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Rio Grande do Sul

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

18 a 22 de março de 2019

SEGUNDA (DIA 18/03)
Manhã | Evento de conexão e boas-vindas:

Tecnosinos:

Ventiur:

Apresentação das estratégias de inovação do ecossistema gaúcho
e dosprincipais projetos que estão acontecendo no estado.

Tem como objetivo fomentar
novas economias da área de
tecnologia orientadas pelo
empreendedorismo inovador,
e auxiliar no desenvolvimento
sustentável da região. Criado há
mais de 10 anos, abriga empresas
nas áreas de Tecnologia da Informação, Semicondutores, Automa
ção e Engenharias, etc.

Foi criada no iníciode 2013, a
partir de uma iniciativa da Venti
Inteligência em Projetos, empresa
que, desde 2009, desenvolve
projetos de consultoria, principalmente em temas relacionados à
inovação, gestão estratégica,
planos e modelos de negócio,
internacionalização e captação
de recursos.

Tecnopuc
O Parque Científico e Tecnológico
da PUCRS nasceu com o objetivo
de estimular a pesquisa e a inovação por meio de uma ação simultânea entre academia, instituições
privadas e governo. O local conta
com mais de 130 organizações,
entre elas, empresas de diferentes
portes, entidades e centros de pesSaiba mais: www.pucrs.br/tecnopuc
quisa da própria instituição.

Fábrica do Futuro
Projeto Vila Flores

Tarde | Vistas aos parques tecnológicos
Feevale Techpark e Tecnosinos, onde os participantes conhecerão
os modelos de governança, a relação que ambos possuem com
a Aceleradora Ventiur e o programa Talentos Tecnosinos, que
busca aproximar jovens estudantes do ensino médio com as
empresas do parque.

Feevale Techpark:
Tem como propósito criar um
ambiente de convivência e
sinergia entre a universidade, o
poder público e as empresas de
base tecnológica, de indústria
criativa e outras áreas afins,
fomentando a realização de
atividades de pesquisa, desenvolvimento, empreendedorismo,
Saiba mais: www.feevale.br/techpark inovação e quaisquer outras de
expertise diversas que possam
ser agregadas ao parque.

Saiba mais: www.tecnosinos.com.br

Saiba mais: www.facebook.com/
fabricadofuturopoa

Construído nas antigas dependências de uma fábrica de enfeites de
natal, tem o objetivo de abrigar
startups de educação, sistemas
audiovisuais, realidade virtual,
Internet das Coisas e desenvolvimento de games. O local conta
com cursos gratuitos ministrados
por colaboradores das startups.

Saiba mais: ventiur.net

WOW:
Uma das primeiras aceleradoras de startups da região Sul do
Brasil. Conta com o apoio de 170
investidores que proporcionam
para as startups aceleradas um
amplo networking e experiência
em diversos setores da economia.
Saiba mais: www.wow.ac/pt

Fim da Tarde | Evento de Happy Hour para networking

com aceleradoras:

Winnova:
Empresa que desenvolve em-

Grow +:
Considerada uma das
aceleradoras de startups em
estágio scale-up mais ativas do
Brasil, sendo classificada como
aceleradora premium pelo trabalho mão-na-massa que desenvolve
com os empreendedores durante
Saiba mais: www.growplus.com.br
seus programas de aceleração.

preendedores e suas ideias de
forma conjunta e colaborativa.
Promove o uso de metodologias
de inovação e direcionamento de
recursos nas startups apoiadas
por meio de suporte estratégico,
consultorias, treinamentos, invesSaiba mais: somoswinnova.com

timentos e participações.

QUARTA (DIA 20/03)

TERÇA (DIA 19/03)

Manhã | TecnoUnisc

Manhã | Pelotas Parque
Tecnológico
Tem como foco o desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras em três grandes áreas, nas
quais o município já se destaca
como polo - tecnologia da
informação e comunicação;
saúde e indústria criativa. Hoje, o
local está 100% ocupado por 28
Saiba mais: www.pelotasparquetecempresas incubadas. O grupo irá
nologico.com.br
conhecer o modelo de governança composto por várias entidades do município, empresas e startups
que estão despontando no cenário gaúcho e nacional.

Tarde | Lifemed

Ambiente de produção e gerenciamento de tecnologias da área
da saúde, sendo também um local
favorável ao desenvolvimento de
empresas de base tecnológica,
empreendedoras e de inovação.
Seu propósito é desenvolver atividades que promovam a interação e a
sinergia entre atividades de pesquisa
Saiba mais: www.unisc.br
e desenvolvimento, e a geração de
produtos, processos e serviços inovadores. A delegação irá conhecer os
projetos de P&D do parque com grandes empresas da região do Vale do
Taquari e startups que tiveram início no programa de incubação e hoje
são empresas ancoras do TecnoUnisc.

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari é um
ambiente de inovação, de iniciativa da Univates, que conta com
o apoio de entidades públicas
e privadas. Oferece estrutura
para pesquisa, desenvolvimento
e inovação, principalmente nas
áreas de tecnologia de alimenSaiba mais: www.univates.br/tecnovates
tos, ambientais e energéticas, e saúde e bem-estar.

Pernoite | Santa Cruz do Sul

Pernoite | Lajeado

Parceria

Manhã | Saída para Passo Fundo
Tarde | UPF Parque
A prioridade é desenvolver
tecnologias que possam auxiliar
o poder público a solucionar
diversas demandas nas áreas de
maior necessidade, como saúde e
agronegócio. O parque promove
a interação com o setor empresarial na busca por maior competitividade e inovação do sistema
Saiba mais: www.upf.br/upfparque
produtivo local e regional.

SEXTA (DIA 22/03)
Manhã | TecnoUCS

Tarde | Tecnovates

Líder na área da saúde, com 100%
de capital brasileiro que tem se
destaca pelo investimento e expressivo crescimento em pesquisa e desenvolvimento, e atuação
com universidades e startups. As
unidades no Rio Grande do Sul
são destinadas ao desenvolvimento de produtos, dispositivos
Saiba mais: www.lifemed.com.br
e equipamentos médicos e hospitalares. Seus produtos estão presentes em mais de dois mil hospitais.

Realização

QUINTA (DIA 21/03)

O Parque de C,T&I da Universidade
de Caxias do Sul integra um ecossistema de conhecimento, empreendedorismo e inovação que envolve
uma rede de laboratórios com
atuação em diferentes áreas de
conhecimento. São 16 Núcleos de
Pesquisa e 18 Núcleos de Inovação
e Desenvolvimento, ambientes nos
Saiba mais: www.ucs.br/site/tecnoucs
quais estudantes podem desenvolver seus projetos. Há ainda três incubadoras tecnológicas.
O grupo terá a oportunidade de conhecer projetos inovadores como
o Hélice, que está conectando quatro indústrias de transformação e
base tradicional - Soprano, Marcopolo, Randon e Florense - com startups e ambientes de inovação da serra gaúcha.

Apoio local

Ainda durante essa manhã, a delegação conhecerá o projeto de mobilidade urbana ProMob, e o idealizador do Gramado Summit - um dos
maiores eventos de empreendedorismo, inovação e startups do Brasil.

Almoço em Pinto Bandeira
Confraternização final / Compras / Retorno à Porto Alegre

Tarde | Retorno a Porto Alegre

