


Quem somos?
O SParC é um núcleo de apoio a 
empreendedorismo, pesquisa e inovação 
com espaço dedicado  instalado nas 
dependências do Campus da UFC em Crateús 
buscando atender as demandas 
mercadológicas e sociais através  do 
desenvolvimento produtos e serviços 
inovadores e da pesquisa científica pela 
colaboração entre diversos setores da 
sociedade e promovendo transformação 
socioeconômica.



Renda per 
capita:

Por que 
mudar?

22% com renda per capita de R$ 70,00
85% da população ganha até 1 salário mínimo (95% até 2 
salários)
5.368 empregos
 ⅓ dos empregos é do setor público

Dados do IPECE, 2017

22%
com renda
per capita de
R$70,00

85%
da população 
ganha até 1 
salário mínimo

92%
da população ganha 

até 2 salários mínimo

5.368
empregos

1/3 (um terço)
está no serviço público

R$ 373,00



Por que 
mudar?

Você já ouviu 
falar no Porto 
Digital?



Por que 
mudar?

Economia do Porto 
Digital (Recife), 
baseado em 
empresas de base 
tecnológica:

R$ 1.7bi
de faturamento / ano

R$15.000 Faturamento 
per capta

9.000 Empregos diretos 
em empresas

77%
é dinheiro de 
fora do Estado



Por que 
mudar?
E o Sapiens 
Park em 
Florianópolis - 
SC?

Ultrapassou o setor 
de turismo

R$ 6.4bi
de faturamento em 2017

Principal geradora 
de impostos para a 
região

Fonte: Acate



Nós temos ingredientes 
importantes

Nós temos 
ingredientes 
importantes

Capital 
intelectual

Recursos 
tecnológicos

Potencialidades e 
problemas

Necessidade de 
mudar

Política favorável: 
Ceará 2050



Nenhuma região do 
Ceará sentirá o impacto 
dessa transformação de 
maneira tão intensa 
quanto o sertão





um 

O 
SPARC 
é

Interação Ciência x 
Tecnologia x Mercado

Formação 
empreendedora

Aceleração e 
incubação de startups

reator!



Empreendedorismo

Bem-estar 
socioambiental

Desenvolvimento 
Regional

Ambiente 
Empresarial

Eixos de 
Atuação

Pesquisa, 
Desenvolviment

o e Inovação



Pesquisa, 
Desenvolviment
o e Inovação Realização de eventos 

científicos e promoção 
da integração entre 
academia e indústria.

Execução de projetos 
de pesquisa e de 
extensão que busquem 
desenvolver 
protótipos, produtos e 
serviços inovadores.



Empreendedorismo

Desenvolvimento e captação de 
programas de incubação e 
aceleração de startups.

Capacitação e promoção de 
eventos de empreendedorismo, 
marketing e negócios



Startups e empresas de base 
tecnológica poderão executar os seus 
projetos e desenvolver novos negócios 
com baixo custo operacional em um 
ambiente que combina: mercado, 
ciência e tecnologia

Ambiente 
empresarial



Desenvolvimento 
Regional
A identificação e o desenvolvimento das 
potencialidades locais devem ser um meio de 
gerar impacto direto sobre a região através da 
criação de novos mercados para promoção da 
transformação socioeconômica

A identificação e o desenvolvimento 
das potencialidades locais devem ser 
um meio de gerar impacto direto sobre 
a região através da criação de novos 
mercados para promoção da 
transformação socioeconômica

Desenvolviment
o Regional



Bem-estar 
socioambiental

A partir de atividades junto à 
comunidade devem ser identificadas 
necessidades e oportunidades de 
melhoria no bem-estar 
socioambiental que serão 
desenvolvidas através de projetos 
de extensão, pesquisa e soluções 
empreendedoras de inovação



Composição (13 membros):
Coordenador Geral (Presidente do Comitê)

Coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Coordenador de Empreendedorismo

Coordenador de Extensão

Representante do Instituto Federal do Ceará - IFCE

Representante das Startups

Representante do Estado do Ceará

Representante da Prefeitura Municipal de Crateús

Representante do SEBRAE de Crateús

Representante da CDL de Crateús

Representante da Indústria

Representante do Comércio

Representante da Agricultura

Organização

O COMITS - Comitê 
SParC -, responsável 
por gerenciar e 
avaliar o Núcleo. 





Projeto SParC

Incubadora

Espaço de 
Coworking

Espaço de descanso



Ambiente do 
SParC 2020 Projetos e Coworking

Espaço de Incubadora

Espaço 
de
descanso

Área do 
café

Espaço 
de
reunião



Fazemos
parte do
Portfólio do
Ceará 2050

http://www.ceara2050.ce.gov.br/



Ceará 2050

http://www.ceara2050.ce.gov.br/

O Ceará 2050 é uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo 
desenvolvida a partir do diálogo, da liberdade de opinião e da responsabilidade pública.

É uma iniciativa da UFC com o Governo do Estado do Ceará com o engajamento de todos. Seu 
objetivo é construir uma plataforma de desenvolvimento sustentável ideal para transformar o futuro 
do nosso Ceará.

Traçando o caminho certo, juntos podemos fazer a diferença e melhorar a nossa realidade.



apoio

Contato: renato.furtado@ufc.br


