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INTRODUÇÃO: 
Uma das transformações percebidas na região do Planalto Médio é o apoio do 
Governo do Estado por meio do investimento em parques e polos tecnológicos, em 
projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, na extensão produtiva, 
em parceria com Universidades e empresas da região. Com este apoio, a região do 
Planalto Médio, há pouco tempo, vem construindo uma base sólida para impulsionar 
seu desenvolvimento de forma cíclica e permanente, num esforço coletivo entre poder 
público, entidades privadas e instituições de ensino que investem em P&D. A 
Universidade de Passo Fundo vem se destacando pelos vários projetos de pesquisa e 
extensão envolvendo o tema "Inovação Tecnológica", e colocando em prática através 
do UPF Parque. A partir disso, o presente projeto visa promover uma constante 
mobilização nas empresas de abrangência do APLTec, com o intuito de identificar o 
potencial de inovação tecnológica e impulsionar projetos criativos e inovadores. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O projeto será desenvolvido em etapas, sendo estruturado em dois eixos principais: (i) 
coleta de dados para identificação da realidade das empresas e geração de 
diagnóstico; (ii) e ações para estimular e potencializar projetos criativos e inovadores 
nas empresas. As etapas do projeto são apresentadas a seguir. 1) Elaborar um 
instrumento de pesquisa a ser aplicado nas empresas: juntamente com o APLTec, 
constar os elementos e dados a serem coletados das empresas, relacionados à 
inovação tecnológica, e então validar o instrumento e elaborá-lo em parceria com o 
Núcleo de Assessoria Estatística do Iceg. 2) Aplicar o instrumento de pesquisa nas 
empresas: sensibilizar as empresas sobre a importância da pesquisa e aplicá-lo 
utilizando um formulário eletrônico. 3) Analisar os dados coletados na pesquisa com as 
empresas para geração de um diagnóstico: novamente com o apoio do Núcleo de 



 

Assessoria Estatística do Iceg,  analisar e tabular os dados coletados utilizando 
métodos estatísticos e assim tendo  base  para agrupar as empresas de acordo com 
seu potencial de inovação. 4) Articular ações para estimular o desenvolvimento de 
projetos criativos e inovadores: demonstrar que é possível ampliar o nível de 
competitividade das empresas se elas investirem em projetos criativos e inovadores, 
se diferenciando das concorrentes, através de ações planejadas em parceria com as 
empresas envolvidas, o PoloSul e o APLTec, estimulando a expansão dos negócios por 
meio da criação de startups e promovendo eventos com o tema "Inovação 
Tecnológica". Além disso, aproximar as empresas da Universidade, disponibilizando 
espaços no UPF Parque para que estas possam desenvolver novos produtos e 
processos, oportunizando aos acadêmicos a vivência de experiências reais para 
complementação de sua formação.  
Com vistas a avaliar e monitorar o andamento das atividades relacionadas ao projeto, 
será estabelecido um sistema de indicadores para mensurar os resultados alcançados 
em decorrência das ações realizadas, contemplando aspectos relacionados ao impacto 
que as atividades desenvolvidas geradas para a comunidade na região.  Os potenciais 
indicadores para a avaliação são: quantidade de estudantes de graduação e pós-
graduação envolvidos nas atividades; número de eventos e competições empresariais 
realizadas; número de divulgações realizadas para a comunidade;  quantidade de 
participantes do APLTEC na pesquisa realizada; número de eventos e palestras sobre 
Inovação e Gestão da Inovação realizadas;  índice de satisfação das empresas 
participantes nas atividades do projeto, quantificado a partir de um questionário de 
avaliação.  
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Ao final do projeto, em janeiro/2018, busca-se ter os dados estatísticos extraídos dos 
formulários respondidos pelas empresas envolvidas, já analisados, apresentando à 
comunidade como essas empresas da região do Corede Produção e dos Coredes: 
Norte, Alto Jacuí, Rio da Várzea e Serra estão quanto ao nível de Inovação Tecnológica, 
tanto em produtos como em processos, na área de tecnologia de informação, tendo 
promovido eventos sobre o tema e abrindo espaço a essas empresas dentro da UPF.  
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


