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do Leite do RS



O que é o AIMday®?

• AIMday® significa Dia de Encontro Indústria - Academia. 

• Ferramenta simples e direta para criar contatos e colaborações.

• Possibilita trocas de conhecimento e informações.

• É um dia em que os especialistas acadêmicos de uma universidade se 
encontram com representantes de empresas, cooperativas ou 
organizações atores da cadeia produtiva.



Como funciona?

Funciona em 3 etapas:

1. As empresas, cooperativas ou organizações se cadastram os 
responsáveis e as respectivas questões para serem discutidas, 
preferencialmente, sem sigilo.

2. Pesquisadores analisam as questões e inscrevem-se para discuti-las no 
dia do AIMday®.

3. Serão organizadas sessões para discutir as questões entre interessados 
no dia do AIMday®.



Criando uma questão 

• As questões devem ser relativas a problemas, desafios, demandas técnicas 
por parte dos atores envolvidos na cadeia produtiva.

• Defina as questões de forma clara e objetiva.

• O AIMday® é um dia repleto de sessões de "uma pergunta, uma hora“

• Uma pergunta, uma hora... Infinitas possibilidades.

• Questões específicas formarão a agenda do dia (sessões de uma hora) 
para discussão e compartilhamento de conhecimento em conjunto. 



Como funciona?

• As sessões serão intercaladas com  almoço e coffee break para interação entre 
os participantes.

• Formam-se pequenas equipes (entre 7 a 12 participantes) compostas por 
pesquisadores e profissionais interessados em discutir determinado tópico de 
interesse mútuo.

• É uma troca de conhecimento e ideias com objetivo de encontrar novas 
abordagens e futuras parcerias.

• Um ponto de partida para a colaboração qualificada. 



Cronograma

Contato com parceiros 01 de maio 08 de junho

Cadastro dos atores da Cadeia do Leite 11 de junho 16 de julho

Cadastro dos pesquisadores da UFRGS 20 de julho 20 de agosto

Organização e inscrição nas sessões 20 de agosto 06 de setembro

Realização do AIMday® 12 de setembro 12 de setembro

Orientações e acompanhamento pós-AIMday® 13 de setembro 30 de novembro



Satisfação dos participantes

• Todos que participam do AIMday® saem com um sorriso no rosto.

• Todo mundo ganha alguma coisa. 

• Os pesquisadores compreendem melhor as reais necessidades das 
organizações, e como isso pode influenciar sua própria pesquisa.

• Empresas e organizações reconhecem a universidade como um recurso 
valioso e acessível. 

• Você consegue fazer com que a troca de conhecimento realmente 
aconteça. 



Satisfação dos participantes

• Mesmo que não seja esperado que se resolva os problemas das 
questões no local, o feedback imediato é sempre muito positivo. 

• Por exemplo:
• 83% dos participantes dizem “sim, eu fiz novos contatos”

• 94% afirmam “eu ganhei novos conhecimentos sobre os tópicos discutidos”

• 90% confirmam que “as discussões foram relevantes para o meu trabalho”. 

• O AIMday® funciona como uma ponte para explorar e iniciar projetos 
colaborativos futuros. 



Gostaria de participar?

• O cadastro é bem simples e a participação é gratuita.

• Cadastre-se e envie ao menos uma questão que envolva a Cadeia do Leite. 

• Você pode enviar quantas questões quiser.

• Elas são a base para guiar as nossas sessões de debate no dia do encontro.

• Após o registro você receberá a confirmação por e-mail que seu cadastro 
foi bem-sucedido.















Tipo de questões?

• Qualquer área técnica, de gestão, produção...

• Logística, automação, eficiência na produção, refrigeração...

• Sanidade, qualidade do leite / derivados...

• Desenvolvimento de novos processos e produtos (subprodutos)...

• Gestão organizacional, da cadeia produtiva.... 



Realização

Apoio

http://www.ufrgs.br/sedetec


Dúvidas?

Entre em contato!
Nossa equipe está à disposição para auxiliá-lo.

Temos um passo a passo para orientá-lo no cadastro.

Contate-nos:
E-mail: inovacao@ufrgs.br
Telefone: +55 (51) 3308 4234

Obrigada!
Ana Paula Matei
Ana.matei@ufrgs.br
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