa, 5km
da Universidade Federal de Campina Grande e a apenas 2 Km da Universidade Estadual
da Paraíba. Nesta zona, também estão localizadas a Escola Técnica Redentorista, a
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, o Hospital Universitário e o Centro Nacional
Tecnológico do Couro e Calçado.
SEDE DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA

INSTRUMENTOS QUE DISPOMOS PARA PROMOVER A
EMPREENDEDORISMO INOVADOR

CULTURA

DO

A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba através dos seus diversos serviços de
apoio ao empreendedorismo inovador, facilita a transformação de ideias inovadoras em
empresas viáveis, de qualidade e voltada para o futuro. A cada ano, novos projetos
empresariais são acompanhados, aumentando suas chances de crescimento via os apoios
técnicos e gerenciais acessíveis a cada empresa. Serviços como: orientação empresarial,

elaboração de Plano de Negócios, informações tecnológicas e mercadológicas, registro e
legalização de empresas e produtos, participação em eventos, treinamentos, cooperação
com universidades e centros de pesquisa são exemplos de serviços diferenciados que a
Fundação PaqTcPB disponibiliza aos empreendedores.
NOVA ESTRUTURA
O projeto Parque Tecnológico da Paraíba (2020-2030) aprovado para implantação
de uma nova estrutura para o Paqtc PB vem consolidar a missão da Fundação, que há mais
de três décadas presta relevantes serviços ao Estado. O aporte capotado na ordem de 20
milhões foi resultado de emenda parlamentar e FINEP/ MCTIC. Esta estrutura passará por
significativa reestruturação, quando da construção de um grande complexo empresarial de
base tecnológica, de laboratórios de inovação em parcerias com ICT’s e de ambientes de
coworking, incubadoras, jardim botânico a ser erguido dentro dos conceitos de
sustentabilidade ambiental e design factory. A área de 260 mil metros quadrados que
sediará essa nova estrutura fica localizada também no Pólo Tecnológico de Bodocongó e
foi doada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, através de projeto de Lei Número
7.427 aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, sancionado pelo prefeito e
publicado em Diário Oficial de 18 de Dezembro de 2019, O novo Parque Tecnológico da
Paraíba nasce em sinergia com a quarta revolução industrial ou indústria 4.0, com a Lei do
Marco Legal da Ciência e Tecnologia, com a Lei da Liberdade Econômica e com o novo
marco das telecomunicações, que atrairá e abrigará empresas, laboratórios de tecnologia
da informação, automação e saúde 4.0, assim caracterizando-se como ambiente de
convergência dos atores do ecossistema de inovação do Estado que desejem compartilhar
desse espaço e se incorporar ao seu objetivo. Como impactos econômico e social estimase que entre 200 e 300 empresas se instalarão no novo Parque Tecnológico da Paraíba,
podendo gerar de 3 mil a 4 mil empregos diretos. Essa é mais uma iniciativa para consolidar
Campina Grande e a Paraíba na vanguarda da inovação, que é desde sempre sua vocação,
e reafirmar a missão da Fundação Parque Tecnológico em gerar a partir da inovação e da
tecnologia, desenvolvimento econômico e impacto social para o Estado da Paraíba.

▪ INCUBADORA TECNOLÓGICA DE CAMPINA GRANDE – ITCG
Na Paraíba, os empresários interessados em transformar suas idéias em negócios
podem contar com o apoio da Incubadora Tecnológica de Campina Grande – ITCG. Em
seus mais de 20 anos de existência, mais de 70 empresas já foram beneficiadas com o
programa de incubação e associação. Confirmando seu compromisso com ações de
governança, vem implementando, ações de gestão da qualidade e boas práticas como
meios para alcançar a excelência, e nesse contexto a incubadora acabou de conquistar a
certificação CERNE 2 pela ANPROTEC.

▪ NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – NIT/ UNIDADE REGIONAL DO INPI
Atua como a instância gestora da política de inovação. Seu objetivo é apoiar as ações
de consolidação a inovação tecnológica, de produtos e processos inovadores em empresas
e instituições de pesquisa consoante com o que dispõe a lei de incentivo à inovação e a
pesquisa científica e tecnológica no setor produtivo. Desde Novembro de 2019, a Fundação
inaugurou uma unidade regional do INPI em sua sede.
▪ CENTRAL DE PROJETOS – CP
A Central de Projetos é um importante instrumento responsável pela busca e
identificação de oportunidades de fomento nacionais e internacionais através de editais nas
áreas de ciência, tecnologia e inovação. A Central atua também na prospecção de fontes
de financiamento para projetos sociais sustentáveis.
▪ CENTRO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL – CEPIS
É uma ação do SEBRAE-PB, Fundação PaqTcPB e a Secretaria de Estado de
Economia Suíça (SECO) com o apoio técnico da Fachhochschule Nordwestschweiz –
Universidade de Ciências Aplicadas do Nordeste da Suíça (FHNW) de referência em
Produção Mais Limpa (PML) e que visa dentre outros projetos ações nas áreas de eficiência
energética e otimização de processo para indústrias.
▪ REDE PARAÍBA DE INCUBADORAS – REPARI
Criada em 2003, seu objetivo é promover atividades de inovação tecnológica;
intercâmbio do conhecimento; apoio ao desenvolvimento de incubadoras, parques
tecnológicos e pólos no Estado da Paraíba. A REPARI faz parte da RIDI – Rede de
Incubadoras de Desenvolvimento Inclusivo, uma rede voltada para articulação e
implementação de ações com vistas ao desenvolvimento de empreendimentos solidários.
▪ REDE COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DE CAMPINA GRANDE –
METROCG - GERENCIANDO A REDE DE ALTA CONECTIVIDADE DE
CAMPINA GRANDE
A Rede Comunitária Metropolitana de Educação e Pesquisa de Campina Grande –
METRO CG é um consórcio que envolve 13 instituições de ensino e pesquisa - públicas e
privadas - interligadas por um anel de fibra ótica implantado na cidade. Isso possibilita aos
seus consorciados uma Rede de Internet de alta conectividade, com 1GB de saída,
interligada pela Rede Nacional de Pesquisa – RNP.

Melhor custo e benefício, velocidade na transmissão de imagens de alta resolução e
capacidade ilimitada são alguns dos inúmeros benefícios que a implantação da METRO
CG oferece para todas as instituições participantes.
•

VALORES

Transparência, credibilidade e ética em serviços e ações.
•

VISÃO

Ser a fundação de apoio referência em gestão e serviços no desenvolvimento tecnológico
e promoção a Inovação.
•

MISSÃO

Executar ações de impacto para a promoção do desenvolvimento tecnológico e Inovação.
CREDENCIAIS:
A Fundação PaqTcPB possui credenciais formais que permitem sua contratação por
instituições públicas de forma direta, sem a necessidade de licitação. A Incubadora
Tenológica de Empreendimentos Inovadores de Campina Gramde (ITCG) representada
legalmente pela Fundação PaqTcPB, é a única Incubadora do Estado da Paraíba
credenciada no Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI, nos termos da
Resolução CATI nº 44 de 26 de setembro de 2018, autorizada, portanto, a atuar como
instituição interveniente na Captação de Recursos da Lei de Informática.
É reconhecida como uma Entidade de Utilidade Pública Municipal pela PMCG,
conforme Lei Municipal Nº. 2.018 de 26/12/1989 e Estadual, conforme Lei Ordinária Nº
7.650/2004 aprovado e sancionado pelo Governador do Estado.
É credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, nos termos da Lei n. 8.958/1994, como
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
(CREDENCIAMENTO PRINCIPAL)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PORTARIA CONJUNTA Nº 57, DE 17 DE
NOVEMBRO DE 2017
AUTORIZADA A ATUAR COMO FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA – UFPB - PORTARIA CONJUNTA Nº 49, DE 19 DE MARÇO DE 2019

AUTORIZADA A ATUAR COMO FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA - PORTARIA CONJUNTA Nº 109, DE 11 DE
NOVEMBRO DE 2019

AUTORIZADA A ATUAR COMO FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO NACIONAL DO
SEMIÁRIDO – INSA - PORTARIA CONJUNTA Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 2020
AUTORIZADA A ATUAR COMO FUNDAÇÃO DE APOIO À EMBRAPA - PORTARIA
CONJUNTA Nº 28, DE 18 DE MARÇO DE 2020
AUTORIZADA A ATUAR COMO FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS FORÇAS
ARMADAS – HFA - PORTARIA CONJUNTA Nº 53, DE 22 DE ABRIL DE 2020
FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, conforme
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0141/2015.
AGENTE SOFTEX - oferecendo apoio regional às empresas de software e serviços de ti,
atuando para oferecer o apoio necessário às empresas locais de software e serviços de TI,
trabalham em articulação com a iniciativa privada, governos estaduais e municipais, e
contam com o suporte de centros acadêmicos e instituições de fomento.
ASSOCIADA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE
EMPREENDIMENTOS INOVADORES (ANPROTEC);
ASSOCIADA AO IPD ELETRON – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação (IPD Eletron) que é uma
Entidade Tecnológica Setorial, sem fins econômicos, criada pela Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), com o intuito de promover o desenvolvimento e a
inovação tecnológica;
CREDENCIADA NO CNPQ – FUNDAÇÃO APTA A RECEBER E GERENCIAR
RECURSOS ORIUNDOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,
DESTINADOS AO APOIO A PROJETOS DE PESQUISA - Processo SEI nº
01300.009571/2018-25;
ASSOCIADA AO CONFIES – Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições
de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica;
UNIDADE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
INPI

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS E INOVADORES
– ITCG, gerida pelo seu Regimento Interno instituído pelo Programa de Incubação de
Empresas da FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – PaqTcPB e
representada legalmente por esta, é credenciada no Comitê da Área de Tecnologia da
Informação – CATI, nos termos da Resolução CATI nº 44 de 26 de setembro de 2018.
CERTFICADA CERNE 2.
ATUAÇÃO

A Fundação PaqTcPB tem como uma de suas atribuições, o fomento ao
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições, sendo uma de suas
funções dar suporte administrativo e finalístico aos projetos institucionais.
Ao longo dos anos, a instituição tem sido uma espécie de pilar, para dar suporte a
projetos e programas do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Grande parte da sua
história de prestígio é fruto dos resultados alcançados na sua atuação e das parcerias
firmadas com várias instituições. A cooperação, colaboração e articulação com seus
inúmeros parceiros formam o tripé responsável pelo reconhecimento nacional e
internacional dela - êxito obtido graças à promoção de empreendimentos inovadores e por
liderar iniciativas e ações centradas na vocação do desenvolvimento regional.
Atuando em diferentes áreas do conhecimento, a Fundação PAQTCPB destaca aqui
seu compromisso com a região semiárida através das muitas ações desenvolvidas. Abaixo
listamos alguns desses projetos elaborados e implantados na região semiárida, além de
outros tantos com foco em empreendedorismo, arranjos produtivos locais, estruturação e
fortalecimento dos processos industriais; promoção e apoio à produção e ao extrativismo
sustentável; ações complementares para fortalecimento das cadeias de produtos da
sociobiodiversidade, estruturação e fortalecimento dos processos industriais; estruturação
e fortalecimento de mercados para os produtos da sociobiodiversidade; ações
complementares para fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade;
ações complementares para a valoração dos serviços da sociobiodiversidade.
LISTA DE PROJETOS
PROJETOS

CONTRATO MS N º 115/2017

DATA DE
REALIZAÇÃO

PRINCIPAIS
RESULTADOS

FONTE DE
FINANCIAMENTO

20/09/2017 a 20/09/2018

Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo (PDP) - fornecimento de
DESFIBRILADORES
CARDIOVERSORES
e
MONITORES
MULTIPARÂMETROS,
conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no TR n°
3158

Ministério da Saúde

CONTRATO MS N º 16/2019

22/02/2019 a 30/06/2020

CONTRATO UEPB Nº 1314/2018

03/09/2018 a 03/09/2020

CARTA-ACORDO SCON2017-01155 ENTRE A ORGANIZAÇÃO PAN-ARICANA
DE SAÚDE/ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE – OPAS/ OMS E A FUNDAÇÃO
PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA
(PAQTCPB) PARA A EXECUÇÃO DO
PROJETO
“ESPECIFICAÇÃO
DE
PLATAFORMA VIRTUAL PARA O
COMPLEXO
INDUSTRIAL
E
DE
INOVAÇÃO EM SAÚDE

30/04/2017 a 29/01/2018

CARTA ACORDO SCON2018-00300 ENTRE A ORGANIZAÇÃO PAN-ARICANA
DE SAÚDE/ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE – OPAS/ OMS E A FUNDAÇÃO
PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA
(PAQTCPB) PARA A EXECUÇÃO DO
PROJETO “EVOLUÇÃO DO PROTÓTIPO
DA PLATAFORMA VIRTUAL PARA O
COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE.”

16/07/2018 a 18/03/2019

CONTRATO ANVISA Nº 042/2015 –
PROCESSO Nº 25351.659791/2015-21 PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ANÁLISES
LABORATORIAIS
EM
PRODUTOS MÉDICOS

17/12/2015 a 28/02/2017

Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo (PDP) - fornecimento de
DESFIBRILADORES
CARDIOVERSORES
e
MONITORES
MULTIPARÂMETROS,
conforme
especificações
e
quantitativos estabelecidos no TR nº
3.927.
Suporte, gestão administrativa e
financeira do Projeto “FOMENTO A
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO NO NUTES” durante o
período de vigência e com recursos
oriundos
do
Convênio
n :
863148/2017, firmado entre a UEPB
e o Ministério da Saúde.
●
Documento de visão
elaborado.
●
Documento
de
requisitos elaborado.
●
Protótipo construído e
implantado.
●
Documento
de
estimativa de custos de
construção,
implantação, operação e
manutenção
da
plataforma elaborado.
●
Promoção
de
intercâmbio
de
conhecimentos,
em
nível internacional, por
parte de pesquisadores
do SPLab/UFCG
●
Documento de visão
elaborado.
●
Documento
de
requisitos elaborado.
●
Protótipo construído e
implantado.
●
Documento
de
estimativa de custos de
construção,
implantação, operação e
manutenção
da
plataforma elaborado.

Análises laboratoriais em
produtos médicos;

Elaboração de relatórios de
ensaios

Fortalecimento do Complexo
Industrial da Saúde;

Fortalecimento da Vigilância
Sanitária.

Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Organização Pan-Americana da Saúde
Escritório Regional da
Organização
Mundial
da Saúde
(OPAS/OMS).

Organização Pan-Americana da Saúde
Escritório Regional da
Organização
Mundial
da Saúde
(OPAS/OMS).

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA – ANVISA



Auxílio técnico para a
manutenção

e

calibração/qualificação dos
equipamentos

de

caracterização

do

CERTBIO;

CONTRATO UFCG/PRA Nº 047/2015, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
E A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO
DA PARAIBA , conforme processo nº
23096.031867/15-32, NOS TERMOS DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2015

Apoio na gestão do projeto e
elaboração de relatórios;



Desenvolvimento da gestão
administrativo-financeira dos

29/12/2015 a 29/12/2016

recursos previstos;


Preservação

do

desenvolvimento

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE – UFCG

bom
e

funcionamento

dos

equipamentos,

do

Laboratório CERTBIO;


Consolidação do Núcleo de
Excelência em Biomateriais
no Nordeste.

Carta Acordo: BR/LOA/1500011.001 –
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA
DE FABRICAÇÃO DE PEEK POROSO
PARA USO
NA ORTOPEDIA

AÇÃO
DE
RELACIONAMENTO
–
COOPERAÇÃO
PARA
DESENVOLVIMENTO
DE
NOVA
TECNOLOGIA
E
PRODUTOS:
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA
PARA SISTEMA DE
LIBERAÇÃO
CONTROLADA DE FÁRCAMO POR
MATRIZ POLIMÉRICA

01/06/2015 a 01/06/2017

08/2014 a 08/2015

Desenvolvimento de uma tecnologia
nacional para a fabricação de
implantes a
base de PEEK;
• Expectativa de contribuição para a
diminuição do déficit da balança
comercial
do Brasil
•
Ensaios
laboratoriais
de
biomateriais
realizados,
compreendendo
caracterizações físicas, químicas,
mecânicas e morfológicas;
• Formação de recursos humanos
altamente capacitados na área de
implantes para
substituição de tecidos duros
• Núcleo de produção de biomateriais
ampliado e consolidado na região
Nordeste;
• Potencialidade de obtenção de
novos biomateriais para através de
criação de

tecnologia nacional para uso do
Sistema Único de Saúde;
• Produtos produzidos e avaliados de
acordo com as normas estabelecidas
pelo
MS/ANVISA;
• Prestação de serviço e efetiva
interação entre CERTBIO, OPAS,
Ministério da
Saúde (SUS) e Comunidade
Científica.

Desenvolvimento
de
tecnologias para produção
de produtos médicos;

Transferência
de
tecnologias e conhecimento
entre as partes envolvidas;

Participação
em
congressos/eventos.

Organização Pan-Americana da Saúde
Escritório Regional da
Organização
Mundial
da Saúde
(OPAS/OMS).

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E
FARMACÊUTICOS LTDA

CARTA ACORDO Nº 18833/2012

31/08/2012 a 31/08/2014

CARTA ACORDO Nº 19901/2012

07/2012 A 12/2013

CONTRATO TCE-AC Nº 030/2014 Prestação
de
serviços
técnicos
especializados, destinados à pesquisa,
construção/manutenção de sistemas de
informações Web, escritos em linguagem
Java, sem gerador de código, utilizando as
tecnologias
JSF,
PRIMEFACES,
GLASSFISH,
JPA
com uso
de
geoprocessamento e inteligência de
negócios (BI), pautados na Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D+I),
visando o aprimoramento do processo de
auditoria
governamental
e
o
desenvolvimento institucional no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado do Acre

02/07/2014 a 02/07/2016

EXECUÇÃO
DO
PROJETO
BRA/10/008 ESTRUTURAÇÃO DO
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E
MONITORAMENTO
DE
PRODUTOS PARA A SAÚDE CARTA DE ACORDO 18833/2012 –
“MESTRADO EM CIÊNCIAS E
ENGENHARIA DE MATERIAIS,
COOPERAÇÃO TÉCNICA E
OPERACIONAL UFCG/ANISA”
EXECUÇÃO
DO
PROJETO
BRA/10/008 ESTRUTURAÇÃO DO
SISTEMA DE VIGILÂNCIA E
MONITORAMENTO
DE
PRODUTOS PARA A SAÚDE –
CARTA ACORDO Nº 19901/2012
“REALIZAÇÃO
DE
ENSAIOS
LABORATORIAIS DE IMPLANTES
MAMÁRIOS DE SILICONE”
1.
inclusão de novas
funcionalidades,
o
suporte e os ajustes
necessários ao Sistema
de Prestação de Contas
visando
o
aprimoramento
das
práticas de auditoria e
transparência
das
informações públicas;
2.
utilização, inclusão de
novas funcionalidades, o
suporte e os ajustes
necessários ao Sistema
de Processo Eletrônico
objetivando
o
desenvolvimento
institucional;
3.
utilização, inclusão de
novas funcionalidades, o
suporte e os ajustes
necessários
aos
Sistemas de GeoBI e
GEOOBRAS, bem como
sua integração ao
Sistema de Prestação
de Contas, permitindo a
análise das informações

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD ANVSA

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD ANVSA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO ACRE

4.

5.

6.

7.




CONTRATO TCE-AC Nº 029/2016 Prestação
de
serviços
técnicos
especializados, destinados à Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação de sistemas de
informações utilizando-se de plataformas
móveis e Web, business intelligence, redes
sociais e geoprocessamento, visando o
aprimoramento do processo de auditoria
governamental e do controle social e o
desenvolvimento institucional no âmbito do
Tribunal de Contas do Estado do Acre.

04/07/2016 a 04/07/2018



através de mapas
temáticos;
utilização da certificação
digital nas aplicações do
Tribunal de Contas do
Estado do Acre visando
o
desenvolvimento
institucional;
utilização, a inclusão de
novas funcionalidades, o
suporte e os ajustes
necessários ao Sistema
de Pessoal, bem como
sua integração ao
Sistema de Prestação
de Contas;
soluções de inteligência
de negócios – BI – para
as bases de dados
mantidas pelo Tribunal;
Desenvolvimento
de
ferramenta
de
indexação de textos,
imagens e outros tipos
de informações digitais,
utilizando-se de técnicas
de
OCR
(Reconhecimento
Óptico de Caracteres) e
IA (Inteligência Artificial),
permitindo a busca
dinâmica
das
informações através dos
sistemas utilizados pelo
Tribunal.
implantação de soluções
baseadas em Business
Intelligence – BI – para
as bases de dados
mantidas pelo Tribunal;
Implantação
de
Técnicas
de
Aprendizagem
de
Máquina baseadas em
Análise de Sentimentos
em redes sociais para
obter feedbacks de
cidadãos; sistema com
Detecção de Fraudes
em Licitações e Ranking
Inteligente
para
Priorização de Auditoria.
Evolução no Sistema de
Prestação de Contas
visando
o
aprimoramento
das
práticas de auditoria e
transparência
das
informações públicas;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ACRE









CNTI - 92.2012.5010.00 Execução do
projeto denominado “Sistema de Gestão
Ambiental com Suporte a Dados
Geoespaciais, Multimídia e Dispositivos
Móveis”.

CTNI-92.2012.0250.00 -Execução do projeto
denominado "Sistema de informações
baseado em geoprocessamento e
mineração de dados para detecção de
queimadas próximas a linhas de transmissão
e identificação em tempo real de raios em
desarmes de linhas".

CARTA-ACORDO PO 32990/2015 - ENTRE
O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD),
OMINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
E A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO
DA PARAÍBA (PAQTCPB) PARA A
EXECUÇÃO DO PROJETO BRA/07/018
”INVESTIMENTO SOCIOAMBIENTAL EM
AÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO DO
SOLO EM COMUNIDADES RURAIS DA
BACIA DO SÃO FRANCISCO”.

12/11/2012 A 12/04/2016

05/12/2012 A 05/05/2016

08/05/2015 a 08/07/2015

Evolução no Sistema de
Processo
Eletrônico
objetivando
o
desenvolvimento
institucional;
Evolução no Portal do
Tribunal de Contas
objetivando
a
transparência
e
divulgação institucional;
Evolução nos Sistemas
de
GeoBI
e
GEOOBRAS, bem como
sua integração ao
Sistema de Prestação
de Contas, permitindo a
análise das informações
através de mapas
temáticos e a recepção
de denúncias integrado
ao
sistema
de
ouvidoria/SIC;
Otimização
das
atividades da Escola de
Contas do TCE/AC,
reduzindo
custos
através
da
automatização
e
informatização de boa
parte dos processos de
trabalho.

Sistema de informação que permite a
manipulação de dados distribuídos
multimídia georeferenciados com
uso de dispositivos móveis, anotação
contextual de fotografias e vídeos e
suporte aos processos de gestão
ambiental, englobando Planos de
Ação Socioambiental e Gestão de
bordas de reservatórios.
Sistema, formado por equipamentos
de monitoramento e ferramentas
computacionais, para análise e alerta
de desligamentos, nas linhas de
transmissão e estudo do impacto das
mudanças climáticas sobre as Linhas
de Transmissão da empresa,
contendo informações em tempo
real, de queimadas e descargas
atmosféricas.
Comunidades rurais beneficiárias
dos projetos conservacionistas
capacitadas e com assistência
técnica-financeira para a execução
das ações socioambientais de uso e
conservação do solo.

Propostas para a integração de
ações governamentais e não

CHESF – COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

CHESF – COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

governamentais consolidadas para
dar sustentabilidade às intervenções.

Carta de Compromisso para Agência
Implementadora Número: 215003 Execução do Projeto Programa de
Segurança Bioenergética Florestal da
Associação de Ceramistas do Sertão e
Seridó Paraibano - SOLIDOS: Projeto de
Fomento Florestal e Conservação da
Biodiversidade para Sustentabilidade da
Matriz Energética das industrias cerâmicas.

19/01/2015 a 19/01/2016

Consolidação do Programa de
Segurança Bioenergética Florestal
para a Associação de Ceramistas do
Sertão e Seridó Paraibano SOLIDOS, por meio de ações que
visavam incluir o Manejo Florestal
Sustentável como o principal
componente do sistema produtivo de
Bioenergia,
amparado
no
desenvolvimento
econômico
regional, de modo a combinar
geração de renda, inclusão social e
uso sustentável dos recursos
naturais.
Após um ano de atividades e ações
de conscientização e mobilização
junto aos ceramistas sobre as
questões
relacionadas
aos
processos
de
licenciamento
ambiental, o número de empresas
com as Licenças de Operação válida
aumentou de 9 para 15 (assim,
62,4% das cerâmicas estão com a
LO em dia), bem como o Cadastro de
Consumidor Florestal (CCF) teve
uma ampliação de 4 para 7
(indicando que atualmente, 29,17%
estão com CCF atualizados),
enquanto o pátio desbloqueado
(última meta do licenciamento
ambiental), subiu de 3 para 7
consumidores (o que corresponde a
29,17% de pátios liberados da
associação) comprarem lenha
proveniente de Área de Manejo
Florestal; Todas essa ações fizeram
parte da Parceria Público Privado
estabelecida como meta do
Programa de Fomento.
Visando fortalecer a adequação
ambiental das empresas foi realizado
o estudo e avaliação da situação
atual do uso e ocupação do solo em
suas respectivas áreas. O estudo,
feito de forma abrangente e
detalhado, buscou levantar dados
que incluem a conservação do solo e
da vegetação nativa, bem como
indicadores de apoio para a
implantação de estratégias de
conservação
ambiental
e
manutenção da paisagem, de forma
que:

INSTITUTO INTERAMERICANO
COOPERACAO
PARA
AGRICULTURA - IICA

DE
A

Foram mapeados 640,01 ha no total
de imóveis, em que sete cerâmicas
possuem área entre 1,00 e 5,00ha;
cinco cerâmicas estão em imóveis
CONTRATO
DE
PROGRAMA
DE
MONITORAMENTO DE DOENÇAS - 18/11/19 a 18/11/2030
ESTUDO
CLÍNICO
ULTRAGENYX
PHARMACEUTICAL

CONTRATO Nº 115/2017

CONTRATO Nº 16/2019

CONTRATO Nº 1314/2018

20/09/2017 a 20/09/2018

22/09/2019 a 22/09/2020

0/09/2018 a 22/09/2022

CARTA-ACORDO SCON2017-01155 ENTRE A ORGANIZAÇÃO PAN-ARICANA
DE SAÚDE/ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE – OPAS/ OMS E A FUNDAÇÃO
PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA
(PAQTCPB) PARA A EXECUÇÃO DO
PROJETO
“ESPECIFICAÇÃO
DE
PLATAFORMA VIRTUAL PARA O
COMPLEXO
INDUSTRIAL
E
DE
INOVAÇÃO EM SAÚDE

30/04/2017 a 29/01/2018

TERMO DE COOPERAÇÃO
N° 5850.0108834.18.9

17/09/2018 a 15/09/2020

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Nº 002565

01/04/2018 a 31/12/2018

Programa de monitoramento da
doença hipofosfatemia ligada ao X – ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL
(XLH-DMP)
1ª Compra da PDP - NUTES _
UEPB/ LIFEMED - Aquisição de 209
DESFIBRILADORES
CARDIOVERSORES
e
229 MINISTÉRIO DA SAÚDE
MONITORES
MULTIPARÂMETROS,
conforme
especificações e quantitativos
estabelecidos no TR nº 3158
2ª Compra da PDP - NUTES _
UEPB/ LIFEMED - Aquisição de 457
DESFIBRILADORES
CARDIOVERSORES
e
828 MINISTÉRIO DA SAÚDE
MONITORES
MULTIPARÂMETROS,
conforme
especificações e quantitativos
estabelecidos no TR nº 3.927
Suporte, gestão administrativa e
financeira do Projeto “FOMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PARAÍBA – MINISTÉRIO DA SAÚDE
INOVAÇÃO NO NUTES” durante o
período de vigência e com recursos
oriundos do Convênio n :
863148/2017, firmado entre a UEPB
e o Ministério da Saúde.
●
Documento de visão
elaborado.
●
Documento
de
requisitos elaborado.
●
Protótipo construído e
implantado.
●
Documento
de
Organização Pan-Americana da Saúde
estimativa de custos de
Escritório Regional da
construção,
Mundial
da Saúde
implantação, operação e Organização
manutenção
da (OPAS/OMS).
plataforma elaborado.
●
Promoção
de
intercâmbio
de
conhecimentos, em nível
internacional, por parte
de pesquisadores
do SPLab/UFCG
Execução do Projeto de
P&D "Identificação de
Zonas de Produção e
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. –
Recuperação de Óleo
PETROBRAS
por Unidades de Fluxo
Hidráulico e Simulações
Computacionais".
EXECUÇÃO DE PARTE
DO PROJETO DE
PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO
INTITULADO “EUBRA BIGSEA – EUROPEBRAZIL
COLLABORATION OF
REDE NACIONAL DE ENSINO E
BIG DATA SCIENTIFIC
PESQUISA – RNP
RESEARCH
THROUUGH CLOUD CENTRIC
APPLICATIONS”, NO
CONTEXTO DA 3ª
CHAMADA
COORDENADA BR-UE,
SOB GESTÃO DA RNP.

SÉTIMO CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ECTI QUE ENTRE SI CELEBRAM A LG
ELECTRONICS DO BRASIL LTDA E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE,
TENDO
COMO
INTERVENIENTE A FUNDAÇÃO PARQUE
TECNOLÓGICO DA PARAÍBA
TERCEIRO CONVÊNIO AO TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM A HUAWEI DO
BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE,
TENDO
COMO
INTERVENIENTE A FUNDAÇÃO PARQUE
TECNOLÓGICO DA PARAÍBA.

Interveniente Administrativa e Financeira UNIDADE CEEI/UFCG – SOFTWARE E
AUTOMAÇÃO
TERMO
DE
COOPERAÇÃO
TECNOLÓGICA
Nº
08/2014 ENTRE A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
INDUSTRIAL – EMBRAPII E O CENTRO DE
ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CAMPINA GRANDE

01/08/2018 a 01/04/2019

01/08/2018 a 01/04/2019

14/10/2014 a 14/10/2020

Execução de atividades
de
pesquisa
e
desenvolvimento
de
software
e/ou
automação, incluindo
investigação,
prototipação,
implementação, testes e
implantação
de
soluções. Execução do
Projeto "LED-Light".
Execução de atividades
de
pesquisa
e
desenvolvimento,
incluindo investigação,
prototipagem,
implementação.
Execução do Projeto
"PublicCloud".

Credenciamento
da
Unidade
EMBRAPII
CEEI/
UFCG
–
SOFTWARE
E
AUTOMAÇÃO
–
Chamada
Pública
01/2014 – Concessçao
de
Recursos
Financeiros
não
reembolsáveis
pela
EMBRAPII à Unidade
EMBRAPII CEEI/UFCG
–
SOFTWARE
E
AUTOMAÇÃO,
para
estabelecimento
de
cooperação entre os
partícipes visando ao
financiamento parcial de
custos de projetos de
pesquisa,
desenvolvimento
e
inovação – PD&I que
vierem a ser contratados
pela Unidade EMBRAPII
CEEI/
UFCG
–
SOFTWARE
E
AUTOMAÇÃO junto à
empresa do Setor
Industrial, consoante o
Plano de Ação.

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

HUAWEI
DO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

BRASIL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PESQUISA DE PESQUISA E
INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPII

INFRAESTRUTURA
A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba conta uma infraestrutura completa para
desenvolver suas atividades e promover novos negócios inovadores. Possui uma área de
5 hectares, dos quais 1800 m² são de área construída de forma a melhor realizar suas
atividades. Sua infraestrutura dispõe de Auditório, Sala de Multimídia, Área de Coffee
Break, Sala de Reunião, Sala de Espera, Sala de Coworking, 12 (doze) salas para uso dos
empreendimentos incubados residentes da ITCG e Refeitório.

O auditório tem 98,70 m², com capacidade para 86 pessoas e é equipado com projetor,
tela de projeção elétrica de 120", home theater 5.1, notebook e ar condicionado de 60.000
btus, utilizado para a realização de apresentações, workshops, capacitações, eventos,
entre outros. A Sala de Multimídia é utilizada para a realização de videoconferências,
reuniões e eventos, conta com uma área disponível de 37,29 m² e é equipada com uma TV
LED 55", Sistema de áudio-conferência SoundSatation Duo Polycom, mesa para reuniões
e vídeo conferências e ar condicionado de 36.000 btus.
A infraestrutura da Fundação PaqTcPB também disponibiliza uma sala de reunião de
21,27 m² com projetor, tela de projeção 89", home theater, mesa para reuniões, sistema de
áudio-conferência SoundSatation Duo Polycom e ar condicionado Split de 12.000 btus. E
uma sala de espera de 8,77 m² equipada com desktop, poltronas e ar condicionado split
7.500 btus.
A Fundação PaqTcPB, oferece ainda uma sala de Coworking equipada com
computadores de última geração, onde os interessados podem utilizar sempre que preciso
para desenvolver negócios e projetos. Em decorrência da modalidade de incubação
residente da ITCG, a Instituição também dispõe de salas equipadas para oferecer aos
empreendimentos incubados, as salas possuem entre 30 e 32m², acesso à internet, luz,
telefone, ar condicionado e móveis (quando disponíveis).
Além de contar com toda a infraestrutura necessária para o expediente diário de seus
26 (vinte e seis) funcionários1, como salas para seus setores Administrativo-financeiro,
Contábil, Recursos Humanos, Secretaria, Central de Projetos, Assessoria de Comunicação
e Marketing, Área Técnica, Infraestrutura e TI, Refeitório, Estacionamento e Guarita de
Segurança 24h.

CAPACIDADE TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Conforme reportado anteriormente, a Fundação PaqTcPB é a Fundação de Apoio
à UFCG, credenciada sob a Portaria Conjunta nº 57, de 17 de novembro de 2017, à
UFPB, autorizada junto à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 8.958/94, sob a Portaria Conjunta
nº 47, de 08 de abril de 2019, ao INSA sob a Portaria Conjunta nº 21, de 18 de março de
2020, à Embrapa sob a Portaria Conjunta nº 28, de 18 de março de 2020, ao IFBA sob a
Portaria Conjunta nº 109, de 19 de novembro de 2019 e ao HFA sob a Portaria Conjunta nº
53, de 22 de abril de 2020.

Neste sentido, consagrando as inúmeras parcerias já existentes, com Projetos de
Excelência já executados, a Exemplo da Criação do Núcleo de Tecnologias Estratégicas
em Saúde – NUTES – Objeto de Convênio FINEP 01.08.0612.00 (Encomenda Vertical de
Projeto de Pesquisa), do Projeto Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa da UEPB Convênio FINEP 01.08.0620.00 (CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA PROINFRA - 01/2008), do Programa de Ampliação e Modernização da Infraestrutura de
Pesquisa da UEPB - Convênio FINEP 01.12.0501.00 (CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2011), do Programa de Ampliação e
Modernização da Infraestrutura de Pesquisa da UEPB - Convênio FINEP 01.13.0466.00
(CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013), dentre outros, em reunião
ordinária, em 30 de novembro de 2015, o CONSUNI da UEPB homologou a Resolução
(RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0141/2015) que Autoriza a Fundação PaqTcPB como
Fundação de APOIO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA.
Com um quadro de profissionais experientes nos setores técnico e administrativo a
Fundação PaqTcPB firmou em 2019 inúmeras parcerias, perfazendo uma previsão de R$
105.286.303,06 (Cento e cinco milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e três
reais e seis centavos) em instrumentos assinados. Destes, R$ 51.767.778,59 (Cinquenta
e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e
cinquenta e nove centavos), ou aproximadamente 49,17% dos recursos captados, são de
Projetos em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. R$
2.293.983,82 (Dois milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e três reais
e oitenta e dois centavos), ou aproximadamente 2,18 %, são de Projetos em parceria com
a Universidade Federal da Paraíba – UFPB. R$ 43.785.845,61 (Quarente e três milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reas e sessenta e um
centavos), ou aproximadamente 41,59 %, são de Projetos em parceria com a Universidade
Estadual da Paraíba – UEPB, e os demais R$ 7.438.695,04 (Sete milhões, quatrocentos e
trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), ou aproximadamente
7,07 % de Projetos sob sua execução ou com outras entidades e Empresa Incubada.
INSTRUMENTOS FIRMADOS EM 2019
INSTITUIÇÃO PARCEIRA/
EXECUTORA

VALOR TOTAL EM R$

%

UFCG

51.767.778,59

49,17

UFPB

2.293.983,82

2,18

UEPB

43.785.845,61

41,59

INSA

-

0,00

PAQTCPB E/OU OUTRAS
TOTAL 2019

R$

7.438.695,04

7,07

105.286.303,06

100,00

A exposição supra e quadro expositivo dos contratos e convênios celerados pela
Fundação PaqTcPB em 2019, ressalta o significativo número de Instrumentos que são
pertinentes a Projetos em parceria com a IFES apoiada a qual está vinculada, a
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, informamos que os mesmos trazem
consigo inúmeros benefícios à referida IFES, sejam estes materiais ou imateriais, tangíveis e
intangíveis. Há uma vultosa destinação, e consequente incorporação, de parcelas/
benfeitorias à UFCG: equipamentos, bolsas de graduação, pós-graduação, infraestrutura com
Implantação de Inúmeros Laboratórios, e melhoramento de outros tantos, além da agregação
de valor ao Indicador de avaliação institucional, à medida que proporciona, através de Bolsas,
o acesso a Projetos de P&Ds.
Desta feita, atesta-se, veementemente, que os Projetos existentes no âmbito
Fundação de Apoio – Fundação PaqTcPB e Instituição de Ensino Superior Apoiada Vinculada
– UFCG são efetivamente agregadores de valor e benéficos a esta em atendimento aos
preceitos da Lei 8.958/94 e a PORTARIA CONJUNTA MEC/MCT Nº 57 de 17 de novembro
de 2017.
Recredenciada junto ao MEC/ MCTI como Fundação de Apoio à Universidade Federal
da Paraíba – UFPB pela Portaria Conjunta nº 47 de 08/04/2019, com período de validade de
01 (um) ano, sob a égide da 8.958/94, mais projetos da UFPB mantendo as proposituras e
execução em parceria com a Fundação PaqTcPB enquanto Fundação de Apoio.
Também consagrando as inúmeras parcerias já existentes, a Resolução
(RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0141/2015) que Autoriza a Fundação PaqTcPB como
Fundação de APOIO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, mantém-se como foi
força motriz para o incremento de Projetos, tendo a UEPB em 2019 superado os números de
2018, quando firmou R$ 30.246.278,89 em instrumentos, e, em 2019, perfez o montante de
R$ 43.785.845,61, mantendo-se a excelente crescente em projetos firmados.
Destarte, os números acima apresentados ratificam a pujança da Fundação PaqTcPB
e sua credibilidade institucional.
Ademais, tem a INCUBADORA TECNOLÓGICA DE EMPREENDIMENTOS
CRIATIVOS E INOVADORES – ITCG, gerida pelo seu Regimento Interno instituído pelo
Programa de Incubação de Empresas da FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA
PARAÍBA – PaqTcPB e representada legalmente por esta, é credenciada no Comitê da Área
de Tecnologia da Informação – CATI, nos termos da Resolução CATI nº 44 de 26 de
setembro de 2018.

Como mais de 20 anos de existência, a ITCG é pioneira e reconhecida em todo o país

pelas suas iniciativas na promoção ao empreendedorismo inovador no Estado vem se
destacando na região e no país. Desde sua criação, a Fundação PaqTcPB já experimentava
o desafio de gerenciar um arranjo institucional centrado na diversidade, que bem articulado
viria a ser fundamental para o sucesso de seus projetos de promoção ao empreendedorismo
inovador. Nos últimos anos, a Fundação PaqTcPB teve a oportunidade de gerenciar projetos
com participação de incubadoras do Estado da Paraíba e de outros Estados do Nordeste,
atuando de forma decisiva nas ações de promoção ao empreendedorismo inovador em redes.
Confirmando seu compromisso com ações de governança, vem implementando, ações de
gestão da qualidade e boas práticas como meios para alcançar a excelência, e nesse contexto
a incubadora acabou de conquistar a certificação CERNE 2 pela ANPROTEC.
Os resultados alcançados pela ITCG/PAQTCPB até os dias atuais, considerando a sua
localização geográfica e os apoios recebidos do Governo Federal, demonstram a sua
vocação, o seu posicionamento no cenário Brasil, apoio no surgimento e crescimento de
outras Incubadoras no Estado; forte interação com o Pólo Tecnológico de Bodocongó (cerca
de 50 empresas em operação, presença de empresas âncoras do setor de TIC, projetos de
P&D de referência envolvendo grupos de excelência da Universidade Federal de Campina
Grande e parceiros, serviços de suporte e tecnológicos disponíveis, infraestrutura em
expansão, gestão inovadora, etc.), em Campina Grande; apoio a uma centena de empresas
nascentes, sediadas em quatro Estados do NE (CE, RN, PB e AL), através do Programa
PRIME/FINEP; fortalecimento do empreendedorismo inovador no seu entorno, atuando em
iniciativas conjuntas com as IFES (UFCG, UFPB, IFET PB) e ICTs (UEPB, EMBRAPA, INSA)
na captação de spinoffs; com o Sistema FIEP e o SEBRAE na melhoria da capacidade
inovativa das empresas existentes; com os agentes de fomento e outros parceiros na
captação de investidores privados; e com os Governos na identificação de alternativas para
melhoria da infraestrutura logística e de acesso, e dos incentivos de agente operacional
através do Programa PRIME.
A Fundação PaqTcPB e outros parceiros locais, vêm fortalecendo o apoio aos
empreendimentos de base tecnológica, apresentando ainda programas com incentivos aos
segmentos de negócios com impacto no desenvolvimento local (a exemplo do setor
agroindustrial e dos negócios baseados na produção de artefatos artesanais). Esta ação, em
parceria com o SEBRAE/PB, contribuiu para a geração de outras incubadoras no Estado, que
vem contribuindo para o desenvolvimento de empresas agroindustriais e artesanais em
comunidades rurais do Semiárido paraibano.
A Diretoria Executiva da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba mantém-se
imbuída de seu propósito de que a Fundação PaqTcPB desenvolva suas atividades dentro
das normas e objetivos propostos, na égide de manter inquestionável sua reputação ética e
profissional, envidando todos os esforços no espírito de colaborar para com a essência de
sua missão, em cumprimento de seu papel e reiterando seu propósito protetivo e colaborativo
para com as instituições parceiras.

Desta feita, a FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA – PAQTCPB, inscrita no
CNPJ sob o n.º 09.261.843/0001-16, sediada à Rua Emiliano Rosendo Silva, 115, CEP
58.431-000, Bodocongó – Campina Grande – PB, é entidade privada, sem fins lucrativos, de
caráter científico, que estatutariamente tem por finalidade a promoção e apoio a inovação
tecnológica; projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,
científico, tecnológico, social e cultural; a capacitação e a transferência tecnológica; a
incubação de empresas; a prestação de serviços técnico – administrativo, científico,
tecnológico, social e cultural, criada em 21 de dezembro de 1984, e que tem seu
funcionamento regular desde 13 de março de 1985, desenvolvendo suas atividades dentro
das normas e objetivos propostos, sendo inquestionável sua reputação ética e profissional, e
POSSUINDO CAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AS QUAIS SE DISPÕE.

DIRETORIA EXECUTIVA (2018 / 2022)

