


UBERABA



As Startups e o Ecossistema
Todas as entidades locais estão presentes no Ecossistema 
ZebuValley, que é reconhecido nacionalmente. (ABS – Entre as 10 
comunidades mais relevantes, 6ª cidade brasileira na eficiência 
em geração de startups).





HABITATS & EMPRESAS

1 Parque Tecnológico;
1 Centro de Inovação ;
2 Incubadoras de base tecnológica;
1 Hub Agtech;
5 Coworkings públicos e gratuitos;
2 Venture Buiders;
4 GIS – Grupos de Inteligência Setoriais;
1 UMIPT Embrapa;
3 Nits
2 ICTS
5 IES cadastradas no SEBRAETEC
1 Pólo EMBRAPII
+10 IES públicas e privadas (2 federais)
+ de 30 Empresas Juniores;
+ 50 Startups de BT;
+ 40 Biotechs;
+ 40 TICS.



Uberaba CIDADE 
UNIVERSITÁRIA



Onde estamos? 
• Novas formas e plataformas 

para se capacitar;
• Poucos recursos para os 

orçamentos da academia;
• Necessidade de cortes anuais;
• Custos aumentando;
• Pouca interação com 

empresas e governo;
• Questionamento do valor da 

Universidade;

• Receitas oriundas das 
mensalidades;



OPORTUNIDADE

Geração 
novas receitas

a partir da 
Inovação Aberta.

Fonte: DISTRITO



Problema identificado & 

busca por solução externa.



U.A.S.
Universidade como 

um serviço, 

gerador de novos 

negócios, úteis à sociedade.

Ensino, 
pesquisa e 
extensão

+ Inovação 
tecnológica



Encomenda 
tecnológica

P&D

Programas de 
geração/construção  
de Startups

Estruturação de 
ambientes de inovação 
(hub, coworking, 
incubadora, 
aceleradora)

Investimentos

Aquisição cotas em  
startups

Eventos (Desafios 
de inovação, 
hackathons)

Consultoria

Screening & 
Matching Empresas-Filhas



O que muitos empresários falam das Universidades?

“Não sabia que a Universidade 
poderia prestar serviços e nem 
sei o que oferecem, nunca fui 
procurado e na associação de 
empresários nunca ninguém 

falou nada”...

“Não sei onde ir e nem quem 
procurar na Universidade, 
além disso deve ser caro”;

“A Universidade é fora da 
realidade e muito 
burocrática”

“Quando procurei a 
Universidade 
demorei muito pra 
ser atendido”;



O que os professores dizem?



1. Mapear 
recursos e 
competências; 



2. Criar 
ambiência 
para a 
geração de 
negócios na 
Universidade;

• Coworkings;
• Hubs;
• Incubadoras;
• Aceleradoras;
• Plataformas 

digitais;



2. Criar 
ambiência 
para a 
geração de 
negócios na 
Universidade;

AGENTE FOMENTO Nº CONVÊNIO VALOR APROVADO

CNPq 466439/2014-8 PARQUE TEC R$ 81.800,00

CNPq 504554/2003-5 UNITECNE R$ 13.700,00
FAPEMIG SHA APQ 03600-09 UNITECNE R$ 36.501,36

FAPEMIG SHA APQ 00311-13 UNITECNE R$ 47.551,20

FAPEMIG SHA APQ 03477-11 UNITECNE R$ 46.511,20

FAPEMIG SHA APQ 04850-10 UNITECNE R$ 36.511,20

FAPEMIG SHA APQ 02008-08 UNITECNE R$ 34.502,56

FAPEMIG APQ 01337-14 UNITECNE R$ 50.000,00

FAPEMIG 16/2013 UNITECNE R$ 72.786,76

FAPEMIG APQ 0946 PARQUE TEC R$ 798.000,00

FINEP 2579/04 UNITECNE R$ 39.472,30

FINEP PARQUE TEC R$ 2.695.000,00
SEBRAE 101/2002 UNITECNE R$ 25.000,00
SEBRAE 1219/2002 UNITECNE R$ 42.500,00

SEBRAE D01/2003 DDESIGN R$ 50.000,00

SEBRAE 1567/2004 - A UNITECNE R$ 48.000,00
SEBRAE 0540 -2006 UNITECNE R$ 60.000,00
SEBRAE 0540 -2006 UNITECNE R$ 60.000,00
SEBRAE 1057/2008 UNITECNE R$ 45.000,00

SEBRAE 1057/2011 UNITECNE R$ 54.000,00

SEBRAE 1265/2012 UNITECNE R$ 54.250,00
SEBRAE 1265/2012 UNITECNE R$ 54.250,00

SEBRAE UNITECNE R$ 86.547,33

SEBRAE jul/05 UNITECNE R$ 154.700,00

R$ 4.686.583,91



3. Criar 
políticas e 
instrumentos, 
processos e dar 
uma “cara” 
para isso –
alinhar o 
timming;



4. Dialogar com ex-
alunos, empresas 
filhas, a iniciativa 
privada e com os 
órgãos públicos, grupos 
setoriais – Agenda de 
relacionamento;

Obs.: Se não existir, 
criar. 
Local>Regional>Estadual



Empresas criadas nas 
Universidades podem 
gerar novas fontes de 
receitas para as IES.



Quantas 
empresas foram 
criadas por 
alunos e ex-
alunos, 
técnicos, 
professores e 
pesquisadores 
da sua IES 
desde a sua 
fundação?



Desenvolver portfólio para todos os tipos de demanda.



5. Ser parte da 
solução -

Participar 
ativamente 
do ecossistema 
local;



5. Ser parte da 
solução -

Participar 
ativamente 
do ecossistema 
local;



5. Ser parte da 
solução -

Participar 
ativamente 
do 
ecossistema 
local;



Universidade 
como um hub 

de serviços





1. Política institucional clara e compartilhada;

2. Portfólio atualizado de infraestrutura e 

competências/expertises;

3. Processos, documentos e fluxos de atendimento 

pré-aprovados;

4. Unidade de negócios separada;

5. Ambiente destinado às interações – físico e 

digital;

6. “Porta de entrada” clara, para o demandante;

7. Pessoal capacitado para atender, monitorar e 

entregar as soluções;

8. Campanha com “embalagem” e equipe comercial;

9. Agenda de relacionamento;

10. Habitats de inovação, programas de conexão, incubação, 

aceleração de ideias, geração de Startups  – participação em 

Startups;

11. Programa de relacionamento com as empresas geradas 

por seus ex-alunos, ex-professores (empresas-filhas);

12. Participação ativa no ecossistema local, estadual, federal;

13. Interação sistemática com o poder público;

14. Equipe permanente de prospecção de editais de agentes 

de fomento;

15. Parcerias que tragam mais proximidade;

16. Interagir com as associações e redes de inovação...
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EMPO
DERAR 
GENTE
PARA TRANSFORMAR REALIDADES



55 anos
COLÉ
GIOS4 Alfenas, Três Corações, 

Três Pontas  e Varginhacent
ro 
univ
ersit
árioV

A
R

G
I

N
H

A

4FACUL
DADES

C a t a g u a s e s ,  P o u s o  A l e g r e ,  

S ã o  L o u r e n ç o  e  T r ê s  P o n t a s

+190 pólos EaD

FUNDAÇÃO 
sem fins 

lucrativos



SERVIÇOS (Pres./On Line/EaD)
Maternal
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Pré-Vestibular
Cursos Livres
Graduação 
Especialização / MBA
Mestrado
Universidade corporativa
Universidade da melhor idade
Plataforma educacional 50+ (startup)
Assessoria / Consultoria / Treinamentos / Eventos



Parcerias Estratégicas

125 empresas >> R$120bi a.a.

8 Países
18 Instituições

18 empresas
12 Verticais de Negócios

30 Países
50 Instituições

CONVÊNIOS RI



CasesPós Graduação

Universidade Corporativa

Consultoria / Treinamentos

Capacitação



O que
fazemos?
Conheça um pouco mais sobre nossas ações 
e quais os planos de trabalho desenvolvidos 
dentro do nosso hub.

1

Conectando pessoas
para transformar o mundo!



verticais
As verticais são grandes vertentes do mercado que aqui 
conglomeram empresas de peso do sul de Minas, que 
buscam introduzir a inovação e participar de um 
ecossistema, rumo a uma revolução interna e, 
posteriormente, dos mercados em que estão inseridas.



nossas
verticais

Elas contemplam áreas de relevância para a inovação e são constituídas por grandes 
empresas da região sul-mineira. As verticais são: varejo, supply chain & commex, tecnologia, 

logística e mobilidade urbana.



pessoas empresas mercado ecossistema inovação

como
funciona?



nossos
produtos

Descobertas e Problemas

Aprendizado e ideias de soluções

Consideração e validação

Conexão e Alinhamento

Implementação



squad 
verticais

Vilson Martins
Innovation Researcher

Manu Celestino
Business Designer

Nathália Marques
Business Designer

Tifany Morais
Product Analyst

Ton de Paula
Business Designer

Filipe Barbosa
Business Designer

Filipe
Trainee

André Trolezzi
Trainee

Morena
Estagiária



comunidade
A proposta da área de Comunidade do Cesullab é gerar 
conexões e articulações entre todos os atores do processo 

envolvidos possam se conectar, assim,  garantindo 
entregas de valor para os envolvidos e criando conexões 
entres todos os atores do processo de inovação.



grandes
empresas

startups poder público micro/pequenos 
empreendendores

relacionamentos 
e conexões

coworking



nosso
espaço

Há diversas ações aqui no 
Cesullab e muitas delas se
destinam não apenas às 
verticais, mas sim objetivam
integrar todos aqueles que 
fazem ou desejam fazer
parte do nosso espaço e da 
comunidade ao redor. 



squad 
comunidade

Luiz Almeida
Community Manager

Rafael Edward
Comunity Analyst



universidade



O Jornada 4.0 é um programa do Cesullab que busca 
potencializar o desenvolvimento de toda e qualquer 
pessoa que deseja crescer através da inovação.

Por meio de 3 pilares — aprendizado coletivo, acesso à 

estudantes universitários.



squad 
jornada

Alinne Ramos
Product Owner

Caio Corsini
Product Marketing

Carol Maggiotti
Estagiária



Em um cenário de constantes mudanças, a concorrência 

proporcionar a conexão da sua IES com o mundo.



squad 
u.experience

Márcia Agostini
Head of Operations

Thamires Carvalho
Head of Marketing

Daniella Melo
International Business Analyst



GEESUL



squad GEESUL

Guilherme Vivaldi
Data Scientist

Luiz Henrique
Trainne



como a estratégia de mudança no modelo econômico que 
existe hoje. O ESG trabalha os pilares que podem tornar o 
nosso mundo mais sustentável, sendo eles:

Enviroment (Ecossistema Ambiental), Social (Impacto 
Social), Governance (Governança Corporativa).



squad ESG

Ton de Paula
Business Designer

Filipe Barbosa
Business Designer



www.cesullab.com.br

Vamos juntos 
alavancar a 
inovação no 
Sul de Minas?





https://www.campusmanagement.com.br/


https://www.lyceum.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 

Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/


11/08/2021

DEFENDENDO O VALOR DO ENSINO SUPERIOR

No que pareceu um instante, milhões de estudantes universitários e dezenas de milhares de

professores e funcionários foram para casa, se conectaram e aproveitaram ao máximo uma

situação sem precedentes. O ensino superior precisará chegar à conclusão de que o futuro não se

trata de proporcionar uma experiência equivalente. Será sobre a capacidade única do ensino

superior de oferecer uma experiência transformadora.

Diploma 
digital

Admissão 
inteligente de 

alunos

Secretaria
Acadêmica

Virtual

Robotic 
Process 

Automation 

Credenciais
Blockchain

Clientes no Ensino Superior Anos de experiência no setor
Acesse o QR Code 

para mais informações

https://www.hyland.com/pt-BR


https://www.hoper.com.br/transformacao-digital


https://www.hoper.com.br/prodeese-inovacao-e-tecnologia


https://bit.ly/Webinar-Hoper-ABMES
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