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Ato da Diretoria Executiva 087/2013 

Ref.: Chamada Pública 15/2012 - Programa de Apoio à Criação e/ou Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica 
no Estado do Paraná 

 

 

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS “NITS” 
 

 

Considerando a necessidade de promover a formação continuada dos integrantes dos Núcleos de Inovação 
Tecnológica no Estado do Paraná e do pessoal do sistema de Ciência, Tecnologia & Inovação do Estado do Paraná, 
bem como a promoção, pelo SENAI, de um MBA Internacional em Gestão Estratégica da Inovação, com a 
disponibilização de 20 (vinte) vagas à Fundação Araucária e seus parceiros, a Diretoria Executiva da Fundação 
Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná decide suplementar em R$ 702.720,00 
(setecentos e dois mil setecentos e vinte reais) os recursos financeiros da Chamada Pública 15/2012 - Programa de 
apoio à criação e/ou manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica no Estado do Paraná. 

 

Desta feita, ficam convocados os parceiros, na forma do anexo, que celebraram convênio no âmbito desta Chamada 
para indicarem os alunos que cursarão o MBA, para que estes possam submeter-se à seleção realizada pelo SENAI e, 
em caso de aprovação, possam vir a realizar o curso mencionado. 

 

As instituições contempladas deverão formalizar termo aditivo com a Fundação Araucária que preveja o repasse, pela 
Fundação Araucária, das quantias atinentes ao pagamento das mensalidades dos alunos indicados, bem como de 
eventual contrapartida institucional, concernente ao custeio de deslocamentos e estadia do pessoal durante o período 
de aulas. 

             

 

 Curitiba, 15 de agosto de 2013. 

 

 

 

Dr. Paulo Roberto Brofman 
Presidente 

Dra. Janesca Alban Roman 
 Diretora Científica 

José Carlos Gehr 
 Diretor Administrativo e Financeiro 
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ANEXO 
 

 

Instituições parceiras contempladas: 

 

TECPAR (Seti, Tecpar, FA) 10 vagas 

UNIOESTE 3 vagas 

IAPAR 1 vaga 

UEL 1 vaga 

UEM 1 vaga 

UEPG 1 vaga 

UFPR 1 vaga 

UNICENTRO 1 vaga 

UTFPR 1 vaga 

 

 


