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Às 10h do dia 17 de julho de 2018, realizou-se a Cerimônia de
Assinatura dos Contratos de Incubação, na Agencia de Inovação -
AGIR/UFF.

O servidor Ronald Chaves apresentou a mesa, composta pelo Pró-
Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, Vitor Francisco Ferreira,
pelo Diretor da Escola de Engenharia, Fábio Passos, pelo Diretor da AGIR,
Ricardo Henriques Leal, e pelo Coordenador da Incubadora, Álvaro dos
Anjos Oliveira.

Cada um dos componentes da mesa manifestou a importância da
existência de uma incubadora ativa na Universidade, considerando os
benefícios concretos gerados em favor da sociedade a partir dos
conhecimentos gerados dentro da Universidade, como a geração de
empregos, assim como a relevância da presença destas empresas para a
Incubadora UFF.



Foram apresentadas, em seguida, as empresas incubadas e seus
respectivos representantes, que expuseram um panorama geral sobre
suas empresas e atividades desenvolvidas. Foram elas:

Displace Technologia e Informática Ltda, especializada em realidade
virtual, que iniciou suas atividades em 2016. A mesma já possui projetos
em andamento, se destacando a parceria com a divisão de homicídios da
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a qual desenvolve um projeto que
une modelagem 3D à realidade virtual, e que colaboraria, a custos
reduzidos, com a investigação de cenas de crimes contra a vida. Além
disso, a empresa vem trabalhando em projetos ligados ao turismo em
parceria com prefeituras e outros órgãos.

Luiz Felipe Ribeiro Correia, sócio da empresa Displace.



Ambmet Consultoria LTDA, especializada, inicialmente, em previsão
meteorológica ligada à área de petróleo e gás, e que, com a crise do setor
petroleiro, passou a atuar em consultoria voltada a empresas de energia,
visando fornecer, com base na previsão meteorológica (principalmente de
índices pluviométricos), informações relacionadas ao valor da energia em
momentos determinados.

Talita Reis Antunes Pereira, representante da empresa Ambmet.



Assinatura do contrato de incubação da empresa Ambmet Consultoria Ltda.

Domain Experts, empresa de consultoria em engenharia que oferece
expertise em áreas como inteligência artificial, data mining, software para
a área de óleo e gás, entre outras, combinando tecnologias variadas para
o compartilhamento de dados e buscando colaborar para que outras
empresas façam uso de tecnologias inovadoras, de modo a ampliar sua
capacidade e competitividade no mercado. No momento, está
desenvolvendo, em parceria com o SENAI-CETIQT, o software para EPI´s
(equipamentos de proteção individual) inteligentes.

João Paulo, sócio da empresa Domain Experts
, (e



João Paulo e Cleber, sócios da Domain Experts, junto com
professores da Escola de Engenharia da UFF, seus parceiros em
projetos de pesquisa

Além destas, também foi dado espaço para que se manifestassem
eventuais pesquisadores que também tivessem interesse em incubar suas
empresas na UFF a apresentá-las juntamente com seus projetos, e
tivemos mais duas participações: do Sr. Vergara, representante da
empresa GB9, que desenvolve trabalhos voltados à tecnologia
aeroespacial, e também dos Professores Carlos Peregrino e Fábio Alves, do
LURA (Laboratório Universitário Rodolpho Albino da Universidade Federal
Fluminense), apresentando seu projeto empresarial voltado à obtenção de
maior assertividade em menos tempo no diagnóstico que diz respeito à
seleção do tipo de antibiótico a ser ministrado em pacientes com quadros
de infecção bacteriana.

Empresa GB9, candidata a incubação



Professores Carlos Peregrino e Fábio Alves, sócios da Infosci,
empresa da área de saúde, candidata a incubação na UFF.



Abaixo, imagens do público presente e dos empresários com os
representantes da UFF, AGIR e Incubadora.

Sócios da empresa Displace, juntamente com prof. Vitor Ferreira -
representando a UFF -, prof. Ricardo Leal – representando a AGIR – e
Álvaro dos Anjos, representando a Incubadora.



Talita Reis, representando a empresa Ambmet, juntamente com prof.
Vitor Ferreira- representando a UFF -, prof. Ricardo Leal –
representando a AGIR –, além dos representantes da Incubadora:
Álvaro dos Anjos e Norma Guimarães.



Profª Andréa Magalhães, do curso de Ciência da Computação e
colaboradora da Incubadora, juntamente com a equipe da
Incubadora- representada por Álvaro dos Anjos e Norma Guimarães.
Ao final das apresentações, a cerimônia foi encerrada com as

palavras finais do Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação,
Professor Vitor Francisco Ferreira.


