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A Fundep foi criada em um momento agitado 

para a área de Ciência e Tecnologia no Brasil. 

A Reforma Universitária do ano de 1968 

redefiniu o papel da universidade no país, 

passando de um sistema destinado especialmente 

à formação de profissionais para o mercado de 

trabalho para um novo modelo que associa ensino 

e pesquisa, no eixo da pós-graduação. 

Tal transformação proporcionou a formação 

avançada de recursos humanos e a geração 

de conhecimentos e tecnologias nacionais de

alto nível.

FUNDEP

www.fundep.ufmg.br



PRIMEIRO PROGRAMA 
DE ACELERAÇÃO DE 
LABORATÓRIOS DO 
BRASIL.



OUTLAB
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A conexão entre as Instituições de Ciência e 

Tecnologia ( ICTs)  e  as  empresas tem sido 

amplamente utilizada no mundo contemporâneo, 

em que as tecnologias estão avançando de 

forma acelerada com impactos em toda a 

sociedade. 

Contribuindo para essa aproximação e com 

vistas a impulsionar que o  conhecimento 

gerado nas ICTs se transformem em produtos 

e serviços de empresas para a sociedade, a 

Fundep e a UFMG lançaram o Outlab :  um 

programa exclusivo para laboratórios, que 

visa acelerar as parcerias e conexões com 

empresas e potencial izar a ampliação de 

suas atividades.
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METODOLOGIA

CONTEÚDO

CONEXÃO

MENTORIAS

MÓDULOS EM SEMANAS

TERÇA E
QUARTA

QUARTA E
QUINTA

SEGUNDA E
SEXTA
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IMERSÃO NO 
LABORATÓRIO 

CADEIA DE
VALOR

PROPOSTA DE
VALOR

MODELAGEM
DE NEGÓCIOS

GO TO
MARKET

ESTRATÉGIA DE
MARKETING

VENDAS

POLIMENTOS
DE VENDAS

NEGOCIAÇÃO

DESIGN DE
SERVIÇOS



06

25LABORATÓRIOS
SELECIONADOS

Ganhos da relação 
entre laboratório e mercado

PROSPECÇÕES

Resolução de 
problemas reais

Aplicação de 
novas tecnologias 

Novos produtos 
e processos

Cultura da 
inovação

Novos 
negócios

Conexão

horas de conteúdo
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F E C H A M E N TO S

PROPOSTAS

INDÚSTRIA  Áreas de 
IMPACTO

FARMÁCIA 

SAÚDE 

MINERAÇÃO 

EDUCAÇÃO

50NEGOCIAÇÕES



LABORATÓRIOS
PARTICIPANTES
1ºEDIÇÃO
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Pesquisa, produtos e serviços na área das Geociências, com foco 
em levantamentos com a utilização de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas  e aplicações nas áreas de cidades inteligentes e 
mineração.

área de atuação: mineração

www.cpmtc-igc-ufmg.org

Centro de escalonamento de tecnologias e modelagem de 
negócios que leva tecnologias em hard science do laboratório 
para o mercado, além de aplicar metodologia para difundir o 
know how em escalonamento entre os projetos e startups.
www.escalab.com.br

área de atuação: indústria, farmácia, saúde e mineração

Estudo das implicações da nanotecnologia e Biotecnologia na 
melhoria da qualidade da saúde humana e animal nas sociedades 
futuras a partir do conhecimento gerado através da interação 
entre academia e setor produtivo.

www.fisica.ufmg.br/laboratorios/laboratorio-de-nanomateriais

área de atuação: farmácia e saúde 

Realiza prestação de serviços diferenciados, combinando o 
máximo rigor científico com a aplicação crítica dos conceitos 
e ferramentas mais inovadores da genômica e da biologia 
computacional aplicadas à saúde humana nas Américas.
www.mosaicogenomics.com

área de atuação: farmácia e saúde 

Tem o objetivo de estudar as primeiras ocupações humanas 
na Antártica. Trabalha utilizando diversos métodos e 
técnicas não só de arqueologia, mas também outras 
disciplinas como a antropologia e conservação.
www.facebook.com/LEACHUFMG1

área de atuação: mineração
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área de atuação: educação

scienceschool.ufmg@gmail.com

O Laboratório de Termografia é referência nacional nos estudos 
de termografia científica e possui mais de 10 anos de experiência 
na aplicação da técnica nos setores da Engenharia Mecânica, 
Elétrica, Nuclear, Arquitetura, Medicina e Veterinária.
www.labterm.wixsite.com/ufmg

área de atuação: indústria e mineração

O GruTAm é um grupo de pesquisa que mapeia e desenvolve 
tecnologias ambientais e está localizado no Departamento de 
Química da UFMG. Atualmente o laboratório tem parcerias com 
Petrobrás, LocTR, Vale e FCA.     

grutam.dq@gmail.com

área de atuação: indústria, saúde e mineração

Tem se tornado referência na investigação e solução de 
problemas relacionados à Análise de Vídeos, Computação 
Forense e Biometria. Partindo da pesquisa acadêmica, é 
aplicado os resultados em forma de produtos de 
www.smartsenselab.dcc.ufmg.br

O Caex surgiu para apoiar a UFMG e parceiros no 
gerenciamento de projetos de cursos, atividades e eventos 
de extensão, desde a elaboração de propostas, gerenciamento 
das inscrições, execução do recurso até a prestação de contas.
www.fundep.ufmg.br/cursos-eventos

área de atuação: educação

O scIeNce School cria um ambiente de interface Universidade e 
Escola que permite uma experiência de imersão em práticas 
capazes de promover a enculturação científica entre estudantes 
e professores da educação básica.

área de atuação: indústria, saúde, farmácia, educação e mineração
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O CTVacinas possui laboratórios dedicados à expressão, produção 
e purificação de proteínas recombinantes, para desenvolvimento 
de testes de imunoquímica, laboratório dedicado ao cultivo de 
células e parasitos e laboratório de biologia molecular

área de atuação: farmácia e saúde

www.ctvacinas.ufmg.br

O LEC possui 20 anos de experiência na prestação de serviços 
na área de análise de combustíveis e biocombustíveis automotivos 
e está ampliando seu escopo de trabalho para combustíveis de 
marítimos e de aviação. O laboratório também desenvolve projetos 
de P&D e cursos de capacitação. www.lec.qui.ufmg.br

área de atuação: indústria e mineração

O papel do MIDAS é fomentar a C&T e inovação. Atuação em 
soluções ambientais construídas a partir de conhecimentos 
químicos e físicos. Além da pesquisa, o INCT MIDAS visa a 
transferência das tecnologias geradas para o setor privado.

www.inctmidas.com.br

O primeiro bio-hacking space brasileiro: um laboratório 
aberto e comunitário inspirado no movimento internacional 
Do-ItYourself Biology, que tem o intuito de promover acesso 
às ferramentas modernas de biologia molecular, de forma 
responsável e acessível.www.sites.icb.ufmg.br/biolabideareal

área de atuação: saúde e educação

Órgão complementar da Faculdade de Medicina da UFMG 
há 26 anos realizando atividades de extensão, pesquisa e 
ensino, com foco nas áreas de triagem neonatal, pré-natal, 
genética e biologia molecular.
www.nupad.medicina.ufmg.br

área de atuação: farmácia e saúde

área de atuação: indústria e mineração
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área de atuação: farmácia e saúde

facebook.com/Lancet-Laboratório

Educação básica/técnica & UFMG para Educação em Saúde, que 
utiliza metodologias de ensino abordando a educação em saúde 
de forma interativa, atualizada e conectada com a realidade dos 
estudantes do ensino básico e técnico de escolas públicas e 
privadas da região central de Minas Gerais.
facebook.com/projetointeragir

O NucleFar é um laboratório industrial farmacêutico com 35 anos 
de experiência em pesquisa e desenvolvimento nas áreas de 
Radiofármacos e Imunomoduladores. Possui como foco a produção 
de formulações farmacêuticas com elevado padrão de qualidade, 
ética e sustentabilidade. valbertncardoso@gmail.com

área de atuação: farmácia

O Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa Analítica dispõe de 
equipamento de alta tecnologia e funcionários qualificados 
para desenvolver e aplicar métodos analíticos inovadores no 
controle de qualidade de produtos alimentícios para uso 
humano ou animal. www.farmacia.ufmg.br/HOME-2

O LabCri.UFMG possui um parque de equipamentos de difração 
de raios X e uma equipe especializada em caracterização de 
materiais, que podem ser desde compostos naturais a compostos 
sintéticos em pequenas quantidades ou não, em forma de pó, 
filmes e monocristais. www.labcri.ufmg.br

área de atuação: indústria, farmácia e mineração

O LanCet é um laboratório de PD&I que busca compreender e 
desenvolver soluções para a regeneração cutânea. Realiza 
consultoria científica e ensaios para o teste e desenvolvimento de 
medicamentos, curativos, produtos cicatrizantes e 
dermocosméticos.

área de atuação: saúde e farmácia

área de atuação: farmácia e saúde
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O Synergia oferece serviços de desenvolvimento de sistemas, 
consultoria em TI e treinamento em tecnologia, processos e 
ferramentas da engenharia de software para órgãos públicos, 
fundações e empresas privadas.

área de atuação: farmácia e saúde

www.synergia.dcc.ufmg.br

www.labbioufmg.org

área de atuação: saúde

Realiza análises físico-químicas de óleos oriundos das frutas e 
frutos do Cerrado. 
Realiza assessoria e capacitação na área de análise. 

teddymfarias@ufmg.br

Tem o objetivo de abordar, através de diferentes técnicas, as respostas 
do metabolismo celular frente a diferentes elementos químicos. Atua na 
geração de materiais inovadores de alta eficiência com aplicações 
comerciais e biomédicas, gerando soluções terapêuticas para doenças 
parasitárias, genéticas e metabólicas. liqbraufmg.wixsite.com/meusite

área de atuação: farmácia e saúde

Conecta pessoas e empresas de forma colaborativa, com foco 
na diversidade e educação. Desenvolve projetos internacionais 
e nacionais, trabalha com palestras corporativas, formação 
de multiplicadores, consultoria, oficinas, formatação e 
desenvolvimento de projetos educacionais 
www.labcon.fafich.ufmg.br

área de atuação: educação

área de atuação: farmácia

Laboratório de PD&I para a saúde em interface com as diversas áreas 
do conhecimento. O laboratório desenvolve tecnologia e 
conhecimento nas áreas de Engenharia Cardiovascular, Engenharia 
de Reabilitação, Tecnologia Assistiva, Biofotônica, Neurovisão, 
Engenharia Biomédica e Biomimética. 
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CONEXÕES
COM O ECOSSISTEMA

Criado para conectar 
empresas, pesquisadores e 
investidores, o BiotechTown 
é um hub de inovação em 
biotecnologia e ciências da 

vida

biotechtown.com

Acreditamos que trazer 
tecnologia e inovação 
externa para grandes 

empresas é a solução para o 
desenvolvimento tecnológico 

e mudança cultural interna.

hubblehub.com.br

Uma agência de 
desenvolvimento para 

transformar Minas Gerais 
em um polo da indústria 

criativa

p7criativo.com.br
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Área de negócios do Sistema 
FIEMG apta a captar tecnologia,

transformação disruptiva, 
soluções em produtividade e 
novos modelos de negócios e 
aproximar da indústria mineira. 

7.fiemg.com.br

Acreditamos na diversidade, 
na sinergia, na singularidade, 

na interdependência e na união
como filosofia de vida. Ampliamos 

nosso papel no mundo por meio do 
comprometimento com as 

transformações sociais.

unimed.coop.br

O Mining Hub foi criado 
com o propósito de ser um 

canal direto de inovação 
aberta, tendências do setor 

e relacionamento entre 
mineradoras, fornecedores 

e iniciativas de base 
tecnológica.

mininghub.com.br

O Parque Tecnológico de 
Belo Horizonte - tem caráter 

científico, tecnológico, 
educacional e cultural, que 

funciona como um condomínio 
que abriga empresas que se 

dedicam a investigar e 
produzir novas tecnologias 

bhtec.org.br



10 SEMANAS
DE IMERSÃO
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ALÉM DO OUTLAB...
CONHEÇA OUTRAS SOLUÇÕES DA FUNDEP

U m  p ro g ra m a  d e  a c e l e r a ç ã o  

multidisciplinar e multi-institucional, 

no formato de imersão empreendedora. 

O Lemonade apoia a transformação de 

ideias/tecnolog ias  em negócios  

e pessoas em empreendedores.

17º aceleradora do mundo 
por número de startups



Primeira empresa de investimentos criada por uma Fundação de Apoio, 

a Fundep Participações S.A. (Fundepar) inaugura, no Brasil, um modelo 

bem-sucedido nas universidades de países desenvolvidos e acompanha 

as políticas internacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Fundepar 

identifica e desenvolve negócios inovadores e com alto potencial de 

crescimento e geração de produtos inovadores para a sociedade.

ASSINATURA VISUAL
VERSÃO HORIZONTAL (PREFERENCIAL)

O Seed4Science é um Fundo de Investimento em Participações gerido 

pela Fundepar Investimentos que tem como objetivo desenvolver 

negócios de base tecnológica inovadora em estágios iniciais A iniciativa 

é um esforço conjunto de Fundep, Fapemig e BDMG para ampliar a 

disponibilidade de capital para empresas inovadoras em Minas Gerais. 

O Fundo conta ainda com a participação da Funarbe e da Codemig 

como parceiros.
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SUA EMPRESA POSSUI
MUITOS DESAFIOS TECNOLÓGICOS?

A FUNDEP TE AJUDA A PRIORIZAR E ENCONTRAR SOLUÇÕES

AGENDE UMA CONVERSA:



ANOTAÇÕES








