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SIGES COPIN
Identificação de demandas e 
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14/03/19 19/04/19 01/04/2019 Concluído
Sim. Christine 

Samorini
1a reunião ocorrida em 01/04/2019 com  as presenças de Christine Samorini, Lorena Depizzol, Santê Dassie e Eros. Estamos elaborando projeto para submissão no 
Fundo de Inovação, mas essa será outra açlção.

Em atenção à demanda do Sindicato, foi criado um Grupo de Trabalho que está elaborando uma 
proposta de projeto de inovação para o setor que será submetida ao Fundo Capixaba de 
Inovação ainda em 2019.

SIGES COPIN

Desenvolvimento de projeto de 
inovação para o SIGES, visando 
submissão no Fundo capixaba de 
Inovação

Apoio no direcionamento para 
elaboração de projeto setorial de 
inovação visando captação de 
apoio via Fundo Capixaba de 
Inovação

01/04/19 15/08/19 30/09/2019 21/08/2019 Concluído
Sim. Christine 

Samorini
Dificuldade de agenda dos membros para conclusão do projeto 21/08/2019

Tendo em vista falta de sinalização de continuidade na elaboração e submissão de projeto do 
setor, via GT Gráfico criado, o Copin aguardará manifestação e agenda para continuidade da 
iniciativa.

SINAES COPIN

Desenvolvimento de projeto de 
inovação para o SINAES, visando 
submissão no Fundo capixaba de 
Inovação

Apoio no direcionamento para 
elaboração de projeto setorial de 
inovação visando captação de 
apoio via Fundo Capixaba de 
Inovação

02/04/19 15/08/19 21/08/2019 Concluído Não Aguardar agenda de aprovação de leis do setor para avançar na proposta 21/08/2019
Sinalização do setor que apesar da proposta de projeto estar bem adiantada, será mais 
estratégico aguardar a aprovação deleis estaduais do setor que estão em tramitação para 
reforçar a justificativa e fontes do proejto

SINDIMOL COPIN

Desenvolvimento de projeto de 
inovação para a Cãmara Moveleira, 
visando submissão no Fundo 
capixaba de Inovação

Apoio no direcionamento para 
elaboração de projeto setorial de 
inovação visando captação de 
apoio via Fundo Capixaba de 
Inovação

03/04/19 31/07/19 30/09/2019 Atrasado Não Nova tentativa de finalizar proposta 21/08/2019
Foi criado um GT especifico que se reunirá no inicio de set/19 definindo qual será a decisão do 
setor quanto ao término do projeto
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