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IEL/AL seleciona projetos para a etapa de premiação nacional do
Inova Talentos
Realizado no dia 11 de agosto, na Casa da Indústria Napoleão
Barbosa, o evento teve por objetivo selecionar os projetos
desenvolvidos pelas empresas alagoanas para concorrer à
premiação nacional do Inova Talentos.
O programa Inova Talentos, iniciativa da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), traz
uma ideia simples: selecionar, capacitar e inserir, no mercado,
profissionais para exercerem atividades de inovação. Eliana Sá,
coordenadora do Núcleo de Inovação e Pesquisa (NIP) do Sistema
FIEA, que está à frente do Inova Talentos no estado, ressalta
a importância do programa no estímulo à criação de projetos
inovadores dentro das empresas, bem como ao desenvolvimento
de talentos.
A pesquisa “Aplicação de agregados reciclados na fabricação de
blocos vazados de concreto”, desenvolvido por Fábio Alencar
Pereira, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal
de Alagoas (UFAL) para a Almeida Construções ganhou na categoria A Norvinco concorrerá na categoria Artigo Destaque. Já a
Equipe Destaque. Já na categoria Artigo Destaque, foi escolhido o Almeida Construções, representará Alagoas na categoria
projeto da empresa Norvinco “Desenvolvimento de caixa térmica Equipe Destaque.
sustentável para transporte de produtos termossensíveis”, de
Aline da Silva Sampaio, mestre em Engenharia Química pela UFAL e pós-graduanda em MBA de Liderança para Inovação
na Faculdade da Indústria (IEL).
A banca avaliadora contou com nomes de peso, entre eles, o ex-secretário de Tecnologia e Inovação, Pablo Viana; Maurício
Cominotti, da agência Desenvolve; Josealdo Tonholo, professor da UFAL e representante do Fórum Nacional de Gestores
de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec); o jornalista Mauro Wedekin; o diretor científico da Fapeal, João Vicente;
e o professor Gabriel Bádue, da Fundepes.
A equipe do IEL foi composta pelo superintendente em Alagoas, Helvio Braga Vilas Boas; a coordenadora do Inova Talentos,
Eliana Sá; Camilla Reis, da Área de Mercado; e as bolsistas do programa, Maria Edvânia e Larissa Fernandes.
Fonte: Notícias Sistema FIEA

Edital de Inovação para a Indústria.
Suas ideias nas mãos certas.

Inovar é fundamental para a
competitividade da indústria brasileira.
O Edital de Inovação para a Indústria é
uma iniciativa que valoriza essa prática,
financiando o desenvolvimento de
novos produtos, processos e serviços
inovadores.

As empresas podem enviar propostas

durante todo o ano. Os resultados são
anunciados periodicamente e as ideias
reprovadas podem ser aprimoradas e
reenviadas.

R$ 53,6 milhões divididos em projetos
de até R$ 400 mil.

Empresas do setor industrial brasileiro
de todos os tamanhos, inclusive startups
de base tecnológica podem participar. O
SEBRAE, SENAI e SESI vão disponibilizar

http://www.portaldaindustria.com.br/
senai/canais/edital-de-inovacao-paraindustria/conheca-o-edital-de-inovacao/

Conheça mais sobre os desafios extras e
a modalidades acessando o site:

Projeto de Gestão da Inovação
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Empresas trabalham na elaboração de projetos de inovação
O desenvolvimento de inovações é uma atividade colaborativa, fundada no conhecimento, na
criatividade das pessoas, na capacidade de investimento e de assumir riscos. Desta forma, o
Projeto de Gestão da Inovação para Micro e Pequenas Empresas Industriais assesora as empresas
participantes que apresentam ideias potenciais para captar recursos para inovação, fornecendo
informações estratégicas para possível enquadramento do projeto, desenvolvendo o projeto junto
à empresa e parceiros.
pós o desenvolvimento dos projetos, as empresas
A
poderão sumetê-los em diversos editais como o Edital de
Inovação para a Indústria que, desde 2004, contou com a
participação de mais de 600 empresas.
Os objetivos desta etapa são aumentar as chances de
aprovação do projeto e alavancar a capacidade da empresa
em captar recursos reembolsáveis e não reembolsáveis
em fontes de fomento.
Esperam-se como resultados:
- Uma equipe qualificada para elaboração de projetos
futuros da empresa;
- Aumento da interação entre empresa e fontes
financiadoras;
- Estabelecimento de parcerias para inovação.
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