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1. Objetivo do Programa 
 
Promover a integração dos países da América Latina mediante a mobilização de 
entidades governamentais, entidades representativas da sociedade civil 
organizada, das entidades acadêmicas, instituições de pesquisa e entidades de 
fomento para o desenvolvimento sustentável, visando o desenvolvimento 
econômico, social e cultural, baseado na educação, ciência e tecnologia, geração 
de emprego, trabalho e renda. 
 
 
2. Ações do Programa 
 
 Implantação do Parque Tecnológico Itaipu 
 Operação do Parque Tecnológico Itaipu  
 Fomento às cadeias produtivas nas atividades estratégicas com 

competitividade internacional 
 Consolidação de uma identidade regional trinacional 
 Potencialização do Desenvolvimento Sustentável da região 
 Promoção do Domínio Tecnológico Avançado 
 Desenvolvimento e aplicação do capital social no desenvolvimento da região 
 
 
3. Principais atividades desenvolvidas e Resultados Alcançados 
 
3.1 Ação 903 - Implantação do Parque Tecnológico Itaipu 
 
 Reforma de 04 blocos, equivalente a 6.000 m²;  
 Construção de calçadas e quiosques, correspondente a 3.729 m²;  
 Construção de 15.348 m² de vias de acesso e estacionamentos; 
 Rede de Dutos Subterrânea: Elétrica, Lógica e Dados, Combate de Incêndio e 

Telecomunicações; 
 Iluminação Externa; 
 Substação da Rede Elétrica com Transformadores, Quadros, Cabos e Outros 

Componentes; 
 Construção Estação Tratamento de Rede de Esgoto; 
 Construção de 400m de galerias de águas pluviais e recuperação das 

existentes; 
 Recuperação da rede coletora de esgoto; 
 Implantação de paisagismo com plantio de grama e flores – 50.000 m²; 
 Aquisições de equipamentos para Laboratórios de Matemática, Circuitos 

Elétricos e Eletrônica, Metrologia, Robótica Industrial e Controle de Processos, 
Física e Bioinformática. 

 Celebrado contrato CT-FI-7434-2004 com o escritório Franceschini Full Legal 
Services, com objetivo de prestar serviços de assessoria jurídica contínua e 
permanente a todas as necessidades de orientação jurídica ao Parque 
Tecnológico Itaipu. 
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3.2 Ação 909 - Operação do Parque Tecnológico Itaipu 
 
Celebrados convênios com ITAI – Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação – 
tendo como objetivo manutenção dos projetos e atividades dos programas do PTI. 
As principais atividades são: coordenar a comunicação entre as equipes dos 
diversos projetos e o planejamento estratégico do PTI e fortalecer os 
relacionamentos com entidades governamentais, universidades e instituições 
privadas. 
 
Foram constituídas as equipes de apoio multidisciplinares compostas por 
consultores, bolsistas, estagiários e pessoal contratado através do ITAI – Instituto 
de Tecnologia Aplicada e Inovação, responsável pelo suporte aos diversos 
projetos do Parque.  
 
 
3.3 Ação 912 - Fomento às cadeias produtivas nas atividades estratégicas 
com competitividade internacional 
 
Celebrado convênio 7614/2004 com ITAI – Instituto de Tecnologia Aplicada e 
Inovação – com objetivo de desenvolver os projetos: 
 
3.3.1 Educação para o Turismo – Eirete Eiru-í 
 
O projeto visa contribuir com o Plano de Integração Trinacional do Iguassu, 
através do estímulo a cidadania, propiciando condições de desenvolvimento 
pessoal, visando tornar as crianças cidadãos atuantes no processo de 
desenvolvimento de seus países.  
 
Resultados Alcançados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Programa de Integração Turística Trinacional 
 
O Projeto tem como objetivo consolidar a Rede de Relacionamento do PITT, 
integrando instituições dos setores público, privado, do ensino e da capacitação, 
nos setores físicos Ar/Br/Py, nos níveis local/trinacional, estadual e 
Nacional/Mercosul, para a ação compartilhada na administração dos interesses 
de desenvolvimento do Iguassu Trinacional, fomentando a implantação de fórum 
trinacional permanente de turismo, apoio e articulação política e institucional 
apoiando encontros públicos ou privados de integração, articulação e subsídio a 
missões locais para representação da região em reuniões estaduais, nacionais, 
do Mercosul ou internacionais. 
 

País AR BR PY

Escolas 5 21 17

Alunos atendidos 1.593 11.780 4.000

Professores 40 75 105

Total de Alunos 17.373
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Resultados Alcançados 
 
 Possibilidade conexão projeto Eirete x Rota Missões.  
 Exposição do roteiro “Rota Missões” durante Seminário Trinacional. 
 Inicio levantamento de dados (inventário) da Região Trinacional para 

preenchimento formulário da OEA – Organização dos Estados Americanos 
(Agência para Circuitos Integrados do Mercosul). 

 formulário servirá de base para movimentação junto a todos as instâncias que 
venha a representar o PITT, como exemplo a JICA, A Secretaria do Mercosul, 
provocando o fortalecimento do destino integrado. 

 projeto com o PROGEX objetiva lançar o Guia Iguaçu como um produto para 
venda do destino turístico Iguaçu Polo Internacional através de pacotes 
turísticos para esta região. O projeto esta em fase de planejamento. 

 evento do FRONTUR está previsto nos planos de trabalho do PITT e pode vir 
a ser consolidar como um Evento de organização permanente do Instituto Polo 
Iguassu. 

 
3.3.3 Projeto Cooperativas Populares 
 
A implantação de Cooperativas Populares no Parque Tecnológico Itaipu é uma 
ação social tendo por objetivo integrar pessoas a sociedade através da 
construção da cultura cooperativista. 
O projeto propõe ceder espaço físico, quando necessário, nas dependências do 
PTI, capacitar mão de obra voltada para a produção de demanda de mercado 
local e regional, assessoria em gestão de cooperativas, consultoria para apoiar na 
elaboração dos Planos de Negócios, apoio na gestão administrativa, técnica e 
operacional.  O cenário futuro almejado é de capacitar aproximadamente 
duzentas pessoas e integrá-las no mercado de trabalho produtivo e de serviços 
através de facções no setor de confecção. 
 
Resultados Alcançados 
 
Associação Pré-cooperativista ACIMAB 
 Confecção Industrial - 18 empregos diretos gerados; 
 Renda média gerada - R$ 400,00 a.m.; 
 Funilaria – 04 empregos diretos; 
 
3.3.4 Projeto Incubadora e Condomínio Empresarial 
 
O projeto da Incubadora e Condomínio está inserido no Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico Regional para contribuir com o objetivo de gerar 
emprego e renda de alto nível através de soluções científicas e tecnológicas. 
As atividades da Incubadora Tecnológica se baseiam na prospecção e seleção de 
empresas e projetos com potencial de crescimento técnico-econômico, visando 
apoiá-las com hospedagem e monitoração empresarial. 
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Resultados Alcançados 
 
Empreendimentos 

N.º de 
Empreendimentos 

N.º de Pessoas com 
Renda 

EBT´s – Empresas de Base Tecnológica 5 66 

Turismo e Comunicação 7 34 

Cartografia e Geoprocessamento 2 6 

Cooperativa 1 11 

Total 15 116 

 
 
3.4 Ação 936 - Consolidação de uma identidade regional trinacional 
  
Celebrado Convênio 7612/2004 com ITAI – Instituto de Tecnologia Aplicada e 
Inovação, com objetivo de desenvolver os projetos: 
 
3.4.1 Popularização da Arte e Cultura 
 
Promover a popularização da Arte e da Cultura entre crianças e jovens da região 
trinacional, democratizando o acesso à arte e à cultura, resgatando crianças e 
adolescentes da marginalidade, descobrindo talentos e profissionalizando jovens. 
 
Resultados Alcançados 
 
 326 crianças atendidas 
 97% freqüência dos alunos 
 Lançamento de 2 livros através da Câmara Brasileira de Escritores 
 6 prêmios Festival Regional de Dança  
 10 prêmios Festival Regional de Teatro 
 
3.4.2 Rede Cidadã Trinacional Educar 
 
Melhorar a qualidade de vida na região trinacional, através da erradicação do 
analfabetismo, proporcionando a inserção social e o resgate da cidadania das 
pessoas excluídas. 
 
Resultados Alcançados 
 
Jovens e Adultos Atendidos - 4.260 
Turmas    - 192 
Kits Fornecidos   - 4.106 
Professores    - 184 
 
 
3.5 Ação 1028 - Potencialização do Desenvolvimento Sustentável da região 
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Celebrado convênio 7614/2004 com ITAI – Instituto de Tecnologia Aplicada e 
Inovação, de acordo com item 3.3. 
 
3.6 Ação 1029 - Promoção do Domínio Tecnológico Avançado 
 
A ação 1029 foi desenvolvida em 2005 com recursos orçamentários de 2004, 
previstos no orçamento do Programa 17, repassados via convênio ao ITAI. 
 
O Projeto tem como objetivo proporcionar um ambiente favorável no Parque 
Tecnológico Itaipu e região no desenvolvimento de pesquisas aplicadas de 
interesse da região, de identificar os núcleos de pesquisa instalados nas IES 
(Instituição de Ensino Superior). 
É composto por quatro subprogramas:  
1. Programa de Iniciação Científica – PIC 
2. Programa de Apoio a Pesquisa – PAP 
3. Programa de Apoio Técnico Científico – PCTC 
4. Programa de Inovação Tecnológica – PIT 
 
Resultados Alcançados (em 2005) 
 
 Apoio através de Bolsa de Iniciação Cientifica a 26 projetos 
 Apoio a professores da UNIOESTE – Centro de Engenharia e Ciências Exatas 

na participação de eventos nacionais. 
 Criação da Fabrica de Empreendedores.  
 Geração de pesquisa e publicações científicas 
 Geração de registros, patentes e empresas. 
 Inovação Tecnológica nas empresas / produtos, capacitação profissional. 
 Geração de massa critica e grupos de pesquisa na região 
 Promoção de eventos técnicos - científicos 
 
3.7 Ação 1030 - Desenvolvimento e aplicação do capital social no 
desenvolvimento da região 
 
Celebrado Convênio 7612/2004 com ITAI – Instituto de Tecnologia Aplicada e 
Inovação, de acordo com item 3.4. 
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4. Aplicação dos Recursos 
 

Valores em US$/Mil 

Ação Programa 0017 Previsto Comprom. Executado % 

 Orçamento 2005     

903 Implantação do Parque Tecnológico Itaipu 1.487,10 1.474,65 1.423,55 95,73 

909 Operação do Parque Tecnológico Itaipu                        
127,60  126,80 126,80 99,37 

912 Fomento às cadeias produtivas  60,30 59,99 59,99 99,49 

936 Consolidação de uma identidade regional 26,30 25,40 25,40 96,58 

1028 Potencialização do Desenv. Sustentável 48,50 47,77 47,77 98,49 

1029 Promoção do Domínio Tecn. Avançado 0,80                                      
-    

                                     
-    

                       
-    

1030 Desenvolvimento e Aplicação do Capital 20,00 10,48 10,48 52,39 

Total 1.770,60 1.745,09 1.693,99 95,67 

 


