
Reunião do Conselho Gestor da Inovação – CGI

Local: Sala de Reuniões da Diretoria em Curitiba e online via Microsoft Teams
Data: 30/08/2022
Início: 15:30
Encerramento: 16:20

Participantes
Presencialmente: Natalino Avance de Souza (Diretor-Presidente), Vania Moda Cirino (Diretora de
Pesquisa e Inovação), Diniz Dias Doliveira (Diretor de Extensão Rural), Altair Sebastião Dorigo
(Diretor de Gestão de Negócios), Solange Coelho (Diretora de Administração e Finanças) e Rafael
Fuentes Llanillo (Diretoria de Integração Institucional).
Online (via Microsoft Teams): Anderson de Toledo (Gerente de Inovação).

Abertura da reunião

A Diretora de Pesquisa e Inovação Vania Moda Cirino realizou a abertura da reunião agradecendo
a presença de todos e informando a pauta: 1. Situação do Edital de incentivo à inovação aberta
"Push Innovation Paraná"; 2. Deliberação sobre o saldo Fundo de Inovação; e 3. Demais assuntos
pertinentes à Política de Inovação do IDR-Paraná. 
Em seguida, passou a palavra ao Diretor-Presidente Natalino Avance de Souza, que reforçou a
expectativa  da Diretoria  do IDR-Paraná  e da Secretaria  da Agricultura  quanto  à inovação na
agricultura  a  ser  promovida  pelo  Instituto,  com  a  promoção  de  ambientes  inovadores  e
acolhimento de startups por meio de parcerias. 

1. Situação do Edital de incentivo à inovação aberta "Push Innovation Paraná"

Anderson explicou a atual  situação da proposta do Edital,  informando a todos que a primeira
versão da minuta teve sua elaboração finalizada após a última reunião do CGI em 24/05/2022,
considerando os apontamentos e deliberações feitas por este Conselho. Após a finalização da
minuta do Edital e seus anexos, seguindo a deliberação do CGI, com o apoio do Diretor de Gestão
de Negócios Altair Dorigo, a documentação foi enviada por e-mail para análise prévia do Dr. Mário
Jagher  da  Procuradoria  Geral  do  Estado  (PGE)  no  dia  05/07/2022,  solicitando  também  a
realização de uma reunião para apresentação da proposta do Edital, devido à sua particularidade
quanto à Legislação de Inovação. Em virtude das férias do Dr. Mário Jagher no período, o assunto
foi  repassado  à  Dra.  Rita  de  Cassia  Lopes  da  Silva  no  dia  06/07/2022.  No  dia  18/07/2022,
obtivemos a resposta da Dra. Rita, sugerindo que a análise do Edital seja realizada “dentro do
processo  com  todas  as  informações  necessárias”.  A  pedido  da  Gerência  de  Inovação,  em
01/08/2022, houve nova tentativa de agendamento de uma conversa com o Dr. Mário Jagher feita
pelo  Diretor  Altair,  para  ajudar  a  esclarecer  informalmente  a  proposta  à  PGE,  antes  do
encaminhamento  formal  via  e-Protocolo,  até  então  sem  retorno,  sendo  esta  a  última
movimentação a respeito do Edital.
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2. Deliberação sobre o saldo do Fundo de Inovação

Por solicitação do CGI, Anderson apresentou a situação atual do Fundo Inovação, explicando que
a composição do Fundo Inovação segue o previsto no art. 35 da Política Institucional de Inovação,
a saber, 40% dos recursos captados nos ganhos econômicos das tecnologias protegidas pelo
Instituto. 
Foi apresentado ao CGI o quadro da Figura 1 (informado também na reunião de 24/05/2022), que
demonstra  os  recursos captados  no  ano-base  2021,  explicando  a  origem e  destino  de  cada
recurso,  e  informando  que  o  aporte  ao  Fundo  Inovação  em  2021  foi  de  R$  830.177,77.  A
deliberação de aplicação deste recurso, conforme reunião realizada em 24/05/2022, foi para apoio
aos projetos a serem selecionados no Edital  Push Innovation, complementado pelo recurso do
ano-base 2019/2020.

Figura 1. Recursos captados a partir  dos ganhos econômicos das tecnologias protegidas pelo
IDR-Paraná e respectiva destinação conforme artigo 35 da Política Institucional de Inovação.

Anderson também apresentou o quadro da Figura 2, em que constam as cultivares do IDR-Paraná
que receberam contribuição tecnológica no ano-base 2021 e que, segundo a Política Institucional
de  Inovação,  devem  ser  destinadas  aos  Programas/Projetos  desenvolvedores  da  tecnologia
(Projeto  Gerador).  Contudo,  na  atual  configuração  do  Instituto  não  há  nenhum Programa ou
Projeto de Pesquisa que tenha vínculo com estas tecnologias. Assim, propõe-se a deliberação
pelo CGI para utilização destes recursos.
Além  destes  recursos,  Anderson  também  informou  que  há  disponibilidade  de  recursos  de
rendimento de aplicação financeira realizada pela Fapeagro, no montante de R$ 125.013,89 até a
presente data.
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Figura 2. Recursos captados de contribuição tecnológica das cultivares sem Projeto ou Programa
definidos e respectiva distribuição conforme a Política de Inovação.

Discussão e Proposta
Após  esclarecidos  questionamentos  e  sugestões  dos membros  do CGI  quanto  à  captação e
destinação  dos  recursos,  bem  como  sua  operacionalização,  a  Diretora  Vania  apresentou  a
proposta para aplicação com recursos do Fundo Inovação, bem como as respectivas justificativas,
conforme descrito a seguir:

 Concessão de uma Bolsa-Técnico  de Nível Superior (R$2.500,00/mês)  para o Setor de
Recursos  Genéticos  pelo  período  de  24  meses,  totalizando  R$60.000,00  a  ser
implementada a partir de setembro/2022;

 Concessão de uma Bolsa-Técnico de Nível Superior (R$2.500,00/mês) para o Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT pelo período de 12 meses, totalizando R$30.000,00 a ser
implementada a partir de fevereiro/2023;

 Aquisição  de um biorreator  de bancada para  o  Laboratório  de Bioinsumos,  com valor
aproximado de R$250.000,00;

 Aquisição de uma impressora 3D para o Laboratório de Engenharia e Tecnologias Digitais,
com valor aproximado de R$50.000,00.

Após  discussão  sobre  os  recursos  do  Fundo  Inovação,  o  CGI  deliberou  pela  utilização  dos
recursos  da  contribuição  tecnológica  das  cultivares  sem  Projeto/Programa  (R$26.034,95),  do
rendimento das aplicações financeiras do Fundo Inovação (R$125.013,89) e do saldo após a
redução dos recursos destinados aos projetos  a serem apoiados pelo  Edital  Push Innovation
(de 15 projetos x R$75.000,00 = R$1.125.000,00 para 14 projetos x R$50.000,00 = R$700.000,00)
de  R$425.000,00.  Assim,  o  total  de  recursos  disponíveis  para  deliberação  do  CGI  foi  de
R$576.048,84. Feitos este ajustes, o CGI deliberou pela aprovação de todos os itens da proposta
registrada acima, com valor total de R$ 390.000,00. 

3. Demais assuntos pertinentes à Política de Inovação do IDR-Paraná

A Diretora Solange comentou que a Diretoria de Gestão Institucional  está atuando na melhor
estruturação do planejamento orçamentário do Instituto, para que haja clareza na aplicação dos
recursos  destinados  a  cada  projeto  gerenciado  pelo  IDR-Paraná.  Desta  forma,  solicitou  o
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agendamento de uma reunião para apresentação sobre a aplicação dos recursos geridos pela
Fapeagro em cada projeto do Instituto, como forma de integrar este planejamento.

Deliberação
 Implementação de uma Bolsa-Técnico de Nível Superior por 24 meses para o Setor de

Recursos Genéticos;
 Implementação de uma Bolsa-Técnico de Nível Superior por 12 meses para o NIT;
 Aquisição de Biorreator para o Laboratório de Bioinsumos;
 Aquisição de Impressora 3D para o Laboratório de Engenharia e Tecnologias Digitais;
 Ajuste dos recursos disponíveis para o Edital Push Innovation, para apoio a 14 projetos

de até R$50.000,00.

Encaminhamentos
 Solicitar novamente o agendamento de uma conversa com a PGE para apresentação

da proposta do Edital Push Innovation;
 Agendar  reunião  entre  o  CGI  e  a  diretoria  da  Fapeagro  para  apresentação  sobre

aplicação dos recursos destinados aos projetos executados com apoio da Fundação.

Nada mais havendo a discutir, foi lavrada a presente memória de reunião do Conselho Gestor da
Inovação (CGI) pelo Gerente de Inovação Anderson de Toledo, encaminhada por e-mail a todos
os participantes.
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