
 

PROGRAMA INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA 

 
Torna público o Resultado Final 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 Resultado Final 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 vagas de Orientações disponíveis, conforme Item 4.1 e 4.2, do N.º 
64/2020/PRPPG, divulga-se o o resultado:  
 

Empresa Problemática ou Solução a ser Implementada Orientador Selecionado 

Empresa A(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. 

Não houve inscritos 

   Empresa B(1) 

Necessidade de construção de Conteúdo web como textos em 
português e inglês sobre os passeios turísticos em Foz do Iguaçu 
para ranqueamento nos motores de busca e consequentemente 
aumentar as vendas da empresa via internet. 

Giane Lessa 

Empresa C(1) Alavancagem de Isolamento e comercialização de células-tronco Kelvinson Fernandes 
Viana 

Empresa D(1) Aprimoramento em equipamentos de cocção para cozinhas 
profissionais que utilizam de GLP a fim de ter maior rendimento e 
eficiência energética 

 
Ricardo Hartmann 

Empresa E(1) Combater o deperdício de alimentos. Somos uma foodtech e 
desenvolvemos um aplicativo que fornece um marketplace que 
conecta as empresas que têm excedentes de alimentos com o 
público que querem resgatar esse alimento, evitando que esta 
refeição acabe no lixo. 

 
Henrique Coelho 
Kawamura 

Empresa F(1) Implementar a oferta de serviços de diagnóstico de determinadas 
doenças que ainda não são realizados na região, bem como as 
chamadas imunoterapias, uma forma de tratamento de doenças 
infecciosas, porém, direcionada especificamente para cada 
paciente.  

 
Jorge Luis Maria Ruiz 

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

 

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 28/07/2020.  

 
  Publique-se. 
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