
 

 

 

 

 
 

 O SIE foi idealizado para divulgar a cultura empreendedora e de inovação, promovendo a 

apresentação de palestras, cursos, experiências de empresas startups (INTEPP e externas) e de novas 

ideias. 

 

Tema: Inovação Tecnológica no Agronegócio 

Objetivo geral: Identificar as dificuldades das empresas em relação ao desenvolvimento de pesquisa e 

desenvolvimento que leve à inovação tecnológica e propor parcerias entre os grupos de pesquisadores 

da IES (todas as áreas, incluindo Direito, TI, Engenharia). 

Objetivo específico: Criar um modelo institucional capaz de incentivar alunos, professores e a IES a 

desenvolver inovação tecnológica juntamente com as demandas das empresas de agronegócios.  

Justificativa: São identificadas diversas ações de fomento que priorizam os projetos de pesquisa que 

resolvam necessidades das empresas, e também, diversas pesquisas acadêmicas que ao serem aplicadas 

resolvem determinados problemas em específico. Ainda, levando em consideração o PAPPE e PIPE da 

FAPESP.  

Solução: Reunir empresas do segmento de agronegócios e tecnologia em um evento a fim de identificar 

as demandas e propor parcerias.  

 



 

Programação 
 

Horários Atividade 

8h30 Abertura - Apresentação do SIE aos convidados e palestrantes 

Prof. Luís Horácio Ramos Isique (Coordenador INTEPP) 

Prof. Rogério Marcus Alessi (Presidente INTEPP, Secretário de Tecnologia da Informação de 

Presidente Prudente) 

9h00 Apresentação dos grupos de pesquisa – Linha de pesquisa, equipe e resultados. 

Prof. Dr. Edemar Moro – Unoeste 

9h30 Empresa Matsuda – Inovações, desafios e parcerias futuras. Necessidades da indústria. 

Engenheiro Agrônomo Alberto Takashi Tsuhako  

10h00 Apresentação dos grupos de pesquisa – Linha de pesquisa, equipe e resultados. 

Prof. Dr. Fábio Echer - Unoeste 

10h30 Apresentação dos grupos de pesquisa – Linha de pesquisa, equipe e resultados. 

Prof. Dr. Leandro Luiz - Unoeste 

11h00 Empresa MakePlace - Apresentação da Plataforma MakePlace 

Thiago Calistro 

11h30 Empresa Strescan - Apresentação do projeto Strescan 

Prof. Dr. Gustavo Saraiva - Unoeste 

12h00 as 13h30 Almoço 

13h40 Empresa Gasparim 

Inovações, desafios e parcerias futuras. Necessidades da indústria. 

14h10 Apresentação dos grupos de pesquisa – Linha de pesquisa, equipe e resultados. 

Pesquisador Convidado 

14h40 Apresentação do projeto  

Empresa Convidada 

15h10 Apresentação dos grupos de pesquisa – Linha de pesquisa, equipe e resultados. 

Pesquisador Convidado 

15h40 Apresentação do projeto  

Empresa Convidada 

16h10 Apresentação dos grupos de pesquisa – Linha de pesquisa, equipe e resultados. 

Pesquisador Convidado 

16h30 Encerramento 

 

 

 


