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Ato da Diretoria Executiva 117/2021 

Ref.: Divulgação do Protocolo de Visita Técnica Prévia às empresa aprovadas na Chamada 
Pública 01/2020 – Programa de Subvenção Econômica para Apoio à Inovação e o 
Desenvolvimento Tecnológico em Empresas Nacionais Sediadas no Estado do Paraná - 
PROGRAMA Tecnova II-PR 

 
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Estado do Paraná, tendo em conta a Chamada Pública 01/2020 – PROGRAMA TECNOVA-II-PR - 
Programa de Subvenção Econômica para Apoio à Inovação e o Desenvolvimento Tecnológico em 
Empresas Nacionais Sediadas no Estado do Paraná, INFORMA aos interessados o Protocolo de 
Visita Técnica a ser seguido pelas empresas a serem contratadas, prevista no item 15.4, do Edital, o 
que se dá considerando as deliberações do comitê gestor do Programa Tecnova-II-PR e as orientações 
emanadas do Governo do Estado do Paraná com relação ao enfrentamento da pandemia de COVID-
19.  
 
Do mesmo modo, a realização da visita técnica prévia se dará de maneira remota, tendo em conta que 
os colaboradores da entidade continuam em teletrabalho conforme determinação da Diretoria 
Executiva. Além disso, a realização da fase de maneira presencial poderia demandar uma alta 
circulação pessoas e aglomerações no local das empresas proponentes. 

 
Protocolo de Visita Técnica Prévia via Remota – PROGRAMA TECNOVA II-PR 
 
Fotos 
 

✓ Da empresa proponente (fachada e/ou local);  
✓ Da equipe executora (descrevendo resumidamente o que cada membro executará no projeto, 

com os respectivos vínculos). 
 

Vídeos 
 

✓ Da estrutura física da empresa com explicação resumida do que a empresa executa e o 
objetivo do projeto proposto; 

✓ Os vídeos solicitados deverão conter o tempo mínimo de 05 minutos e máximo de 10 minutos. 
 

*Os vídeos enviados deverão conter as seguintes informações: 
 

✓ Se as instalações da empresa são próprias ou compartilhadas; 
✓ Data e horário de realização da apresentação; 
✓ Endereço do local apresentado; 
✓ Atual regime de trabalho na empresa (Presencial ou remoto?). 

 
Documentos complementares 
 

✓ Material informativo sobre a empresa (Se houver); 
✓ Principais produtos que a empresa executa e clientes (Se houver). 
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O material solicitado deverá ser enviado em forma de ofício endereçado ao comitê gestor do Programa 
Tecnova-II-PR, exclusivamente, para o e-mail tecnova2visitatec@gmail.com até o dia 05/11/2021, 
impreterivelmente.  
 
*Caso o material apresentado pela empresa proponente não atenda os critérios exigidos neste ato, 
poderão ser solicitados eventuais complementos ou até mesmo novo envio de material, se necessário. 
 

 
 

                Curitiba, 22 de Outubro de 2021. 
 
 

                                             

 

 

Ramiro Wahrhaftig  Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa  Gerson Koch 
Presidente  Diretor de Ciência,  

Tecnologia e Inovação 
 Diretor  

 Administrativo-Financeiro 
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