
 

 

Plano de Atividades do Residente Bolsista 

 
 

1 – DADOS DA BOLSA 

Duração prevista: 12 meses 

Início previsto: xx/xx/2021   Término previsto: xx/xx/2021  

Modalidade da Bolsa:     Valor mensal: R$ 3.000,00 

Custo total da Bolsa: R$   Taxa (15%): R$      

 
 

2 – INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
 

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL 
Departamento Regional do Paraná - IEL/PR 
Endereço: Avenida Rui Barbosa, n.º 5.881, Afonso Pena, São José dos Pinhais, Paraná 
CNPJ/MF: 75.047.399/0002-46 
Dirigente: Diretor Regional José Antonio Fares 
Coordenador Técnico: Flavio Numata Junior 
Fone: (41) 2104-6808 
E-mail: flavio.junior@sistemafiep.org.br  
 

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Endereço: , Paraná.  
CNPJ:  
Dirigente:  
Coordenador:  
Fone: (41)  
E-mail:  

 
 
 

3 – EQUIPE EXECUTORA 
 

Nome Função 
Instituição de 

vínculo 
Link Currículo 

Flavio Numata Junior Coordenador 
Técnico 

IEL/PR http://lattes.cnpq.br/1177016176100596 

 Residente/Bolsista IEL/PR  

 Residente/Bolsista IEL/PR  

 Residente/Bolsista IEL/PR  



 

 

 

 

 

 

4 - JUSTIFICATIVA 

Atuando em diversas linhas de pesquisa, o IEL PR fomenta a realização de atividades de 
PD&I frente ao lançamento de novos produtos e processos inovadores para a indústria 
paranaense. A maior fonte de criação dos projetos inovadores desenvolvidos pelo IEL é 
proveniente da assessoria de gestão e incentivo ao empreendedorismo e inovação realizada 
pelo Departamento Regional do Paraná. Frente a isso, há também o desenho de novos 
produtos que agreguem valor competitivo as indústrias do Estado, visando maior 
competitividade e processos sustentáveis. 

Desta forma, tem-se uma proposta de prospectar junto as indústrias do Paraná, novas 
oportunidades de desenvolvimento de projetos de inovação, com ações que gerem 
produtividade, desempenho e, preferencialmente, maior sustentabilidade. Estas 
oportunidades são trabalhadas pela escola de líderes. 

O programa de residência técnica em indústria 4.0 é uma iniciativa do Sistema Fiep para formação de 
profissionais capacitados a atender demandas industriais no tema de sua atuação. Os residentes 
recebem mentoria de profissionais com forte conhecimento na área, e são orientados em seus 
projetos. Os projetos desenvolvidos no programa são propostos como desafios inovadores das 
indústrias contratantes do programa. 

 

 

5 – OBJETIVO 

 
Desenvolver competências específicas nas tecnologias da indústria 4.0, para desenvolver 
melhorias em processos produtivos de indústrias por meio da manufatura avançada. A 
capacitação envolve participação em módulos disciplinares e residência empresarial 
envolvendo aplicações de digitalização, integração e robotização de processos industriais, 
conectividade em toda cadeia de suprimentos e ciência de dados. 
  
 

 

 

6 – ATIVIDADES 

As atividades do residente serão condicionadas às determinações da reunião de kick-off que será 
realizada no início do projeto. 

 

 
 


