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1. Parque Tecnológico Itaipu
Ser um modelo de Parque Tecnológico, aliando ações inovadoras e a sinergia de atores
multidisciplinares, para a geração e distribuição do conhecimento e o desenvolvimento e
transferência de tecnologia.

1.1. Indicadores do Parque:

N° de Programas e Projetos desenvolvidos pela
FPTI

• N° de beneficiários
N° de entidades parceiras instaladas no PTI

• Nº de beneficiários
N° de Empresas prestadoras de serviço instaladas
no PTI

• N° de Beneficiários
Patentes

2006

2007

14

24

218

228

3

7

738

547

3

2

515

146

-

11

2. Programas Estruturantes
2.1. Espaço de Desenvolvimento Empresarial
Geração de Negócios, oportunidades, emprego e renda através do incentivo a criação e fixação de
empresas de base tecnológica e de serviços especializados , no Parque Tecnológico Itaipu.
Propiciando o desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços inovadores.

2.1.1.

Resultados Alcançados

• Jornal 14BIS – Informativo Trimestral que trará notícias sobre o EDE, as empresas da IESD
e sobre as ideais da Fábrica de Empreendedores
• Parceria com o Sebrae – Instalação de um ponto de atendimento do Sebrae no EDE para
apoio no desenvolvimento da gestão empresarial e da qualidade nas empresas, bem como a
visão empreendedora na região.
• Parceria com a Fundação CERTI – parceria para realização de serviços especializados no
desenvolvimento e análise de Planos de Negócios no âmbito do EDE
• Execução das atividades de comunicação e divulgação do EDE – Criação do vídeo do EDE,
agendamento com as faculdades/universidade da região para divulgação do EDE,
encaminhamento da solicitação do portfólio de serviços
• Comitê Gestor constituído - formação do comitê Gestor do EDE, através da Resolução nº
033/2007
• Plano de Ocupação do EDE – distribuição dos locais destinados a Incubadora e PréIncubadora, com a definição de novos locais para futuras empresas incubadas
• Elaboração do modelo de capacitação para o EDE – planejamento junto com o FCRH de
palestras, orientações coletivas e consultorias
• Apoio e participação do II EPAC (Encontro Paranaense de Computação) e V CONGED
(Congresso de Tecnologia para Gestão de Dados e Metadados do Cone Sul) realizado pela
Unioeste – campus Cascavel
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• Início do desenvolvimento do Projeto com a Rede de Imobiliárias de Foz – apoio do EDE para
o desenvolvimento do Plano de Negócio para criação de um portal imobiliário com objetivo
de vender e locar imóveis
• Procedimentos Operacionais EDE – padronização dos serviços oferecidos pelo EDE aos
empreendedores, bem como estabelecimentos dos valores destes.
• PGIT – Programa de Gestão da Inovação Tecnológica – transferência da metodologia para
equipe do EDE
• Semana da Pequena Empresa-SEBRAE - Apoio para realização do evento no PTI
• Lançamento do Programa de Gestão da Inovação Tecnológica – realização de atividades de
inteligência para competitividade junto às empresas da IESD e dos empreendedores da PréIncubadora
• Divulgação do EDE nas Faculdades e Universidade da região
• Participação no I Encontro Estadual de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – evento realizado no dias 6 a 9 de novembro, que
trouxe uma amostra dos resultados dos projetos apoiados com recursos do fundo Paraná,
bem como uma feira com a participação de todas as incubadoras da Rede Paranaense de
Incubadoras
• Curso Sebrae: “Administração de Custos e Formação de Preço/Serviço – curso realizado no
dia 23 de novembro, que contou com a participação de 5 empresas incubadas e 2
empreendimentos pré-incubados
• Reunião com Sebrae – definição dos cursos, capacitações, palestras que serão ministradas
as empresas incubadas em 2008 e planejamento para implantação de projetos de
empreendedorismo na região trinacional, preferencialmente no Paraguai com foco na micro e
pequena empresa.

2.1.2.

Indicadores

Nº de empregos gerados
Faturamento Total
Investimento em P&D
Nº de patentes geradas

2006

2007

93

111

R$ 1.090.415,70

R$ 1.569.518,95

Não Aplicável

R$ 61.834,60

0

11

2.2. Projeto Fábrica de Empreendedores
Proporcionar um ambiente favorável no Parque Tecnológico Itaipu e região visando incentivar o
empreendedorismo individual através das seguintes ações: Apoio aos núcleos de pesquisa
instalados nas IES (Instituição de Ensino Superior) na geração (Spin-offs) de empreendimentos;
Apoio aos empreendedores (fase de concepção) com idéias inovadoras na elaboração de seus
planos de negócios.

2.2.1.

Resultados Alcançados

• Modelo de Edital Pré-Incubadora – elaboração do modelo de edital para seleção de idéias.
Este edital será lançado periodicamente, a medida que os empreendedores passam da
concepção para implantação da empresa
• Capacitação em PN's – capacitação realizada pela Unioeste entre os dias 21 de maio a 4 de
junho
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•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.2.

Edital 0026/2007 - Pré-Incubadora – edital encerrado em 6 de agosto, sem o recebimento
de propostas
Ampliação da Pré-Incubadora - Aquisição de equipamentos para adequação física da PréIncubadora, aumentando sua capacidade de atendimento aos empreendedores
Plano de Divulgação EDE - Pré-Incubadora - Realização de eventos de sensibilização de
possíveis empreendedores para participar dos editais da pré-incubadora
Edital Empresas Juniores – forma de apoio a empresa Junior das IES da região, sendo que,
será disponibilizado uma bolsa e um computador por empresa selecionada. Modelo
determinado, com lançamento previsto para o próximo ano
Edital 043/2007 – Pré-Incubadora – edital lançado em 21/08/07
Seleção de 1 idéia p/ pré-incubação – Plano de Negócio Resumido na área de Tecnologia
que apóie o processo de geração, transmissão, distribuição de energia através de fontes
alternativas e o processo de eficientização de energia.
PGIT – Programa de Gestão da Inovação Tecnologia – aplicação da metodologia de
inteligência para competitividade junto a equipe da Horus e da DWL Energia
Consultoria - especializada para elaboração de Plano de Negócio aos empreendedores da
Pré-Incubadora – realizada pela equipe da Fundação Certi, através de Vídeo-conferência

Indicadores
2006

2007

0

2

Nº de idéias em desenvolvimento

10

11

Nº de pessoas envolvidas nos projetos

35

35

0

R$ 44.799,50

Nº de Pré-incubadas

Recursos Aplicados FPTI

2.3. Incubadora Empresarial Tecnológica Santos Dumont
Dar apoio e suporte a novos empreendimentos e ao empreendedor, estimulando e apoiando a sua
criação, desenvolvimento, consolidação e interação com o meio empresarial e científico. Através do
apoio às empresas, a Incubadora tem permitido que jovens empreendedores desenvolvam seus
negócios.

2.3.1.

Resultados Alcançados

• Contrato de Locação de Móveis e equipamentos – formalização do contrato, sendo que as
cobrança teve início no mês de abril, com todos os termos definidos
• Edital 0025/2007/IESD/CTI – Lançamento do edital para seleção de 5 empresas de turismo
para incubação, e prorrogação das datas do cronograma do edital
• Processo de Seleção de 1 Plano de Negócio referente o edital 002/2007 – Avaliação de 1
proposta para incubação (a proposta voltou para os empreendedores realizarem algumas
modificações)
• Incubação de 3 empresas na área de Gestão Ambiental – referente o edital 006/2007/IESD
• Diagnóstico Empresarial – diagnóstico realizado pela Fundação CERTI, para iniciar as
atividades de acompanhamento para elaboração do Plano de Negócio das empresas
• Empresas não-residentes – visita a sede das empresas para realizar o acompanhamento das
atividades da empresa, bem como, verificar a execução das atividades do Contrato de
Prestação de Serviço junto a FPTI
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•

Edital 069/2007 – Lançamento de edital para incubação de empresas na área de Gestão
Ambiental, em conjunto com a licitação para contratação de empresas para elaboração de
projetos de correção de passivos ambientais
• Edital 025/2007 – Cancelamento do Edital para contratação de empresas na área de turismo
devido a problemas técnicos identificados no edital
• Edital 070/2007 – Lançamento de novo edital para contratação de empresas na área de
turismo, em conjunto com a licitação para contratação de empresa para atuar no Complexo
Turístico Itaipu, com as devidas correções efetuadas
• Edital 002/2007 – Processo de seleção das empresas em transição da IESD, com a
avaliação dos Planos de Negócios e adequação aos processos da Incubadora, com a
incubação de 4 empresas

2.3.2.

Indicadores
2006

2007

9

12

Nº de beneficiários das empresas Incubadas

93

111

Nº de empregados

16

24

Não Aplicável

63

R$ 1.090.415,70

R$ 1.569.518,95

Nº de Empresas Incubadas

Nº de produtos/serviços
Faturamento

2.4. Condomínio Empresarial
Apoiar o crescimento de empresas inovadoras, assim como permitir que empresas de interesse do
PTI possam se instalar nas suas dependências, agregando valor aos demais atores do parque.

2.4.1.

Resultados Alcançados

• Migração de 5 empresas da IESD para o Condomínio Empresarial – empresas em transição
que não foram aprovadas ou não apresentaram Plano de Negócio Edital 002/2007.

2.4.2. Indicadores
2006

2007

Nº de Empresas Instaladas

Não Aplicável

5

Nº de Funcionários

Não Aplicável

18

Receita Total do Condomínio

Não Aplicável

0

Faturamento

Não Aplicável

R$ 69.347,00
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2.5. Telecentros
A rede de Telecentros do PTI é um projeto que está se tornando um modelo para o Brasil na
iniciativa e promoção da inclusão digital e social e meio de divulgação, integração e educação
empresarial. A viabilização deste projeto dá-se através de parcerias firmadas entre programas do
Governo Federal – TIN – Telecentro de Informação e Negócio, Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Ministério das Comunicações, Itaipu Binacional, FPTI (Fundação
Parque Tecnológico Itaipu), ITAI (Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação), Sebrae, Prefeituras,
Associações Comerciais, Associação de Moradores e ONG’s.

2.5.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5.2.

Resultados Alcançados
Doação de computadores para montagem de sala verde para 14 municípios lindeiros
Mini-curso de Software Livre para representantes das salas verdes
Capacitação para a nova multiplicadora do telecentro Maria Porta do Céu
Capacitação de 3 multiplicadores do telecentro ACIMI
Instalação do telecentro no CECOPAZ – Assunção
Instalação do telecentro no El Cabildo – Assunção
Credenciamento do Programa de Providência de Elevação da Renda Familiar para apoiar
junto à rede TIN
Credenciamento do INEP - Instituto Nacional de Educação Geral Capacitação Profissional
para apoiar junto à rede TIN
Atualização da apostila de Inclusão Digital e Linux Básico
Curso a Distância do SIGT
Curso a Distância do SIGE (modulo usuário)
VI Oficina de Inclusão Digital
Latinoware 2007
Curso a Distância do SIGE (modulo profissional)
Certificação Especial de Parceiro do Programa Fome Zero em Ações de Inclusão Digital

Indicadores

2006

2007

212

87

Nº de Pessoas Atendidas

9162

9362

Nº de Telecentros criados

20

2

Nº de Multiplicadores

87

4

Nº de Equipamentos com SW Livre
disponibilizados

2.6. Programa de Formação e Capacitação de Recursos Humanos (FCRH)
Organizar, planejar, viabilizar e integrar o desenvolvimento de cursos do ensino básico, técnicos,
de graduação, pós-graduação focados nas áreas estratégicas do PTI. Envolve ainda a implantação
do Laboratório de Educação a Distancia (EAD), do Programa de Educação Continuada (PEC), da
Universidade Aberta do Brasil (UAB), da Universidade Corporativa Itaipu (UCI) e da Gestão do
Conhecimento.
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2.6.1.

Resultados Alcançados

• Concepção do Ambiente de Desenvolvimento e Aplicação de Tecnologia Educacional;
• Integração com o Laboratório de Pesquisa DETAE da Unioeste para desenvolver e
potencializar competências em Tecnologia Educacional
• Estruturação do NPTE – Núcleo de Pesquisa em Tecnologia Educacional
• Melhoria da infra-estrutura da Biblioteca Paulo Freire
• Ampliação do acervo bibliográfico da Biblioteca Paulo Freire
• Melhoria tecnológica e física da Sala de Videoconferência
• Iniciadas negociações para estabelecimentos de acordos de cooperação que facilitem a
mobilidade acadêmica e a realização de cursos formais e não formais com o Departamento
de Ciência e Tecnologia do Instituto Militar do Exercito Brasileiro (DCT/IME/EB)
• Iniciadas negociações com o SEBRAE para estabelecimento de Acordo de Cooperação que
permita o desenvolvimento de ações em parceria para Cursos e Formação de
empreendedorismo no PTI
• Criação e Manutenção do Portal Piloto de EAD e Instalação e Customização da ferramenta
Moodle
• Iniciada a implantação do Centro de Cuidados e Saberes Ambientais da Bacia do Prata no
PTI
• Iniciadas negociações com a SANEPAR para estabelecimento de acordos de cooperação para
desenvolvimento de Tecnologias Educacionais Modernas e projetos conjuntos;
• Articulação com UTFPR, SECAD / MEC e planejamento orçamentário para a execução projeto
Educação Ambiental que envolverá 12.000 alunos no Brasil
• Elaboração do Orçamento do FCRH para 2008
• Contratação de recursos humanos para atendimento da biblioteca Paulo Freire
• Atualizar o portal piloto da UCI e customizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem –AVA ,
com a inserção do curso de IDG - Intensivo Desenvolvimento Gerencial da Itaipu, até
Nov/08
• Iniciado integração lógica dos acervos da Biblioteca Paulo Freire com a interligação lógica e
física do campus da Unioeste e PTI

2.6.2.

Indicadores
2006

2007

Nº de Instituições e Parceiros envolvidos

Não Aplicável

3

Nº de Projetos desenvolvidos pelo NPTE

Não Aplicável

1

Nº de Pesquisadores (Doutores, Mestres,
bolsistas) envolvidos

Não Aplicável

8

2.7. Programa FCRH – Educação Formal (Academia)
2.7.1.

Resultados Alcançados

• Avaliação das condições de funcionamento do Pólo de Foz da UAB - Universidade Aberta do
Brasil por parte das Universidades parceiras( CEFET-SC, UFSC, UTFPR, UFPR)
• Seleção de 14 tutores presenciais que atuarão no curso de Graduação em Gestão Pública
(CEFET-SC) e nos cursos de Método / Técnicas de Ensino e Gestão Ambiental (UTFPRMedianeira)
• Realização do vestibular de Gestão Pública da UAB
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• Divulgação do vestibular Letras / Espanhol, da pós-graduação em Métodos / Técnicas de
Ensino e da pós-graduação em Gestão Ambiental da UAB
• Realização de capacitação de 10 tutores presenciais da UAB
• Aquisição de acervo bibliográfico para a UAB
• Adequação da infra do Pólo da UAB
• Início das aulas do curso de Graduação em Tecnologia em Gestão Pública, de pós-graduação
em Métodos / Técnicas de Ensino e pós-graduação em Gestão Ambiental (250 alunos)
• Aquisição de infra-estrutura necessária para a execução das aulas
• Divulgação do processo de seleção do curso de Pós-Graduação em Saúde para Professores
• Seleção dos alunos para a Pós-Graduação em Saúde para Professores
• Realização da Seleção dos Tutores Presenciais da UAB, para os cursos de Graduação Letras /
Espanhol (UFSC) e Pós-Graduação Saúde para Professores (UFPR)
• Capacitação dos demais tutores presenciais da UAB (UFSC e UFPR)
• Realização de reuniões de avaliação e fechamento do ano letivo de 2007

2.7.2.

Indicadores

Nº de Cursos Ofertados
Nº de Alunos Matriculados
Nº de Instituições de Ensino estabelecidas no PTI
Índice de Evasão

2006

2007

4

8

619

908

1

1 (+ 3 UAB)

16,91%

12,84%

2.8. Programa FCRH – Projeto de Extensão e Capacitação (PEC)

2.8.1.

Resultados Alcançados

• Adequação da estrutura para execução do Projeto Trilha Jovem
• Elaboração do convênio de cooperação com o ITAI para atuação na área de Formação e
Capacitação em Tecnologia da Informação
• Elaboração do convênio de cooperação com o Instituto Pólo Iguassu para atuação na área
de Formação e Capacitação para o turismo
• Elaborado planejamento estratégico do PEC em parceria com o SEBRAE
• Executadas as aulas do Eixo I e iniciadas as aulas do Eixo II do Projeto Trilha Jovem
• Realizada palestra de sensibilização sobre Metrologia
• Concluída a inserção de 90 jovens da turma 2006 do Projeto Trilha Jovem, que corresponde
a 85% do total de jovens
• Adequação da estrutura para execução do Curso de Java
• Assinado o Plano de Trabalho do curso de Java com o ITAI, início dos repasses financeiros.
• Início das aulas do Curso de Java com 80 alunos
• Iniciado o processo seletivo do curso Pré-Vestibular
• Início das aulas do Curso Pré-Vestibular, o nº de inscrições foi de 600 candidatos para 200
vagas, sendo destas disponibilizadas 40 para Projeto PIIT da Itaipu
• Reestruturação da operacionalização e integração da metodologia de seleção utilizada pelo
projeto Trilha Jovem para o curso Pré-Vestibular
• Realizada II Mostra de Excelência em Serviços e formatura dos alunos do Projeto Trilha
Jovem
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• Apoio à estruturação do Centro de Ensino de Línguas e aos demais projetos do PEC
• Elaboração do Plano de Projeto do PEC
• Início de 3 turmas do curso de Espanhol e 4 turmas do curso de Alemão, totalizando 45
alunos, sendo destes 30 funcionários de Itaipu
• Estruturado o curso de Espanhol e Alemão para 2007
• Realização de parceria com o Colégio Iguaçu para realização do curso de laboratoristas.
• Elaboração do Orçamento do PEC para 2008
• Recepção da visita do Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo e Cônsul Honorário da
Alemanha em Curitiba e solenidade de assinatura do convênio de alemão
• Apresentação da proposta da Certi de reestruturação do Cetib
• Elaboração e encaminhamento da proposta de parceria com o Instituto Goethe de Curitiba
• Elaboração e encaminhamento da proposta de parceria com o Consulado Alemão
• Conclusão do Curso Pré-Vestibular
• Iniciada a Capacitação do CTI com o Pólo Iguassu

2.8.2.

Indicadores
2006

2007

Nº de Instituições Parceiras envolvidas nas
capacitações

Não Aplicável

4

Nº de Cursos Ofertados

Não Aplicável

5

314

565

10

70

Nº de Pessoas atendidas nos cursos
profissionalizantes realizados no PTI
Nº
de
empregados
em cursos
promovidos pela FPTI (IB)

especiais

2.9. Programa Trinacional de Artesanato Ñandeva
Valorizar a identidade cultural através do setor artesanal associado ao turismo e à ampla
comercialização, gerando um aumento da renda e do número de ocupações no setor do artesanato,
na Região Trinacional. O Programa é desenvolvido em parceria com FINEP, MDIC e MCT através de
convênios firmados entre estas entidades e a FPTI e o ITAI.

2.9.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultados Alcançados
Atendimento e orientação a artesãos do Brasil, Paraguai e Argentina
Selecionada a primeira coleção de produtos Ñandeva
Desenvolvimento de novos produtos
Fortalecimento da parceria com o PTI MD
Realizada a II Oficina de Iconografia
Evento de Pactuação
Participação no evento “Foro de las Industrias Creativas del Mercosur”
Participação no evento “Feria Puro Diseño”
Exposição de peças Ñandeva na Fernatec
Workshop – Parâmetros para comercialização de peças
Exposição de peças Ñandeva no XII Erica
Exposição de peças Ñandeva no SESC
Estruturação da cadeia de comercialização com a Assemib
Exposição no II Festival Internacional de Turismo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.9.2.

Lançamento do Livro “Elementos de iconografia das Três Fronteiras”
III Oficina de iconografia e design (II Workshop)
Realização do II Seminário Internacional de Design e Identidade Cultural
Exposição na Oitava Confoz
Ambientação com “iconografia das três fronteiras” no Programa Destaque
Desenvolvimento de coleção de brindes institucionais e agenda 2008 para Itaipu
Realização do diagnóstico do setor artesanal na cidade de Medianeira
Participação no evento “Diseño de Acá”
Oficina de Planejamento para Ações de 2008
Curso de papel reciclado e produtos
Inicio da Ambientação com “iconografia das três fronteiras” nos hotéis Del Rey e Tarobá;
Firmado convenio de parceria com Assemib
Palestras de divulgação em Maringá e CDE
Oficina de cestaria e traçados de bambu
Oficina técnica sobre conceituação de artesanato / arte popular
Oficina de fibras de bananeira
Término da coleção de produtos Ñandeva
Elaboração de apostila para artesãos sobre artesanato

Indicadores
2006

2007

60

285

Nº de Artesãos com Produtos Aprovados na
Coleção

0

84

Nº de Produtos Aprovados na Coleção Ñandeva

0

688

Nº de Produtos desenvolvidos (sob encomenda)

0

648

Volume de Vendas (Preço de Custo)

0

R$ 50.000,00

Nº de Lojas Credenciadas

0

01

Nº de Artesãos participantes de oficinas

0

664

Nº de Exposições, Eventos e Pesquisas

10

55

Nº de Artesãos Cadastrados

2.10. Programa de Desenvolvimento Tecnológico Avançado (PDTA)
Proporcionar a formação de um ambiente favorável para a pesquisa científica no Parque
Tecnológico Itaipu - PTI e nas Instituições de Ensino Superior - IES da região Tri-nacional, Brasil,
Paraguai e Argentina, assim como na região sudoeste do Paraná.

2.10.1. Resultados Alcançados
• R$ 281.620,00 para fomento de 126 bolsas nas categorias IC, Estágio, Assistente de
Cátedra, Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, para desenvolvimento
científico e de extensão, com 43 sub-áreas das seis grandes áreas de pesquisa do PDTA,
gerando uma contra-partida econômica de aproximadamente 1,2 milhões, representando 74
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•
•

•
•

pesquisadores doutores e 32 mestres, formando uma rede de relacionamento com
aproximadamente 20 universidades e 12 Instituições para parceiras e fomento
R$ 36.016,58 em apoio com Equipamentos/Infra/Materiais para laboratórios, possibilitando
um ambiente favorável para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e proporcionando
a formação de cinco núcleos de pesquisas científicas em temas estratégicos do PTI
R$ 63.298,64 em apoio para participações em Eventos, reuniões, cursos e visitas técnicas
permitindo aos professores pesquisadores e acadêmicos a cooperação entre Instituições de
Ensino e a elevação da produção científica, com publicação de aproximadamente 77
trabalhos em Congressos Nacionais e Internacionais
R$ 2.782,29 de apoio para aquisição de livros para os laboratórios instalados no PTI,
permitindo o fortalecimento das pesquisas
R$ 37.236,57 em apoio para realização do II Congresso da Academia Trinacional de
Ciências, possibilitando a apresentação de 123 trabalhos, e proporcionando integração e
cooperação técnico-científica entre as IES da região trinacional

2.10.2. Indicadores
2006

2007

Nº de Bolsas de Pesquisa Concedidas

61

126

Nº de Eventos / Viagens

11

44

150

266

Nº de Apoios com equipamentos / materiais

26

61

Nº de Apoios para aquisição de livros

78

25

Nº de Trabalhos Técnico-Científicos publicados e
apoiados pelo PDTA

2.11. Projeto Estação Ciência
Centro de ciências interativo que realiza exposições nas áreas de Física, Astronomia, Geologia,
Paleontologia, Biologia, Matemática, Química e Informática (inclusão digital) além de palestras,
eventos e outras atividades, com o objetivo de popularizar, disseminar e promover a educação
científica. A Estação Ciência contribui para a disseminação da ciência aos alunos do ensino
fundamental e médio, tendo como premissa a disseminação de conhecimento e despertar a
curiosidade científica nesses alunos.

2.11.1. Resultados Alcançados

• Realização de Convênio com a PMFI para o fornecimento de transporte de alunos das Escolas
Municipais para a visitação ao projeto Estação Ciência
• Contratação de equipe multidisciplinar
para operacionalização da Estação Ciência,
contribuindo para a qualidade do atendimento, com atividades lúdicas e interativas,
alcançando objetivos estratégicos do PTI
DOAÇÕES RECEBIDAS:
• Captação de 1030 livros educativos cedidos pela Fundação Educar e 15 exemplares da
Revista Amigos da Natureza doados pela divisão de Educação Ambiental da IB
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• Captação de 70 exemplares da Revista Amigos da Natureza doados pela divisão de
Educação Ambiental da IB
• Captação de 395 exemplares da revista Sesinho, cedidos pelo setor de treinamento da IB
• Ao todo foram 1495 doações proporcionando incentivo à leitura, disseminação de
conhecimento, e instrumentalização de ensino, através dos exemplares levados pelos
professores durante as visitas possibilitando atividades em sala de aula
• Captação de 15 exemplares da Revista Amigos da Natureza doados pela divisão de
Educação Ambiental da IB
• Recebimento de 40 mudas de plantas entregue para as representantes das Escolas
Municipais (doados pelo Refúgio Biológico – IB) proporcionando às crianças atividades de
integração com a flora, bem como a conscientização socioambiental
• Recebimento da doação de um fóssil de peixe petrificado doado pelo Sr. José Inácio de
Oliveira do Departamento de Manutenção da Diretoria Técnica da Itaipu Binacional para
exposição no módulo de biologia da EC
• Entrega de 756 brinquedos doados pela Receita Federal para os alunos atendidos na Estação
Ciência com objetivo de promover a valorização social dos alunos de baixa renda
• Durante a realização do II Congresso Trinacional de Ciências, foi realizado conjuntamente o
evento “PTI de Portas Abertas” onde os monitores da Estação Ciência realizaram o
atendimento de turmas dos colégios: Caesp, Anglo Americano, Dinâmica, São José e
Adventista foram atendidos 603 estudantes
• Realização do “Latinoware Kids” que proporcionou o atendimento de 199 crianças de escolas
municipais proporcionando uma noção básica sobre software livre, diferença entre hardware
e software, evolução da informática, e interação através de um “chat”
criado
especificamente para este atendimento
• Atendimento dos alunos dos Centros Educacionais e Projetos Sociais do Município de Foz do
Iguaçu, gerando oportunidade às entidades que não participaram do atendimento durante o
ano letivo.

2.11.2. Indicadores
2006

2007

Nº de Crianças de Escolas Municipais Atendidas

Não Aplicável

8557

Nº de Visitas Especiais

Não Aplicável

4039

4

4

Não Aplicável

1495

Nº de Módulos no Estação Ciência
Nº de livros arrecadados

2.12. Programa de Integração Empresa-Escola (PIEE)
Realizar e ampliar a intermediação de estágios (integração empresa-escola), contribuindo com as
necessidades das escolas e das empresas no oferecimento de estágios curriculares e
extracurriculares.
Buscar oportunidades na região, para possibilitar o aperfeiçoamento técnico e prático dos
estudantes, contribuir com o desenvolvimento das empresas e viabilizar a geração de negócios
entre as empresas e o PTI, tendo o ITAI como agente executor.
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2.12.1. Resultados Alcançados
• Levantados os processos vigentes no PIEE e preparados os fluxogramas desses para análise
e estudo de melhorias
• Realizado um estudo que apurou a inviabilidade da implantação do Programa Jovem
Aprendiz
• Definidos a missão, visão, mercado de atuação, diferenciais competitivos e posicionamento
perante os estudantes, instituições de ensino e empresas
• Realização do acompanhamento de todos os contratos de estágio ativos, conforme
estabelece a legislação, por meio de pesquisa de avaliação a ser realizada junto aos
estagiários e supervisores destes nas empresas e por meio de pesquisa de verificação da
situação acadêmica dos estagiários junto às instituições de ensino
• Operacionalizados em média aproximadamente 530 contratos de estagiários ao mês.
• O faturamento acumulado do PIEE com taxa de intermediação de estágios referente aos
meses de competência de janeiro a dezembro de 2007 foi de R$ 214.850,00

2.12.2. Indicadores

Nº de Contratos Ativos
Nº de Empresas Conveniadas
Faturamento

2006

2007

Não Aplicável

530

42

32

R$ 185.000,00

R$ 214.850,00

2.13. Programa de Gestão de Bacias Hidrográficas em Propriedades Rurais
Participar da promoção da auto-sustentabilidade ambiental e econômica da região da Bacia do
Paraná III e da melhoria da qualidade da vida humana, através do desenvolvimento do Arranjo
Ecológico-Econômico Sustentável para a gestão por bacia hidrográfica.

2.13.1. Resultados Alcançados
• Definição dos requisitos para elaboração do Edital de Pré-Incubação
• Definição dos requisitos para elaboração do Edital de Incubação
• Contratação de especialista para Programa Gestão e analista para o projeto de implantação
LABSIG@
• Aquisição e montagem da infra-estrutura do LABSIG@
• Metodologia para a versão 1 do Arranjo Econômico Sustentável consolidada e documentada;
• Curso de treinamento de profissionais na metodologia
• Seleção de empresas para incubação no âmbito do projeto
• Treinamento in-house de analistas
• Repactuação do convênio Gestão de bacias por propriedade
• Contratação e treinamento de 4 técnicos para o CIH para controle de qualidade e auditoria
dos PCAs
• R$ 404.250,00 em investimento nas propriedades rurais com Plano de Controle Ambiental
• Lançamento do segundo edital para contratação das empresas incubadas
• Definido a versão 2 do CTM por meio do documento aprovado 19/12/07 pela subcâmara
• Elaboração de projetos ambientais (736 propriedades trabalhadas)
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2.13.2. Indicadores
2006

2007

Nº de Manuais Preparados

Não Aplicável

1

Nº de Técnicos Treinados

Não Aplicável

25

Empresas selecionadas para Incubação

Não Aplicável

3

Benchmarks de Contratados

Não Aplicável

2

Nº de Seminários

Não Aplicável

1

Nº de Analistas Treinados

Não Aplicável

2

Nº de Propriedades trabalhadas

Não Aplicável

736

2.14. Complexo Turístico Itaipu (CTI)
Implantação de novo modelo de operação e gestão do Complexo Turístico Itaipu pela FPTI,
promovendo a geração de novos negócios e empresas, a educação para o turismo e o
desenvolvimento de tecnologias de suporte à sua operação, tornando o programa em um processo
auto-sustentável.

2.14.1. Resultados Alcançados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe FPTI estabelecida no Programa Turismo;
Infra-estrutura / equipamentos para cobrança
Divulgação do CTI em vários Eventos (FIT, ACHMART)
Contrato entre FPTI e ITAIPU assinado
Evento Portas Abertas para as Agências e Operadoras de Turismo
Início da cobrança em 01/06/07
Assinatura do Work Statement
Contratação de Empresa de Transporte do Circuito Especial
Readequação das equipes de trabalho no CRV
Evento Portas Abertas para Taxistas
Novo modelo de Transporte para visitação ao RBV
Curso de Reciclagem e Capacitação a todos os envolvidos no atendimento ao CTI
Contratação de Consultoria para elaboração do Plano Diretor do Turismo

2.14.2. Indicadores

Nº de Visitantes
Faturamento

2006

2007

561.943

460.809

Não Aplicável

R$ 1.861.535,009
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2.15. Centro de Tecnologia Industrial Básica (CETIB)
Programa cujo objetivo geral é implantar no PTI competências em TIB, por meio de um Centro de
Referência, CETIB, de forma que esse se posicione como provedor e facilitador de soluções às
entidades da região trinacional, atuando de forma sustentável economicamente e através de
parcerias estratégicas, concentrando esforços para que a região trinacional atinja a maturidade
tecnológica.

2.15.1. Resultados Alcançados
• Apoio técnico ao Nandeva quanto a imunização de cabaças e sementes
• Tratativas com o SEBRAE quanto aos ensaios em cerâmicos e ao convenio entre a FPTI e
SEBRAE
• Apoio técnico ao laboratório de Eficiência Energética
• Apoio técnico ao PTI-Py
• Apoio ao Laboratório do PROCEL quanto a especificação utilização de instrumentos, métodos
de ensaios, desenvolvimento de produtos, adequação à Normas Técnicas, topologia de
instrumentação etc.
• Atividades com a TI quanto à gestão dos laboratórios instalados no PTI
• Apoio à área de TI quanto a Gestão de laboratórios
• Realização de palestra sobre ISO-9000
• Realização de ciclo de palestras sobre Metrologia
• Realização de palestra sobre metrologia para docentes, discentes, técnicos e empresários da
cidade e região
• Apoio ao laboratório de Robótica Industrial da Unioeste (processo contínuo);
• Apoio a áreas de Infra Estrutura quanto à circuitos elétricos das edificações, especificação de
baterias, grupo geradores etc
• Visita técnica à CERTI
• Interlocução entre a CERTI e ITAIPU com relação aos transdutores inteligentes.
• Participação do XREPCT
• Assinatura de convênio com o SEBRAE para cooperação no programa “Obra nota 10”
• Realização de palestra sobre Metrologia realizado no Colégio Iguaçu, nosso parceiro na
formação de Laboratoristas
• Apoio à Unioeste para montar e ministrar mini curso sobre Instrumentação para Controle de
Processos, por ocasião do II Congresso da Academia Trinacional de Ciências
• Elaboração de critérios para divisão dos proventos obtidos por meio de prestação de serviços
através dos laboratórios, com base nos critérios utilizados pela CERT e LABELO
• Divulgação do Curso de Laboratoristas,em conjunto com FCRH e Comunicação Social
• Assumida a responsabilidade técnica do LABEE por parte da FPTI
• Apoio a Unioeste no pleito de salas do Laboratório de concreto para o curso de Engenharia
Mecânica
• Participação no V Metrosul
• Celebrado com a CERTI o convênio para implantação piloto do CETIB
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2.16. Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI)
Programa cujo objetivo geral é implantar no PTI projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
que agreguem alto valor de desenvolvimento tecnológico ao parque, além de viabilizar parcerias
estratégias com empresas públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa, viabilizando o
ambiente inovador que se deseja.

2.16.1. Resultados Alcançados
•
•
•
•
•
•
•

Adequação dos Planos de Trabalho
Apresentação do Programa para diretoria da Itaipu
Assinatura do convênio UCI para PDI
Elaboração da versão preliminar das diretrizes de gestão
Elaboração da versão final dos planos de trabalho do LASSE e CEASB
Assinatura do Convênio LASSE
Assinatura do Convênio CEASB

3. Áreas Funcionais e Assessorias da Fundação PTI

3.1. Assessoria de Comunicação Social
A Assessoria de Comunicação Social, é um departamento multidisciplinar que visa a qualidade e
agilidade em processos de comunicação do Parque Tecnológico Itaipu. É o departamento que “faz”
a intermediação entre a instituição e seus atores, colaboradores e o público externo.

3.1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultados Alcançados
Reunião de Cooperação PTI x CTA
Elaboração do modelo administrativo para Assessoria de Comunicação Social
Reestruturação da Sinalização do PTI (Biblioteca / EDE / Estação Ciência)
Execução do Plano de Divulgação do Edital do EDE
Elaboração e Produção do Informativo do EDE (14 BIS) 1º e 2º Edição
Elaboração e implantação do informativo de comunicação interna do PTI (Parque Noticias Mural)
Planejamento e execução das atividades pré-lançamento do Programa de Inovação do PTI
Plano estratégico emergência de reestruturação da Comunicação do EDE (portfólio de
serviços, material trilingüe, vídeo institucional)
Plano de divulgação vestibular Universidade Aberta do Brasil
Realização Evento de Integração com Mercado - Complexo Turístico de Portas Abertas
Reunião de Cooperação PTI x IME - Instituto Militar de Engenharia
Realização do 2º Congresso da Academia Trinacional de Ciências - C3N 2007
Planejamento do Lançamento do Radar Saber (PTI x Itaipu x Exercito)
Realização Semana de conscientização para separação do lixo no PTI
Apoio na realização do Workshop da UNESCO - Emissão de Gases de Efeito Estufa em
Reservatórios
Realização 2º Edição PTI Aberto ao Público
Planejamento pré-treinamento Centro de Hidroinformática
Reformulação do site do Programa Ñandeva
Realização do II Worckshop Desing e Iconografia e Lançamento do Livro Elementos da
Iconografia das Três Fronteiras
Evento de integração com o mercado projeto Trilha Jovem
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• Realização semana nacional da micro e pequena empresa do SEBRAE no PTI
• Planejamento evento de aproximação do Espaço de Desenvolvimento Empresarial EDE - PTI
das universidades da região
• Planejamento das atividades em comemoração ao Dia Mundial do Turismo e Dia das Crianças
para os visitantes do Complexo Turístico Itaipu
• Planejamento e acompanhamento das atividades de sensibilização do Programa de Eficiência
Energética do Laboratório do PROCEL
• Planejamento e realização da Conferência Latino-Americana de Software Livre LATINOWARE 2007
• Workshop Medição de Vasão
• Workshop Aston
• Planejamento reestruturação logo marca do PTI
• Planejamento campanha das Cataratas uma das 7 Maravilhas do Mundo
• Reestruturação sinalização do Complexo
• Realização Treinamento Centro de Hidroinformática
• Participação do Centro de Saberes do Cultivando Água Boa 2007
• Inauguração Laboratório do PROCEL
• Realização Workshop Mexilhão Dourado
• Apoio na realização formatura projeto de Alfabetização - Rede Cidadã

3.1.2.

Indicadores
2006

2007

27

88

Nº de Visitantes

4683

5484

Público atendido nos Eventos

6355

8416

56

73

Nº de Matérias Publicadas

159

184

Atendimentos Publicitários

0

106

Nº de Eventos Realizados

Releses enviados para a Imprensa

3.2. Assessoria de Prospecção de Recursos
A área de Prospecção de Recursos – APR tem por finalidade assessorar à FPTI nos assuntos
relacionados à prospecção, orientação e captação de fontes de financiamentos, apoios, patrocínios,
subvenções, aportes, bolsas, entre outras verbas. Realizar cadastros e compilar experiência da
FPTI. Apoiar empresas parceiras na prospecção de projetos e entidades da região em programas de
cooperação internacional.

3.2.1.
•
•
•
•
•

Resultados Alcançados
Min. Esporte – Centro Internacional Canoagem – R$ 3 milhões – (pendente no Min. Esp.)
MCT/SECIS – Projeto Biodiesel Urbano – Bispo D. Mauro – R$ 752 mil – adiado para 2008
FINEP – Projeto II Congresso Academia Trinacional de Ciências – R$ 50 mil (não aprovado)
Projeto II Congresso da Academia Trinacional de Ciências – R$ 40 mil (não aprovado)
Projeto II Congresso da Academia Trinacional de Ciências – R$ 25 mil (não aprovado)
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• Fundação Araucária – Projeto II Congr. Academia Trinacional de Ciências – R$ 15 mil –
aprovado
• Fundação Araucária – Projeto Geração Distribuída – Treinamento – R$ 575 mil – aprovado
• MME – Projeto Geração Distribuída – SMCP – R$ 180 mil (não aprovado para 2007)
• FINEP – Reapresentação Projeto Geração Distribuída de Energia – R$ 1,98 milhão –
aprovado
• MEC/SETEC – Projeto de Implantação do IFET de Foz – Aprovado para 2010 (MEC paga)
• Fundação Araucária – Projeto Latinoware – R$ 9.715,00 – aprovado
• MEC/SEED/SETEC – Projeto de E-TEC – Aprovado para 2008 (custos da Prefeitura de Foz)
• MCT/SECIS/FINEP – Cresans – R$ 850 mil – (refeito em novembro)
• MCT/SECIS – Projeto Ñandeva – R$ 400 mil – aprovado
• FINEP – Projeto de Simulação de Afluências em Reservatórios – R$ 489 mil – em análise
• MCT /SEPIN – Apoio financeiro à Latinoware 2007 – R$ 30 mil – em análise
• FINEP – Prorrogação por 12 meses do Projeto Estação Ciência e Planetário
• FINEP – Participação no Projeto CRESANS como interveniente – R$ 900 mil de receita – em
análise
• UNIOESTE – Convênios com UNAM (AR), UNE E UNA (PY) para mobilidade discente

3.2.2.

Indicadores

Propostas de Projetos Apresentados
Valor dos Projetos Apresentados
Valor Passível de Aprovação
Valor Total dos Projetos Aprovados
Nº Total de Projetos Aprovados
Percentual de Aprovação

2006

2007

20

18

R$ 868.800,00

R$ 8.450.000,00

Não Aplicável

R$ 4.780.000,00

R$ 1.728.000,00

R$ 3.880.000,00

6

7

50,27%

45,91%

3.3. Assessoria Jurídica
Setor que tem como principal atribuição prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Conselho
Diretor e aos demais setores da Fundação PTI.

3.3.1.

Resultados Alcançados

• Elaboração, análise e publicação do Edital de Incubação de Empresas Nº 002/2007;
• Termo de Parceria ITAI
• Análise, aprovação e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Gestão e Operação
do Complexo Turístico Itaipu
• Elaboração, análise e publicação do Edital nº 06/2007 para incubação de empresas de gestão
ambiental
• Elaboração, análise e publicação dos Editais nº 08, 09, 10, 11, 12, 13,14 e 33/2007 para
concessão de bolsa do PDTA
• Termo de Cooperação com a UTFPR
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• Análise, aprovação e assinatura dos Termos de Cooperação Técnica JE/JE/009/07 e
JE/JD/007/07 para, respectivamente, o Intercâmbio de Informações e Iniciativas Acerca de
Práticas Educacionais, de Gestão do Conhecimento, de PDI Relacionadas à UCI e o
Intercâmbio de Tecnologia nas Áreas de Engenharia e Informática
• Conclusão do processo de seleção de empresa exploração dos serviços de Restaurante e
Lanchonete no PTI
• Publicação dos Editais nº 26 e 43/2007, de Seleção de propostas de idéias para o Projeto
Pré-Incubadora – Fábrica de Empreendedor
• Publicação do Edital nº 25/2007, de Incubação de Empresas de Turismo
• Assinatura de Termo Aditivo com ITAI para regular as condições de instalação do ITAI no PTI
• Assinatura de Parceria com a ADEOP
• Assinatura do Convênio com a SETI – Fundo Paraná sobre o Programa Geração Distribuída;
• Publicação do Edital para seleção de Instituição Financeira
• Assinatura dos Convênios para implantação do LASSE e do CEASB com a IB
• Lançamento dos Editais nº 69 e 70/07 para incubação de empresa de gestão ambiental e de
turismo

3.3.2.

Indicadores
2006

2007

Editais de Incubação

1

5

Editais do PDTA

7

8

Termos de Concessão de Bolsas do PDTA

3

12

Termos de Concessão de Bolsas do EDE

0

8

Contratos de Parceria

2

7

18

11

8

15

Termos de Voluntariados
Convênios e Termos de Cooperação assinados

3.4. Gestão de Infra-estrutura
A Gestão de Infra-Estrutura tem por objetivo administrar a infra-estrutura de serviços e dotar o PTI
de espaços adequados para atender as demandas de programas, projetos e parceiros.

3.4.1.

Resultados Alcançados

• As instalações prediais medindo 9.800 m² internos e 6.200 m² externos de área, e 1.500
pessoas que diariamente habitam o parque, foram atendidas com os serviços de: limpeza,
higienização e conservação, malote, segurança, liberação de acesso de visitantes, passes de
veículos, guias de entrada e saída de materiais, e manutenções (áreas verdes, corte de
grama, coleta de lixo e varrição de ruas e estacionamentos, ar condicionados, predial,
veículos, elétrica, água e incêndio)
• Transporte coletivo e pessoal de alunos, funcionários e parceiros com aproximadamente
250.000 atendimentos
• Reforma, Melhoria e adequação das instalações, móveis e equipamentos para atendimento
das demandas dos programas e projeto
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• Conclusão da reforma parcial do bloco 07 – Laboratório Procel (600 m²)
• Pólo Astronômico – 475 m² - concluído projeto arquitetônico e sondagem do solo. Em
processo de licitação com abertura das propostas p/ o dia 17/01/08
• Início das obras do Bloco 2 – Refeitório (1.500m²)
• Início das obras do bloco 8 – Salas de aula, UAB e parcialmente Memorial do Barrageiro
(1.500m²)
• Fase de execução projetos complementares - Pólo Astronômico
• Contratação para instalação dos pára-raios nos blocos 14 e 15 (Unioeste e Estação Ciência)
prazo conclusão 30 dias
• Contratação empresa Prestivel para exploração dos serviços do refeitório
• Implantação do Bosque dos Visitantes c/ área de 7.000m²
• Rampa de acesso, pintura e outras melhorias no Prédio antigo Cinema
• Em execução projetos e serviços de adequação, ampliação e regularização do sistema de
incêndio e segurança PTI
• Contratação transporte coletivo do PTI para doze meses
• Conclusão obras bloco 02 – Refeitório (1.500m²)
• Execução obras e infra da Lanchonete – 25m²
• Ampliação rede de incêndio aprox. 160m
• Início dos serviços de coberturas das calçadas de acesso aos blocos c/ área de 800m²
• Instalação ar condicionado refeitório
• Aditivo Contrato 142/07 - aumento do tamanho das chapas de policarbonato cobertura
calçadas passando para 1.600m² de cobertura
• Implantação do sistema interno do circuito de TV processo em processo de aquisição
• Cobertura estacionamento PTI
• Continuação vias de acesso, calçamento poliédrico, ao PTI
• Aquisição de 02 jipes e carretas c/ 36 lugares para o CT
• Aquisição de divisória naval acústica Bloco 02 – Centro de Serviços

3.4.2.

Indicadores
2006

2007

-

3.265 m²

Área Total de Prédios Reformados / Construídos

4.300 m²

3.505 m²

Nº de Atendimentos com o Transporte Coletivo

163.660

250.000

-

1.500

Pavimentação Asfáltica

Média de Habitantes do PTI

3.5. Gestão de Recursos
A área de Gestão de Recursos tem por objetivo administrar os recursos da Fundação PTI,
atendendo aos requisitos de matricialidade do Parque, supervisionando e coordenando os
processos de:Assessoria e Apoio ao Conselho Diretor; Gestão de Recursos Humanos; Gestão
Orçamentária e Financeira; Contratações de Bens e Serviços.

3.5.1.

Resultados Alcançados

• Gerenciamento, Acompanhamento e Planejamento da implantação do Sistema de Gestão
Empresarial ERP, em todos os módulos propostos
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• Assessoria ao Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores nas atividades
determinadas no Estatuto
• Apoio a assessoria jurídica em todos os aspectos relativos aos processos de compras e
obrigações estatutárias
• Acompanhamento do processo de Auditoria Externa das Demonstrações Contábeis e de
Auditoria Interna no âmbito da FPTI
• Planejamento, acompanhamento e apoio ao modelo de gestão estratégica da FPTI-BR
• Supervisão e Coordenação da implantação dos processos contábeis
• Definição e Padronização de procedimentos com base nos critérios definidos pelo sistema de
gestão e pela área de Gestão de Projetos
• Apoio aos programas e áreas na elaboração do Orçamento 2008
• Implantação do Módulo de Gestão de Contratos (Sistema ERP)
• Validação do Relatório Final de Avaliação de Desempenho

3.5.2.

Indicadores
2006

2007

606

1.637

Percentual de Processos de Compras atendidos

-

96%

Percentual de Implantação do Sistema ERP

-

90%

Colaboradores Treinados ERP

10

82

Processos Seletivos realizados

33

71

370

1.659

23

66

-

89

Processos de Compras Abertos

Nº de Candidatos Inscritos
Nº de Empregados Contratados
Quantidade de Vagas

3.6. Gestão de Projetos
Responsável pela implantação, planejamento e gerenciamento do Processo de Gestão dos
Programas e Projetos da FPTI. Definição da metodologia, acompanhamento e controle dos
indicadores qualitativos / quantitativos de cada Projeto.

3.6.1.

Resultados Alcançados

• Utilização de ferramentas gerenciais e apoio constante aos projetos desenvolvidos no Parque
• Revisão da Visão, Missão e Objetivos estratégicos do PTI, para adequação ao modelo de
Gestão da Inovação proposto pela Fundação CERTI
• Trabalho de sistematização das informações dos diversos programas e projetos
• Estruturação dos programas de PDI
• Treinamentos ministrados em Gerenciamento de Projetos
• Elaboração de versão preliminar das diretrizes de gestão do PDI
• Atividades finais para o lançamento do PGIT no PTI, tendo a Fábrica de Empreendimentos
como piloto
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• Elaboração do orçamento 2008 com todos os programas / projetos, alinhando à estratégia
do PTI
• Lançamento oficial do PGIT
• Ciclo de Palestras para divulgação do PTI nas Universidades da Região
• Versões finais dos planos de trabalho do CEASB e LASSE
• Aprovação do orçamento 2008
• Assinatura dos Convênios CEASB e LASSE

3.6.2.

Indicadores
2006

2007

Horas de Treinamentos Realizadas

Não Aplicável

36

Nº de Eventos realizados e participações

Não Aplicável

19

Nº de pessoas treinadas

Não Aplicável

54

3.7. Gestão de Tecnologia
3.7.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultados Alcançados
Ativação, transferência, extensão de Ramais telefônicos e pontos de lógica
Montagem e manutenção de micros e equipamentos de rede
Suporte técnico a todas as áreas, programas e projetos da FPTI
Treinamentos e especialização
Acompanhamento de manutenção: sistemas e equipamentos do Complexo Turístico Itaipu e
Sistema ERP (Protheus)
Atualização e manutenção do site do PTI e desenvolvimento de novos sites
Reestruturação da infra-estrutura de TI, plano de contingência e aquisição de servidores
Instalação e manutenção do Relógio Ponto para controle das horas dos colaboradores da
FPTI
Gestão de contratos - suporte a Servidores Linux 24x7
Aquisição da central telefônica da FPTI
Implantação do Expresso Livre e solução de sincronização de agenda / contatos com Palm
Instalação do novo servidor Web para o CMS Drupal (PTISAITES);
Gestão de contratos - Helpdesk de informática
Ativação junto a SITT.GG dos Links ópticos para interligação da rede do PTI ao CRV e
Ecomuseu;
Instalação do servidor Web para o CIH (CIHSITES)
Aquisição de 37 estações de trabalho intermediária
Aquisição de 33 estações de trabalho básica
Especificação / aquisição de servidores complementares
Elaboração de Orçamento para 2008
Especificação de Contratação para os sites: Latinoware 2007, EDE, Ñandeva
Projeto de interligação das redes de dados do PTI a rede do campus da Unioeste Foz, via
rádio
Contrato de Manutenção e Atualização da Infra-estrutura de informática baseada em
Software Livre
Migração do firewall principal do PTI para servidor com hardware de melhor qualidade.
Processo de contratação de: Links Internet, de serviços técnicos especializados para
manutenção, atualização e implantação da infra-estrutura de informática, baseada em
Software Livre, da FPTI
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• Elaboração de edital de contratação de empresa para melhoria de infra-estrutura de TI do
CRV e Ecomuseu
• Especificação e aquisição de equipamentos para o prédio do novo refeitório e UAB
• Projetos: Planetário, Lanchonete, Shaft, Grupo Gerador
• Realização de teste seletivo e contratação de um analista de sistemas trainee
• Processo de Compra de Roteador Cisco e nobreak e aquisição de componentes de
informática
• Apoio de TI para realização do Latinoware 2007 e migração do serviço de proxy para solução
com alta disponibilidade
• Colocado
o
Gerenciador
de
Conteúdo
DRUPAL
em
produção
com
o
site
http://ctiadmin.pti.org.br
• Encaminhado Compra do Servidor para Asterisk e GnuGK
• Planejamento Orçamentário e de Projetos de TI para 2008 e Início da elaboração do plano
diretor de Infra-estrutura Tecnológica do PTI
• Compra de Equipamentos para sala de trânsito e switch

3.7.2.

Indicadores
2006

2007

Nº de Demandas de Serviços Solicitados

-

141

Nº de Atendimentos aos Programas e Projetos

-

3323

Nº de Soluções de TI implementadas

3

10

Nº de Atendimentos não previstos (Sistemas)

-

2497

Nº de Atendimentos previstos

-

477

Nº de Servidores em produção

12

21

-

240

26

29

Nº de estações de trabalho no PTI
Nº de equipamentos de rede

