
Guia de boas-vindas



BEM-VINDOS AO 
CONDOMÍNIO DE
EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO DA UFC!

Este documento te ajudará a entender melhor
o funcionamento do CEI, suas atividades,
infraestrutura e regras de uso.

Note que este documento trata de aspectos
gerais do CEI-UFC,  e que algumas das
unidades aqui instaladas tem diferentes
atividades, horários e formas de utilização de
seus próprios ambientes. 
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3.  Mapa do local
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1.
CONHECENDO O CONDOMÍNIO
DE EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO

CEI-UFC

O Condomínio de Empreendedorismo e 
 Inovação da Universidade Federal do Ceará         
 é o polo de convergência e interlocução entre a
academia e a sociedade em prol do
desenvolvimento da Universidade e do Estado,
articulando e integrando o ecossistema de
empreendedorismo e inovação.

É nossa missão unir, articular, convergir,
fomentar e conectar pesquisadores, comunidade
acadêmica, organizações privadas e públicas
disseminando a cultura do empreendedorismo e
da inovação em âmbito local, nacional e
internacional.



1.1
ESTRUTURA FÍSICA E
LOCALIZAÇÃO

O Condomínio de Empreendedorismo e Inovação da
UFC está localizado em Fortaleza, mais
especificamente no Campus do Pici em edificação
vertical com 05 pavimentos e possui cerca de 2 mil
metros quadrados de área construída. 

As instalações do complexo incluem auditório,
espaços para incubação de startups, escritórios de
empresas juniores da Universidade, e também conta
com coworking para receber estudantes,
pesquisadores, executivos, empresários e gestores
públicos.

https://goo.gl/maps/cnpLuFkoi94LGdUD8


O Condomínio de Empreendedorismo e Inovação
reúne o ecossistema de inovação da UFC,
estimulado por projetos de empreendedorismo e
inovação e por áreas de coworking.

2.
QUEM ESTÁ PRESENTE NO
CONDOMÍNIO DE
EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO DA UFC?

No Campus do Pici, estão presentes as seguintes
subunidades:

Coordenadoria de Empreendedorismo (PROINTER)
Coordenadoria de Inovação Institucional
(PROINTER)
Coordenadoria de Inovação Tecnológica (UFCInova
- PRPPG)
Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação
Acadêmica (EIDEIA)
Diretoria do Parque Tecnológico da UFC
Centro de Referência em Inteligência Artificial (CRIA)

Também estão no CEI, o Escriório de Projetos da
UFC,  o ambiente de coworking das Empresas
Juniores e o programa de extensão Centro de
Empreendedorismo (CEMP UFC). 



A Pró-reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento
Institucional (PROINTER) é o órgão responsável por promover
e coordenar as relações da UFC com instituições estrangeiras
de educação, ciência e cultura, pelo suporte à execução de
convênios e acordos internacionais, e, desde meados de 2019,
pela articulação de esforços que fomentem o
empreendedorismo e a inovação no âmbito institucional.

A ações de desenvolvimento institucional buscam a
consolidação de políticas de inovação e empreendedorismo
em nossa instituição, incluindo-se em tais esforços os
trabalhos desenvolvidos organizações públicas e privadas, 
 bolsas de empreendedorismo inovador para estudantes, e a
tônica empreendedora que vem marcando a formação do
corpo discente, da graduação ao doutorado, em diversas áreas
do conhecimento.

2.1
PROINTER

CONTATO: empreendedorismo@ufc.br
                       inovacao@prointer.ufc.br



A UFCINOVA é responsável pelo trâmite do registro da
propriedade intelectual (ex.: patentes, programas de
computador) desenvolvida pelos pesquisadores vinculados à
UFC.

Atende a comunidade acadêmica da UFC, assim como
empresas interessadas em parcerias quanto à adequação dos
instrumentos jurídicos no que tange à propriedade intelectual
desenvolvida em parcerias.

Na proteção de ativos, apoiamos o pesquisador quanto à
análise da invenção, instruções para redação de patente e o
acompanhamento dos pedidos de proteção junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

2.2
UFCINOVA - PRPPG

CONTATO: ufcinova@ufc.br



2.3
ESCOLA INTEGRADA DE
DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO ACADÊMICA (EIDEIA)

A EIDEIA destina-se a conceber, gerar, promover, avaliar,
apoiar, instalar, divulgar, consolidar, inovar, difundir e
desenvolver a integração e a melhoria de processos
acadêmicos nos ambientes da UFC e de suas relações com a
sociedade.

Suas ações estão alicerçadas nos eixos da geração,
memorização, transmissão de conhecimentos e saberes por
meio de processos de avaliação e voltados à formação da
sociedade em geral e à comunidade acadêmica como um
todo.

CONTATO: diretoria@eideia.ufc.br



O Parque Tecnológico da Universidade Federal do Ceará
(PARTEC/UFC) foi criado para atrair empresas de base
tecnológica e estimular a cultura de inovação e
empreendedorismo de alunos e professores da Universidade,
tendo como finalidade, em associação com as empresas, o
desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos que
venham atender aos problemas reais do nosso estado e do
nosso país.

A sinergia entre os grupos acadêmicos, empresas e
instituições públicas e privadas instaladas no PARTEC/UFC é
fundamental no processo de criação e difusão do
conhecimento aplicado ao mercado para geração de negócios
e criação de uma cadeia de valor agregado.

2.4
PARQUE TECNOLÓGICO DA UFC
(PARTEC/UFC)

CONTATO: parquetecnologico@ufc.br



2.5
CENTRO DE REFERÊNCIA EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (CRIA)

O Centro de Referência em Inteligência Artificial
(CRIA) é o núcleo que reúne os vários talentos da
Universidade Federal do Ceará em ciência de dados,
machine learning e big data para potencializar o
desenvolvimento de projetos de tecnologia de ponta
no Estado. 

Essa é a proposta do Centro de Referência em
Inteligência Artificial, que começa a se estruturar e a
fazer a articulação dos vários setores da UFC. Para
isso, recebeu os primeiros equipamentos e mapeou
as unidades da Universidade que desenvolvem
projetos no setor.



O Escritório de Projetos é uma comissão intersetorial que se
destina a apoiar o pesquisador da UFC na formatação e na
negociação de instrumentos jurídicos em parcerias com
empresas que envolvam atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação de acordo com o Marco Legal de
CT&I.

O EP realiza mentorias com pesquisadores, professores e
empresas para apoiar projetos desde o início de sua
formatação a fim de garantir uma entrada qualificada,
evitando retrabalho nos trâmites administrativos.

As mentorias facilitam o entendimento acerca de tipos de
acordo, instrumentos jurídicos, procedimentos e
documentação, adequando a demanda dos pesquisadores e
organizações às diretrizes institucionais da UFC.

2.6
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

CONTATO: ep@ufc.br



O principal objetivo das Empresas Juniores é promover uma
experiência empreendedora aos alunos graduandos, fomentando
o seu crescimento pessoal e profissional, por meio da oferta de
serviços de qualidade e a baixo custo ao mercado.

As empresas juniores estão vinculadas ao Programa de Extensão
destinado ao fortalecimento das EJs da UFC, coordenado pela
Pró-Reitoria de Extensão (PREX).

A UFC possui, aproximadamente, 36 Empresas Juniores que
prestam serviços na capital e no interior do estado em diversas
áreas. Entre elas, podemos destacar os serviços de gestão
empresarial, eficiência energética, serviços técnicos de
engenharia, assessoria jurídica, financeira e contábil, ciência da
computação, publicidade, marketing digital, pesquisa de
mercado, geologia, oceanografia, saúde, entre outros.

2.7
EMPRESAS JUNIORES

CONTATO: https://prex.ufc.br/pt/empresasjunioresufc/



3
COMO O CONDOMÍNIO ESTÁ
DISTRIBUÍDO? 

Primeiro andar
Auditório*
Espaço de eventos*
Salão multiuso*

Segundo andar
Coworking*
CEMP UFC
Salas de Reunião 1 e 2*
Coordenadoria de Empreendedorismo
Coordenadoria de Inovação Institucional 

Terceiro andar
EIDEIA
Colégio de Estudos Avançados (CEA)
Diretoria do Parque Tecnológico
Escritório de Projetos
Coordenadoria de Inovação Tecnológica - UFCInova
Copa / Área de Convivência
Sala de reunião*

(*) Ambientes Compartilhados.
Ver necessidade de agendamento.

Quarto andar
Empresas Juniores
Incubação de Spin-offs acadêmicas

Quinto andar
Centro de Referência em Inteligência Artificial (CRIA) 



       Auditório*                                                                          Banheiros
       Espaço de eventos                                                         Elevadores
       Salão multiuso
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       Coworking*
       Coordenadoria de Inovação Institucional                                                  
       Coordenadoria de Empreendedorismo
       Salas de reunião*

3
COMO O CONDOMÍNIO ESTÁ
DISTRIBUÍDO? 

                         Segundo andar

(*) Ambientes Compartilhados.
Ver necessidade de agendamento.
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Coworking 
CEMP UFC
Banheiros                  
Elevadores



Copa / Área de Convivência
Colégio de Estudos Avançados (CEA)
Sala de reuniões 3*                                 
Diretoria do Parque Tecnológico
Escritório de Projetos            3

COMO O CONDOMÍNIO ESTÁ
DISTRIBUÍDO? 

                         Terceiro andar

(*) Ambientes Compartilhados.
Ver necessidade de agendamento.
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UFC Inova / CIT    
EIDEIA
Elevadores
Banheiros       



       Empresas Juniores                                                    Banheiros
       Incubação de Spin-offs acadêmicas                  Elevadores                     
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COMO O CONDOMÍNIO ESTÁ
DISTRIBUÍDO? 
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Ver necessidade de agendamento.

2
1

3

1

1

2
3



4.
COMO É O FUNCIONAMENTO E
QUAIS EQUIPAMENTOS SÃO
DISPONIBILIZADOS PELO
CEI-UFC?

Identificação

Horário de funcionamento

Coworkings

Uso dos lockers e computadores

Chuveiros

Contatos de emergência



4.1
IDENTIFICAÇÃO

Esperamos que você tenha uma ótima experiência
ao visitar o CEI-UFC. Ao chegar, por favor

Identifique-se na portaria

Utilize os
espaços 

do CEI-UFC

Encontre
boas ideias! 

1

3

2



4.2
QUAL O HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO? 

O CEI-UFC mantém suas
atividades das 8h às 17h,
de segunda a sexta-feira.

Existe a possibilidade do 
CEI-UFC abrir para atividades
durante o sábado por meio
de prévio agendamento.

Email: condominio@ufc.br



4.3
COWORKINGS

O CEI-UFC disponibiliza ambientes de trabalho partilhado
aberto para todos os participantes dos programas de
empreendedorismo e inovação da UFC (Empreende UFC,
Inovando UFC, Spin-offs acadêmicas, etc.). Baseado no
compartilhamento dos recursos e dos espaços, reúne pessoas
que não trabalham necessariamente para o mesmo projeto,
podendo inclusive reunir entre os seus usuários os membros
de startups, empreendedores, bolsistas e colaboradores.

Todos os espaços do CEI-UFC são gratuitos para todos. A
nossa missão é unir, articular, convergir, fomentar e conectar
pesquisadores, comunidade acadêmica, organizações privadas
e públicas disseminando a cultura do empreendedorismo e da
inovação em âmbito local, nacional e internacional.



O uso dos lockers é liberado para
todos os visitantes mediante
entrega de documento na
administração durante o uso.

Cada visitante pode solicitar 1 locker
que poderá ser utilizado das 8h às
17h. A chave do locker deverá ser
devolvida no mesmo dia.

4.4
COMO USAR OS LOCKERS E
COMPUTADORES?

O uso dos computadores é
liberado para os visitantes.

Não é necessário prévio
agendamento.

O CEI-UFC possui 12
computadores disponíveis
por ordem de chegada.



4.5
TEM CHUVEIRO NO CEI-UFC?

O CEI-UFC possui dois chuveiros isolados que
servem inicialmente para ciclistas que precisam
de um banho para começar a trabalhar, bem
como o pessoal da manutenção.

O uso além desses casos é permitido pedindo
autorização para a administração.



4.6
PARA QUEM EU LIGO EM CASO
DE EMERGÊNCIAS? Pici: (85) 3366 9562

Benfica: (85) 3366 7631
Porangabuçu: (85) 3366 8258

Em caso de emergências, a Universidade possui uma
unidade de supervisão e promoção de vigilância
permanente dos campi.

Ligar para o UFC SEGURANÇA: (85) 3366 9190 ou para os
postos nos campi:

No caso de qualquer emergência no
interior dos campi da UFC, o membro da
comunidade acadêmica deverá contactar
a DVS por meio do telefone (85) 3366 9190
ou acionar o vigilante mais próximo, para
orientações, registro em livro de
ocorrências e contato com responsáveis,
socorro e/ou autoridades.



5.
AMBIENTES COMPARTILHADOS

Salas de reuniões

Auditório

Salas multiuso



5.1
SALAS DE REUNIÕES

O CEI-UFC disponibiliza três salas de reuniões
com o objetivo de realizar atividades diversas a
serem realizadas pelos usuários do ambiente,
assim como agentes do ecossistema de
empreendedorismo e inovação.
 
É necessário prévio agendamento para o uso das
salas.

Todas as salas possuem mesa ampla e algumas
contam com monitor para apresentações e lousa
para anotações. 

Solicitamos o prévio
agendamento por e-mail
(condominio@ufc.br) para
utilização das salas.



O CEI-UFC disponibiliza um auditório com capacidade
para 120 pessoas. 

É um ambiente multifuncional reservado para
qualquer atividade que transmita algum 
 conhecimento como conferência, debates, workshops
ou atividades com grande quantidade de pessoas.

É necessário prévio agendamento para o uso do
auditório.

O CEI-UFC oferece um ambiente com conforto e
qualidade para a realização das atividades.

Solicitamos o prévio agendamento por e-mail
(condominio@ufc.br) para utilização das salas.

5.2
AUDITÓRIO

https://conceitos.com/debate-2/


5.3
SALAS MULTIUSO

Eventos
Audições 
Workshops  
Palestras
Apresentações

O CEI-UFC disponibiliza salas multiuso para
diversos tipos de atividades relacionadas ao
empreendedorismo e inovação.

Solicitamos o prévio agendamento por e-mail
(condominio@ufc.br) para utilização das salas.



6.
RECOMENDAÇÕES PARA 
USO LEVE E ADEQUADO DA
COZINHA

Cada usuário deve LAVAR, SECAR E GUARDAR
em devido lugar sua própria louça depois de
utilizada. Caso deseje esperar até que os
utensílios usados estejam secos, lembre-se de
guarda-los em seu lugar logo após.

Lembre-se de sempre deixar a pia LIMPA depois
de usa-la.



Pegar da geladeira somente o que diz respeito ao que você
trouxe para o seu próprio consumo.

Preze pela higiene: não coloque bolsas ou sacolas dentro da
geladeira.

Caso os utensílios e copos forem utilizados fora da cozinha,
retorná-los para seu devido lugar antes do expediente acabar.

O direito de utilizar a copa irá depender do uso apropriado do
espaço, seguindo as regras mencionadas anteriormente.

6.
RECOMENDAÇÕES PARA 
USO LEVE E ADEQUADO DA
COZINHA

Nas sextas-feiras será
selecionada uma pessoa,
para esvaziar a geladeira. O
responsável da semana
será escolhido de forma
rotativa semanalmente
dentre as pessoas que
utilizam a geladeira. 




