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 O Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social - 
ITEDES criado em 1994, é uma instituição privada e sem fins 
lucrativos, reconhecido como órgão de utilidade pública em nível 
federal, estadual e municipal. 
O ITEDES oferece condições para a implementação de trabalhos 
especializados destinados à inovação tecnológica e melhoria de 
serviços no âmbito público e privado.  
Ao longo dos últimos 19 anos o ITEDES tem demonstrado a sua 
capacitação em fornecer todo o amparo de planejamento, organização 
e administração de projetos que necessitam da colaboração e 
trabalho conjunto entre profissionais e pesquisadores altamente 
qualificados e órgãos públicos como prefeituras, secretarias 
municipais e estaduais e ainda empresas da iniciativa privada. 
Apresentamos abaixo diferentes projetos concluídos ou em 
andamento que demonstram o sucesso da interação do ITEDES com 
Prefeituras do estado do Paraná: 
 

1 – Projetos de Trabalho Técnico Social em programas 

habitacionais e sociais:  

O ITEDES possui um quadro de profissionais assistentes sociais, 
geógrafos e educadores físicos que atuam e atuaram em vários 
programas habitacionais dentre eles:  

 HABITAR BRASIL BID 

 Programa de Arrendamento Residencial - PAR 

 Programa de Reurbanização em Assentamentos Precários - 

FNHIS 

 Programa Minha Casa Minha Vida 

 Projeto de Proteção de Jovens em Território Vulnerável - 

PROTEJO 

 

2 – Projetos na linha de saneamento ambiental e planejamento 
urbano: 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB: Trata-se de 
um instrumento de planejamento que permite à administração 



municipal desenvolver uma estratégia para oferecer à cidade a 
universalização dos serviços de saneamento básico 
(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, 
resíduos sólidos e drenagem urbana). O Plano é uma 
exigência da Lei Federal nº 11.445 de 05/01/2007. 

 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos - PMGIRSU: Foca exclusivamente os resíduos 
urbanos e analisa seu ciclo, da geração, acondicionamento, 
coleta,  eventual tratamento até o destino final. 

 Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos: é uma 
exigência do governo estadual e visa analisar os recursos 
hídricos do município, sua interrelação com o saneamento 
básico e as medidas necessárias para sua proteção. 

 Plano Municipal de Arborização: permite ordenar as espécies 
vegetais mais adequadas, os critérios de plantio, podas e a 
forma de prestação dos serviços, bem como a gestão dos 
resíduos gerados. É um componente fundamental na 
qualidade de vida nas cidades, seja do ponto de vista do 
conforto, do  paisagismo e qualidade do ambiente. 

 
3 – Projeto na linha do Planejamento Estratégico de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – PETIC: 

 Este projeto tem por objetivo o planejamento e a organização 
para a implementação de Tecnologia da Informação e 
Comunicação na Prefeitura do Município oferecendo 
alternativas para a implantação do conceito de Cidade Digital.  
Mediante a implementação destas tecnologias todas as 
secretarias da Prefeitura terão maior agilidade em suas ações 
administrativas, de comunicação e de prestação de serviços 
junto aos cidadãos do município.  

 
 

 

Estes são alguns exemplos de projetos que são desenvolvidos junto à 

Prefeituras do Paraná e que contam com apoio financeiro estadual e 

federal. Todos são coordenados por profissionais especializados nas 

respectivas áreas de conhecimento. 

 

O trabalho do ITEDES junto aos projetos de colaboração pesquisador 

– prefeitura inclui a elaboração e apresentação dos mesmos aos 

setores envolvidos e, uma vez aprovados, o ITEDES se encarrega da 

administração e responsabilidade pelas ações financeiras exigidas, 

apoio logístico, jurídico  e contábil particulares a cada um deles. 

 

O ITEDES poderá ainda colaborar com as Prefeituras Paranaenses 

em projetos de sua necessidade nas áreas de: 

a. Engenharia Civil 

b. Meio Ambiente 

c. Educação e Capacitação 

d. Administração 

e. Jurídico 

f. Agricultura e Pecuária 

g. Saúde 

h. Recursos Humanos 

i. Planejamento e Desenvolvimento Estratégico 

j. Empreendedorismo e Inovação Tecnológica 

 

O ITEDES conta com profissionais e pesquisadores altamente 

capacitados e devidamente conveniados em todas estas áreas de 

conhecimento tão necessárias ao crescimento e progresso dos 

Municípios. 

 

VENHA NOS CONHECER PARA UMA AÇÃO CONJUNTA! 


