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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Rio Grande do Sul
18 a 22 de março de 2019

QUINTA (DIA 21/03)

SEGUNDA (DIA 18/03)
Manhã | Tecnopuc

Tarde | Lifemed

Manhã | Saída para Passo Fundo

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
Saiba mais: www.pucrs.br/tecnopuc
pesquisa da própria instituição.

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

Tarde | UPF Parque

Tarde | Fábrica do

Futuro Projeto
Vila Flores

Saiba mais: www.facebook.com/
fabricadofuturopoa

QUARTA (DIA 20/03)

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.

Manhã | TecnoUnisc

TERÇA (DIA 19/03)
Manhã | Pelotas Parque
Tecnológico
O Pelotas Parque Tecnológico tem como foco principal o
desenvolvimento de produtos
e soluções inovadoras. O local
atua em três grandes áreas, nas
quais o município já se destaca como polo - tecnologia da
informação e comunicação;
tecnologia em saúde
e indústria criativa.
Hoje, o local está 100% ocupa- Saiba mais: www.pelotasparquetecdo por 28 empresas incubadas.
nologico.com.br

Saiba mais: www.unisc.br

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 e desenvolvimento, e
a geração de produtos, processos e
serviços inovadores.

Tarde | Tecnovates
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 alimentos, ambientais e energéticas, e saúde
e bem-estar.
Saiba mais: www.univates.br/tecnovates

Busca a aproximação da academia
com a sociedade, suas necessidades e demandas. A prioridade é
desenvolver tecnologias que possam auxiliar o poder público para
solucionar diversas demandas nas
áreas de maior necessidade. Além
disso, o parque promove a interação com o setor empresarial na
busca por maior competitividade
e inovação do sistema produtivo
Saiba mais: www.upf.br/upfparque
local e regional.

SEXTA (DIA 22/03)
Manhã | TecnoUCS
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 quais
estudantes podem desenvolver
Saiba mais: www.ucs.br/site/tecnoucs
seus projetos. Há ainda três
incubadoras tecnológicas.

Tarde | Almoço em
Pinto Bandeira
Confraternização final
Compras de produtos típicos
e coloniais
Retorno à Porto Alegre
Realização

Parceria

