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Resumo: A Universidade Regional do Cariri - URCA foi criada pela Lei Estadual

nº 11.191 de 9 de junho de 1986 sendo oficialmente instalada em 7 de março de
1987. A URCA nasceu, do espírito empreendedor do Professor Martins Filho,
responsável, também pela criação da Universidade Federal do Ceará - UFCA e
Universidade Estadual do Ceará - UECE. O reitor da URCA designou, por meio
da Portaria 274/2019 - GR, Grupo de trabalho e estudo (GT) para propor a
criação da Pró-Reitoria de Empreendedorismo e Inovação – PROE. O GT possui
características de seus membros pertencerem a diversas áreas da Universidade,
possuindo caráter multidisciplinar. Os trabalhos exigiram adoção, como
metodologia de trabalho da pesquisa de dados, discussões conduzidas e
elaboração do projeto final.
O objetivo da PROEI é o de auxiliar o
desenvolvimento das atividades e ações ligadas ao Empreendedorismo,
Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico. O presente projeto mostra a
importância do trabalho desenvolvido pelo GT na elaboração do projeto e os
indicativos que apontam para a necessidade de criação da PROEI como órgão
de apoio a Reitoria na condução de ações voltadas ao empreendedorismo e a
inovação.
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1. Introdução
Os temas empreendedorismo e inovação são elementos relevantes no
desenvolvimento econômico e da ciência em muitos países. Grande número de
Universidades no Brasil e em diversas partes do mundo perceberam a
importância do seu apoio e engajamento na difusão da cultura empreendedora,
juntamente com o incentivo a inovação, o que como consequência, vem gerando
resultados positivos, com a criação de novos negócios e o surgimento de ideias
inovadoras e estimuladas com esforços permanentes na academia e com
repercussões importantes para a sociedade.
A Universidade Regional do Cariri - URCA iniciou um novo ciclo de gestão 20192023, e com ele, a necessidade da permanente busca pelo alcance do
desenvolvimento regional, importante componente da sua missão institucional.
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Compreende-se que a atenção aos temas empreendedorismo e inovação devem
ter maior ênfase como forma de acompanhar o atendimento a uma necessidade
que surge, como forma de avançar em diversos temas discutidos na academia
com a comunidade interna e comunidade externa a qual a instituição deve
manter diálogo permanente.
Contido no plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/URCA, 2017) o projeto
da Pró-Reitoria de Empreendedorismo e Inovação faz parte de um compromisso
de campanha que vem a ser cumprido.
2. Objetivo
Estimular ações de promoção da cultura empreendedora e inovação, com foco
na melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade e no desenvolvimento
regional.
3. Metodologia
O projeto foi desenvolvido por um Grupo de Trabalho (GT) criado pela Portaria
nº 274/2019 - GR, composta por integrantes de diversas áreas do conhecimento,
professores de diversos departamentos da IES.
Mostrando a importância da multidisciplinaridade e a possibilidade de exerçam
das diversas áreas junto aos temas de empreendedorismo inovação.
O GT adotou como método, para elaboração do projeto, a divisão do trabalho
para os seus membros. Foram coletados dados de diversas fontes sobre o
Empreendedorismo e Inovação. Algumas visitas foram realizadas em órgãos
públicos do Estado e na URCA. O presente trabalho é classificado,
metodologicamente como estudo de caso. Segundo Miguel et al. (2012, p.132):
“O estudo de caso é um trabalho de caráter empírico que estuda um dado
fenômeno dentro de um contexto real contemporâneo por meio da análise
aprofundada de um ou mais objetos de análises (casos). “(Miguel et al. (2012,
p.132).
O estudo de caso único desperta o interesse na definição de uma estrutura
conceitual teórica e no planejamento da condução dos trabalhos do GT na
descrição do evento como caso.
4. Resultados
A região Metropolitana do Cariri, fica localizada no Sul do Estado do Ceará, e
representa um importante espaço geográfico composto por 9 municípios, Crato,
Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova
Olinda e Santana do Cariri. A região do Cariri, para fins de planejamento do
Estado do Ceará, compreende ainda, mais 20 municípios sendo eles : Abaiara,
Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora, Barro, Brejo Santo,
Campos Sales, Granjeiro, Jati, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, orte,
Porteiras, Potengi, Salitre, Tarrafas e Várzea Alegre. (IPECE, 2017).
O Cariri é responsável por parcela relevante da riqueza produzida no Ceará, com
crescimento nominal de 51,8% do PIB do Ceará, no período recente de 2011 a
2015 (IPECE, 2017), o que tem atraido investimentos público e privado,
importante elemento para o desenvolvimento dessa Região.
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A ação empreendedora no Cariri possui como marca de importante destaque as
ações desenvolvidas pelo Padre Cícero. Segundo Máximo, Máximo e Brito
(2016) o Padre Cicero usou de pressupostos econômicos e filosóficos para o
desenvolvimento econômico da região. Como exemplo, a benção dos chapéus
a procissão das candeias, além da influência do Padre Cícero no estímulo em
diversos empreendimentos na região, impulsionado o seu desenvolvimento.
Existe portanto, uma preocupação em conduzir ações na PROEI, que valorizem
o empreendedorismo social, a identidade e as vocações da Região, evitando a
imposição de regras e apoiando ações mantidas no diálogo interno e com a
comunidade.
A importância dos temas amplmente estudados e apoiados por diversas
universidades em todo o mundo, com contribuições importantes no
desenvolvimento regional.
A Região do Cariri possui caracterísitcas de casos de empreendedorismo e
inovação justificando a ideia de criar a Pró-reitoria de Empreendedorismo e
Inovação.
O GT obteve como resultados fortes indicativos que justificam a criação da
PROEI, dentre eles o crescimento de startups, empreendimentos sociais e as
características regionais. O GT constatou que Instituto Tecnológico do Cariri ITEC da Universidade Regional do Cariri – URCA aborve parte dessas
atribuições podendo, a criação da PROEI surgir da transformação do ITEC em
PROEI, assumindo mais atribuições.
O ITEC foi criado através do Decreto n° 21.427 de 31 de maio de 1991. Desde
sua criação o ITEC sempre procurou desenvolver serviços especializados e
soluções inovadoras que contribuíssem para o crescimento econômico e social
do Estado. Atualmente desenvolve atividades de extensão, pesquisa e
capacitação. Como resultado dos trabalhos realizados o GT apresenta o projeto
de implantação da PROEI e uma Minuta de Resolução a ser encaminhada ao
CONSUNI/URCA.
Acreditando no poder de criar inovações, na solução de problemas que
contribuam com a qualidade de vida, que busquem diminuir a desigualdade
social e avanços dos processos nas diversas áreas do conhecimento as quais a
Universidade Regional do Cariri - URCA possui inserção, o Instituto Tecnológico
do Cariri - ITEC, passa a ser denominado de Pró-Reitoria de Empreendedorismo
e Inovação - PROEI fazendo parte do staff da Universidade Regional do Cariri URCA no nível estratégico do seu organograma geral, como as demais PróReitorias existentes.
5. Conclusão
O Grupo de Trabalho (GT) criado pela portaria nº 274/2019 - GR iniciou seus
trabalhos no dia 7 de agosto de 2019 tendo encerrado as suas atividades no dia
25 de setembro de 2019. Como produto final temos a apresentação deste projeto
que visa permitir que a administração dos temas: Empreendedorismo, inovação
e desenvolvimento tecnológico sejam concentrados na PROEI, definindo sua
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competência administrativa e permitindo maior fluidez nas ações administrativas
da URCA.
São recomendações do GT que seja criada a PROEI a partir do ITEC/URCA.
São recomendações que a administração aprofunde o estudo da possibilidade
de dotar a PROEI de infraestrutura, que facilitaria a criação de uma incubadora
de empresas, a criação e fortalecimento de mais empresas juniores e um
FABLAB. O GT, lembra as oportunidades que estão presentes nas
possibilidades de parcerias com órgãos de fomento, além da iniciativa pública e
privada e uso de mecanismos existentes na Legislação do país para o incentivo
ao desenvolvimento de pesquisa e inovação como a Lei nº 10.973/2004 (Lei de
Inovação), Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem) e a Lei nº 13.674/18 que autoriza
empresas de tecnologia da informação e comunicação a receberem isenções
fiscais, caso invistam em pesquisa de inovação.
Finalizando os seus trabalhos, o GT recomenda, a apresentação da Minuta de
criação da Pró-Reitoria de Empreendedorismo e Inovação - PROEI, junto ao
Conselho Superior Universitário (CONSUNI) da URCA, para apreciação e
aprovação da sua criação.
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