
DESVENDANDO A PROGRAMAÇÃO DO 9º  FORTEC 

 

 

19 de Maio de 2015 

 
 
 

Minicurso 1 - Gestores de Inovação: abrindo a caixa preta e entendendo os números. 
Destinado às empresas, jovens empreendedores e instituições que buscam ter um panorama diversificado de gestão da 
inovação e transferência de tecnologia e de indicadores numéricos (sociais, econômicos, tecnológicos, mercadológicos). 

 

 
 
  

Minicurso 2 (manhã)  – Prospecção Tecnológica. 
Destinado às empresas e instituições, mostrando ferramentas utilizadas para prospecção tecnológica das inovações e 
serviços tecnológicos, que alicerçam estratégias tecnológicas, permitindo levar futuramente estas inovações ao mercado. 

Minicurso 2 (tarde)  – Inteligência de Negócios (Valoração, Avaliação, Negociação em Transferência de 
Tecnologia e Contratos).  
Destina-se à capacitação de empresários e gestores de NIT, que buscam ferramentas para negociar e atuar na 
transferência de tecnologia, mostrando exemplos concretos. 

 
 
 
 

Minicurso 3 – Gestão da Inovação em Empresas e NIT - Boas praticas de interação ICT/Empresas. 
Serão aplicadas ferramentas de gestão da inovação em empresas e em NIT, associadas às praticas de interação entre as 
Empresas e as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT – Universidades e centros de pesquisa).   

20 de Maio de 2015 

 
 
 

PAINEL 1 – Ações integradas Nacionais e Internacionais I. 
Este painel interessa a empresários, profissionais e NIT, focados no relacionamento e integração internacional e em como 
cada país está tratando a inovação tecnológica.   

 
 
 

PAINEL 2 – Ações integradas Nacionais e Internacionais II. 
Serão mostradas ferramentas, formas de financiamento e arcabouço de apoio à inovação e à transferência de tecnologias 
para o setor empresarial ou instituições inovadoras. 

21 de Maio de 2015 

 
 
 

PAINEL 1 – Profissionalização dos NIT. 
Serão apresentados os Programas de Pós-Graduação em PI&TT Strito Sensu do Brasil, que formam recursos humanos 
dedicados à atuação nos NIT e nos ambientes de inovação, em prol da inovação de base tecnológica. Neste painel será 
apresentado e discutido o PROFNIT, mestrado profissional em cadeia nacional do FORTEC, sob avaliação pela CAPES, 
visando a profissionalização dos recursos humanos para NIT institucionais, gestores governamentais e núcleos de inovação 
em empresas.   

 
 
 

PAINEL 2 – O papel dos NIT nos sistemas locais de inovação (SLI). 
Uma palestra motivadora levantará os aspectos ainda polêmicos a serem focados. A seguir, grupos de trabalho focarão no 
papel dos NIT no Sistema Nacional de Inovação (conforme Emenda Constitucional 85 promulgada em Março de 2015) e 
nos Sistemas Locais de Inovação, caracterizados pela proximidade geográfica entre os agentes (empresas, instituições, 
centros de pesquisa). 

 
 

PAINEL 3 – Articulação, Sustentabilidade, Métricas e Indicadores. 
Neste painel será permitido microfone aberto ao público para partilharem brevemente as ferramentas ou formas 
inovadoras executadas pelos seus setores de inovação. Seguidamente serão discutidos temas como métricas e indicadores 
atuais e propostas para o futuro. 

 
 
 

PAINEL 4 – Desafios e oportunidades para negócios inovadores. 
Serão mostrados os desafios e oportunidades da inovação na indústria e nas ICTS, inclusive para o agronegócio e a 
agroindústria, EMBRAPII, entre outros. 

22de Maio de 2015 

VISITAS TÉCNICAS: Poderá ser realizada visita guiada ao Campus da Indústria. Ao longo do evento os participantes serão 

convidados a se inscrever para a visita, que envolve: Senai-Centro Internacional de Inovação, Observatório Senai PR, Instituto Senai 
de Inovação em Eletroquímica e Parceiros; Colégio Sesi Internacional;IEL PR. 
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