SUGESTÃO DE PAUTA/EVENTO
FEIRA DO POLO NAVAL 2015

Programação do Navtec reflete sobre arranjo produtivo local
Organizada pela Universidade Federal do Rio Grande, a Conferência Internacional em
Tecnologia Naval e Offshore: Ciência e Inovação (Navtec) promoverá discussões e
desenvolvimento científico voltado para a tecnologia naval e offshore na 4ª Feira do Polo Naval.
O evento, realizado durante a 4ᵃ Feira do Polo Naval, em Rio Grande, será realizado em três
painéis nos dias 11 e 12 de novembro. Conforme o coordenador do Navtec, Arthur Gibbon,
neste ano o foco será nas tecnologias dentro dos arranjos da produção local, buscando pensar
como elas podem ser ainda mais úteis. Duas startups também participarão como convidadas,
identificando como pequenas e médias empresas podem auxiliar nessas tecnologias.
No dia 11/11, das 14h às 16h, o público poderá conferir o painel “Desenvolvimento tecnológico
e inovação em arranjos produtivos locais”. Na ocasião estarão presentes representantes de
órgãos importantes, como o BNDES, a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção de
Investimento e ABDI, por exemplo. Já no dia 12/11 a conferência contará com dois painéis. O
primeiro acontecerá das 14 às 16h e terá o tema “Tecnologia e inovação como elementos
estratégicos na indústria offshore e de energia”. Dessa vez os participantes representarão
empresas como a ECOVIX, INOVIX, ARBA Engenharia Industrial e AUSTRAL Soluções
Ambientais. Em seguida, às 16h, o Navtec apresentará o painel “Práticas inovadoras na gestão
estratégica de pessoas”, com a presença do SENAI e profissionais especializados em recursos
humanos de empresas e instituições de ensino da região.
Inscrições - As inscrições para as atividades são todas gratuitas, com credenciamento no site
(cadastro de visitantes) ou no local (sujeita a limitação de espaço).
A 4ª edição da Feira do Polo Naval RS tem como promotor a Prefeitura Municipal de Rio
Grande, FURG, Superintendência do Porto de Rio Grande, APL Polo Naval e Off Shore e Bolsa
Continental de Mercadorias. São patrocinadores desta edição: Petrobras; Caixa; CMPC
Celulose Riograndense; Tecon; Prefeitura Municipal do Rio Grande; Sagres Agenciamentos
Marítimos, além do apoio do Sebrae. Em 2014, a Feira do Polo Naval recebeu mais de 22 mil
visitantes e gerou uma expectativa de negócios de US$ 56 milhões.
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O que: 4ª edição da Feira do Polo Naval RS e Congresso Sul Energia
Data: 10 a 12 de novembro
Horário: 14h às 22h
Local: Partage Shopping Rio Grande (Av. Engª Lúcia Maria B. Chielsa, 2842 - Pq. Residencial
São Pedro), Rio Grande/RS
Site: www.polonavalrs.com.br | Facebook: www.facebook.com/feiradopolonavalrs
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