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Definição
O que é o SRI?
É uma rede de atores que interage para promover um ambiente favorável à
inovação para o desenvolvimento regional.

Como atua?
Estimula, conecta e monitora a implementação de projetos, ações, negócios,
políticas públicas e outras iniciativas que fortaleçam o Ecossistema de Inovação,
alinhado as estratégias do Programa Oeste em Desenvolvimento.

Conceito

Responsável
por
fomentar
políticas públicas que incentivem
o processo de inovação.

Governo

Universidade

Atua como a principal construtora e difusora
do conhecimento científico.

Empresa

Responsável por transformar o conhecimento científico puro em
conhecimento aplicado.

Ativos tecnológicos
NIT's

Incubadoras e aceleradoras

Cooperativas e grandes empresas

Parques tecnológicos Micro e pequenas
empresas
Instituições de ensino técnico nível médio

Governo

Coworkings

Instituições de ensino superior

Startups
Instituições de apoio

Fomento e crédito

Rede dos ecossistemas

Impulsionar mecanismos legais que facilitem a cooperação
Instituições de Ensino x Empresas x Organizações Públicas
Sensibilizar para as oportunidades de cooperação entre
Instituições de Ensino x Empresas x Organizações Públicas

VISÃO 2030:
Ser referência mundial no
desenvolvimento de tecnologias e
inovação por meio da integração
das competências regionais.

Apoiar a criação de um fundo regional para pesquisa e
desenvolvimento e inovação (CNPQ regional ou modelo ANEEL
para Oeste)
Articular com instituições de fomento, editais exclusivos para região

Compartilhar informações, dados e conhecimento

Incentivar e apoiar a criação de uma central de serviços
laboratoriais para atendimento das demandas da região

Fomentar o cadastro de ofertas e demandas na Plataforma SRI
Estimular a criação de núcleos
integrados de Pesquisa e Inovação

Estimular a criação de fontes de investimento para Startups

COOPERAÇÃO

RECURSOS

Estimular e acompanhar o desenvolvimento de infraestrutura
compartilhada de dados
Monitorar e divulgar editais e fontes de recursos

Promover a implantação da Lei de Inovação nos
municípios
Fomentar eventos de inovação

Articular ações de interesse regional junto ao poder público

Incentivar o desenvolvimento e implantação de novas metodologias
de ensino

Divulgar e estimular a utilização de mecanismos legais
de incentivo a inovação (Lei do Bem, da informática,
marco regulatório CTI)

Incentivar o empreendedorismo e inovação na educação

POLÍTICAS
PÚBLICAS
Fomentar ações de Inovação aberta

EDUCAÇÃO

Estimular a realização de capacitações em inovação no âmbito
público e privado
Mapear e divulgar as competências intelectuais existentes

Fortalecer os ecossistemas municipais de inovação
Incentivar a utilização de mecanismos de proteção intelectual
Mapear e divulgar os habitats existentes
EMPREENDEDORISMO
INOVADOR

Integrar os habitats de inovação
Disponibilizar estudos técnicos para criação de
habitats de inovação

ESTRUTURA DE ATUAÇÃO E
RESPONSÁVEIS DE TEMÁTICA
VISÃO 2030

Ser referência mundial no desenvolvimento de tecnologias e inovação por meio da integração das
competências regionais.
ESTRUTURA DE ATUAÇÃO

COOPERAÇÃO - CRISTIAN (FPTI)

RECURSOS - THAIANA (ITAI)

Impulsionar mecanismos legais que
facilitem a cooperação Instituições de
Ensino x Empresas x Organizações
Públicas

Estimular a criação de fontes de
investimento para Startups

Apoiar a criação de um fundo
Sensibilizar para as oportunidades de
regional para pesquisa e
cooperação entre Instituições de Ensino desenvolvimento e inovação (CNPQ
x Empresas x Organizações Públicas
regional ou modelo ANEEL para
oeste)
Compartilhar informações, dados e
conhecimento

Fomentar o cadastro de ofertas e
demandas na Plataforma SRI
Estimular a criação de núcleos
integrados de Pesquisa e Inovação
-

Articular com instituições de
fomento, editais exclusivos para
região
Incentivar e apoiar a criação de uma
central de serviços laboratoriais para
atendimento das demandas da região
Estimular e acompanhar o
desenvolvimento de infraestrutura
compartilhada de dados
Monitorar e divulgar editais e fontes
de recursos

EMPREENDEDORISMO INOVADOR RONAN (IGUASSU VALLEY)

EDUCAÇÃO - RENATO (IFPR
ASSIS)

POLÍTICAS PÚBLICAS - ALAN
(SEBRAE)

Fomentar ações de Inovação aberta Fomentar eventos de inovação

Promover a implantação da Lei
de Inovação nos municípios

Incentivar o desenvolvimento e
implantação de novas
metodologias de ensino

Articular ações de interesse
regional junto ao poder público

Fortalecer os ecossistemas
municipais de inovação

Divulgar e estimular a utilização
de mecanismos legais de
Mapear e divulgar os habitats
Incentivar o empreendedorismo
incentivo a inovação (Lei do Bem,
existentes
e inovação na educação
da informática, marco regulatório
CTI)
Estimular a realização de
Integrar os habitats de inovação
capacitações em inovação no
âmbito público e privado
Mapear e divulgar as
Disponibilizar estudos técnicos para
competências intelectuais
criação de habitats de inovação
existentes
Incentivar a utilização de
mecanismos de proteção
intelectual

Grupos de trabalho 2019
• Plataforma SRI
Roberto Carpes (APL Iguassu IT/Cascavel)

• Conferência ANPEI
Itamar Nieradka (IFPR Foz)

• Foresight Leite
Rubia Porsch (Biopark/Toledo)

• Indicadores
Lucia Makhlouf

Calendário de atividades 2019
TIPO DE
EVENTO

Eventos / Missão
Técnica

JANEIRO

-

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

► 4 a 8/02 Show Rural
Coopavel

► 19 a 21/03 Missão técnica
ecossistema de
Florianópolis

► 10 a 12/06 Missão Técnica
SP Congresso
► 2 a 5/05 10/04 - Link SRI
de Inovação +
Techinovação
InovaBRA +
Cubo + Oasis
Lab - São Paulo

► 13/03 Reunião
Ordinária /
Palestra
Temática 1

-

► 8/05 Reunião
Ordinária /
Palestra
Temática 2

-

► 05/04 Coordenação

-

Reuniões
Presenciais

-

►13/02 Reunião
Ordinária /
Atualização do
Planejamento

Reuniões WEB

► 18/01 Coordenação

► 05/02 Coordenação

Reuniões WEB

-

GT Plataforma

Reuniões WEB

-

GT Foresight
Leite

Reuniões WEB

-

Reuniões WEB

-

Open Innovation

-

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

-

► 01 a 10/11
Web Summit
Lisboa + Parque
Lispolis +
Startup Lisboa +
IAPMI + Centro
de Inovação do
Turismo - NEST
+ InovCluster
(AGRO)

-

-

► 06/12 Coordenação

-

► 26 e 27/09 Conferência
ANPEI Foz do
Iguaçu

-

► 3/07 Reunião
Ordinária /
Palestra
Temática 3

-

► 4/09 Reunião
Ordinária /
Palestra
Temática 4

-

► 20/11 Reunião
Ordinária /
Palestra
Temática 5

► 07/06 Coordenação

-

► 09/08 Coordenação

-

► 04/10 Coordenação

-

03/07
Divulgação
Caderno de
Indicadores

GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma GT Plataforma
GT Foresight
Leite

GT Foresight
Leite

GT Foresight
Leite

GT Conferência GT Conferência GT Conferência GT Conferência GT Conferência GT Conferência GT Conferência GT Conferência
ANPEI
ANPEI
ANPEI
ANPEI
ANPEI
ANPEI
ANPEI
ANPEI

-

-

-

GT Indicadores GT Indicadores GT Indicadores GT Indicadores GT Indicadores GT Indicadores GT Indicadores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GT Foresight
Leite

-

GT Foresight
Leite

-

GT Foresight
Leite

-

GT Foresight
Leite

-

GT Foresight
Leite

-

GT Foresight
Leite

-

GT Foresight
Leite
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