Unit sedia encontro do Inova +
Sergipe
Com o objetivo de envolver atores, unir esforços e buscar recursos para ampliar o
ambiente de inovação tecnológica no estado de Sergipe, a Câmara Empresarial de
Tecnologia e Inovação implantou o projeto Inova + Sergipe. Na manhã de quarta-feira
(15), a Universidade Tiradentes foi palco de mais um encontro com representantes de
empresas envolvidas no projeto.
“O projeto nasceu da ideia de melhorarmos o ambiente de inovação aqui em nosso
estado. Juntamos a classe empresarial para ser protagonista dessa ação e criarmos um
movimento entre esses atores. Além disso, estamos fazendo um diagnóstico do que
precisa ser melhorado e as demandas do setor de inovação”, explica o coordenador do
projeto, Roger Barros.

Durante as reuniões itinerantes são discutidos assuntos pertinentes aos andamentos
dos projetos, ações do Inova + Sergipe e apresentação das empresas envolvidas.
“Estes encontros em diversos locais acontecem para que todos os envolvidos conheçam
os ambientes e estratégias que podem ser somadas e potencializadas. A ideia é de
somação desses atores para que possamos avançar e fazer um Sergipe diferente. Nós
podemos ser referência no Brasil”, complementa o coordenador.
Para o superintendente da Fecomércio Sergipe, Maurício Gonçalves, a grande diferença
do Inova + Sergipe é que o setor privado vem sendo protagonista das ações. “Isso faz
muita diferença porque é uma tendência de permanecer mais tempo e realmente ter
grandes resultados com a iniciativa. Como diferencial buscamos os exemplos que já são
desenvolvidos nas empresas e caminhamos juntos buscando o protagonismo de todos.
Trabalhamos para que em cinco anos sejamos uma referência na área de inovação
tecnológica, com o objetvo da transformação da economia e mercado de trabalho de
Sergipe até 2030. Ganha a sociedade e as instituições”, comenta.
A Universidade Tiradentes é uma das empresas que integram o Inova + Sergipe. Com
diversas iniciativas que promovem a inovação tecnológica, como o é caso do
pioneirismo com a implementação do Google for Education, a instituição de ensino

investe em pesquisa e na formação de futuros proﬁssionais.

“A inovação é um grande desaﬁo de nosso país. O Grupo Tiradentes pauta a questão da
ciência e tecnologia como um ponto fundamental de melhoria da qualidade do modelo
de educação das instituições de ensino. O Grupo tem um viés fortíssimo na questão de
inovação não somente nos projetos pedagógicos como também na inserção de
proﬁssionais no mercado de trabalho com pensamento crítico capaz de transformar o
cotidiano de trabalho das empresas que estarão inseridos”, enfatiza o superintendentegeral em exercício, professor Dr. Saumíneo Nascimento.
Na oportunidade, o diretor de Inteligência Competitiva do Grupo Tiradentes, professor
Domingos Sávio Alcântara apresentou as iniciativas das unidades e o superintendente
do Banco do Nordeste, Antônio César de Santana abordou as linhas de Financiamento da
instituição ﬁnanceira para a área de inovação.
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