
NOVUS: Ambiente de Desenvolvimento de Empreendimentos Inovadores

1) Introdução

O NOVUS tem a missão de fomentar e apoiar
ações de criação de empreendimentos
inovadores com vistas a promover o
desenvolvimento nacional e regional
sustentável. Ele está sediado no Sapiens
Parque, localizado no bairro de Canasvieiras,
cidade de Florianópolis, SC, e está
subordinado à Secretaria de Inovação da
UFSC.

Dentre as ações principais do NOVUS está o
processo de incubação, sendo que as
empresas incubadas poderão passar por
quatro processos: pré-incubação; incubação;
graduação; e pós-incubação, sendo que todos
esses processos buscam orientar no
desenvolvimento do modelo de negócio.

2) Objetivos Estratégicos

Os principais objetivos estratégicos do NOVUS
são:

Promover relacionamento entre a UFSC, os
empreendimentos incubados e outras
instituições parceiras; orientar na elaboração
de planos e ações de gestão; coordenar a
execução das políticas e diretrizes de
incubação na UFSC; realizar reuniões com
outros órgãos ou pessoas com interesses de
parcerias; realizar editais de convocação para
seleção de empreendimentos a serem
incubados; coordenar as ações de suporte aos
empreendimentos incubados; e receber e
analisar os relatórios econômico-financeiros
dos incubados.

3) Modalidade de empresas para incubação

Start-ups: projetos que representem ideias da
comunidade universitária voltadas a produtos,
serviços ou processos em desenvolvimento,
em que o negócio pode estar em fase inicial.
Também serão aceitos projetos de empresas
com ou sem CNPJ formalizado.

Spin-off: projetos submetidos a partir de
laboratórios, grupos ou núcleos de pesquisa

UFSC que estejam relacionados a produtos ou
serviços criados nestes ambientes.

Grupos de pesquisa: projetos em que
núcleos, grupos ou laboratórios UFSC tenham
interesse de serem incubados, uma vez que,
por razões estratégicas, desejam se estruturar
administrativa e economicamente a partir da
criação de institutos, associações, ou outras
modalidades de empresas privadas.

4) Diferenciais do NOVUS

incentivar o surgimento de empresas
inovadoras, principalmente a partir das
pesquisas desenvolvidas na UFSC,
aproximando a UFSC do setor produtivo;
propiciar novas oportunidades de
trabalho/negócio pela implementação de
empresas inovadoras; implantar estruturas
físicas e criar condições de trabalho para a
inclusão de empresas nascentes nos setores
de atuação e promover eventos, cursos e
seminários que contribuam para o
fortalecimento dos empreendimentos
incubados; atuar como facilitador junto aos
empreendimentos incubados visando o uso de
laboratórios, auditórios e equipamentos, e
promover o intercâmbio com as instituições de
ensino e pesquisa, bem como com os
centros/unidades de ensino.

5) Projeções Futuras

Propiciar iniciativas de cooperação
internacional para a mobilidade dos gestores
de empresas incubadas;

Realizar intercâmbio de alunos da UFSC para
realizar estudos nas incubadoras ou parques
parceiros;

Promover o desenvolvimento socioeconômico
da região por meio da oferta de novos
trabalhos; e

Facilitar o intercâmbio entre empresas,
universidades e centros de pesquisa e de
tecnologia.


