
PROGRAMA INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA 

 
Torna público o segundo Resultado Final, após 
a inclusão de novas vagas de orientação, do 
Edital Simplificado Interno N.º 64/2020/PRPPG, 
de 22/07/2020. 

 
A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana nomeada pela Portaria UNILA nº 357/2019/GR, de 19 de junho de 2019, 
por meio da Divisão de Inovação Tecnológica e Fundação de Apoio e do Núcleo de 
Inovação Tecnológica, no uso de suas atribuições legais,  
 
torna público o segundo Resultado Final, após a inclusão de novas vagas de 
orientação, do Edital Simplificado Interno N.º 64/2020/PRPPG, de 22/07/2020, referente 
à  Chamada Pública para Participação no Programa Integração Universidade e Empresa 
Edital.Ce.001.2020, para seleção de Docentes Orientadores das Propostas. 

 
 

1. Do Resultado 
 

1.1 Considerando as novas vagas de Orientações disponíveis, conforme Item 2.1 e 2.2, 
do Edital 72/2020/PRPPG, divulga-se o o resultado:  
 

Empresa Problemática ou Solução a ser Implementada Orientador Selecionado 

Empresa G(1) 

Falta de padronização na confecção dos móveis e processos da 
empresa. Nossa empresa produz móveis sob medida, e 
atualmente cada marceneiro possui uma forma de fazer e mesmo 
de entender como os moveis são e devem ser feitos. Demanda-
se a colaboração de estudantes de arquitetura, para nos auxiliar 
com apresentação de conceitos que possam ser uteis no 
processo. 

Não houve inscritos 

Empresa (H) (1) 

Estamos tendo alto custo operacional e ineficiência na 
prospecção de novos clientes. Atualmente a prospecção é 
realizada de forma presencial ou por ligação. Foi identificado que 
esse formato eleva muito o custo com despesas de viagens e 
muitas horas de trabalho dos colaboradores. Queremos 
reestruturar nosso site e redes sociais para dar inicio a captação 
de clientes utilizando esse meios. Também gostaríamos do 
desenvolvimento de uma plataforma para simulação de estudos 
de viabilidade onde será possível captar novos LEADs. 

Walber Ferreira Braga 

Empresa (I) (1) (2) 

Criação de um projeto de recuperação e preservação de memória 
audiovisual da Cidade de Foz do Iguaçu, através do levantamendo 
de informações sobre instituições publicas e privadas, que por 
ventura detenham este tipo de registro e que precise ser tratado. 
Ex: Escolas públicas, Clubes, Fundação Cultural, etc. 

Estér Marçal Fér 

Empresa (J) (1) Falta de um plano de recreação educativa e lúdica dentro do 
resort através de work shops de arte e atividades educativas ao 
ar livre; atividades envolvendo publico geral  do resort com 
escopo de apresentar a cultura local 

Diana Araujo Pereira 

(        (1) Nome Fictício da Empresa para resguardar sua identidade. 

 (2) A empresa solicitou a redução da necessidade de Bolsistas de 3 vagas para 2 vagas.             
 

 

1.2 Conforme Item 5.4, do N.º 64/2020/PRPPG, o orientador deverá enviar a Indicação 
dos Bolsista selecionados, via Email ao NIT-UNILA (nucleo.inovacao@unila.edu.br), até 
a data de 06/07/2020.  

 
  Publique-se. 
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