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ENTENDA O PROCESSO

PROGRAMA INOVATEC: 200 bolsas para empresas industriais

O programa INOVATEC foi concebido pelo IEL Nacional com a parceria do 
CNPq e tem como objetivo promover a melhoria contínua da produtividade 
com a aplicação de ferramentas de tecnologias de gestão e inovação nas 
empresas por meio da execução de projetos em cooperação com instituições 
de ensino e estudantes

Dessa forma, pretende-se, além suprir as demandas empresariais por 
soluções com foco no aumento da produtividade, fomentar a interação entre 
as instituições de ensino e pesquisa e a demanda empresarial; e proporcionar 
capacitação e experiência empresarial aos estudantes e professores.

O IEL Alagoas irá operacionalizar o programa que terá edital lançado ainda 
em 2017.

O INOVATEC abrangerá três vertentes a saber:

O projeto terá duração de 12 meses e disponibilizará bolsas para professores e estudantes. Esperam-se como 
resultados: implementar melhorias da produtividade no setor empresarial; solucionar gargalos, disfunções ou 
obstáculos da competitividade empresarial; selecionar e capacitar estudantes do ensino técnico, graduação e 
pós graduação(especialização) e para atuar em empresas; capacitar professores de nível superior e técnico em 
projetos aplicados nas empresas; envolver instituições de ensino superior, técnico e tecnológica em projetos de 
melhoria da produtividade.

1 EMPRESAS
- Foco nas indústrias;
- Projetos que visam aumentar a 
produtividade.

2 ESTUDANTES
- Nível superior;
- Nível Superior Tecnológico.

3 PROFESSORES
- Vinculados a mesma instituição 
de ensino dos estudantes que 
estarão atuando nos projetos.
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Realização

Projeto de Gestão da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Empresas são sensibilizadas em Propriedade Intelectual
A proteção à propriedade intelectual é um dos alicerces para a construção de economias competitivas. Ela 
é a única forma pela qual empresas, instituições de pesquisa e universidades podem assegurar o direito 
de uso exclusivo e exploração econômica do objeto de sua criatividade.
 
Sendo assim, o Projeto de Gestão da Inovação para Micro e Pequenas Empresas Industriais busca 
sensibilizar as empresas participantes, na temática de propriedade intelectual.

O direito de propriedade intelectual envolve concessão temporária com prazos determinado por lei, 
segurança jurídica e proteção em território nacional, possibilitando à empresa evitar que terceiros 
possam explorar suas criações indevidamente sem prévia autorização.
 
Modalidades de direitos de propriedade intelectual:

Consultoria

Os objetivos desta sensibilização são estimular as atividades 
e o desenvolvimento das empresas participantes do projeto 
dedicadas à exploração dessas criações, assim como informar 
sobre o retorno econômico para quem investe esforço 
e trabalho no desenvolvimento de criações intelectuais. 


