ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PARCERIA PARA
SUPORTE À GESTÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL DO PARTEC/UFC
DADOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO
Razão Social: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNCIOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

CNPJ: 08.918.421/0001-08
Endereço completo: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PICI, S/N - BLOCO 710, SALA B - BAIRRO AMADEU FURTADO CEP: 60.440-900
REPRESENTANTE LEGAL

Nome: JOSÉ DE PAULA BARROS NETO

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Telefone: (85) 3217-1425

E-mail: jpbarros@ufc.br
CONTATO ADICIONAL

Nome: Eveline Oliveira Viana

Telefone: (85) 99245-0637

Cargo: Gerente Executiva

E-mail: fundacao@fastef.ufc.br

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA E DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ATUAÇÃO E ADERÊNCIA AO PARTEC/UFC
1. Quais as razões/motivações para escolha como Entidade Gestora de apoio à gestão financeira e operacional
dos ambientes promotores da inovação do PARTEC/UFC?
R. A Fundação ASTEF existe há mais de 10 anos e foi instituída pela ASTEF, que foi criada, em 1973, por um grupo
de professores do Centro de Tecnologia/UFC. Possui em seu portfolio de serviço o gerenciamento administrativo
e financeiro de mais de 200 projetos, não tendo nenhum processo que a desabonasse. Desde sua criação a
Fundação ASTEF mantém um estreito laço com os projetos oriundos de coordenadores de grupos de pesquisa
do Centro de Tecnologia, que mantém parcerias com empresas de base tecnológica (PETROBRAS, ERICSSON,
RNP, POLIBRAS, LG, Schneider, Energia Pecém, REPSOL, GALP, Serrapilheira, FINEP, SECITECE, entre outras). Além
disso, a Fundação ASTEF mantém estreitos laços com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), a
partir de sua diretoria, bem como com a alta administração do governo estadual. Diante disso, a Fundação
mostra-se mais do que preparada ser a Entidade Gestora do PARTEC/UFC, pois tem experiência com a gestão
administrativa-financeira de projetos, com projetos de base tecnológica, bem como relacionamento estratégico
com pesquisadores, executivos e instituições empresariais e governamentais estratégicas.
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2. Quantos anos de atuação no apoio ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação?

\
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R. A Fundação ASTEF atua há 12 anos no apoio ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. ^

3. Qual a estratégia de atração de investidores e formação de parcerias públicas e privadas no âmbito do
PARTEC/UFC?
R. A formação de parcerias e o consequente aporte de investimentos serão certamente resultante da conexão bem
sucedida entre oferta e demanda de recursos intelectuais, infraestrutura laboratorial, soluções tecnológicas do lado
da UFC, com a demanda por soluções inovadoras que incremente a competitividade dos negócios e empreendimentos
de mercado, e com a oferta de recursos financeiros que busquem elevadas rentabilidades típicas de empreendimentos
inovadores. A Fundação ASTEF, de sua atuação direta em tantos projetos de desenvolvimento no Estado, onde se
destaca a Plataforma Ceará 2050, possui um acervo de conhecimento sobre as principais demandas prioritárias para
o salto no desenvolvimento do Estado e da região Nordeste, bem como as principais megatendências nacionais e
globais de longo prazo. De forma análoga, a Fundação ASTEF possui vasto conhecimento sobre os grupos de pesquisa
da UFC, áreas de atuação, programas de P&D realizados e oferta de infraestrutura e de soluções. A atuação nas esferas
públicas e privadas da Fundação ASTEF permite conhecer as motivações para potenciais parcerias de ambos os lados,
bem como detém o nível de relacionamento bem sucedido com a alta liderança com poder para tomadas de decisão.

Uma conexão entre a oferta-demanda e a estruturação das parcerias serão buscadas por um conjunto de ações
proativas, que incluem, sem limitar a: (a) mapeamentos dos principais focos de conexão entre indústrias, o PARTEC
e grupos de pesquisa da UFC; (b) Montagem de um portfolio de comunicação (website, material Institucional,
apresentações expositivas), em português e inglês, potencialidades da UFC e das vantagens em se instalar centros
de pesquisa no PARTEC/UFC, bem como estabelecer parcerias com grupos de pesquisas locais; (c) road show e uma
programação rotineira de visitas direcionadas, com a participação da direção do Parque; (d) programação rotineira
para a disseminação e capacitação sobre o empreendedorismo da base tecnológica junto aos professores,
pesquisadores e estudantes da UFC; (e) realização de eventos temáticos com a aplicação de metodologias
reconhecidas de ideação de soluções (seminários, hackathons, chamadas públicas); (f) Promoção E suporte para;
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estruturação de projetos de P&D público privado com escopo de desenvolvimento na escala TRL 4 ou superior; (g)
Fomento e suporte à criação de startups como instrumentos de aplicação prática e rodadas de negócios anuais; (h)
fortalecimento da rede de relacionamento com fundos de investimento de risco e empresas âncoras de base
tecnológica conectado com as vocações e potencialidades do Ceará; (i) publicação periódica do Relatório Anual de
Impacto, de forma a mensurar os ganhos e gerar o engajamento de instituições e empresas interessadas; (j) realização
de um grande lançamento do PARTEC/UFC e convidar o ecossistema de inovação do Ceará; (k) Ações de
comunicação estratégica na mídia como maneira de divulgação do parque e conhecimento pela sociedade. Numa
visão de médio prazo, a Fundação ASTEF poderá ser gestora de um Fundo de Endowment, cuja regulamentação é
recente no Brasil, alimentado por doações voluntárias de empresas âncoras presentes no PARTEC ou startups
graduadas e bem sucedidas, à luz da prática em parques tecnológicos consagrados no mundo.

APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO
4. Quantos projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação foram executados nos últimos 5 (cinco) anos?

R. 06 projetos (cópias dos instrumentos anexo).

5. Quantos projetos em parceria com entidades do poder público foram executados nos últimos 5 (cinco) anos?
R. 05 projetos (cópias dos instrumentos anexo).

6. Quantos projetos em parceria com entidades privadas (empresas, instituições, associações, entre outras)
foram executados nos últimos 5 anos?
R. 12 projetos (cópias dos instrumentos anexo).

CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE CIENTÍFICA E ÓRGÃOS DE FOMENTO
7. Quantas parcerias formais foram estabelecidas com Universidades e Centros de Pesquisa do Brasil?
R. A Fundação ASTEF é credenciada junto ao MEC para apoiar 04 IFES, sendo elas, UFC, UFCA, IFCE e UNILAB.
Recentemente assinou contrato com o Instituto Serrapilheira, instituição criada para para valorizar a ciência no
Brasil. Dessa forma, a Fundação ASTEF possui 05 parcerias com Universidades/Centros de Pesquisa no Brasil.
8. Qual o volume de recursos, em reais, captados junto a organismos governamentais de fomento e instituições
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nos últimos 3 (três) exercícios financeiros?

R. R$ 56.539.583,44 (cópias dos instrumentos anexo).

9. Quantos convênios/termos de parcerias firmados com órgãos de fomento?
R. 09 projetos (cópias dos instrumentos anexo).

10. Quantas parcerias formais estabelecidas com Universidades, Centros de Pesquisa, empresas e instituições
privadas de outros países?

R. 05 projetos (cópias dos instrumentos anexo).

DECLARO QUE: li e concordo com os termos do "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE
ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) DE SUPORTE À GESTÃO
FINANCEIRA E OPERACIONAL DOS AMBIENTES PROMOTORES DA INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ N° 01/2020-PARTEC/UFC"; que as informações
declaradas são verdadeiras e, que estou de acordo com os termos da Minuta do Acordo de Parceria para PD&I e
respectivos anexos, constantes no Anexo III do supramencionado Edital.
Fortaleza, 28 de fevereiro de 2020 .
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