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Resumo: Vamos conhecer um pouco sobre a Incop através de histórico, estrutura organizacional, 
dados, empreendimentos incubados e outros em processo de incubação até a data de publicação 
deste informativo.  
 
As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) são projetos, programas ou 
organizações   em sua maioria vinculadas às Instituições de Ensino Superior apresentando 
características multi e interdisciplinares, integradas por docentes, alunos de graduação e pós-
graduação e técnicos, pertencentes às mais diferentes áreas do saber. As ITCPs atendem grupos 
comunitários, em geral, cooperativas ou grupos de produção associada, que desejam trabalhar e 
produzir em conjunto a partir da filosofia do cooperativismo e economia solidária. Assim, as 
incubadoras realizam apoio sociotécnico, logístico e jurídico para que possam viabilizar seus 
empreendimentos dentro dos princípios da Economia Solidária [1]. As incubadoras trabalham 
com a intenção de oferecer apoio de maneira a estimular o aprendizado e amadurecimento dos 
empreendimentos para que esses se tornem capazes de se manterem por conta própria. 
 
A Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da Universidade Federal de Ouro Preto 
(Incop) iniciou suas atividades em dezembro de 2011, começando o processo de incubação em 
2012 atuando nos três campi da Ufop: João Monlevade, Mariana e Ouro Preto. Porém, ao final do 
ano de 2015, por motivos de força maior, encerrou as atividades no município de Mariana e deu 
continuidade aos trabalhos em somente um empreendimento na cidade de Ouro Preto e cinco 
empreendimentos na cidade de João Monlevade [2]. Logo, as atividades também em Ouro Preto 
foram encerradas e atualmente a Incop atua em João Monlevade e Nova Era. 
 
A Incop possui em seu princípio de atuação a prática da autogestão, onde todos os envolvidos 
no empreendimento colaboram com seu gerenciamento de forma participativa e democrática. 
Dessa forma, a incubadora tem o propósito de desenvolver a ideia da democracia e da economia 
solidária para que os participantes possam ter retorno em aspectos sociais, econômicos e políticos 
[2]. Além do seu trabalho como incubadora, a Incop é considerada um laboratório de extensão e 
mantém atividades nos três pilares das universidades brasileiras: ensino, pesquisa e extensão. O 
ensino através do processo de incubação e da estrutura organizacional autogestionária criar um 
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ambiente propício para consolidação e prática dos conhecimentos apreendidos sob a supervisão 
de docentes orientadores. A pesquisa através de estudos em mais diversos campos que envolvam 
os princípios da Economia Popular e Solidária e assuntos inseridos no campo de inovação social, 
o que é concretizada por submissão de resumos e artigos para eventos acadêmicos, revistas 
científicas e da realização do seminário de metodologias de incubação. A extensão através da 
realização direta de atividades com grupos populares.  
 
A estrutura organizacional da Incop é dividida em comissões e grupos de trabalho (GTs). Dentro 
das comissões temos a comissão de adaptação, comunicação, compras, coordenação discente, 
estudos, núcleo de desenvolvimento tecnológico (NDT) e projetos, as atribuições de cada uma 
está detalhada no site da Incop [3]. Já os grupos de trabalho são as equipes que trabalham 
diretamente com determinados empreendimentos e projetos de extensão, compostas por alunos 
e orientadores que podem ser técnicos ou docentes vinculados à Ufop.  
 
Desde a sua criação, a Incop atuou diretamente com dezesseis empreendimentos. Incubou dez 
empreendimentos e incuba outros seis dos mais variados tipos de atividades e diferentes 
localidades. Dos empreendimentos já incubados: dois estão localizados em Ouro Preto, a 
Associação das Senhoras Artesãs (ASA) e a Acolher associação com trabalho direcionado a saúde 
mental; um em Mariana, a Ahobero que realizava a produção de geleias de pimenta biquinho; 
sete em João Monlevade, a  Uni Labor que é uma cooperativa de costura industrial, a Associação 
de Lavadeiras, a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental (Assume), a Associação 
Monlevadense de Produtores da Agricultura Familiar (Ampaf), a comunidade terapêutica Bom 
Samaritano, o Banco Popular do Pequeno Empreendedor (Banpope) e a Solidariarte que é uma 
associação de artesãos. Dos empreendimentos com incubação em andamento: cinco são 
localizados ou realizados em João Monlevade, a Associação Maria Efigênia (AME)  que fabrica e 
doa suplemento alimentar, a Associação Monlevadense de Afrodescentes (Amad) organização 
que promove o empoderamento negro, a Associação dos Trabalhadores de Limpeza e Materiais 
Recicláveis de João Monlevade (Atlimarjom), a Cãopanhia do Bem que desenvolve trabalhos 
voluntários em prol dos animais, a Feira de Economia Popular Solidária do Médio Piracicaba que 
une diversos feirantes que seguem os preceitos da economia solidária com o objetivo de expor 
seus produtos e obter sua renda; uma em Nova Era, a Associação de Triadores de Materiais 
Recicláveis de Nova Era (Astrine). 
 
Além dos diversos empreendimentos, também passaram ou estão atuando na Incop vários alunos, 
técnicos e docentes de diversas áreas, das quais estão nos registros da Incop, cento e três pessoas, 
sendo destas: dezesseis docentes, dois técnicos, trinta e sete alunos de engenharia de produção, 
sete alunos de engenharia de computação, sete alunos de sistemas de informação, oito alunos de 
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engenharia elétrica, um aluno de serviço social,  três alunos de administração, onze alunos de 
ciências econômicas, quatro alunos de direito, um aluno de engenharia civil, dois alunos de 
jornalismo, três alunos de letras e também um caso especial que foi uma aluna do ensino médio 
de João Monlevade.  
 
Atuar na Incop pode ser considerada uma ótima experiência para os alunos, técnicos e docentes, 
visto que, traz uma visão mais humanista para um campus que envolve competências 
predominantemente na área de exatas do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (Icea) da Ufop 
e permite que os mesmos utilizem o conhecimento adquirido ou ensinado em sala em situações 
reais ajudando outras pessoas no processo e adquiram conhecimento prático vindo dos 
empreendimentos. Por sua vez, a Incop também faz um papel relevante para a região apoiando 
e ajudando o desenvolvimento de grupos comunitários que possuem um papel significativo para 
o meio em que estão envolvidos.  
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