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Inscrições até 12/08/2011 

Curso de especialização com o propósito de capacitar profissionais que estão atuando na indústria automotiva a explorar as principais tecnologias envolvidas em sistemas 

embarcados. 

Os sistemas com eletrônica embarcada estão presentes no nosso dia a dia em como, por exemplo, em celulares, PDAs, GPSs, carros, eletrodomésticos, aviões, navios 

petroleiros, plataformas de exploração de petróleo etc. A indústria automotiva é uma das indústrias na qual a aplicação de sistemas embarcados tem crescido 

constantemente. Sistemas de injeção eletrônica, sistemas de estabilidade (ABS -Antilock Braking System - e EPS - Electronic Stability Program) e sistemas para aumentar o 

conforto dos usuários são alguns dos exemplos do conteúdo eletrônico dos veículos. Nesse contexto, tornou-se imprescindível a participação de profissionais das áreas de 

elétrica, eletrônica, computação, mecatrônica, sistemas de informação, entre outros no desenvolvimento de veículos. 

Início: 16/09/2011 

Informações com Alinne Quadros – alinne@utfpr.edu.br 

Fone: (41) 3310-4551 – www.ceseb.ct.utfpr.edu.br 

DESTAQUES 

Empresa do Paraná e do Rio Grande do Sul receberam o Prêmio Nacional de 
Inovação 
  

Duas empresas  do Sul do país venceram a primeira edição do Prêmio Nacional de Inovação, 

uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio (CNI) e do Movimento Brasil 

Competitivo (MBC). A empresa paranaense MVC Componentes Plásticos foi declarada 

vencedora na modalidade de Design que premiou organizações de médio e grande porte, 

enquanto a empresa Novus, do Rio Grande do Sul, venceu a categoria Competitividade. A 

MVC Componentes Plásticos foi criada em 1989, em São José dos Pinhais, no Paraná. 

Responsável pelo desenvolvimento de um produto para armazenar alimentos perecíveis e 

utensílios de cozinha em veículos. A Novus Produtos Eletrônicos criou um dispositivo 

inovador utilizado na aquisição de dados, o “FieldLogger” é configurável e possui múltiplas 

interfaces e protocolos de comunicação. A empresa fundada em abril de 1982, em Porto 

Alegre (RS), desenvolveu seu produto de acordo com o que há de mais moderno no mundo, 

a partir do investimento em tecnologia e pesquisa. 

A premiação considerou critérios como originalidade, funcionalidade, impactos no grau de 

competitividade da empresa, custos, prazos do desenvolvimento do projeto e o uso de 

técnicas empregadas. A iniciativa recebeu mais de 400 propostas nas áreas de Gestão da 

Inovação, Design, Desenvolvimento Sustentável e Competitividade. 

Fonte: Aqui Sudoeste Online 

  

Notícias relacionadas: 
Oito empresas vencem Prêmio Nacional de Inovação, da CNI 

Governo anuncia o “Plano Brasil Maior” de incentivo à indústria 
  

As medidas devem incluir desonerações fiscais para setores como o 

automotivo, têxtil, calçados, máquinas, químico e de inovação, além de 

incentivos a produtos industrializados para exportações e uma política de 

defesa comercial. O total de isenções deve chegar a R$ 25 bilhões em dois 

anos. Além da renúncia fiscal, o governo vai entrar com uma série de 

medidas via BNDES. O total de subsídios garantidos pelo banco estatal pode 

chegar a R$ 500 bilhões até 2014. Uma das medidas do Plano Brasil Maior é a 

redução da tributação das montadoras instaladas no país. Serão beneficiados 

os fabricantes de tratores, ônibus e micro ônibus, automóveis de passeio, 

caminhões e veículos comerciais leves, que terão redução de Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) até 31 de Julho de 2016. Em contrapartida o 

governo vai exigir a ampliação dos investimentos, além de aumento do 

conteúdo nacional e em inovação tecnológica. 

Fonte: JusBrasil 

  

Notícias relacionadas: 
Governo lança política industrial em meio a temores de desindustrialização 

Montadoras terão redução de IPI até 2016 

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Obras da fábrica da Hyundai começa em agosto em Itatiaia 

Governo lançou nova política industrial no dia 02 de agosto 

Montadora chinesa JAC vai erguer fábrica de US$ 600 milhões no Brasil 

Multinacional do setor automotivo instalará em Sto Antônio da Patrulha 

Governo lança nova política industrial “Plano Brasil Maior” 

China lidera mercado automotivo global no 1º semestre  

Montadoras terão redução de IPI até 2016 

  

EMPRESAS 
A Nissan e seu parceiro chinês anunciam  investimento de US$ 8 bilhões em 5 anos 

Toyota eleva meta de lucro anual em 40% 

Volkswagen reage nas vendas de automóveis e encosta na Fiat 

Volkswagen comemora 500 mil veículos produzidos em Resende - RJ 

Volks ultrapassa Toyota e lidera vendas de carros no mundo 

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
10 estados pretendem adotar a inspeção veicular 

Produção de biodiesel aumentou quase 50% entre 2009 e 2010 

Rio terá ônibus a biodiesel de cana 

EUA reduz meta de consumo para 23,17 km/L em 2025 

Ultra Clean TM Diesel chegou ao Brasil e será testado pela MAN 

Indaiatuba gerou 19.170 litros de biocombustível no 1º semestre 

Inmetro publica portaria para certificação de autopeças 

Volvo anuncia início da produção de caminhões movidos a gás para o 

mercado europeu 

  
LANÇAMENTOS 
Novo Renault Logan 1.6 automático 

Renault divulga a 1ª imagem do Twingo 2012 

Twingo Gordini R.S. e o Clio Gordini R.S. chegam em setembro 



  

GM desbanca Toyota e é a nº 1 do mundo 
  
RESULTADOS 
Renault-Mégane é o carro mais vendido no 1° semestre do ano 

Faturamento do grupo PSA Peugeot Citroen avança 9,7% no semestre 

MAN tem alta de 58% no lucro do 2º trimestre 

Renault divulga resultados financeiros do 1º semestre de 2011 

Vendas da Volkswagen crescem 22% 

New Fiesta Sedan é líder em economia e satisfação 

Novo Sandero e Fluence vencem prêmio “Compra Certa 2011” 

Renault Fluence é eleito o “melhor carro do Brasil, segundo o Jornal do Carro 
  

Audi Q3 chega ao Brasil em fevereiro de 2012 

BMW apresenta o i3 100% elétrico 

Noble Nano chegará ao Brasil por R$ 35.300,00 

Paranaguá é escolhida para apresentar o Plano de Mobilidade na Espanha 

Mazda CX-5 pode ser vendido no Brasil 

Ford Fusion 2012 já estão disponíveis nas revendedoras da marca 

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) lança o edital Rhae – Pesquisador na Empresa, no valor global de R$ 40 milhões 
Abertura das inscrições do programa de inovação Oseo / Finep entre Brasil e França  
Finep lançará editais no valor de R$ 835 milhões  
Inserção de Pesquisadores nas Empresas 
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
BNDES libera R$ 4,6 milhões para projeto de inovação 
FAPESB lança 4 editais são R$ 30 milhões em apoio a projetos inovadores 
NATURA abre edital para projetos de crédito de carbono 
Capes assina acordo com Instituto Israelense 

Rodada de Negócios em Bioenergia 

  

 
  

O 6º Congresso Internacional de Bioenergia tem como propósito discutir o aproveitamento 

racional dos resíduos das indústrias, agriculturas e fontes de energia alternativas. 

Juntamente ao Congresso acontecerá a 4ª edição da BIOTech Fair 2011 – 4ª Feira 

Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis, que tem como objetivo reunir 

empresas de tecnologias para produção de energia renovável.  

  

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná, por meio dos 

Observatórios SESI/SENAI/IEL, promoverá simultaneamente uma Rodada 

de Negócios em Bioenergia. A proposta é promover a interação entre 

pesquisadores e empresas que atuam na área de Bioenergia, com ênfase 

em Biocombustíveis, Biogás, Biomassa, Energia Hidráulica, Energia Solar, 

Energia Eólica. Com isso, busca-se aproximar as diferentes demandas de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) do setor produtivo e as pesquisas 

desenvolvidas por Universidades e Centros de Pesquisa. 

Data: 16 a 19 de Agosto de 2011 

Horário: 09h00 às 18h00 

Local: CIETEP/FIEP (Av Comendador Franco, 1341 – Jd Botânico – Curitiba 

Inscrições e informações: http://www.fiepr.org.br/observatorios 

NOTÍCIA ESPECIAL AGENDA 2011 

Menor bateria de lítio do mundo 
  

 
                  Imagem: Ajayan Lab/Rice University apud Inovação tecnológica 

  

A menor bateria de lítio do mundo é um único nanofio. Pesquisadores dos Laboratórios de 

Sandia – Universidade Rice – EUA conseguiram miniaturizar uma bateria de íons lítio ao que 

parece ser o seu limite final. O pesquisador Pulickel Ajayan e seus colegas da Universidade 

de Rice já haviam construído uma nanobateria 3D, feita com vários nanofios superpostos. 

Agora eles conseguiram chegar ao conceito limite e demonstraram que é possível construir 

uma nanobateria de lítio em um único nanofio. A nanobateria é um dispositivo híbrido, uma 

mistura de bateria e supercapacitor. Os cientistas construíram duas versões: a primeira é 

um sanduíche formado por um anodo de Ni/Sn, catodo de polianilina e um eletrólito de 

óxido de polietileno. A segunda versão coloca todos esses recursos em um único nanofio, 

medindo cerca de 150 nanômetros de diâmetro. Os testes foram feitos em conjuntos de 

baterias de nanofios medindo 50 micrometros de comprimento. O protótipo ainda está em 

fase de aperfeiçoamento, pois suporta apenas 20 ciclos de carga e recarga. 

Fonte: Inovação Tecnológica 
  

8º Fórum SAE BRASIL de Tecnologia de Motores Diesel - Seção 
Paraná/S.Catarina 

 
Data: 30 e 31 de Agosto de 2011 

Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório – Rua Pedro Viriato Parigot de 

Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba - PR 

Informações e Inscrições: www.saebrasil.org.br 

  

Simpósio SAE BRASIL – Tendências e Inovação na Indústria 
Automobilística 

 
Data: 22/08/2011 – 8:30 às 17:00 
Local: Hotel Sheraton WTC – Av Nações Unidas, 12559 – Brooklin – São 

Paulo. 
Informações: www.saebrasil.org.br 
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2011 
Calendário Internacional – Automotive Business 
Calendário OICA 

Alemanha – Verbrand Der Automobilindustrie E.V.(VDA) 

Estados Unidos – Alliance of Automobile Manufacturers (AAM) 

França – Comite Des Constructeurs Francais D’Automobiles (CCFA)  

Itália – Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA)  

Japão – Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) 
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