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No último dia 15 de março, o INT recebeu a equipe da Coordenação de Programas, Projetos e Inovação do Centro
de Tecnologia Mineral (CETEM) com o objetivo de conhecer o Portal Gestão da Inovação, que está sendo
desenvolvido pelo coordenador de Logística e Infraestrutura, Ricardo Castro, no âmbito do Programa de
Capacitação de Gestão da Inovação promovido pelo MCTIC em parceria com a Escola de Negócios Internacionais
e Empreendedorismo (Sibe) da Steinbeis University Berlin.
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A reunião foi aberta pela coordenadora de Negócios, Iêda Caminha, que apresentou a estrutura do Escritório de
Projeto do INT, seguida pela abordagem do colaborador Dennys Coelho sobre a operacionalização do mesmo, e
abrindo o debate para a troca de experiências com a equipe visitante.
Em seguida, Ricardo Castro apresentou o projeto que está com sua fase piloto em implementação. O trabalho
visa promover a cultura organizacional empreendedora, de modo a resgatar, relacionar, analisar e manter toda a
informação da gestão do processo de negócio da Instituição. O Portal Gestão da Inovação agrega os
conhecimentos e disponibiliza informações e cenários estratégicos com o intuito de dar visibilidade ao caminho
trilhado pelos projetos institucionais – a Trilha da Inovação– e subsidiar a tomada de decisão.
A possibilidade de implantar esse sistema em outros institutos de pesquisas do MCTIC, como o CETEM, favorece
parcerias e oportunidades de negócio com a iniciativa privada, que correspondem a resultados de grande
interesse para o governo e o setor produtivo.
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