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Comissão Organizadora do evento
O desafio Inovagrãos é uma parceria da Universidade de Passo Fundo (UPF) e da
Embrapa Trigo, com o apoio do SebraeRS, que vai identificar ideias inovadoras que
buscam promover maior eficiência na produção de grãos. O lançamento do evento,
que acontece no mês de setembro, foi realizado durante a Expodireto Cotrijal 2020.
De acordo com os organizadores, a evento nasce da ideia de que, na última década,
o desenvolvimento de novas tecnologias tem levado diferentes soluções ao
agronegócio e, especialmente, ao produtor. “O Inovagrãos será uma competição
nacional de ideias, conectando tecnologia, inovação e agronegócio. Nosso principal
objetivo é atrair competidores que representem o mercado do empreendedorismo
ou startups que tenham ótimas ideias”, conta o analista de TI da Embrapa Trigo
Diego Patrício.
Segundo o coordenador da rede Conecta UPF Giezi Schneider, o evento buscará
ideias inovadoras pela seleção de modelos de negócios, produtos, processos ou
serviços que fomentem o uso da tecnologia e inteligência artificial no agro. As
soluções apresentadas podem fazer uso de técnicas como smart farms, robótica,
agricultura de precisão, IoT, inteligência artificial, aplicativos, técnicas de
melhoramento, biotecnologia e nanotecnologia, entre outras áreas que estejam
inseridas nas áreas de interesse do desafio.
O Inovagrãos acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro, no Campus I da UPF,  em
Passo Fundo, RS. O edital para a submissão das propostas deverá abrir no mês de
maio. Todas as propostas serão avaliadas por uma banca formada por profissionais
das áreas de TI, agronomia e empreendedorismo, que deverão indicar as 10
finalistas que serão apresentadas durante o evento. Além de uma premiação em
dinheiro, as empresas terão como principal reconhecimento, a possibilidade de
tornar sua ideia uma realidade. “Nossa ideia é envolver grandes empresas que vão
ajudar a financiar o evento e depois vão ajudar a dar continuidade nas negociações
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para que essas soluções não fiquem só no campo das ideias e se transformem em
soluções práticas que vão a campo mesmo”, explicou Giezi Schneider.

Postar um comentário

Nenhum comentário:

oferece prêmio para ini...

Oitenta assentados de
Petrolina (PE) são capaci...

Senado aprova MP do Agro,
com medidas econômicas
p...

Xarope de açafrão com cebola
e gengibre: cura e de...

Para pecuarista do Brasil,
baixa fertilidade do so...

Crescimento na produção de
etanol de milho vai pro...

Depois das fortes chuvas do
domingo na região maio...

Fátima não paga aos
fornecedores de leite Até a
da...

Pluviômetros registraram 130
milímetros de chuvas ...

Mapa realiza Operação
Semana Santa em 18
estados e...

Mais de 500 agricultores
familiares do RN tem seu...

Artigo: Como reduzir os
riscos da agricultura? ...

Açude de Cacimba de Cima
em F. Pedroza começa a
sa...

Defensivos agrícolas
genéricos têm registros
publi...

Tecnologias de convivência
com o semiárido brasile...

  PGE-RN E BANCO DO
BRASIL DISCUTEM
NOVAS P...

Agricultores de 12
assentamentos são
notificado...

Diretoria da CONTAG recebe
Delegação Europeia Perm...

Ministra Tereza Cristina, da
Agricultura, Pecuária...

Barragem Oiticica desemboca
e atrai banhistas Segu...

Embrapa Caprinos e Ovinos
abre seleção para bolsis...

AIerta de chuva com 'perigo
potencial' e ventos de...

Embrapa e Meridional
lançam soja convencional
para...

Tereza Cristina se reúne com
representantes do MCT...

►  Fevereiro (137)

►  Janeiro (139)

►  2019 (1506)

►  2018 (1332)

►  2017 (1385)

►  2016 (1162)

►  2015 (906)

►  2014 (758)

►  2013 (600)

►  2012 (453)

►  2011 (462)

►  2010 (167)

Quem sou eu

http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/nelter-queiroz-comemora-implantacao-da.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/a-producao-brasileira-de-alimentos-e-as.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/
http://nossaterrafp.blogspot.com/feeds/2660622415530485566/comments/default
https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307
https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6569670560759225064&postID=2660622415530485566&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6569670560759225064&postID=2660622415530485566&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6569670560759225064&postID=2660622415530485566&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6569670560759225064&postID=2660622415530485566&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6569670560759225064&postID=2660622415530485566&target=pinterest
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=6569670560759225064&postID=2660622415530485566&isPopup=true
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/fundo-internacional-da-onu-oferece.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/oitenta-assentados-de-petrolina-pe-sao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/oitenta-assentados-de-petrolina-pe-sao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/senado-aprova-mp-do-agro-com-medidas.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/senado-aprova-mp-do-agro-com-medidas.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/senado-aprova-mp-do-agro-com-medidas.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/xarope-de-acafrao-com-cebola-e-gengibre.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/xarope-de-acafrao-com-cebola-e-gengibre.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/para-pecuarista-do-brasil-baixa.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/para-pecuarista-do-brasil-baixa.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/crescimento-na-producao-de-etanol-de.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/crescimento-na-producao-de-etanol-de.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/depois-das-fortes-chuvas-do-domingo-na.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/depois-das-fortes-chuvas-do-domingo-na.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/fatima-nao-paga-aos-fornecedores-de.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/fatima-nao-paga-aos-fornecedores-de.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/fatima-nao-paga-aos-fornecedores-de.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/pluviometros-registraram-130-milimetros.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/pluviometros-registraram-130-milimetros.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/mapa-realiza-operacao-semana-santa-em.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/mapa-realiza-operacao-semana-santa-em.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/mapa-realiza-operacao-semana-santa-em.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/mais-de-500-agricultores-familiares-do.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/mais-de-500-agricultores-familiares-do.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/artigo-como-reduzir-os-riscos-da.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/artigo-como-reduzir-os-riscos-da.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/artigo-como-reduzir-os-riscos-da.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/acude-de-cacimba-de-cima-em-f-pedroza.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/acude-de-cacimba-de-cima-em-f-pedroza.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/acude-de-cacimba-de-cima-em-f-pedroza.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/defensivos-agricolas-genericos-tem.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/defensivos-agricolas-genericos-tem.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/defensivos-agricolas-genericos-tem.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/tecnologias-de-convivencia-com-o.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/tecnologias-de-convivencia-com-o.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/pge-rn-e-banco-do-brasil-discutem-novas.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/pge-rn-e-banco-do-brasil-discutem-novas.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/pge-rn-e-banco-do-brasil-discutem-novas.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/agricultores-de-12-assentamentos-sao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/agricultores-de-12-assentamentos-sao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/agricultores-de-12-assentamentos-sao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/diretoria-da-contag-recebe-delegacao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/diretoria-da-contag-recebe-delegacao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/ministra-tereza-cristina-da-agricultura.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/ministra-tereza-cristina-da-agricultura.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/barragem-oiticica-desemboca-e-atrai.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/barragem-oiticica-desemboca-e-atrai.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/embrapa-caprinos-e-ovinos-abre-selecao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/embrapa-caprinos-e-ovinos-abre-selecao.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/aierta-de-chuva-com-perigo-potencial-e.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/aierta-de-chuva-com-perigo-potencial-e.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/embrapa-e-meridional-lancam-soja.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/embrapa-e-meridional-lancam-soja.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/embrapa-e-meridional-lancam-soja.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/tereza-cristina-se-reune-com.html
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/tereza-cristina-se-reune-com.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/02/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/01/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2019/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2018/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2017/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2016/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2015/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2014/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2013/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2012/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2011/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://nossaterrafp.blogspot.com/2010/
https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307
https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307


NOSSA TERRA

http://nossaterrafp.blogspot.com/2020/03/desafio-inovagraos-busca-solucoes-em.html[11/03/2020 10:49:43]

Anilton Souza

Bel em Ciências Contábeis pela
UFRN, funcionário aposentado do
IDEMA,professor aposentado de
Contabilidade e Matemática do
Estado do RN, e pequeno produtor
rural na área do pico do cabugí.

Visualizar meu perfil completo

Tema Marca d'água. Tecnologia do Blogger.

https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307
https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307
https://www.blogger.com/profile/10467408829534993307
https://www.blogger.com/

	blogspot.com
	NOSSA TERRA


	FtZT0mcnBjdG9rZW49MTc0Mjk5NDcA: 
	form0: 
	q: 




