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1. APRESENTAÇÃO
O NIT da UNIOESTE, de 8 anos para cá, vem trabalhando fortemente nas
questões de inovação tecnológica, cumprindo assim o seu papel institucional.
Nos últimos 4 anos mais especificamente, as ações conduzidas pelo NIT vêm
sendo realizadas em conformidade com o que a Lei de Inovação Tecnológica
(Lei n. 10.973) preconiza, demonstrando dessa forma a sua relevância no
contexto institucional.
Buscando a sua consolidação junto à comunidade, tanto interna quanto externa
à UNIOESTE, o NIT, através das suas 4 divisões técnicas e da coordenação
geral, tem promovido uma série de atividades com vistas a impulsionar os
trabalhos no âmbito da inovação. Essas atividades vão de palestras proferidas
por convidados e também pelos membros da equipe do NIT, até a formulação e
aprovação de resoluções que servem de norte e oficializam os trabalhos
desenvolvidos na Unioeste.
Em 2010, em particular, essas atividades
atingiram um nível significativo.
O NIT não apenas promoveu atividades relacionadas à inovação dentro da
universidade como também junto a comunidade externa. Como convidado
participou de eventos promovidos por outras instituições. Como exemplos,
pode-se citar aqui: Participação com palestras proferidas no I Workshop de
Inovação Tecnológica (INOVATEC), promovido pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFTO, em Palmas – Tocantins, de 11 a 13 de
agosto de 2010; Palestra proferida por ocasião da comemoração do Dia da
Indústria (24 de maio de 2010), uma promoção da Associação Comercial e
Industrial de Marechal Cândido Rondon (ACIMACAR); e Palestra de Abertura
do Seminário de Extensão Universitária da UTFPR, campus de Medianeira, em
10 de novembro de 2010
Além dessas atividades, o NIT também vem trabalhando na elaboração de
documentos (resoluções) com vista não só à estruturação do setor, mas
também à oficialização das suas atividades administrativas e acadêmicas,
como por exemplo cita-se a aprovação junto ao Conselho Universitário
Superior da Resolução que institui a Pré-Incubação, abrindo assim uma nova
oportunidade para uma antiga demanda no campo do empreendedorismo.
Como forma de incentivo à comunidade discente e também aos professores
pesquisadores, no tocante ao desenvolvimento de pesquisas na área da
inovação tecnológica, o NIT, por meio da PRPPG, com recursos do CNPq,
vem contribuindo com a gestão das bolsas de iniciação científica, na
modalidade PIBITI. Em razão dos resultados positivos colhidos com os
trabalhos de pesquisa realizados em anos anteriores, o CNPq, para o período
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2010-2011, elevou de 7 (período de 2009-2010) para 18 o número de cotas de
bolsas concedidas a Unioeste.
Nas apresentações que seguem.são detalhadas as atividades e os resultados
inerentes a cada uma das divisões do NIT.
Contudo espera-se que as informações aqui contidas dêem as seus leitores
uma idéia aproximada dos trabalhos que vimos fazendo ao longo da nossa
permanência no Núcleo de Inovações Tecnológicas da Unioeste. Aproveitamos
para, mais uma vez, convidar a toda a comunidade acadêmica e os demais
interessados para conhecerem o NIT e os trabalhos que desenvolve através da
sua página www.unioeste.br/nit. Também, estamos abertos à visitação, em seu
atual endereço: UNIOESTE, campus de Cascavel, bloco D – NIT.
De forma antecipada, agradecemos a todos pelos incentivos e votos de
confiança.

Prof. Jorge Bidarra
A Coordenação Geral do NIT, em nome de toda a Equipe
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Por Divisão)
Na seqüência apresentam-se as atividades desenvolvidas pela divisão de
projetos tecnológicos, incubadora de empresas, propriedade intelectual e
informação tecnológica.
2.1. DIVISÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS – DPT / DIVISÃO DE APOIO
A PROJETOS E PESQUISA – DAPP
Coordenadora: Profa. Dra. Luciana Oliveira de Fariña
Equipe de Apoio:
- Assistente:
•
Servidora Adriane Salete Bilibiu Tebaldi
- Estagiário:
•
Marllon Mainardes
E-mail: dapp@unioeste.br
Fone: (45) 3220-3053
Cabe à Divisão:


apoiar pesquisas e desenvolvimento

de

novas tecnologias na Unioeste;


estimular

e

estabelecer

parcerias

estratégicas, através de convênios com empresas e entidades
públicas e privadas, intensivas em inovação e conhecimento, de
acordo com as normas internas e a legislação vigente;


dar apoio técnico na preparação de projetos

tecnológicos cooperativos, nas suas diversas modalidades, e em
acordos entre a Unioeste e seus parceiros;


divulgar na comunidade acadêmica os editais

publicados pelas agências de fomento, convênios e outras fontes
de recursos;


apoiar a Pró-Reitoria de Graduação na

execução de projetos de interesse institucional; e


desempenhar outras atividades correlatas.
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2.1.1 atividades executadas no ano de 2010
A) seminário de inovação tecnológica – ii SITEC - processo 401784/2009-6
O NIT - Núcleo de Inovações Tecnológicas da Unioeste realizou diversos
eventos gratuitos, vinculados ao II SITEC – Simpósio de Inovação Tecnológica
da UNIOESTE:
- 1º Fórum sobre Propriedade Intelectual: Ciência Tecnologia Inovação e
Gestão dos Resultados da Atividade Intelectual - Realizado entre 19 e
27/04/2010. Compareceu um total de 180 participantes que discutiram temas
relacionados à Inovação, Ciência e Tecnologia. O Fórum foi conduzido pelo
Prof. Dr. Camilo Morejon (NIT/UNIOESTE).
- Curso de Elaborações de Projetos Inovadores - Ministrado pela Dra.
Lourença Silva (CNEN/RJ), realizado em 23/08/2010, com 164 cursistas, o
curso abordou orientações básicas para elaboração de projetos de inovação e
aspectos importantes para gerenciamento de projetos tecnológicos.
- Seminário “Aspectos Sobre Inovação no Cenário Regional” - Realizado
entre 27 e 28/09/20100, com as seguintes palestras: O papel do
NIT/UNIOESTE no cenário da inovação regional por Dr. Camilo Morejon
(NIT/UNIOESTE); Produção Inovadora de Imunobiológicos no Paraná por
Renato Rau (TECPAR/PR); Bicombustíveis e Inovação por Dr. Bill Costa
(TECPAR/PR) e Inteligência Artificial inovadora no Paraná por Dr. Milton
Ramos (TECPAR/PR). Os palestrantes participaram de uma mesa redonda sob
o tema Inovação e Crescimento Regional. Prestigiou o evento um total de 82
participantes.
- II SITEC - Simpósio de Inovação Tecnológica e II FIT – Feira de Inovação
Tecnológica - realizados entre 04 e 05/11/2010, estiveram presentes 119
participantes de diversas instituições públicas e privadas e de desenvolvimento
tecnológico do oeste e sudoeste do Paraná, sendo realizadas as seguintes
palestras: O papel da REPARTE e a Inovação Tecnológica no cenário
estadual por Dr. Paulo Rodrigues (REPARTE/PR); Inovação em Saúde por
Dra. Leila Longa (FIOCRUZ/RJ); Experiências com o programa de mestrado
em Inovação Tecnológica por Dr. Araken Lima (INPI/RJ). Os três palestrantes
participaram da mesa redonda com o tema “Inovação Tecnológica: políticas
governamentais, marco legal tendências e potencialidades”; A Rede de
Inovação Tecnológica na Defesa Tecnológica na Defesa Agropecuária e
sua contribuição para avanços no Brasil por Dr. Evaldo Vilela
(UFMG/FAPEMIG/MG), O papel da Rede de Inovação e Prospecção para o
Agronegócio por Osmar Muzilli (RIPA/SETI/PR), Marcos Legais e Questões
Jurídicas na Inovação Tecnológica Nacional por Dra. Patrícia Carvalho
(ONU/SP), Agentes Locais de Inovação por Osvaldo Brotto (SEBRAE/PR).
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Foram apresentados 20 trabalhos de Inovação Tecnológica na forma de
posteres virtuais e na Feira, gerados por meio de Projetos de Iniciação
Científica e Tecnológica (PIBIT) apoiados pelo CNPq.
Os eventos foram transmitidos por vídeo-conferência para os Campi dos
municípios de Toledo, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Francisco
Beltrão. Os 545 participantes e 20 trabalhos apresentados superaram as
expectativas. Todos os trabalhos e palestras foram disponibilizados
diretamente no site do evento: www.unioeste.br/nit/sitec. O arquivo em DVD com a
gravação do Curso de Elaboração de Projetos está sendo utilizado como
formação continuada para melhorar a gestão de projetos institucionais de uma
forma geral.
A falta do termo de cooperação institucional entre o Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI) e o NITPAR impossibilitou a realização dos
Cursos Básico e Avançado em Propriedade Intelectual que têm previsão de
serem realizados na UNIOESTE no ano de 2011.
O conjunto de eventos realizados atingiu seu objetivo, possibilitando o
intercâmbio entre diversos profissionais interessados nas tecnologias
inovadoras desenvolvidas na região na área de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Esperamos realizar os eventos anualmente, consolidando a cultura
de Inovação adquirida no âmbito regional, mantendo a UNIOESTE como
catalisadora dessas ações inovação, para as quais o apoio financeiro a esses
eventos foi fundamental.
OBS: A palestra prevista com Dr. Jean Maubois, Pesquisador do INRA-França
não pode ser realizada por problemas de agenda no período. A palestrante
Patrícia Carvalho, não pode estar presente ao evento.
1º
Fórum
sobre
Propriedade
Intelectual
1º
Fórum
sobre
Propriedade
Intelectual
1º
Fórum
sobre
Propriedade
Intelectual
1º
Fórum
sobre
Propriedade
Intelectual
1º
Fórum
sobre
Propriedade
Intelectual
Curso de Elaboração de Projetos
Inovadores
Seminário “Aspectos Sobre Inovação
no Cenário Regional
II Simpósio de Inovação Tecnológica
– II SITEC e I Feira de Inovação
Tecnológica Regional – I FIT

19/04/2010

Campus de Francisco Beltrão

22/04/2010

Campus de Foz do Iguaçu
Campus de Marechal Cândido Rondon

23/04/2010
03/05/2010

Campus de Cascavel

04/05/2010

Campus de Toledo
Campus de Cascavel e demais campus
por videoconferência
Campus de Cascavel e demais campus
por videoconferência
Campus de Cascavel e demais campus
por videoconferência

23/08/2010
27/09/2010
04 e 05/11/2010
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b) Projeto Apoio Participação em Eventos Técnico-Científicos – Edital
10/2009 e Edital nº 07/2010 - Fundação Araucária.
De acordo com a solicitação da Pró-Reitora Fabiana Scarparo Naufel foi
elaborado e encaminhado à Fundação Araucária um projeto Institucional
visando à solicitação de apoio para participação de docentes em eventos
científicos por meio da Fundação Araucária. O projeto foi enviado dentro do
Edital nº 07/2010 - Apoio à Difusão do Conhecimento em Ciência e Tecnologia,
sendo financiado como Convênio 369/2010 no valor de R$ 95.000,00, o qual
será distribuído entre os meses de outubro de 2010 e outubro de 2011, a todos
os docentes da UNIOESTE interessados em apresentar propostas para
concorrerem institucionalmente ao apoio das despesas com diárias, passagens
e taxas de inscrição para participação em eventos.
Durante o período compreendido entre os meses de outubro/2010 a
dezembro/2010, o qual se referia ao Edital 07/2010 - Convênio 369/2010, foi
contemplada a participação de 15 (quinze) docentes da Unioeste em eventos
de diversas áreas e em diversas regiões do país e do exterior, sendo que 06
(seis) foram contemplados e 09 (nove) foram desclassificados.
Durante o período compreendido entre os meses de setembro/2009 a
setembro/2010, deu-se seguimento à Coordenação do Edital de Participação
em Eventos, o qual se referia ao Edital 10/2009 - Convênio 509/2009. Nesta
chamada foi contemplada a participação de 33 (trinta e três) docentes da
Unioeste em eventos de diversas áreas e em diversas regiões do país e do
exterior, sendo que 24 (vinte e quatro) foram contemplados e 09 (nove) foram
desclassificados e 02 (dois) foram desistentes.
Dentre as atividades desempenhadas pela Divisão nesta chamada está o
recebimento das propostas individuais dos docentes, julgamento e
classificação das propostas encaminhadas, emissão de editais mensais com o
resultado das propostas encaminhadas, recebimento, organização e
encaminhamento da documentação com os pedidos dos docentes para
viabilização das despesas previstas em cada proposta de apoio aos eventos,
encaminhamento à Fundação Araucária dos relatórios das propostas
executadas no período especificado
c) Coordenação Institucional do Projeto PRÓ-EQUIPAMENTOS/CAPES
2010
A Divisão coordenou as ações para a composição da proposta institucional
apresentada a CAPES de acordo com o Edital nº 27/2010. A proposta
submetida foi contemplada no valor de R$ 500.000,00, envolvendo recursos
destinados à aquisição de equipamentos para os Programas de PósGraduação dos Campi de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e
Francisco Beltrão, sendo:
9
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- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Em Zootecnia – PPZ
R$ 62.500,00
- Programa de Pós-Graduação: Agronomia, Nível de Mestrado e Doutorado PPGA
R$ 62.500,00
- Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia na Agricultura –
PPGEA
R$ 62.500,00
- Programa Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca.
R$ 62.500,00
- Programa de Mestrado em Bioenergia
R$ 62.500,00
- Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais
R$ 62.500,00
- Mestrado em Engenharia em Sistemas Dinâmicos e Energéticos
R$ 62.500,00
- Programa de Pós-Graduação: Geografia
R$ 62.500,00
TOTAL ..................................................................................................................
.............R$ 500.000,00
d). Coordenação da Divulgação de Editais de Fomento
A Divisão coordenou as ações de divulgação para estímulo à participação
docente em editais regionais e nacionais de fomento, por meio da divulgação
de eventos na página da Divisão dentro da PRPPG e do NIT e para isso sendo
sistematicamente realizado um levantamento e divulgação dos editais em
aberto a toda comunidade universitária a nível nacional. A página foi atualizada
por meio do trabalho desenvolvido pelo estagiário da Divisão Marllon
Mainardes até metade do ano de 2010 e a partir daí pela Diretoria de
Informática da Unioeste. Além da divulgação foi realizada também a orientação
sobre cada Edital, emissão de documentos e declarações, conferência e envio
de documentos e propostas dos projetos aos órgãos de fomento, realizando
atendimento direto junto a PRPPG dos docentes interessados em concorrer
aos Editais. Para este trabalho a Divisão conta com o apoio de um corpo
administrativo composto da servidora Adriane Salete Bilibiu Tebaldi,
responsável respectivamente por informações ligadas a editais nacionais e
regionais. Dentre os editais de maior expressão, trabalhados pela Divisão no
período de 2010, com propostas encaminhadas e financiadas se destacaram:

Financiadora Edital

Propostas Propostas
desclassifi classificad
cadas
as
Aguarda

Ano
Chamada

Ano
Result

CLASSIF
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CAPES

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES

CAPES

Edital 27/2010 PRÓEQUIPAMENTOS
INSTITUCIONAL
- CAPES
Edital
n° 001/2010/MEC
/CAPES
Programa Nacion
al
de
PósDoutorado
-PROJETO
DE
PÓSDOUTORADO
VISANDO
A
CONSOLIDAÇÃO
DO PROGRAMA
DE
PÓSGRADUAÇÃO
EM
ENGENHARIA
AGRÍCOLA/UNIO
ESTE.
Edital
n°
38/2010/CAPES/I
NEP - Programa
Observatório de
Educação.
Edital 28/2010 CAPES
Programa
de
Consolidação das
Licenciaturas
PRODOCÊNCIA
Edital 10/2009 Programa
Nacional de PósDoutorado - Linha
CAPES
Edital
CAPES/FCT
CGCI 10/2009
Edital
02/2008/CAPES/
DEB - Programa
de Consolidação
das Licenciatuas PRODOCÊNCIA
Edital
CAPES/DEB Nº
002/2009
–
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
DE BOLSA DE
INICIAÇÃO
À
DOCÊNCIA
–
PIBID

8
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2010

EQUIPAME
NTOS

1

1

2010

2010

CAPACITA
ÇÃO

2

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

2

2

2010

2010

CAPACITA
ÇÃO

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

CAPACITA
ÇÃO

1

1

2010

2010

PESQUISA
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CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

Edital
MCT/CNPq/Fund
o Nacional de
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico
Ação Transversal
- n° 19/2010
Edital
MCT/CNPq/CTHIDRO/MPA
nº
018/2010
Edital 012/2010 Iniciação
Científica
Edital MCT/CNPq
Nº 70/2009 –
Programa
de
Expansão
da
Pós-Graduação
em
Áreas
Estratégicas
PGAEST
–
Primeira
Chamada
Edital
MCT/CNPq/MDA/
SAF/Dater
Nº
033/2009
Edital
MCT/CNPq/Fund
o Nacional de
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico
Ação Transversal
n°
10/2010
-Bolsas de Apoio
Técnico
Edital
MCT/CNPq/CTAgronegócio/MPA
Nº 025/2010
Edital
MCT/CNPq/CTHIDRO
Nº
022/2009 - bolsas
de
Mestrado,
Doutorado e PósDoutorado Júnior,
com
recursos
financeiros
oriundos
do
Fundo Setorial de
Recursos
Hídricos

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

6

6

2010

2010

PESQUISA

5

5

2010

2010

PESQUISA

1

2010

2010

PESQUISA

11

11

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

2

2

2010

2010

CAPACITA
ÇÃO

1
1
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CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

CNPq

Edital
MCT/CNPq/CTHIDRO
Nº
022/2009 - bolsas
de
Mestrado,
Doutorado e PósDoutorado Júnior,
com
recursos
financeiros
oriundos
do
Fundo Setorial de
Recursos
Hídricos
Edital
MCT/SETEC/CN
Pq Nº 013/2009 –
Pró-Inova
Eventos
de
Tecnologia
e
Inovação
Edital MDA/INCR
A/CNPq
–
PRONERA Nº
04/2009
MEC/CAPES
e
MCT/CNPq/FINE
P Nº 28/2010 Programa
Nacional de PósDoutorado
PNPD 2010
Edital
MCT/CNPq/CTAgronegócio/MPA
Nº 025/2010
Edital
MCT/CNPq/CTAgronegócio/MPA
Nº 025/2010
Edital
MCT/CNPq/Fund
o Nacional de
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico
Ação Transversal
– Nº 19/2010
Edital
MCT/CNPq/CTHIDRO/MPA
nº
018/2010
Edital MCT/CNPq
Nº 014/2010 –
Universal

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

ORGAN
EVENTOS

1

1

2010

2010

6

6

2010

2010

CAPACITA
ÇÃO

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

20

20

2010

2010

PESQUISA
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FINEP

FINEP

FINEP

Fundação
Araucária

Fundação
Araucária

Fundação
Araucária

Fundação
Araucária
Fundação
Araucária

Chamada
06/2010
MCT/MCDIDADE
S/FINEP/AT
Saneamento
Ambiental
e
Habitação
06/2010 - FASE 1
Chamada
Publ
MCT/MPA/FINEP/
CT-AGRO
INOVAÇÃO EM
PESCA
E
AQUICULTURA
02/2010
Chamada
06/2010
(Chamada
Pública
MCT/MCIDADES/
FINEP/AT
SANEAMENTO
AMBIENTAL
E
HABITAÇÃO
06/2010)
Chamada
03/2010
Programa
de
Apoio
à
Organização de
Eventos TécnicoCientíficos
Chamada
04/2010
Programa
de
Apoio
à
Organização de
Eventos
de
Extensão
e
Difusão
Acadêmica
Chamada
07/2010
Programa
de
Apoio
à
Participação em
Eventos TécnicoCientíficos 2010
Chamada
08/2010
Pesquisa para o
SUS:
Gestão
Compartilhada
em
Saúde
PPSUS
Chamada
09/2010 - Apoio a

1

1

2010

2010

PEQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

1

1

2010

2010

PESQUISA

13

2010

2010

ORG
EVENTOS

3

18

2010

2010

ORG
EVENTOS

9

9

2010

2010

PARTIC
EVENTOS

5
4

0
8

2010
2010

2010
2011

PESQUISA
CAPACITA
ÇÃO
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Bolsas
de
Produtividade em
Pesquisa
Convite 01/2010 Ação
Induzida
Mestrado/Doutora
do Institucional Fundações
de
Fundação
Amparo
a
Araucária
Pesquisa
Chamada
n°
10/2010
–
Programa
de
Apoio
à
Capacitação
Docente
das
Instituições
Estaduais
de
Fundação
Ensino Superior –
Araucária
PCD-IEES Mod III
Chamada
n°
11/2010
–
Programa
de
Fundação
Bolsas de PósAraucária
Doutorado,
Chamada
n°
12/2010
–
Programa
de
Apoio
a
Fundação
Publicações
Araucária
Científicas
Chamada
de
Projetos 14/2010
- Programa de
Verticalização do
Ensino Superior
Estadual - Bolsas
Fundação
de Mestrado e
Araucária
Doutorado
Bolsa de Estudo
Primitivo de Vega
de Atenção a
Fundacion
pessoas
idosas
Mapfre
2010
Chamada Pública
CEASB/FPTI
–
BR para Apoio a
Projetos
de
Pesquisa
Aplicada
em
Modelagem
Matemática
e
Fundação
Métodos
Parque
Numéricos, Edital
Tecnológico
n°
74/2010
–
de Itaipu – Processo FPTI –
Brasil
BR 0126/2009

2010

CAPACITA
ÇÃO

envio
de
propostas
para 2011

2010

CAPACITA
ÇÃO

envio
de
propostas
para 2011

2010

CAPACITA
ÇÃO

envio
de
propostas
para 2011

2010

PUBLICAÇ
ÕES

envio
de
propostas
para 2011

2010

CAPACITA
ÇÃO

1

2010

2010

CAPACITA
ÇÃO

2010

2010

PESQUISA

3

1

1
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2.2 DIVISÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS (DIE)
Coordenação:
•

Prof. Adair Santa Catarina (Portaria N. 1261/2010-GRE de
30/03/2010)

•

Prof. Guilherme Galante (Portaria N. 1822/2009 – GRE de
21/05/2009)

Apresentação:
A Divisão de Incubadora de Empresas, do Núcleo de Inovações Tecnológicas
da UNIOESTE, tem como finalidade reunir projetos e atividades de ordem
acadêmica, técnica e científica, de forma a apoiar e estimular novas empresas
de base tecnológica por intermédio da criação e implantação da Central de PréIncubadora de Empresas de Base Tecnológica da UNIOESTE, bem
como apoiar e estimular o empreendedorismo por intermédio da Central de
Empresas Juniores da UNIOESTE.
A DIE tem como objetivos:
•

Apoiar e estimular novas empresas de base tecnológica por intermédio
da Central de Pré-Incubadora de Empresas de Base Tecnológicas na
UNIOESTE (PREINCUBAR);

•

Atuar em conjunto com órgãos municipais, estaduais e nacionais, com
o objetivo de fortalecer os Parques Tecnológicos existentes na região;

•

Apoiar e estimular a criação e organização de empresas juniores no
âmbito da UNIOESTE, por meio da Central de Empresas Juniores
(CEJU);

•

Apoiar e estimular o empreendedorismo no âmbito da UNIOESTE.

Atividades Executadas:
1) Participação na XXV Assembléia Geral Extraordinária da REPARTE, em
Curitiba – PR;
2) Participação em reunião coordenada pelo C2i/FIEP para inserção do
NIT/UNIOESTE na proposta de projeto submetido ao edital MCT/FINEP
para implantação dos Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação, em
Curitiba - PR;
3) Implantação do Conselho Técnico-Científico da CEJU (CTC-CEJU);
4) Criação e aprovação do Regimento Interno da CEJU;
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5) Proposição e apresentação ao COU da minuta de resolução que cria a
PREINCUBAR;
2.2.1

XXV Assembléia Geral Extraordinária da REPARTE

Esta reunião ocorreu no dia 27/08/2010, no auditório da SETI em Curitiba. A
REPARTE – Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos –
congrega esforços de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas do
estado para o desenvolvimento de atividades conjuntas.
Nesta reunião o principal item de pauta era a aprovação das contas da gestão
anterior (2009/2010), bem como apresentação do estado atual das finanças da
REPARTE.
Dessa reunião ficou acertado que as entidades associadas à REPARTE
receberiam, em regime de comodato, um notebook com a finalidade de facilitar
a realização de assembléias futuras, fazendo-as por vídeo-conferência.
2.2.2

Reunião coordenada pelo C2i/FIEP

Esta reunião ocorreu no dia 17/09/2010 no CIETP em Curitiba-PR.
Participaram desta reunião representantes da UEPG, UNICENTRO,
UNIOESTE, IEL, SENAI, TECPAR, UTF-PR, UFPR, REPARTE e outras.
O objetivo desta reunião foi a apresentação de uma proposta de projeto
conjunto, coordenado pelo C2i/FIEP, para submissão ao Edital MCT/FINEP
que trata da estruturação e operação de Núcleos de Apoio à Gestão da
Inovação.
Ficou acertado, neste primeiro momento, que o NIT/UNIOESTE atuaria no
projeto como um parceiro na modalidade Prestador de Serviços.
Posteriormente nos candidatamos a sermos parceiros Executores do Projeto.
Para surpresa nossa, após atendermos todas as solicitações feitas pelo
C2i/FIEP, nossa participação como Executores do Projeto foi negada, tendo
como justificativa que o montante de recursos oferecidos pela UNIOESTE,
como contrapartida, seria incompatível com os recursos a serem recebidos.
Participamos do projeto ainda como potenciais Prestadores de Serviços.
O resultado final do Edital ainda não foi apresentado pelo MCT/FINEP.
2.2.3

Implantação do Conselho Técnico-Científico da CEJU

No dia 16/08/2010, atendendo à Resolução n o 128/2007-COU, foi implantado o
CTC-CEJU. Em reunião realizada no NIT-UNIOESTE estavam presentes:
- Profo Adair Santa Catarina – Chefe da DIE/NIT/UNIOESTE e
presidente do CTC-CEJU;
- Profo Antônio Carlos Nantes - professor tutor representante do Campus
de Foz do Iguaçu;
- Profo Carlos José Maria Olguín - representante da PROEX;
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- Servidora Evanilde Pereira Salles Lange – representante da PRG;
- Haralan Elias Melo Mucelini - representante das empresas juniores do
Campus de Foz do Iguaçu.
Os demais integrantes do CTC-CEJU que não puderam comparecer a esta
primeira reunião do CTC-CEJU, são :
- Profo Humberto Giovine - professor tutor representante do Campus de
Francisco Beltrão;
- Profo Weimar Freire da Rocha Jr. – professor tutor representante do
Campus de Toledo;
- Célio L. R. Panazzolo – represenante das empresas juniores do
Campus de Francisco Beltrão;
- Marcos Felipe Leal Martin, representante do DCE.
Nesta reunião ficou então instituído o CTC-CEJU, com os membros citados
anteriormente. Outros itens de pauta discutidos foram:
- cadastramento da CRESCER Soluções Empresariais, a 1 a Empresa
Júnior a fazer parte da CEJU;
- proposta para elaboração do regimento interno da CEJU.
2.2.4

Criação e Aprovação do Regimento Interno da CEJU

Atendendo à Resolução no 128/2007-COU foi proposto pelo CTC-CEJU o
Regimento Interno da Central de Empresas Juniores da UNIOESTE. O
regimento proposto foi apreciado e aprovado pelo CTC-NIT em reunião
realizada no dia 23/02/2011.
O regimento aprovado estabelece critérios para acompanhamento e avaliação
das atividades das Empresas Juniores cadastradas na CEJU.
2.2.5

Proposição e apresentação ao COU da minuta de resolução que
cria e regulamenta a PREINCUBAR

A Minuta da PREINCUBAR - Central de Pré-incubadora de Empresas de Base
Tecnológica da UNIOESTE - foi revista e readequada conforme as
necessidades e possibilidades da UNIOESTE.
Nesta proposta o objetivo é dar suporte aos pré-incubados de modo a auxiliálos na análise de viabilidade do empreendimento e na elaboração de um plano
de negócios. Ao final desta etapa, os pré-incubados estariam aptos para a
incubação em incubadoras, fundações ou hotéis de negócio.
A minuta foi apresentada e aprovada pelo COU, originando a resolução
no 114/2010-COU, de 16/12/2010.

2.3 DIVISÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (DPI)
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Coordenação:
•
Prof. Camilo Freddy Mendoza Morejon (Portaria N.
2101/2007-GRE, de 26/07/2007)
Apresentação:
A Divisão de Propriedade Intelectual do núcleo de Inovações tecnológicas da
UNIOESTE tem como finalidade a Gestão dos resultados da Atividade
intelectual no âmbito da Unioeste. Essa gestão contempla as seguintes ações:
a) desenvolvimento, implementação e monitoramento das políticas
institucionais de estímulo para a criação de inovações tecnológicas;
b) desenvolvimento e implementação de ferramentas administrativas visando a
proteção dos resultados da atividade intelectual da Unioeste, seja por meio dos
pedidos de patentes ou por meio dos registros de programas de computador,
de marcas e/ou de desenho industrial;
c) acompanhamento e/ou monitoramento dos processos de proteção dos
resultados da atividade intelectual e manutenção dos títulos de Propriedade
Intelectual da Unioeste junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI);
d) desenvolvimento e implementação de mecanismos administrativos para
viabilizar os processos de transferência dos resultados da atividade intelectual,
seja por meio da cessão, licenciamento e/ou por meio da comercialização dos
resultados da atividade intelectual.
Todas essas ações devem propiciar a integração entre as universidades, os
centros de pesquisa, as empresas, o poder público e a sociedade em geral cujo
resultado principal deverá ser o desenvolvimento científico e tecnológico do
Brasil.
Atividades Executadas:
Dentro do contexto da gestão dos resultados da atividade intelectual e visando
o atendimento otimizado das finalidades da Divisão de Propriedade Intelectual
do NIT-Unioeste foram executadas as seguintes atividades:
a) Atividades relacionadas com o desenvolvimento de estratégias para
consolidação do NIT
No intuito da consolidação do NIT, por meio de reuniões de trabalho junto a
equipe do NIT, contribuiu-se com idéias, ações de desenvolvimento de
estratégias e criação de ferramentas para gestão dos resultados da atividade
intelectual no âmbito da Unioeste.
Especificamente contribuiu-se com:
- A avaliação de relatórios parciais;
- A avaliação de relatórios finais;
- O desenvolvimento de editais PIBITI-2010;
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- O desenvolvimento de instrumentos administrativos nos processos de
avaliação, seleção e classificação de proposta de projetos com características
inovadoras;
- Sugestões na elaboração do Regulamento da INCUBAR; e
- Sugestões na fase de elaboração de propostas de projetos para
concorrer a financiamentos:
b) Atividades de divulgação do NIT
Visando a divulgação das ações do NIT, junto a comunidade interna e externa,
foram realizadas várias palestras/conferencias em diversos eventos locais,
regionais e nacionais. Por meio dessas participações foi possível disseminar as
ações do NIT e, principalmente, de potencializar as oportunidades que surgem
do assunto inovação no contexto local, regional, estadual e nacional.
Especificamente foram atendidos os seguintes compromissos:
Palestra 1
Título:. Propriedade Intelectual no Contexto da Unioeste
Evento:. II Fórum Integrado do CCETInstituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná-Unioeste/Cascavel
Local e Data: Cascavel-PR, 19 de fevereiro de 2010.
Palestra 2
Título: Resultados do Projeto Pró-Natureza Limpa
Evento: Integração Universidade - Empresa
Instituição: SANEPAR/Toledo
Local e Data: Toledo-PR, 16 abril de 2010.
Palestra 3
Título: Ciência, Tecnologia, Inovação e Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual
Evento:.II Fórum Sobre Propriedade Intelectual do NIT-Unioeste
Instituição: UNIOESTE/Francisco Beltrão
Local e Data: F-Beltrão-PR, 19 abril de 2010.
Palestra 4
Título: Ciência, Tecnologia, Inovação e Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual
Evento:.II Fórum Sobre Propriedade Intelectual do NIT-Unioeste
Instituição: UNIOESTE/Foz do Iguaçu
Local e Data: Foz do Iguaçu -PR, 22 abril de 2010.
Palestra 5
Título: Ciência, Tecnologia, Inovação e Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual
Evento:.II Fórum Sobre Propriedade Intelectual do NIT-Unioeste
Instituição: UNIOESTE/Marechal Candido Rondon
Local e Data: Marechal Candido Rondon-PR, 23 abril de 2010.
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Palestra 6
Título: Ciência, Tecnologia, Inovação e Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual
Evento:.II Fórum Sobre Propriedade Intelectual do NIT-Unioeste
Instituição: UNIOESTE/Cascavel
Local e Data: Cascavel -PR, 3 maio de 2010.
Palestra 7
Título: Ciência, Tecnologia, Inovação e Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual
Evento:.II Fórum Sobre Propriedade Intelectual do NIT-Unioeste
Instituição: UNIOESTE/Toledo
Local e Data: Toledo-PR, 4 maio de 2010.
Palestra 8
Título:. Innovaciones Tecnológicas y Gestion de los Resultados de la
Actividad Intelectual
Evento:.Jornada Sociedad e Desarrollo Regional
Instituição: Universidad Tecnológica Nacional de la Argentina - UTN
Local e Data: Resistência-Argentina, 6 de maio de 2010
Palestra 9
Título: "Industrialização dos Dejetos das Atividades Agrícolas e Produção
Alternativa de Energias Renováveis”
Evento:. V Seciagra - Semana de Ciências Agrárias da Unioeste - Campus
de Marechal Cândido Rondon
Instituição: Unioeste - Campus de Marechal Cândido Rondon
Local e Data: Toledo 17 de junho de 2010.
Palestra 10
Título:.Método, processo e Tecnologia Alternativa para Coleta, Transporte e
Industrialização de Resíduos Sólidos Urbanos.
Evento: Integração Universidade – Poder Público
Instituição: Conselho do Meio Ambiente do Município de Cascavel-PR
Local e Data: Toledo 17 de maio de 2010.
Palestra 11
Título: Potencial de Bioenergia de Biomassa
Evento: SENAMA 2010 –Seminário Nacional de Meio Ambiente e Extensão
Universitária
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
Local e Data: Marechal Cândido Rondon - PR, 20 de maio de 2010.
Palestra 12
Título: Novo paradigma da Inovação na Gestão do Conhecimento na
Produtividade e na Competitividade das Organizações
Evento: XV SEMANA ACADÊMICA de ADMINISTRAÇÂO – Tema: PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste
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Local e Data: Marechal Cândido Rondon - PR, 1 de junho de 2010.
Palestra 13
Título: Inovação, marcos legais e Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual
Evento: Workshop de Inovação Tecnológica – Desafios e oportunidades
para o Estado do Tocantins
Instituição: Universidade Federal de Tocantins - UFT
Local e Data: Palmas-TO, 15 de agosto de 2010.
Palestra 14
Título: Novo paradigma da Inovação na Gestão dos Resultados da Atividade
Intelectual.
Evento: jornadas regionales de investigación en ingeniería.
Instituição: Universidade Tecnológica Nacional de Argentina - UTN
Local e Data: Resistência – Argentina, 12 de novembro de 2010.

Palestras Proferidas

Na Figura 1 apresenta-se um resumo da evolução das palestras inerentes ao
assunto inovação.
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Figura 1. Palestras Proferidas no período de 1999-2010 cujo tema central foi o
assunto “inovação”.
c) Participação em Cursos de Capacitação e Eventos relacionados com a
Política de Inovação Tecnológica.
Participação 1
Na Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação nas dependências
da SETI-Curitiba, nos dias 1 e 2 de março de 2010. Os resultados desta
atividade foram: discussão e inserção de propostas relacionadas com a política
nacional de ciência, tecnologia e inovação, bem como a troca de experiências
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na gestão da Propriedade Intelectual junto aos diversos representantes das
instituições públicas e privadas do estado do Paraná.
Participaçâo 2
Na “Conferencia Regional Sul de Ciência, Tecnologia & Inovação”, nas
dependências do centro de eventos Plaza São Rafael, em Porto Alegre-RS,
nos dias 25 e 26 de março de 2010. Nesse evento teria ficado evidente a
necessidade da incorporação da cultura da inovação no âmbito das
universidades como meio de desenvolvimento e consolidação da ciência e
tecnologia brasileira. Neste evento a Vice-Presidente do CNPq (Dra, Wrana
Panizze) anunciou o incremento do número de bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico - PIBITI saindo dos atuais 600 para 3000 bolsas.
Participaçâo 3
Na “X Conferência da ANPEI de Inovação Tecnológica”, no Centro de
Inovação, Educação, Tecnologia e Empreendedorismo do Paraná (CIETEP),
Curitiba – PR, nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2010.
Participaçâo 4
Em representação do NIT na Assembléia da REPARTE Rede Paranaense de
Parques Tecnológicos, nas dependências da SETI-Curitiba, no dia 27 de abril
de 2010.
d) Desenvolvimento e Planejamento de estratégias para execução ddos
trabalhos inerentes a Divisão de Propriedade Intelectual:
No âmbito da divisão foram realizadas as seguintes atividades:
- Ajustes nos formulários relacionados com os procedimentos para
registro de software no âmbito da Unioeste.
- Ajustes nos formulários relacionados com os procedimentos para
pedidos de patentes no âmbito da Unioeste.
- Ajustes nos procedimentos gerais que definem as regras de
comercialização da propriedade intelectual no âmbito da Unioeste.
- Elaboração, encaminhamento e análise de instrumentos de gestão
relacionados com a transferência de conhecimentos e experiências via
consultoria técnica sobre assuntos de Propriedade Intelectual
demandados pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Cascavel – Fundetec.
- Elaboração, encaminhamento e análise de instrumentos de gestão
relacionados com a transferência de tecnologia, nos moldes da
Resolução 129/2007-COU conforme demandado pela empresa Biogás
Motores Estacionários LTDA.
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- Consultorias inerentes a PI solicitado por pesquisadores da Unioeste,
bem como o monitoramento, acompanhamento e atendimento de
exigências inerentes aos processos de proteção de resultados da
atividade intelectual em andamento junto ao INPI e avaliação e
encaminhamento de novos pedidos.
e) Planejamento e desenvolvimento de estratégias para a implementação
das políticas de propriedade intelectual, no âmbito da Unioeste:
No cumprimento dos objetivos e metas e, principalmente, visando contribuir
com a formulação e implementação de uma política de propriedade intelectual
na UNIOESTE, a Divisão de Propriedade Intelectual - DPI tem procurado
sensibilizar a comunidade da UNIOESTE da importância da proteção dos
resultados da Atividade Intelectual. Para tanto foram executadas as seguintes
ações:
1. Ação-1. Atualização do portal www.unioeste.br/nit diretamente

relacionado com a Divisão de Propriedade Intelectual.
Ação-2. Ajustes nos materiais de consulta contendo noções
gerais de propriedade intelectual e principais mecanismos de proteção
tais como Propriedade Industrial, Patente, Desenho Industrial, Marca,
Indicação Geográfica, Programa de Computador, Nome de Domínio e
Cultivar;
2.

Ação-3. Ações continuadas de consultorias relacionadas com o
uso de ferramentas para buscas em bases de patentes nacionais e
internacionais;
3.

4. Ação-4. Auxílio na montagem e encaminhamento dos processos

de transferência de resultados da atividade intelectual.
Ação-5. Auxílio na montagem e encaminhamento dos processos
de proteção dos resultados da atividade intelectual dos pesquisadores
da Unioeste. Até a presente data a Unioeste tem seis pedidos de
patentes, cinco pedidos de registro de software e mais cinco pedidos de
patente com aprovação do CTC do NIT, os quais estão em fase de
finalização da montagem dos processos para posterior encaminhamento
ao INPI.
5.

Ação-7. Divulgação dos processos de proteção dos resultados da
atividade intelectual no âmbito da Unioeste por meio da página do NIT
(www.unioeste.br/nit) e do NITPAR(www.nitpar.pr.gov.br/).
6.

2.4 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA (DIT)
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Coordenação:
Profa. Claudia
2101/2007-GRE, de 26/07/2007)
•

Brandelero

Rizzi

(Portaria

N.

Apresentação:
A Divisão de Informação Tecnológica, do Núcleo de Inovações Tecnológicas da
UNIOESTE tem como finalidade organizar e disponibilizar informações de
ordem acadêmica, técnica e científica, visando apoiar e estimular
pesquisadores e administradores da Unioeste a propor, desenvolver e divulgar
pesquisas que envolvam inovação e tecnologia.
Cabe à Divisão:
Estimular, apoiar e realizar ações conjuntas entre a
UNIOESTE e entidades públicas e privadas na realização de cursos
de formação continuada, nas suas diversas modalidades;
•

Divulgar as assessorias técnicas existentes na UNIOESTE,
identificar e promover a articulação dessas assessorias com as
partes interessadas;
•

Manter atualizada a Base de Dados sobre pesquisadores
da UNIOESTE;
•
•

Manter atualizada a Página do NIT;

•

Desempenhar outras atividades correlatas.

Atividades Executadas:


Projeto Extrator Lattes – Software SisLattes



Assessoria Técnica



Solicitação de Registro de Software



Site do Núcleo de Inovações Tecnológicas



Contribuição para a alteração da Resolução nº 304/2004-

CEPE
Participação em Cursos de Capacitação e Eventos
relacionados com Inovação Tecnológica


2.4.1 Projeto Extrator Lattes – Software SisLattes
O SisLattes é um sistema web para a extração, armazenamento e consultas
de dados provenientes da base de dados do Sistema Lattes do CNPq. Sua
proposição e desenvolvimento têm origem na concepção do Lattes Extrator.
O Lattes Extrator é uma sistemática de extração das informações
disponibilizadas na Plataforma Lattes do CNPq. Através dela, as instituições
licenciadas, como a UNIOESTE, podem criar mecanismos visando extrair
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diretamente do banco de currículos Lattes do CNPq, os dados curriculares de
seus pesquisadores.
Através do software SisLattes, a UNIOESTE pode manipular seu próprio
banco de currículos Lattes, e a partir dele, disponibilizar um sistema de
informações sobre seus pesquisadores.
A atual versão SisLattes em funcionamento viabiliza organizar e consultar
vários tipos de informações. Suas particularidades são:
• a capacidade de administrar as informações constantes no Lattes
de forma institucional, ou seja, é possível ter acesso às informações
de todos os professores da Unioeste;
• Interface amigável através da qual pode-se fazer pesquisas de
modo gráfico, geração de relatórios e estatísticas.
O sistema possui acesso restrito a funcionários do NIT e PRPPG e pode ser
acessado no endereço http://www.unioeste.br/sistemas. A tela inicial do
sistema pode ser vista na Figura 1 mostrada a seguir.

Figura 1: Tela inicial do SisLattes
A atual interface do SisLattes oferece uma gama de opções para mineração de
dados. Uma dessas opções é exemplifica a seguir onde se consegue efetuar
um busca pelos docentes em cujos currículos conste uma determinada palavra
chave, no caso, “info”:
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Figura 2: Resultado de uma busca por palavra chave
A segunda opção de busca pode ser realizada por produções. É possível
especificar qual produção se deseja buscar como, por exemplo, produções
bibliográficas, técnicas, complementares. Há também a possibilidade de efetuar
buscas por todas as produções, além de especificar por nome ou centro ou
campus de quem ou de que centro, campus se quer obter as produções
desejadas. A Figura 3 ilustra essas possibilidades.

Figura 3: Tela de uma busca por produção
A terceira opção é a busca pela área de conhecimento do docente, que pode
ser subdividida em duas partes, a busca por área de conhecimento vinculada e
por área de conhecimento de atuação.
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A pesquisa por vínculo pode ser especificada da seguinte forma: grande área
de atuação, área de conhecimento, sub área de conhecimento e especialidade.
A próxima figura ilustra esse exemplo.

Figura 4: Tela e resultado de uma busca por vínculo
A pesquisa por área de atuação pode ser especificada a partir do nome do
docente ou centro, campus do mesmo. A próxima figura ilustra essa
possibilidade.

Figura 5: Tela de busca por área de atuação
O resultado das pesquisas segue um formato de saída, como mostrado na
figura abaixo:
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Figura 6: Exemplo de saída, neste caso saída de uma busca por área de
atuação
Atualmente, o sistema encontra-se em estágio de elaboração de sua
documentação. A expectativa é a de que no próximo ano (2011) além de
concluída toda a documentação, sua atualização, hoje feita manualmente,
possa ser feita automaticamente.
EQUIPE
Responsáveis: Claudia Brandelero Rizzi
Participante do NIT: Jorge Bidarra
Estagiário do NIT: Allan Roger Bello (atual) André Silva Queiroz (anterior)
Situação: Funcional / em fase de documentação
2.4.2. Assessoria Técnica
Pesquisadores independentes, externos à Unioeste, procuraram o NIT visando
obter informações sobre possíveis parcerias. Em atendimento a esta demanda,
através do software SisLattes, foi possível encontrar pesquisadores em
determinadas áreas do conhecimento e intermediar o contato entre os
pesquisadores independentes e os pesquisadores da Unioeste.
Semelhantemente, foi possível contribuir junto à comunidade interna da
Unioeste, com informações sobre possíveis parceiros para o desenvolvimento
de projetos.

2.4.3. Solicitação de Registro de Software
Solicitou-se o registro do software SisLattes – Sistema Extrator Lattes e obtevese o registro SK 29516684-br.

2.4.4. Site do Núcleo de Inovações Tecnológicas
29

Relatório

2010

Este site contém informações sobre o NIT e suas divisões. Nele constam as
atividades e projetos que o NIT e cada divisão realizam. Além disso,
disponibiliza documentos para download, notícias, formulários, instruções de
serviços, entre outros, que são ali atualizados pela equipe técnica do NIT.

2.4.5. Contribuição para a alteração da Resolução nº 304/2004-CEPE
A Resolução nº 304/2004-CEPE dispõe sobre o Regulamento Geral do
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação na Unioeste. Visando atualizar
e orientar sobre o cuidado com a propriedade intelectual decorrente deste tipo
de trabalho, solicitou-se alteração na referida resolução. A resolução nº
127/2010-CEPE, de 09 de agosto de 2010, concretiza esta solicitação.
2.4.6. Participação em Cursos de Capacitação e Eventos relacionados
com Inovação Tecnológica
Participação dos seguintes eventos:
- Fórum sobre Propriedade Intelectual, campus de Cascavel, dia 26/04/2010;
- Curso “Elaboração de Projetos Inovadores”, campus de Cascavel, dia
23/08/2010;
- Seminário “Aspectos sobre Inovação no Cenário Regional”, dia 27/09/2010;
- 2º Simpósio de Inovação Tecnológica (SITEC) e a 1ª Feira de Inovação
Tecnológica Regional (FIT), dias 04 e 05/11/2010;
- Curso avançado sobre o Currículo Lattes, campus de Cascavel;
- Proferimento da palestra “Propriedade Intelectual”, campus de Cascavel, dia
14/04/2010 visando contribuir com discussões sobre inovação tecnológica e
sobre o papel do NIT na Unioeste.
- Colaboração na organização e divulgação do 2º Simpósio de Inovação
Tecnológica (SITEC) e a 1ª Feira de Inovação Tecnológica Regional (FIT).
3. EQUIPE ADMINISTRATIVA
•
•
•

Coordenação Geral: PROF. DR. JORGE BIDARRA
Coordenação Geral
e-mail: jbidarra@unioeste.br
PROF. DR. ADAIR SANTA CATARINA
Divisão de Incubadora de Empresas
e-mail: asc@unioeste.br
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•

PROF. DR. CAMILO FREDDY MENDOZA MOREJON
Divisão de Propriedade Intelectual
e-mail: camilo@unioeste.br

•
•

PROFª. DRª. CLAUDIA BRANDELERO RIZZI
Divisão de Informação Tecnológica
e-mail: claudia_rizzi@hotmail.com

•

PROFª. DRª. LUCIANA OLIVEIRA FARIÑA
Divisão de Projetos Tecnológicos
e-mail: luleal32@yahoo.com.br

•

NILVA TERESINHA DALSASSO
Secretaria Administrativa
e-mail: nilva@unioeste.br

•

ALLAN ROGER BELLO - Estagiário
e-mail: allanbello_@hotmail.com

Conselho Técnico e Cientifico – CTC/NIT/PRPPG/UNIOESTE:
I. PRESIDENTE:
• Jorge Bidarra
II. Chefes das Divisões Técnicas:
•
•
•
•

Adair Santa Catarina
Camilo Freddy Mendoza Morejon
Claudia Brandelero Rizzi
Luciana Oliveria de Fariña

III. Representantes de cada Campus Universitário:
• Luciane Sene– Cascavel;
•
•
•
•

Carlos Henrique Z. Pantaleão – Foz do Iguaçu;
José Renato Stangarlin - Marechal Cândido Rondon;
Jefferson Andronio Ramundo Staduto - Toledo;
Humberto Giovine - Francisco Beltrão.
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IV. Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa:
• Andréa Maria Teixeira Fortes
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