
Tecnologias selecionadas para serem exibidas em pôster durante a Mostra de Tecnologias do 

III Fortec 

Nome da tecnologia NIT 

Composição de meio de cultura para isolamento 

de enteropatógenos. 

Núcleo de Inovação e Transferência de 

Tecnologia - Universidade de Santa Cruz 

do Sul 

Biopesticida para controle biológico da lagarta-do-

cartucho utilizando baculovírus 

Assessoria de Inovação Tecnológica da 

Embrapa 

Bloco de concreto autoportante com material 

reciclado da indústria de reciclagem de papel 

NIT do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Cama Hospitalar - Sistema de Decúbito Fisiológico 

Centro Regional de Inovação e 

transferência de Tecnologia - 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Device and process for measuring accurately a 

wide range of permeability in porous media  

Université de Toulouse - Technology 

Transfer Office AVAMIP  - França 

Dispositivo "parafuso-porca" de osso bovino 

liofilizado para implante ortopédico e processo de 

esterilização  

Departamento de Inovação Tecnológica 

- Universidade Federal de Santa Catarina 

Equipamento e processo para retardamento de 

fadiga muscular ou aumento da resistência 

muscular á fadiga 

Escritório de Transferência de 

Tecnologia - Universidade de Caxias do 

Sul  

Fertilizante de liberação lenta de nitrogênio 

preparado com argilominerais intercalados com 

uréia e dispersos em polímeros biodegradáveis  

Núcleo de Propriedade Intelectual - 

Universidade Federal do Paraná  

Filme flexível, comestível e biodegradável à base 

de amido e gelatina obtido por extrusão e sopro 
Inova Unicamp 

Formulações a base de matérias primas recicláveis 

para a indução de resistência em plantas 
NIT - Universidade Federal de Lavras  

Fotocatalizadores à base de dióxido de titânio  
NIT -  Universidade Federal de 

Uberlândia 

High temperature resistance ceramic foam  Dominique Lambert Messié  - França 

Levedura geneticamente modificada para 

produção de etanol combustível 
Agência UNESP de Inovação 

Peptídeos hipotensivos presentes no veneno de 

escorpião 

Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica - Universidade 

Federal de Minas Gerais 

Polímeros ácidos de uma determinada proteína 

com atividade neuro-regeneradora 
Agência UFRJ de Inovação 

Preparação de compósitos fotoprotetores e 

fotoluminescentes a partir da dopagem de 

poliestireno e poli(metacrilato de metila) com óleo 

de buriti 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico – Universidade de Brasília 

Processo de fluoretação dos géis à base de acetato 

e formiatos, tendo como agente fluoretante o 

ácido hidrofluorídrico 

Agência de propriedade intelectual e 

transferência de Tecnologia  - 

Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul  

Processo para preparação de nanocompósitos, 

nanocompósitos obtidos e composições dos ditos 

nanocompósitos com matrizes poliméricas  

Agência de Inovação da UFSCar 

Prótese para substituição total de disco 

intervertebral 

Escritório de Transferência de 

Tecnologia - PUCRS 



Robô inspetor de dutos 
NIT – Universidade Federal do Rio 

Grande do SUL  

Simulação de vôo com imersão total - Cyberball NIT - Instituto Federal de Santa Catarina 

Sistema de monitoramento e controle de reatores 

eletrônicos ajustáveis aplicados à Iluminação 

Pública 

Agência USP de Inovação 

Streaming multimídia móvel utilizando tecnologia 

IMS embarcada 

Venturus Centro de Inovação 

Tecnológica 

Submarine instrument useful for oilfield and 

aquifer detection 
Bretagne Valorisation - França 

Sugar cane bagasse enriched for cattle feed 
Département  Expertise & Valorisation  - 

França 

Vacina radioatenuada para a paracoccidioidomicoe 
NIT - Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear   

 


