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A Incubadora Internacional de
Empresas de Base Tecnológica

da UEL (INTUEL) começou o ano de
2018 com seis novas empresas:
Allga, Emere, GRAL Biotaivos,
Personality, Rais e TATILfish. São
novos empreendimentos aprovados
no mais recente processo seletivo
da Incubadora, que tem como
objetivo fomentar o
empreendedorismo inovador.

As novas incubadas passam a
receber suporte em gestão e
mercado, através de cursos e
capacitações específicos. Elas
contam ainda contam com a
estrutura física da Agência de
Inovação Tecnológica (AINTEC) da
Universidade para o
desenvolvimento do negócio.

Melhorar os processos, além de
entender mais sobre o mercado
de startups é a expectativa da
empreendedora Analita Soto, da
Personality, acerca do programa
de incubação. “Acredito que a
Intuel pode ajudar meu negócio
principalmente nas áreas que não
domino, como marketing, vendas,
gestão de projetos e
planejamento”, afirma.

Para Ivan Calijuri, sócio da

Incubadora inicia 2018
com seis novas empresas

Recém aprovadas em processo seletivo, elas vão contar com a Agência de Inovação
Tecnológica da UEL para desenvolver o negócio

Emere, estar inserido na Intuel, que
está ligada diretamente ao meio
acadêmico, pode ajudar o
empreendimento a ter contato mais
próximo com as áreas técnicas mais
sensíveis do projeto. “Além disso, a
Intuel pode ampliar o network da
empresa com parceiros
estratégicos”, explica Calijuri.

Já Fabiano Teodoro, sócio da Rais,

Estudante do Programa de Pós-
graduação em Serviço Social e
Política Social, o haitiano Marc
Donald Jean Baptiste, defendeu no
dia30, de janeiro, pesquisa
intitulada “O Haiti está aqui: uma
análise da compreensão dos
imigrantes haitianos sobre a política
social no Brasil”.

Marc Donald Jean, que chegou ao
Brasil em março de 2016, é o
primeiro estudante do Haiti a
participar do Programa. Sob
orientação do professor Wagner
Roberto do Amaral, do
Departamento de Serviço Social
(CESA), a dissertação é uma
pesquisa de natureza qualitativa,
composta por amostra imigrantes
haitianos residentes no Parque
Residencial Ana Rosa e no Jardim
Santo Amaro, ambos localizados
no município de Cambé.

O estudante integra o Programa

Políticas sociais brasileiras
aos olhos dos haitianosAulas de Português

nos EUA
O Estado de Utah abriu processo de seleção

para professores do Paraná atuarem no ensino
de Português, para crianças de 5 a 12 anos de

idade (1º ao 6º. ano), por um período de até três anos. Para participar é preciso
ter Licenciatura em Pedagogia, Letras ou áreas afins; experiência comprovada
de três anos na função de professor do 1º. ao 6º. ano do Ensino Fundamental
e proficiência em língua inglesa. Inscrições até 28 de fevereiro. O edital está
disponível no site da ARI-UEL: www.uel.br/ari .

Bolsas para Nova Zelândia
Poderão concorrer às bolsas do programa New Zealand Development

Scholarships candidatos de todas as áreas com preferência para as áreas de
agricultura e energia renovável. Inscrições até 14 de março. As bolsas são para
cursos de pós-graduação (6 meses), diploma de pós-graduação (1 ano), mestrado
e doutorado. Todas as informações estão disponíveis no site:www.mfat.govt.nz.

de Alianças para a Educação e a
Capacitação (PAEC OEA-GCUB)
promovido pelo Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras (GCUB) e a
Organização dos Estados Americanos
(OEA). Outros dois estudantes
estrangeiros participaram do mesmo
Programa desse mestrado, um da
Venezuela e outro do Peru.

O Programa de Alianças para a
Educação e a Capacitação (PAEC
OEA-GCUB) consiste em receber
estudantes dos Países Membros da
OEA nas universidades brasileiras
para a realização de cursos de pós-
graduação (stricto sensu),
mestrados e doutorados. O principal
objetivo é contribuir com a
integração e o fortalecimento
regional das Américas, por meio da
qualificação de profissionais,
principalmente daqueles oriundos
de países de baixo nível de
desenvolvimento humano. 

explica que a incubação é
oportunidade de promover o
desenvolvimento da empresa. “Com
o auxílio da Intuel em áreas voltadas
ao desenvolvimento de negócios,
acreditamos que seja possível
deslanchar o nosso projeto”, explica.
Segundo Teodoro, o histórico das
empresas graduadas e incubadas foi

um fator determinante para a sua
participação no processo seletivo. “A
Intuel é referência no
desenvolvimento de empresas de
biotecnologia e vimos, na
oportunidade de sermos incubados, a
chance de transformar nossa ideia de
empreendimento em empresa de
fato”, afirmou Helder Rodrigues, sócio
da Allga.

Já os integrantes da GRAL,
Gerson Nakazato, Renata Kobayashi,
Luciano Panagio e Audrey Lonni,
acrescentam que a ideia de
empreendimento é aplicar o
conhecimento da equipe através dos
produtos biotecnológicos. “O apelo
pelo desenvolvimento de novos
produtos antimicrobianos na área da
saúde também estimulou nosso
grupo a criar a empresa”, afirma.

Conforme ressaltou a equipe da
TATILFish, a Intuel é definitiva para a
conquista do sucesso da empresa. “A
expectativa é que consigamos obter
êxito no processo de
desenvolvimento da solução e
planejamento estratégico de
mercado contando com a
experiência da equipe da Intuel”,
comemora Luiz Henrique Volso,
sócio da empresa.

Pós-doutorado no Reino Unido
Chamada aberta no Reino Unido para pós-doutorado nas áreas de Ciências

Naturais, Sociais e Humanas. Bolsas por 2 anos. O prazo para inscrições é 27
de março. Informações no site da Royal Society: https://royalsociety.org/
grants-schemes-awards/grants/newton-international/ .

Os novos empreendimentos foram aprovados no mais recente processo seletivo
da Incubadora, que objetiva fomentar o empreendedorismo inovador


