
 A Itec.In – Incubadora Tecnológica de Ideias e 
Negócios, do Iparque (Parque Científico e Tecnológico 
da Unesc), iniciou suas atividades em 2012 com o 
objetivo principal e incentivar e apoiar a criação de 
empreendimentos inovadores, incentivar a produção 
de conhecimento, consolidar empresas nascentes e 
contribuir para a geração de emprego e renda da região. 
Para isto, oferece infraestrutura adequada e orientações 
mercadológicas. O prédio possui 16 salas privativas, 
todas com mobiliário e equipamentos de tecnologia 
da informação. A Itec.In conta, também, com sala de 
coordenação administrativa e sala de reuniões, além de 
disponibilizar às empresas incubadas o compartilhamento 
das salas de treinamento, Biblioteca, cantina e outros 
recursos relacionados à infraestrutura.

 Neste semestre, foi graduada a primeira empresa 
incubada na Itec.In: Eposs Tecnologias e Inovações. Ela é 
uma empresa de base tecnológica que atua no segmento 
da biotecnologia, energia alternativa, meio ambiente e 
especialidades químicas. Os produtos e serviços ofertados 
ao cliente têm foco em soluções tecnológicas inovadoras 
capazes de aumentar os ganhos em produtividade, 
qualidade e proteção ambiental. Sua missão é desenvolver 
soluções tecnológicas inovadoras com o objetivo de 
transformá-las em um negócio rentável, socialmente 
justo e ambientalmente correto. Seus principais produtos 
são: consultoria nas áreas de energia alternativa e meio 
ambiente com projeto de tratamento de efluentes, 
emissões atmosféricas e resíduos sólidos para grandes 
empresas; elaboração de estudo de viabilidade na área 
de novos negócios e retrofitting; desenvolvimento de 
produtos biotecnológicos nas áreas de dessulfuração 

(Magnosorb), neutralização de odores (Deodor), 
bioestimulantes agrícolas (Bio-HC) e biocombustíveis 
(C2C); elaboração de projetos de equipamentos 
térmicos, treinamento e startup de planta de fornalhas 
de leito fluidizado e gaseificadores; e desenvolvimento 
de especialidades químicas para área cerâmica como 
defloculantes, impermeabilizantes, supressor de pós e 
silicatos especiais.

 Durante o período de incubação, a Eposs 
se destacou em vários concursos relacionados ao 
empreendedorismo e à inovação, tais como o Prêmio 
Sinapse da Inovação SC – Operação III no ano 2012; Prêmio 
SINAPSE da Inovação SC – Operação V no ano 2016, Prêmio 
Sebrae da Inovação/2016, semifinalista do Prêmio Nacional 
de Inovação – PNI 2016/2017, semifinalista do Programa de 
Aceleração Inovativa Brasil ciclo 2017.1 e Startup destaque 
na feira de negócios Acate 2017.

 A equipe da Eposs é composta por oito 
colaboradores, sendo três engenheiros químicos que 
atuam diretamente em desenvolvimento, inovação e 
tecnologia, um bolsista-pesquisador e quatro estagiários 
de Engenharia Química, todos da Unesc. A empresa 
atende 20 empresas do ramo do agronegócio, 150 da área 
de prospecção, 24 de processos industriais, 15 de energias 
alternativas e 20 da área de Engenharia Ambiental.

 Assim, Itec.In e Unesc cumprem seu papel 
de contribuir para o desenvolvimento regional, 
especialmente em atividade relacionada à inovação e ao 
empreendedorismo.
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