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Breve histórico 

    O NATA nasceu de um projeto de pesquisa do Professor Gláucio Bezerra 
Brandão, apoiado por vários professores, pelo DCA – Departamento de 
Engenharia de Computação - e pela PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa 
da UFRN em novembro de 2008, com as propostas pragmáticas de 
geração de postos de trabalho  especializados de alto valor agregado e 
com intuito de garantir a transferência de conhecimento entre a 
universidade e a sociedade, utilizando para isso a infraestrutura técnica e 
administrativa da UFRN. 

   Somando estas duas ações, o NATA entendeu que ambas poderiam ser 
contempladas através da gestação de empreendimentos na universidade, 
utilizando a Lei 10.973 de dezembro de 2004, conhecida por Lei de 
Inovação, como marco referencial. 

  Assim, tem por objetivos principais identificar, gerenciar e alavancar 
propostas incipientes de indivíduos pertencentes ao segmento acadêmico 
da UFRN e da Sociedade, com o intuito de levá-las a um processo de 
incubação e/ou à formação de empresas, durante um período de tempo 
específico. Utilizará para isso o know-how de professores colaboradores, 
entidades parceiras e a infraestrutura da UFRN, no que tange a Lei de 
Inovação. 



Breve histórico 

  Em sua primeira chamada pública, através de edital no ano de 2008, 
recebeu 06 propostas de empreendimentos, dos quais 03 foram 
contemplados. Destes empreendimentos, 02 foram graduados em agosto 
de 2010 seguindo a proposta de plano de negócios original. Outro 
modificou seus objetivos para se adequar a um realidade mais favorável. 

   Em sua segunda chamada pública lançada em abril de 2011, desta vez 
como um programa de incubação do Instituto Metrópole Digital, amparado 
pela Resolução 054/2011 de 31 de maio de 2011, cujo teor foi 
desenvolvido pelos membros do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica – e 
do próprio NATA, contemplou 14 empreendimentos, nas modalidades de 
Pré-Incubação, Incubação e Incubação à distância. Destes, 07 
empreendimentos serão incubados fisicamente e temporariamente no atual 
Escritório Técnico Administrativo do Metrópole Digital, no mês de agosto, 
cuja perspectiva de residência fixa na UFRN está prevista para o ano de 
2012. 

    Em sua terceira chamada, 2013, um grande desafio: Criar Mercado! 



Missão 
 
Criar um Mercado Novo e Sustentável a partir de ideias inovadoras. 
 
Visão 
 
Ser a principal entidade de gestação de empreendimentos inovadores do Rio Grande do Norte. 
 
Valores 
 
sustentabilidade 
responsabilidade social e ambiental 
integridade 
criatividade 
inovação baseada em ciência, pesquisa e desenvolvimento 
simplicidade 
cooperação 
melhoria contínua 
empreendedorismo 

Método, Método e Método 
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