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SOBRE O EVENTO

A Incubadora de Empresas do Agronegócio 
Piauiense – INEAGRO é um Programa de Ex-
tensão da Universidade Federal do Piauí que 
conta com a Parceria da EMBRAPA, SEBRAE 
e FADEX. Em 2019, a INEAGRO completa 15 
anos de fundação. Ao longo deste período vá-
rias experiências exitosas foram vivenciadas.

Para celebrar este momento preparamos um dia 
repleto de atividades voltadas para a temática 
do empreendedorismo e como a INEAGRO vem 
contribuindo neste cenário. Na programação, 
ocorrerão palestras, exposições, mesa redon-
da e homenagens àqueles que historicamente 
contribuíram para esta trajetória.

Também será o momento de apresentação das 
novas empresas incubadas recentemente, as 
quais, juntamente com as empresas já existen-
tes, certamente ajudarão a consolidar a mis-
são da INEAGRO: “Fortalecer o agronegócio 
do Piauí, através do apoio às micro e pequenas 
empresas inovadoras, proporcionando a diver-
sificação e ampliação das vantagens competiti-
vas da economia do Estado”.

“Incubando e transformando ideias em negó-
cios de impacto social”. Este é o tema geral do 
evento, que nos remete para uma análise da 
conjuntura econômica atual, cada vez mais di-
nâmica, e do papel da extensão universitária 
frente a esta realidade.

Sejam bem vindos(as) às comemorações dos 
15 anos da INEAGRO. 

Comissão Organizadora

08:00h - Solenidade de abertura

09:00h - Palestra:
“Incubação de empresas”
Palestrante : Prof. Dr. José Carlos Raulino
Lopes - IFPI

09:30 - Histórico da INEAGRO
Palestrante: Prof. Dr. Miguel Ferreira
Cavalcante Filho - UFPI
Helenilda Nunes Soares Brito - UFPI

10:00h - Café com negócios e visita
aos stands

10:30h - Mesa redonda:
Experiências de incubação de empresas:
INEAGRO: Prof. Dra. Luzineide Fernandes de 
Carvalho

Empresas incubadas: New Hope, ECODRY-
TEC,  Fito Fit,  Babcoall

PREXC: Prof. Dr. Marcos Antonio Tavares Lira

Empresa Agromudas e Cactos - Júlio César 
Lopes da Costa
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14:00h - Exibição de vídeo institucional

14:15h - Palestra:
“Experiências de parcerias na INEAGRO”
EMBRAPA: Adão Vieira de Sá
SEBRAE: Marcelo da Cruz Assunção

15:00h - Palestra:
“Desafios e oportunidades das incubadoras no 
contexto atual”
Palestrante: 
Prof. Dr. Marcus Vinicius Dantas Linhares - IFPI

15:30h - Sessão de homenagens

16:30h - Exposição e visitas aos stands
- Café com negócios
- Encerramento com músicas e parabéns

Parceiros:
SEBRAE
EMBRAPA
Instituto Federal do Piauí
FADEX
EMATER

Standes e exposições de fotos acontecem 
durante todo o evento 


