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Transformar CT&I em um valor para a sociedade 
        Ampliar oportunidades na área de CT&I                     Aumentar a participação em regiões                    Consolidar a FAPEMIG como                                                                                               

                      pouco atendidas                                          Agência Estadual de CT&I 
 
 
 
 
 

Estabelecer parcerias com outras entidades                     Ampliar recursos orçamentários com a captação externa                    

VISÃO: SER RECONHECIDA COMO PRINCIPAL AGENTE INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS   

 
 
 
 
 
 

 
Percepção 

- Desenvolver processos 
de avaliação de 
resultados 
-Aperfeiçoar mecanismos 
de divulgação de 
resultados 
 

 
Modernização da Gestão 

- Realizar benchmarking 
- Otimizar processos internos 
-Aperfeiçoar o processo de 
acompanhamento das propostas 
submetidas 
-Implementar o MEG; 
-Implementar novas tec. da informação 
 

 
Inovação 

- Induzir e facilitar o processo de 
transferência de tecnologia 
-Desenvolver mecanismos de 
operacionalização da Lei Mineira de 
Inovação 
 

                                                                     Agentes para o desenvolvimento de CT&I 
                         Atrair e manter os melhores      Promover a qualificação dos          Aperfeiçoar as condições               Desenvolver política de                           
              profissionais                                  servidores                                         de trabalho                              benefício e motivação 

            MISSÃO: INDUZIR E FOMENTAR A PESQUISA E INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MG 
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Parcerias 

- Incentivar a 
participação das 
empresas em CT&I 
- Promover a inserção 
de pesquisadores nas 
áreas de P&D nas 
empresas 
- Induzir parcerias 
entre universidades e 
empresas 
 

 
Propriedade Intelectual 
- Aumentar o número de 
proteção intelectual das 
instituições públicas e 
privadas 
- Aumentar o apoio a 
inventores 
independentes 
 

 
Pesquisadores 

- Fomentar novas áreas 
estratégicas do conhecimento 
Ampliar a política de fixação dos 
pesquisadores 
- Agregar valor ao conhecimento e 
competências regionais existentes 
- Fomentar o desenvolvimento 
científico  e tecnológico em 
regiões com potencial de inovação 

 

Popularização da Ciência 
Desenvolver mecanismos 

de popularização da 
ciência no Estado  



REESTRUTURAÇÃO DA FAPEMIG 

Leis Delegadas 180 e 182/11, decreto 45.536/11. 

http://www.fapemig.br/


• Gerência de Inovação - GIN 
 Promover parcerias entre as ICTs de Minas 

Gerais e Empresas visando potencializar a 
Inovação no Estado.  
 

 Departamento de Propostas de Inovação – DIN 

 Operacionalizar as parcerias entre setor público e 
privado, com foco em inovação. 

 

 Departamento de Relações Empresariais – DRE 

 Induzir parcerias com as ECTIs, com foco em 
inovação. 

 
 

 



GIN 
DIN DRE 

BDMG Gestão das 
Parcerias 

Editais de 
Inovação 

Inventor 
Independente 

NITs 

ICTs Alterações 
em Projetos 

Lançamento 
do Edital 

Pré e Pós 
Câmara 

Projetos 
Induzidos 

Operacionali
-zação 

Empresas 

Avaliação 

Diligências 

Negociação 



 Alinhar estratégias e ações com a RMPI. 
 

 Fortalecer o sistema de inovação no Estado, com 
parceiros (RMPI, IEL, Sebrae MG, Fundação Dom Cabral, 
SIMI e outros) por meio de projetos de interação e 
integração. 
 

 Transferência de Tecnologia: 

• Definir estratégias e fluxos;  

• Colaboração na prospecção de empresas; 

• Definir processos em conjunto de valoração e 
negociação.  

 

 Disseminação da cultura de inovação.  

 



 Linhas de Apoio 

 

 Parceria Empresariais 

 

 Parceria BDMG 



 
 PRO- INOVAÇÃO 
 
Valor: R$ 70.000.000,00  
 
Objetivo: financiar projetos de investimento para implantação, ampliação e 
modernização de ativos fixos, investimentos intangíveis e capital de giro associado em 
projetos de desenvolvimento e/ou implantação de inovação de produtos e serviços 
das empresas do estado de Minas Gerais.  
 

 
 PROPTEC 
 
Valor: R$ 30.000.000,00 
 
Objetivo: financiar projetos de investimento para implantação, ampliação e 
modernização de ativos fixos, investimentos intangíveis e capital de giro associado em 
empresas localizadas em parques tecnológicos de Minas Gerais. 

 
 
 
 

PARCERIA COM BDMG 

http://www.fapemig.br/


RESUMO DAS PARCERIAS COM EMPRESA 

Empresa Objeto / Duração 

Propostas Valores em R$ 

Recebidas Aprovadas FAPEMIG Empresa 

 Financiar propostas de mestres e doutores  para o 
desenvolvimento de projetos de inovação que versem sobre 

eficiência energética em produtos e processos na área da 
mobilidade.  03 anos 

11 8 550.000,00 550.000,00 

Pesquisa nas macro-áreas de Mineração, Energia, 
Ecoeficiência e biodiversidade, e Produtos Ferrosos para 

Siderurgia.  04 anos 
131 56 20.000.000,00 21.000.000,00 

Soluções Eletro-eletrônicas embarcadas em produtos da 
Linha Branca.  05 anos 

2 
Em 

Julgamento 
5.000.000,00 5.000.000,00 

 Pesquisa científica, tecnológica e de inovação, que versem 
sobre produtos da Linha Branca.  05 anos 

9 
Em 

Julgamento 

 Pesquisa que versem sobre aspectos do consumo e da 
cultura material.  04 anos 

31 13 250.000,00 250.000,00 

Desenvolvimento e Inovação em IPTV, Sistemas de 
tarifação e Gerenciamento de Receitas. 03 anos  

Projeto Induzido 4.938.439,66 4.938.622,90 

 Desenvolvimento e Inovação em IMS. 03 anos  Projeto Induzido 5.525.065,98 5.531.692,12 

Financiar pesquisas na área de Cloud Computing. 05 anos 18 1 1.000.000,00 1.000.000,00 

Desenvolvimento de tecnologias sinérgicas com os 
interesses da Cemig, do setor energético e da sociedade 

como um todo. 05 anos 
Edital aberto 50.000.000,00 100.000.000,00 

           Pesquisa científica, tecnológica e de inovação, nas          
áreas de atuação do Grupo Algar. 03 anos 

Projeto Induzido 7.500.000,00 7.500.000,00 



 

 

 

 

 

Muito obrigado! 

 
gin@fapemig.br 

heberneves@fapemig.br 

 

 

 

 


