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ATA DE REUNIÃO DO API em EDUCAÇÃO 

 
Florianópolis, 05 de março de 2018 

 
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze hora, por convocação dos 

membros das entidades representantes do API em Educação, reuniram-se na Sala de Reuniões 

da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, situada na 

Rua Padre Roma nº 482 Ed. Premier 3º andar sala 309, bairro Centro, município de 

Florianópolis, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Escolha da diretoria e o 

representante do API perante ao Conselho Municipal de Inovação. Estavam presentes na 

reunião os seguintes membros: Márcio Pires (PMF- SCTI), Flávia Wagner (UNISUL), 

Henrique Otte (Estácio de Sá – Florianópolis), Jaquelini Stimm.  O Diretor de Politicas 

Publicas da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, Sr. Marcio Pires dá início à reunião saudando todos os membros 

presentes. Após esse rito foi iniciada a reunião, tratando sobre assuntos pertinentes ao API 

que seriam de suma importância para a sua formalização. No primeiro momento foi realizado 

um breve histórico do que foi desenvolvido, o Termo de Adesão aprovado e encaminhado a 

todas as entidades, o Regimento Interno deverá ser analisado para que seja encaminhado para 

aprovação perante ao Conselho Municipal de Inovação até o dia nove de março. Em seguida o 

Sr Márcio colocou em pauta, a declaração que as entidades precisaram emitir em caso de 

procura pelos seus associados ou alunos, referente ao Programa de Incentivo Fiscal à 

Inovação. Definido pelos presentes, foi criado um modelo de declaração que será 

encaminhado a todas as entidades. Dando prosseguimento, foi dado inicio a discussão pelos 

presentes sobre as entidades que fariam parte da diretoria do API. Por uma definição 

voluntaria e aprovada pelos representantes das entidades presentes por aclamação, a diretoria 

deste API ficou assim definida: A Sra. Flavia Wagner, representante da UNISUL, será o 

membro gestor/diretor e representará o API dentro do Conselho Municipal de Inovação – 

CMI; Sr. Henrique Otte, representante da faculdade Estácio de Sá Florianópolis e a Sra. 

Larissa M. da Silveira, representante da FEESC,  serão os diretores  de gestão deste Arranjo 

Promotor de Inovação.  Perante o que foi debatido, a próxima reunião ficou por ser agendada 

e todos foram convidados a participar dia 16 de março de 2018, às 14 horas, da reunião do 

Conselho Municipal de Inovação (CMI), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 

Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Não havendo mais manifestações, o Sr. 

Márcio Pires agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos e a lavratura da 

presente Ata. 
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