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Boletim da Inovação

CNPq e IEL lançam 

Chamada do Programa INOVA TEC

nucleodeinovacao@al.iel.org.br
82 2121-3079 l 2121-3085

Concebido pelo IEL Nacional em parceria com o CNPq, o Programa INOVA TEC é o ponto de
partida no processo de melhoria contínua da produtividade nas indústrias através da
participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação – PD&I, em parceria com instituições de ensino superior.

As empresas que desejam participar do Programa, podem submeter uma proposta de projeto
PD&I de seu interesse, preenchendo o Formulário de Submissão de Projetos, no site
http://www.portaldaindustria.com.br. A execução contará com a parceria de um
professor/orientador, vinculado a uma Instituição de Ensino Superior, que selecionará um bolsista
para a execução das atividades.

informações

IEL/AL é destaque no Inova Talentos
Bolsista da empresa alagoana Norvinco conquista prêmio nacional 

A bolsista Aline da Silva Sampaio, a partir do projeto
“Tecnologia para Acondicionamento de Transporte de
Produtos Termossensíveis” desenvolvido na empresa
Norvinco, conquistou o prêmio Inova Talentos, na
categoria Artigo Destaque, promovido pelo IEL
nacional. A solenidade da premiação aconteceu no
dia 30 de outubro, em Curitiba.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma
tecnologia que compreende uma caixa ecotérmica
sustentável, utilizada no acondicionamento e transporte
de produtos termossensíveis, cujo material é 100%
reciclado e reciclável. A Caixa Ecotérmica surge como
uuma solução inovadora para a substituição de caixas térmicas de EPS (isopor), cuja proibição de
uso está em tramitação.

O Prêmio Inova Talentos é uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), além
de parceiros como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, contou com o apoio do IEL
Alagoas desde a concepção do projeto, passando pela seleção da bolsista, que é mestre em
Engenharia Química pela Ufal e pós-graduanda no MBA em Liderança em Inovação na
Faculdade da Indústria (IEL), até a etapa final do projeto a partir de acompanhamentos mensais
no decorrer de 12 meses.

Fonte: Notícias Sistema FIEA, ed. 1355, 2017 

Aline Sampaio recebe congratulações pelo prêmio conquistado



Projeto de Gestão da Inovação
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Empresas lançam o Manual de Inovação entre os colaboradores

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/AL 
disponibilizou para as empresas 

participantes do projeto um 
documento que explicita as 

regras que regulam a 
participação dos 

colaboradores na atividade de 
inovação da empresa. O 

Manual de Inovação tem por 
objetivo incentivar a 

integração e engajamento dos 
colaboradores na atividade de 

inovação da empresa.

Realização

Convênio CNI Sebrae Consultoria

A cervejaria alagoana Caatinga Rocks, participante do Projeto de Gestão da
Inovação, recebeu prêmio de melhor artesanal do país após avaliação de júri
internacional.

Acesse a matéria na íntegra: http://www.agendaa.com.br/negocios/midia-
e-marcas/7068/2017/11/18/cerveja-alagoana-avaliada-por-juri-

internacional-recebe-premio-de-melhor-artesanal-do-pais

Case Brasil + Produtivo PRODELAR: 
https://youtu.be/jOvLeWOjbaQ

A Prodelar, indústria alagoana de móveis
planejados também participante do
projeto, esteve entre as empresas
destaques no Programa Brasil + Produtivo.


