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RESoLUçÃo tt.o 14Bot2o21-cEpEruEMA

Aprova o Programa UEMA de Startups, a ser
executado pela Agência Marandu de
lnovação e Empreendedorismo no âmbito da
Universidade Estadual do Maranhão.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA,

na qualidade de Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE,

no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e de acordo com o disposto

no artigo 46, inciso XVlll do Estatuto da Universidade Estadual do Maranhão;

considerando a necessidade de implementação da Política de lnovação e

da Política de Empreendedorismo da UEMA, respectivamente, Resolução n.o

103112019-CONSUN/UEMA, Resolução n.o 305/2019-CAD/UEMA e Resolução n.o

147812021-CEPElUEMA;

considerando as disposiçÕes constitucionais e infraconstitucionais, em

especial do artigo 4', inciso lda Lei Federal n.o 10.97312004, dos artigos 30, §1o,

inciso ll,60 e 10 do Decreto Federal n.o 9.28312018, e no artigo 24, inciso XXXI, da

Lei n.o 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 10 Aprovar o Programa UEMA de SÍarfups, a ser executado pela

Agência Marandu de lnovação e Empreendedorismo desta Universidade, e que

objetiva disseminar a cultura de inovação e empreendedorismo para dlscentes,

docentes e a comunidade maranhense, com vistas ao fortalecimento da Política de

Empreendedorismo da UEMA.

Ar1. 20 Podem participar do Programa todas as pessoas físicas e jurídicas

com propostas inovadoras, especialmente as advindas de projetos de pesquisa e

desenvolvimento científico e tecnológico e inventores de patentes, além de
possuidores de registro de software oriundos do Estado do Maranhão.

Art. 30 Será fornecido um ambiente físico ou virtual dedicado ao

desenvolvimento desses empresários e empreendedores inovadores, composto por

uma sequência de palestras e consultorias, que ocorrerão duas vezes ao ano na

área de empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual e direito das sfaÍups.
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Art. 40 A programação Piloto apresentada a seguir, será estabelecida pela

Agência Marandu de lnovação e Empreendedorismo da UEMA e publicada por meio

de seus canais de comunicação.

Webinar: "Como empreender com projetos inovadores"

Programação Piloto

, Rodada de consultorias: ideias sementes.

Webinar: "Como proteger sua ideia inovadora"

Oficina de registro de programa de computador.

Webinar: "Como abrir sua empresa"

Rodada de consultorias. estou pronto para incubar minha ideia?

Webinar: "Como proteger juridicamente sua startup"

Oficina de negociação com parceiros.

Como fazer acontecer a minha ideia de negocio e onde buscar recursos?

Como desburocratizar a "cadeia produtiva de uma ideia ou um produto" até
o mercado.

Como alcançar de fato o potencial inovador dos nossos discentes?

Cidade Universitária Paulo Vl, em São Luís - MA, 6 de outubro de 2021.
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