
 
 
Comitê Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups 
2ª Reunião Ordinária 
Local: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Esplanada dos 

Ministérios, Bloco R, Salão Nobre (Subsolso) 

Data: 3 de março de 2020, 10h 

 

 

ATA 1ª REUNIÃO 

Realizada em 18.12.2019 

 

 

Aos 18 de dezembro de 2019, às 10;00h, na Sala dos Conselhos do Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê 

Nacional de Iniciativas de Apoio a Startups. 

 

Pauta: 

i) O Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações, em 

exercício, Carlos Alberto Flora Baptistucci, realizou a abertura da reunião, saudando a 

iniciativa. Os Secretários Paulo Alvim (SEMPI/MCTIC) e Gustavo Ene (SDIC/SEPEC/ME) 

fizeram considerações iniciais. Apresentou-se o Decreto nº 10.122, de 21 novembro de 

2019 instituindo o Comitê. 

ii) Debateu-se a designação dos seus membros (conforme o art. 3º § 3º do Decreto) 

mediante portaria até o final do ano e foi informado que serão incluídos representantes 

do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), que desde já participam das reuniões como convidados. 

iii) Definiram-se procedimentos para a composição do grupo consultivo técnico, em 

que serão consideradas as manifestações de interesse recebidas e indicações a serem 

feitas pelos membros. Aprovou-se proposta para que esse grupo atue como um 

articulador do ecossistema de inovação. 

iv) Apresentou-se informe sobre a elaboração do Portal Startup Point, com as 

iniciativas em curso por parte dos integrantes do Comitê e as ações necessárias. 

Destacou-se a necessidade de atualizar as informações e produzir relatórios voltados à 

comunicação com a sociedade. Definiu-se a disponibilização do endereço do site atual, 

o envio do relatório preliminar de levantamento das ações e um informe das entregas 

feitas por cada órgão em formato a ser encaminhado pela Secretaria do Comitê. 

Apontou-se necessidade de aproveitar as plataformas já existentes no governo, e buscar 

também referências internacionais. 



 
v) Fez-se breve relato sobre a proposta e tramitação do Marco Legal de Startups e 

Empreendedorismo Inovador; enfatizou-se a questão da facilitação de vistos para 

atração de talentos. 

vi) Aprovou-se o Calendário para 2020. 

vii) Propôs-se que os próximos relatórios sejam concebidos como um documento 

ativo como forma de comunicação com a sociedade. Aprovou-se o relatório de 

acompanhamento referente ao período de 2019 (art. 11 do Decreto) com pequenas 

correções. 

viii) Estabeleceu-se que na próxima reunião será definido o grupo consultivo e o 

SEBRAE apresentará proposta para as oficinas referentes aos trabalhos do grupo. 

 

Participaram: 

• Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

• Ministério da Economia 

• Ministério das Relações Exteriores 

• Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

• Banco Central do Brasil 

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

• Financiadora de Estudos e Projetos 

• Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 


