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     O PROGRAMA
           O Programa de Mentoria da Incubadora de

Desenvolvimento Tecnológico e Setores Tradicionais do

Campo das Vertentes (INDETEC) é uma ação para o

desenvolvimento dos empresários e seus negócios pré-

incubados e incubados , através de orientação teórica e

prática e ampliação de networking , com a participação de

professores especializados dos seis campi da UFSJ .

    OBJETIVOS 
⦁ Contribuir para o desenvolvimento de startups e/ou spin off

nascidas na INDETEC , através da orientação de experientes

professores universitários ;

⦁ Formar um Conselho Consultivo através de um banco de

professores interessados em oferecer um trabalho voluntário

de mentoria , de acordo com suas especialidades e áreas de

interesse ;

⦁ Estimular e aumentar o networking e as relações de troca

na comunidade empreendedora ;

⦁ Proporcionar novas perspectivas sobre os negócios e

desafiar padrões através de discussões construtivas ;

⦁ Contribuir para o ecossistema de empreendedorismo e

inovação da UFSJ , fortalecendo os negócios da região em que

os campi estão instalados .

    FASES DO PROGRAMA
O programa terá duração de 12 meses e divide-se nas

seguintes etapas (Figura 1):

⦁ Seleção de Mentores

⦁ Envio de materiais das empresas aos mentores selecionados

⦁ Encontro presencial com todos os mentores selecionados

⦁ Evento de abertura 

⦁ Semana de Workshops

⦁ Início das atividades de mentoria

⦁ Avaliação Final
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Figura 2. Modelo relacional entre INDETEC,
mentor e mentorado.

Figura 1. Fase do Programa de Mentoria
da INDETEC.


