GUIA
PROGRAMA
CONECTADEL INOVAÇÃO

EDITAL nº 01/2018
O Edital do Programa ConectaDEL Inovação de 2018 é composto por 2 etapas.
Primeira: o Curso Promotores para a Inovação e Desenvolvimento; e
Segunda: a seleção de projetos elaborados no curso para o cofinanciamento.
As informações contidas neste documento não substituem o Edital nº 01/2018
disponibilizado no site: sri.oesteemdesenvolvimento.com.br.

ETAPA 1

CURSO
PROMOTORES
PARA A INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO
Proporcionar conhecimentos e mecanismos para os
atores locais elaborarem e executarem projetos
cooperados, visando à promoção da inovação e do
desenvolvimento da região oeste do Paraná.

Consulte o edital no site
para mais informações

Consulte o edital no site
para mais informações

ETAPA 2

COFINANCIAMENTO
DE PROJETOS DE
INOVAÇÃO
Somente os participantes do curso “Promotores para a
Inovação e Desenvolvimento” podem submeter projetos
para o cofinanciamento nas seguintes linhas:
Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas;
Apoio na estruturação e/ou consolidação de Laboratórios
de Pesquisa e serviços, institutos ou centros de
pesquisa, desenvolvimento ou inovação;
Absorção de conhecimento e tecnologia.

ATÉ

R$100
MIL

POR
PROJETO

EM RECURSOS NÃO
REEMBOLSÁVEIS

INSCRIÇÕES
Informações para realizar sua inscrição:
Ler o Edital nº 01/2018 e inscrever-se pelo site: sri.oesteemdesenvolvimento.com.br
Ter mais de 18 anos, ser estudante ou possuir vínculo empregatício em alguma
instituição registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Você precisará preencher com seus dados pessoais, escrever um resumo de seu
currículo, disponibilizar o link do seu Currículo Lattes ou perfil no LinkedIn;
Apresentar um proposta de temática ou problemática de projeto, em poucas
palavras, que demonstre o seu interesse em participar do edital. Esta proposta inicial
poderá ser alterada ao longo do curso;
Deve informar os dados da instituição que irá representar no curso e fazer o upload da
Carta de Anuência da Instituição (para quem tem vínculo empregatício com a
instituição), assinada pela chefia imediata ou dirigente da instituição (ver Anexo I do
Edtial nº 01/2018) ou a Carta de Indicação (para alunos), assinada pelo Coordenador de
Curso (ver Anexo III). Os documentos devem estar em formato PDF.

PÚBLICO-ALVO
Dirigentes e profissionais das áreas de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação das empresas;
Professores e alunos de Instituições de Ensino Superior e/ou
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação;
Empresários e outros profissionais de entidades públicas e privadas.

DETALHES DO CURSO
Carga Horária: 100 horas
Número de vagas: 80 no total
Polos presenciais: Toledo-PR e Medianeira-PR

CRONOGRAMA RESUMIDO
DATA

ETAPA

09/02 a 11/03/18

Período de insrição via formulário online

19/03/18

Divulgação dos selecionados para o curso

03/04/18

Início do curso no Polo de Medianeira

05/04/18

Início do curso no Polo de Toledo

29/07/18

Prazo final para submissão de projeto via e-mail

30/07/18

Prazo final para submissão de projeto via Correios

CONTATO
Telefone: 45 3576-7247
E-mail: conectadel@pti.org.br
Site: sri.oesteemdesenvolvimento.com.br

