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AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UEL - AINTEC 

1. APRESENTAÇÃO 
1.1. Histórico 

 

A Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina 

(AINTEC) foi criada em 17 de abril de 2008 a partir da resolução do Conselho 

Universitário nº 065/2008, em atendimento à Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004). 

Em 2008, a AINTEC incorporou a Incubadora Internacional de Empresas de Base 

Tecnológica da UEL (INTUEL) criada em 2000; o Escritório de Propriedade Intelectual 

(EPI), criado em 2003; e o Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT), criada 

também em 2003 pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pró-graduação (PROPPG). 

A AINTEC tem como objetivo gerir a política de inovação tecnológica da UEL, 

identificando, protegendo e transferindo as criações geradas na universidade para a 

sociedade e o mercado, além de atender suas demandas tecnológicas. 

Atualmente, as quatro unidades da AINTEC, a Incubadora Internacional de 

Empresas de Base Tecnológica (INTUEL), o Escritório de Propriedade Intelectual (EPI), o 

Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) e o Escritório de Design (EDN) 

desenvolvem, em conjunto com a UEL e com seus parceiros, ações para transferir para a 

sociedade conhecimentos e tecnologia que resultem em inovações, ao mesmo tempo em 

que procura atender suas demandas sociais e de mercado. 

 

1.2. Missão 
Transformar conhecimento em inovação 

 

1.3. Objetivo/Ações: 

 Gerir a política de inovação da UEL; 
 Proteger suas criações e invenções; 
 Transferi-las para o setor produtivo; 
 Atender as demandas do mercado; 
 Promover o empreendedorismo inovador. 
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2. Estrutura Física (Ex. salas de aulas, laboratórios e outros). 
Área utilizada pela Aintec: 670 m2. 

 

 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (ÓRGÃO) 
 

A Estrutura Administrativa da Agência de Inovação Tecnológica (AINTEC) 

conforme a Resolução CU N.º 0263/2009, de 15 de dezembro de 2009, é composta de: 

- Conselho Diretor; 

- Diretoria; 

- Secretaria Executiva; 

- Escritório de Propriedade Intelectual; 

- Escritório de Transferência de Tecnologia; 

- Escritório de Design; 

- Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL. 

 

4. EQUIPE 
4.1 Servidores 

Prof. Dr. Edson Antonio Miura – Diretor da Aintec 

Profª Drª Graça Maria Simões Luz – Assessora Especial da Aintec 
 
 
4.2 Estagiários 
 

Número de 
estagiários 

Área de atuação / Curso 

2 Direito 

2 Economia 

1 Relações Públicas 

2 Design Gráfico 
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5 ATRIBUIÇÕES (resumo das atribuições do Órgão)  
 

 
5.1 ESCRITÓRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – EPI 

 
Missão 
 Promover a proteção aos ativos intelectuais da UEL e comunidade externa em 

benefício da sociedade. 
 

Objetivos 
 identificar os ativos intelectuais da UEL sobre os quais possam ser solicitados 

direitos de propriedade intelectual; 
 opinar e emitir parecer quanto à conveniência da proteção às criações e invenções 

geradas na UEL; 
 dar suporte técnico e operacional aos servidores da UEL no pedido de propriedade 

intelectual de suas criações e invenções, quando realizadas no âmbito de suas 

atividades; 
 realizar buscas de anterioridade em bancos de patentes, de marcas e de registros 

de propriedade; 

 redigir os documentos de proteção intelectual ou em caso de impossibilidade, 

utilizar serviços de profissionais ou empresas do ramo; 

 promover palestras e cursos de capacitação para servidores da UEL sobre 

assuntos relacionados à propriedade intelectual e informações tecnológicas; 

orientar e estimular o uso de informações tecnológicas disponíveis em Bases de 

Patentes para subsidiar as atividades de pesquisa e extensão realizadas na UEL; 

 identificar e utilizar consultores, internos ou externos a UEL, para emitir pareceres 

em processos de propriedade intelectual em andamento na AINTEC; 
 responsabilizar-se pela elaboração, encaminhamento e acompanhamento dos 

pedidos de propriedade intelectual da UEL aos órgãos competentes; 

 atender as demandas da comunidade externa oferecendo orientação e serviços 

relacionados à propriedade intelectual. 
 

O Escritório de Propriedade Intelectual da AINTEC tem a responsabilidade 

institucional de viabilizar a proteção do conhecimento e os pedidos de registros das 
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criações geradas pela UEL, pelas empresas incubadas, por instituições de pesquisa, por 

inventores independentes e pelos pequenos negócios. 

O EPI também tem o objetivo de promover palestras, cursos, seminários e 

workshops (oficinas) sobre a importância da propriedade intelectual e seus conceitos, 

orientando os interessados na elaboração de documentos de patente, na solicitação de 

registro de marcas, de desenho industrial, de indicações geográficas e de programas de 

computador (softwares) e finalizando para acompanhar os trâmites dos pedidos de 

proteção intelectual e as correspondentes solicitações feitas pelo INPI.  

A Aintec retomou em 2016, as atividades do Escritório de Propriedade Intelectual 

(EPI) que estava desativado por falta de equipe. No ano passado, realizou o depósito de 

13 novos pedidos de patentes com a parceria dos próprios inventores. Inicialmente foi 

explicado a eles que, por não possuir mais um especialista na área de redação de 

patentes, os inventores teriam que colaborar realizando a busca de anterioridade no 

estado da técnica dos pedidos propostos. Sendo assim, foram realizadas várias reuniões 

com esses inventores para explicar esse novo procedimento e os orientar quanto a essa 

busca. Também foram feitos 3 depósitos de programas de computador, todos da UEL, e 

10 registros de marca, estes divididos em UEL e empresas externas. 

Em 2016, a Aintec registrou a concessão da primeira patente da UEL, PI 0602617-

6, intitulada “Processo e produtos utilizados para lavagem estéril de concentrado de 

hemácias” da inventora Adriana Spinosa, servidora do Hemocentro da UEL. 

O EPI iniciou o atendimento pelo SEBRAETEC no segundo semestre. O 

SEBRAETEC – Serviços em Inovação e Tecnologia é um programa nacional do Sistema 

SEBRAE que aproxima os prestadores de serviços tecnológicos dos pequenos negócios. 

O SEBRAETEC foi criado para que os pequenos negócios possam inovar por meio do 

acesso à mão de obra especializada. A Aintec atendeu, por meio do Sebraetec, 5 

pequenas empresas prestando serviço na parte de registro de marca. 

  

 
5.2 ESCRITÓRIO DE DESIGN - EDn 
 

O EDn é uma das unidades da AINTEC, que atua em parceria com o Departamento 

de Design da UEL, tendo suas atividades conduzidas por uma equipe formada por 

professores e estudantes dos cursos de design gráfico e design de moda. O objetivo do 

EDn é oferecer, às micro e pequenas empresas que não têm condições de contratar 
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serviços de design, este tipo de serviço com qualidade a um custo viável, além de 

proporcionar aos estudantes de Design um espaço privilegiado de aprendizado da prática 

profissional. 

 

Missão 
 Fomentar o aprendizado profissional dos alunos de Design Gráfico e Moda, 

atendendo a demanda da região por serviços de design a preços competitivos. 

 

Visão 
 Consolidar nossa missão, baseando-se em nossos valores, firmando-se como 

referência no mercado. 

 

Valores 
 Ética, inovação, compromisso, eficiência. 

 

 
Em 2016, a coordenação do EDN foi assumida pela Profª Paula Napo do 

Departamento de Design da UEL. Também foram mantidos 3 vagas de estágio 

obrigatórios para alunos do curso de Design Gráfico durante o ano. O Escritório continuou 

atendendo demandas externas e também atendeu algumas demandas internas da UEL, 

como elaboração do cartaz de divulgação de peça teatral dos formandos de artes cênicas, 

cartaz de divulgação do EAITI e a logotipo da Pós-graduação em Física da UEL. 

 

 

5.3 ESCRITÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - ETT 
 

O Escritório de Transferência de Tecnologia desenvolve ações para transferência 

do conhecimento e das tecnologias geradas na UEL para o setor produtivo e para a 

sociedade. Atua também na gestão das demandas externas por serviços tecnológicos, 

atendendo empresas e empreendedores que buscam na UEL soluções para seus 

desafios tecnológicos. 

 

Objetivos 
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 Ampliar as possibilidades de ações para a transferência de tecnologia; 
 Criar mecanismos padrão de estruturação para as ações de transferência de 

tecnologia; 
 Conhecer em outras instituições casos de sucesso em transferência de tecnologia 

para que seja possível criar um modelo da UEL; 
 Dar visibilidade as tecnologias que estão disponíveis a partir de patentes; 
 Dar visibilidade aos serviços tecnológicos prestados pela UEL; 
 Ampliar a rede de relacionamento com o setor produtivo; 
 Dar capilaridade as atividades da AINTEC relacionadas à transferência de 

tecnologia na UEL; 
 Ampliar o número de professores parceiros em projetos de transferência de 

tecnologia.  

O Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) continuou atendendo o público 

interno e externo da UEL, auxiliando na parte de prestação de serviço e licenciamento de 

novas tecnologias. A Aintec atendeu 43 (quarenta e três) professores com interesse em 

licenciar tecnologias já depositadas ou fazer parcerias com empresas com o objetivo de 

viabilizar a comercialização das tecnologias desenvolvidas em conjunto. Em 2016, o ETT 

encaminhou o primeiro processo de licenciamento de tecnologia da UEL. 

A parte de prestação de serviços tecnológicos também teve grande crescimento. 

Foram realizados 35 (trinta e cinco) prestações de serviço entre análises laboratoriais e 

desenvolvimento de software. Os laboratórios que se destacam na prestação de Serviço é 

o Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálise, LMEM, Laboratório de Micologia 

Médica, e Laboratório Gaia. 

 

 

5.4 INCUBADORA INTERNACIONAL DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA - 
INTUEL 
 

A Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL (Intuel), 

que atua por meio da Agência de Inovação Tecnológica da UEL (AINTEC),  tem como 

objetivo fundamental apoiar projetos e empreendimentos de base tecnológica, visando à 

criação de empresas inovadoras e sustentáveis. A missão da incubadora é fomentar o 

empreendedorismo inovador e para isso disponibiliza uma série de benefícios voltados 

aos pequenos negócios. Mais de 15 empresas já foram apoiadas pelo processo de 

incubação Intuel.  A Intuel participa do programa Centro de Referência para Apoio a 

Empreendimentos (CERNE) que possibilita a criação de gestão da qualidade nos 
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processos de incubação. A iniciativa é desenvolvida pelo Sebrae Nacional e pela 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec).  

A Incubadora alcançou em 2016 um marco importante no sistema de gestão da 

qualidade Cerne. Implantou as 36 práticas-chave que são necessárias para a implantação 

do modelo de qualidade. Outro destaque foi o lançamento do Crowd Londrina parte do 

programa Telefónica Open Future, em parceria com o grupo Telefónica e Sebrae-PR. 

Com isto, a incubadora firmou sua primeira parceria internacional. O programa consiste 

em uma pré-aceleração de empresas que promete alavancar o ecossistema de inovação 

de Londrina. Além disso, a Intuel, em 2016, contou com 9 empresas incubadas residentes 

e 2 não-residentes, gerando um total de 55 empregos e um faturamento de R$ 1,6 milhão. 

 

5.5 PROJETO EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA UEL 
 

Por meio da Chamada Pública SEBRAE 06/2015, a Universidade Estadual de 

Londrina, firmou convênio de cooperação técnica e financeira com o Sistema Brasileiro de 

Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para a realização do Projeto Educação 

Empreendedora na UEL, que está sendo executado pela Agência de Inovação 

Tecnológica da UEL (Aintec), com a orientação da PROEX. Com início em julho/2016, o 

projeto segue até dezembro /2017 com ações que fomentam a cultura empreendedora na 

Universidade. 

Em 2016, foram realizadas capacitações sobre empreendedorismo com 27 

docentes da UEL, ministrado pelo SEBRAE, certificados para aplicar disciplinas com a 

mesma temática. Além da oferta do curso, o projeto elaborou uma ementa base e 

bibliografia, para que os docentes pudessem adaptá-la as suas áreas de estudo e 

oferecer a disciplina em seus respectivos departamentos. 

Em novembro do ano passado, por ações realizadas na universidade em 2015, a 

UEL ficou em 1º lugar regional no Prêmio Educação Empreendedora, realizado pelo 

Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  O prêmio leva em 

consideração ações que apoiem e fomentem o empreendedorismo e a inovação dentro 

das universidades, incluindo estruturas físicas, como a Agência de Inovação da UEL, e 

iniciativas educacionais, como feiras e disciplinas voltadas para o tema.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Agência de Inovação Tecnológica da UEL (Aintec), em 2016, apresentou um 

grande crescimento em seus escritórios, tanto alcançando objetivos traçados no 

planejamento de cada um, como continuando os trabalhos pré-estabelecidos. 

 
 
7 AVALIAÇÃO DA UNIDADE EM RELAÇÃO AO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 
 

 
Projetos Internos em Execução  

Implantação do sistema de Gestão da Qualidade Cerne na Intuel; 
Projeto Educação Empreendedora na Universidade Estadual de Londrina; 
Realinhamento do EPI para atendimento à UEL; 
 
Projetos Externos em Execução  

A Aintec desenvolveu os seguintes projetos em 2016:  
 Projeto SETI-Fundo Paraná: Bolsas para Apoio Técnico em Núcleos de Inovação 

Tecnológica/Agências de Inovação. Chamada Pública 003/2015.    

 Projeto Fundação Araucária – BTEC - Apoio técnico para o Laboratório de Inovação Tecnológica da 
UEL. 

 Projeto Educação Empreendedora na Universidade Estadual de Londrina. 

 Sebraetec. 
 
Resultados obtidos: 
 

- Aumento nas demandas de prestação de serviços de laboratórios e pesquisadores da UEL para com o 

setor produtivo por parte do ETT; 

 

- Alinhamento no atendimento aos professores da UEL interessados em conhecer e depositar propriedade 

intelectual e aumento do atendimento à empresas externas por parte do EPI; 

 

- Atendimento a micro e pequenas empresas da região na área de Design, focando na importância deste 

tema para o desenvolvimento dos negócios;  
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- Implantação de todas as 33 práticas-chaves que compõem o sistema de Gestão da Qualidade Cerne; 

 
 

 
 
 
 
 
9 PLANEJAMENTO DE AÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO – 
2017 a 2020 
 
 

Objetivos Ações 
Período de Realização 

Curto Médio Longo 
2017 2018 2019 2020 

EDN - Escritório de 
Design 

Continuar a oferecer às micro e 
pequenas empresas serviços de 
design com qualidade a um 
custo viável. 

x x x x 

Fomentar a cultura do 
empreendedorismo nos alunos 
de Design Gráfico e Moda, 
atendendo a demanda da região 
a preços competitivos. 

x x x x 

 Acompanhar os trâmites dos  
pedidos  de  proteção  intelectual  
e  as  correspondentes 
solicitações feitas pelo INPI. 
 

x x x x 

EPI Orientar na elaboração  de 
documentos de patente, na 
solicitação de registro de 
marcas, de desenho industrial, 
de indicações geográficas e de 
programas de computador 
(softwares), nos procedimentos 
para pedidos  de  registros  de  
obras  artísticas,  científicas  e  
literárias.   

x x x x 

Acompanhar os trâmites dos  
pedidos  de  proteção  intelectual  
e  as  correspondentes 
solicitações feitas pelo INPI. 
 

x x x x 
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ETT – Escritório de 
Transferência de 
Tecnologia 

Desenvolver ações para 
transferência do conhecimento e 
das tecnologias geradas na UEL 
para o setor produtivo e para a 
sociedade.  

x x x x 

Gestão das demandas externas 
por serviços tecnológicos, 
atendendo empresas e 
empreendedores que buscam na 
UEL soluções para seus 
desafios tecnológicos. 

x x x x 

INTUEL Ampliação do portfólio de 
empresas atendidas em setores 
diferenciados 

x x x x 

Implantação de programa de 
gestão da qualidade para os 
empreendimentos - CERNE 
 

x x   

 
 
 
 
 
Londrina, 16 de maio de 2017 
 
 
 
_________________________________ 
Edson A. Miura 
Diretor da Aintec 


