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- Manifestação das IES quanto ao retorno das aulas presenciais e fomento de negócios
inovadores (Garage e Hackathon);
- Banca de Seleção;
- Prêmio de inovação;
- Curso Secretaria de Educação;
-Retorno Ciklo: Rodada de Negócios e Visita Técnica Curitiba;

Participantes:

Alexandre Pirih Pécoits
Adilson - UNIOESTE
Flavio - UNISEP
Lenise - SENAC
Joares - ACEFB
Cledson - NUBETEC
Alexandre Alfaro - UTFPR
Lindomar - UTFPR
Marta - FIEP
João Alexandre -CESUL
Elizandro - SEBRAE



- Manifestação das IES quanto ao retorno das aulas presenciais e fomento de
negócios inovadores (Garage e Hackathon);

Alexandre pede aos representantes das IES informações sobre como serão as
estratégias das instituições e como o município pode auxiliar com esses trabalhos
para estimular os alunos e professores a criar novos negócios e novas ideias.

Adilson (UNIOESTE) comunica que a instituição está com o calendário remoto
desde 18  janeiro e vai até 30 de setembro, referente ao ano de 2020, e que o
vestibular para o ano de 2021 ocorrerá no dia 04 de julho de 2021.
Quanto à questão do desenvolvimento tecnológico e inovação, no ano  de 2020 a
Unioeste fez um convênio com o Sebrae para implantação do startup garage, de
forma remota, sendo coordenado nesse primeiro momento pela sede  de Cascavel,
pois é onde se encontra a maior parte dos cursos da área de negócios. Porém está
sendo analisada a possibilidade de participação de alunos e professores da sede de
Francisco Beltrão.
Outro projeto que está sendo lançado com o apoio da instituição SETI em parceria
com o Sebrae é o Prime, um projeto que em primeiro momento é direcionado no
foco na produtização do resultado de pesquisas acadêmicas com potencial de
mercado, com objetivo de apoiar professores e pesquisadores que já tem o
desenvolvimento de ideias para transformação de produtos com abertura de
empresas, de licenciamento ou de transferência tecnológica. Dia 01 de março será
abertura para credenciamento de projetos, onde serão inicialmente selecionados 40
projetos, chegando ao final 10 projetos em que o estado irá fomentar o
desenvolvimento.



Lenise afirma que o SENAC já retornou em novembro de 2020 com algumas
situações de cursos presenciais, sendo cursos voltados à área da saúde, e a partir
de 22 de março retornaram todas as atividades presenciais.
O Senac Paraná está com programa de bolsas de estudos gratuitas  para
determinados cursos, cada município recebeu 30 vagas, e além destas 30 vagas,
foram disponibilizadas mais 20 vagas gratuitas para curso de técnico em
informática, sendo ele realizado de forma online.

Flavio (UNISEP) comunica que as aulas práticas estão funcionando normalmente e
aulas teóricas estão ocorrendo de forma remota.
Referente a inovação e tecnologia de forma geral a Unisep não consegue trazer a
inovação de uma forma clara dentro da instituição, devido ao perfil acadêmico,
porém está sempre tentando incentivar os acadêmicos a partir de palestras em
relação a inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Alexandre Alfaro relata que a UTFPR também está em ensino remoto e está
cumprindo o segundo semestre de 2020, o qual se iniciou em fevereiro e irá até 25
de maio. O primeiro semestre de 2021 terá início em junho até setembro e o
segundo semestre de setembro a dezembro de 2021. As aulas neste primeiro
semestre serão totalmente remotas e algumas aulas ocorrerão de forma assíncrona
e está previsto para o segundo semestre atividades de forma híbridas, alternativas.
Sobre andamentos da área de inovação, a UTFPR está com edital de pré- incubação
aberto.
Lindomar ressalta que o hackathon em conjunto com a Cresol que era para ter
acontecido no ano passado, vai acontecer neste início de ano. E estão com
inscrições de fluxo contínuo para o Hotel Tecnológico.

João Alexandre informa que a CESUL vai começar as aulas de março de forma
híbrida ( parte dos alunos presenciais e parte remota), com a pretensão de fazer um
Startup Garage , o que vai incentivar os alunos na área de inovação e
empreendedorismo.

- Curso Secretaria de Educação;

Alexandre Pécoits explica que a secretaria de educação disponibilizou uma
plataforma de cursos remotos ligados à tecnologia, cursos disponibilizados ao
Paraná inteiro, e Francisco Beltrão teve 170 vagas disponíveis, porém tiveram 167
alunos inscritos, destes, apenas 14 iniciaram o curso, e somente 2 alunos
conseguiram avançar nos cursos dentro da trilha.



Cledson comunica que o NUBETEC tem traçado algumas metas para não deixar
estes alunos desistirem dos cursos, sendo assim, tem discutido sobre a
possibilidade de bolsas dentro das empresas do núcleo, onde algumas empresas já
se comprometeram a fornecer bolsas para estes jovens, criando uma vazão para
incentivar esses alunos.

-Retorno Ciklo: Rodada de Negócios e Visita Técnica Curitiba;

Joares relata sobre a viagem a Curitiba, para visita técnico a Hotmilk e  o Distrito,
com objetivo de estreitar as relações e buscar parcerias do Hub de Inovação Ciklo
com esses outros Hubs de Inovação, já estão com uma parceria em andamento com
o Distrito, para linkar as startups daqui a participar dos programas deles e utilizar a
estrutura caso necessário. Estão também com a criação dos HUBS dos HUBS, que
será um movimento onde todos os hubs do Brasil estarão conectados e trabalhando
em sinergia, onde o Ciklo já está sendo incluído.
Andreia esclarece como foi a Rodada de Negócio do Hub de inovação Ciklo com
apoio do SEBRAE, onde teve 5 startups que apresentavam soluções para clinicas da
área de saúde, tendo a participação de 10 clínicas nas áreas de: psicologia,
odontologia, nutrição, laboratórios e clínicas do trabalho. Ao final do evento tanto as
clínicas participantes como as startups apresentaram um bom feedback da primeira
Rodada de Negócio.



- Banca de Seleção;

Participantes:
Alexandre Pécoits
Adilson
Joares
Lindomar

- Prêmio de inovação;

Proposta de criar o prêmio inovação, onde a ideia é estimular e reconhecer os
esforços e ações de inovação, estimulando a abertura de novos negócios.

Participantes:
Alexandre Pécoits
Alexandre Alfaro
Cledson
Joares
Lenise


