PROGRAMAÇÃO
MISSÃO TÉCNICA – Florianópolis 26 à 29 de abril de 2017
Dia 26 de Abril – Apresentação 22 horas para embarque e partida em ônibus leito total.
Chegada em Florianópolis prevista para as 07 horas da manhã.
CERTI – FUNDAÇÃO CENTROS DE REFERENCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS – 27 de
abril às 08:00 horas
A CERTI – Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – foi criada em 31 de
outubro de 1984, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Originou-se das atividades
do Labmetro – Laboratório de Metrologia do Departamento de Engenharia Mecânica da
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Além da própria UFSC, participaram da constituição
da CERTI, como Entidades Membro, empresas privadas e públicas e órgãos dos governos federal e
estadual. A CERTI é administrada por uma Superintendência e por Conselhos. Acesse o organograma
da Fundação. Como instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, a CERTI nasceu direcionada para a
pesquisa tecnológica aplicada, num contexto em que o Brasil demandava saltos de qualidade e
desenvolvimento de know how próprio e inovador especialmente no campo da informática e das
tecnologias de ponta, incluindo particularmente a automação industrial.

LABELECTRON – 27 de abril às 11:00 horas
A Fundação CERTI, ao inaugurar em agosto de 2002 um ambiente que congregasse a produção
real de produtos com atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em um mesmo local, criouo
modelo de Laboratório-Fábrica no qual opera o LABelectron. Esse ambiente permite a existência de
um processo contínuo de geração de conhecimentos técnicos e científicos em manufatura, com foco

em eletrônica, visando suporte efetivo na superação dos crescentes desafios tecnológicos impostos
às empresas brasileiras.

PARQUE TECNOLOGICO ALFA /INCUBADORA CELTA – 27 de abril às 14:00 horas
O Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA) é a incubadora da
Fundação CERTI situada em Florianópolis (SC). Foi criado em 1986, como resposta aos anseios de
desenvolvimento da capital catarinense e com o objetivo de viabilizar um promissor setor econômico,
aproveitando os talentos e o conhecimento gerados pela UFSC.

DESIGN LAB UFSC – 27 de abril às 16:00 horas
O DesignLab é um laboratório vinculado ao programa de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e
Doutorado) em Design da UFSC-Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo é realizar
projetos de pesquisa com ênfase em tecnologia, bem como a extensão desse estudo para o
desenvolvimento de produtos de caráter social, econômico e cultural.
Assim, atuamos nas áreas Animações 3D, Serious Game e RFID (Radio Frequency Identification). O
grupo conta com professores doutores e mestres, além de alunos pesquisadores de graduação,
mestrado e doutorado.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO – 27 de abril as 18:00 horas

SAPIENS PARQUE – 28 de abril às 09:00 horas
Ciência, arte e meio ambiente se unem para gerar inovação e experiências de sucesso no Sapiens
Parque. Desenvolvido sob o conceito de Parque de Inovação, a iniciativa propõe criar a
infraestrutura necessária para favorecer a convergência de conhecimentos, ideias e projetos com o
objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e ambiental.

.

ACATE FLORIANÓPOLIS – 28 de abril às 13:30 horas
A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) atua, desde 1986, em prol do
desenvolvimento do setor de tecnologia do Estado de Santa Catarina. Ao longo da sua atuação, a
ACATE se consolidou como uma das principais interlocutoras das empresas catarinenses de tecnologia
junto aos poderes públicos municipais, estaduais e federal, além de outras entidades representativas
e instituições do setor tecnológico, não apenas em Santa Catarina, mas no Brasil.

ORION PARQUE LAGES – 29 de abril às 11:00 horas
Parque Tecnológico é uma estrutura fundamentada em conceitos que tendem aproveitar ao máximo
os recursos disponíveis para seu funcionamento, independente do segmento/espécie, científico,
natural, tecnológico ou humano, um conceito que surgiu mundialmente a partir da década de 90.
A conjuntura de um parque tecnológico consiste em concentrar serviços e equipamentos de uso
comum das empresas constituintes, criando uma economia de espaços e recursos humanos. Assim,
é possível gerir setores jurídicos, de tecnologia da informação, de manutenção do parque e
administração de bens, da administração geral do parque, que é uma englobadora de serviços
comuns.



O roteiro poderá ser alterado para maior aproveitamento da missão.

ROTEIRO PREVISTO
26/04
22:00 – Saída de Chapecó
27/04
07:00 – Chegada prevista em Florianópolis
08:00 – Visita técnica Certi
11:00 – Visita técnica Labelectron
12:30 – Parada para almoço
14:00 – Visita técnica Alfa/Celta
16:00 – Visita técnica Design Lab UFSC
18:00 – Visita técnica Secretaria de Desenvolvimento do Estado
19:00 – Check In Hotel Intercity Premium Florianópolis
20:00 – Jantar e noite livre
28/04
07:00 – Café da manhã no hotel
09:00 – Visita técnica Sapiens Parque
12:00 – Parada para almoço
13:30 – Visita técnica ACATE
20:00 – Jantar e noite livre
29/04
06:30 – Café da manhã no hotel
07:00 – Check Out e saída
10:40 – Chegada prevista em Lages
11:00 – Visita técnica Orion Parque Lages
14:00 – Parada para almoço
19:00 – Chegada prevista em Chapecó

INCLUI NO PACOTE
 Ônibus leito total 40 lugares
 2 noites no hotel Intercity Premium Florianópolis com café da manhã, conforme
apartamento escolhido;
 Visitas Técnicas conforme acima,
 Acompanhamento desde Chapecó;
 Suporte técnico da prefeitura da Florianópolis
 Seguro Viagem;
VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
POR PESSOA EM DUPLO – R$ 795,00
POR PESSOA EM SINGLE – R$ 897,00
Entrada de R$ 300,00 até dia 30 de março e saldo a definir diretamente com a Nova Turismo
Pagamento à vista 5% de desconto

APOIO:

