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O Escritório de Transferência de
Tecnologia iniciou suas atividades
em 2008, como um dos braços da
Agência de Inovação e Tecnologia
da UEL (Aintec), e tem “o objetivo
de levar o conhecimento desenvolvi-
do dentro da universidade para o
mercado, para o âmbito das empre-
sas”, como explica Isabela Guedes,
coordenadora do escritório.

O objetivo é cumprido através da
oferta de quatro procedimentos. Um
deles é a cooperação tecnológica, pela
qual uma empresa interessada se une a
um professor ou laboratório da Universi-
dade para desenvolver uma nova
tecnologia ou projeto. Outra possibilida-
de é a transferência e licenciamento de
tecnologia, quando ativos tecnológicos
ou científicos são de propriedade ou

copropriedade da UEL e uma empresa
tem interesse em utilizá-los, Neste caso,
um contrato de transferência de
tecnologia é estabelecido entre as par-
tes, licenciando ou cedendo o direito de
uso ou exploração econômica destes
ativos por um determinado período.

O terceiro procedimento é cessão
plena de tecnologia, pelo qual a empresa
compra uma tecnologia da Universidade;
o quarto é a prestação de serviços. Para
isso, o escritório conta com um Banco de
Consultores e Prestadores de Serviço,
formado por servidores da universidade
(docentes e técnicos), por empresas in-
cubadas na Incubadora Internacional de
Empresas de Base Tecnológica da UEL
(Intuel), por Empresas Juniores da UEL
e por empresas de Base Tecnológica
associadas à Aintec, que atendem a de-

manda de serviços tecnológicos da co-
munidade externa. Se houver interesse, é
feito um contrato para a prestação de
determinados serviços.

A prestação de serviços tem sido o
procedimento com maior demanda desde
o início do escritório, principalmente com
trabalhos de análises laboratoriais e desen-
volvimento de softwares. A intermediação
do escritório é fundamental, já que a Uni-
versidade não poderia prestar diretamente
esses serviços. “A Aintec tem um progra-
ma de atendimento à sociedade com a
FAUEL [Fundação de Apoio à Universi-
dade Estadual de Londrina] e por meio
desse programa de atendimento a gente
consegue prestar serviço, porque aí a
FAUEL faz o gerenciamento financeiro,
que a universidade sozinha não poderia
fazer”, esclarece Isabela.

Escritório oferece transferência de tecnologia
A partir de uma demanda, o escritó-

rio entra em contato com o laboratório
solicitado para conferir se ele pode pres-
tar o atendimento. Depois disso, a
checagem de dados, a montagem de
orçamento e toda a parte burocrática
também é realizada pelo escritório.

O diretor da Aintec, Edson Miura,
destaca a importância dessa dinâmica
envolvendo a academia e o mercado:
“Consideramos que essa interação uni-
versidade-empresa é fundamental para
a inserção de tecnologias no mercado
que podem proporcionar a inovação na
base industrial, tornando as empresas
mais competitivas e elevando o potenci-
al dos negócios”, comenta.

* Isabela de Claret, estagiária de Jornalismo
na COM/UEL.
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A  UEL firmou parceria com a
Telefónica Open Future e o Sebrae

Paraná para lançamento do espaço de
crowdworking na Incubadora Internacio-
nal de Empresas de Base Tecnológica
(INTUEL), da Agência de Inovação
Tecnológica (Aintec). O crowdworking é
um espaço colaborativo para desenvolvi-
mento de inovação científica e visa o
incentivo ao empreendedorismo e à inova-
ção aberta na cidade de Londrina. A
cerimônia de assinatura foi realizada em
17 de maio, na Sala dos Conselhos.

A parceria foi assinada pela reitora
da UEL, Berenice Quinzani Jordão, pelo
diretor da Aintec/Intuel, Edson Miura,
pelo diretor de operações do Sebrae-PR,
Julio Cezar Agostini, e pelo country
manager da Telefónica Open Future
Brasil, Renato Valente. A cerimônia de
assinatura do convênio contou ainda com
a presença do prefeito em exercício,
Guto Bellusci, além do diretor de negóci-
os da Telefônica, Pedro Riviere.

O espaço - crowdworking - abriga-
rá startups de base tecnológica com
vistas ao desenvolvimento de negócios
nas áreas de Internet of Things (IoT),
aplicativos B2B, soluções de
digitalização ”end to end” (E2E),  Re-
des, Segurança, Big Data e Agrobusiness,

UEL firma parceria inédita para
desenvolvimento de empresas

Universidade de Londrina é a primeira do país a participar de convênio que cria um espaço
colaborativo para incentivo de inovações científicas e do empreendedorismo

entre outros segmentos estratégicos. O
edital deverá ser aberto em junho para a
seleção de até três startups.

Este é o segundo espaço de
crowdworking no Brasil, sendo, entre-
tanto, o primeiro ligado a uma universida-
de e uma incubadora. Segundo Miura, a
parceria reforça o nome da Intuel como
incubadora internacional nesses 15 anos
de atuação. Para ele, a parceria contri-
buirá para o desenvolvimento de novas
empresas, trazendo para o ecossistema
de inovação de Londrina uma proposta
de crescimento de promoção de startups.

“A ideia é ajudar a impulsionar o
talento local e incentivar pessoas com
vocação empreendedora a colocar em
prática suas iniciativas, fornecendo apoio
financeiro, infraestrutura de espaço, o
conhecimento de especialistas e
mentores, parceiros de negócios, acesso
a uma rede global de talentos e a possi-
bilidade de fazer negócios com milhões
de clientes da Telefônica”, completou
Edson Miura.

As empresas selecionadas pelo edital
serão incubadas na Aintec para serem
pré-aceleradas no ciclo de um ano, perí-

odo em que terão apoio Sebrae-PR no
período de maturação. Após esta etapa
a Telefónica Open Future analisará o
desempenho da startup e, caso o projeto
avance, será apoiado pela Wayra, a
aceleradora de startups da Telefónica,
com incentivo financiamento.

A Telefónica Open Future está pre-
sente em dois continentes e 10 países.
No Brasil, o primeiro foi lançado em
fevereiro junto ao Instituto Nacional de
Telecomunicações (INATEL), de San-
ta Rita do Sapucaí (MG) e em parceria
com a Ericsson. 

O convênio foi assinado por respresentantes da UEL, Sebrae e Telefónica Open Future


