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Muito além da
tecnologia
Fazemos ciência
www.praticaclinica.com.br

Apresentação
O que faz a QPS Sistemas sua melhor opção?

1. SciTech
QPS Sistemas é uma
empresa de ciência e
tecnologia sediada na
cidade de Curitiba –
Paraná. Nossos recursos
inovadores permitem
atender demandas em
qualquer local do
planeta.

4. Experiência
Nossa experiência em
grandes projetos assegura
os resultados esperados
por nossos parceiros.
Significa reduzir os riscos do
seu investimento e
maximizar a satisfação de
receber o melhor e mais
atual produto.

7. Projetos
Desenvolvemos projetos
em diversas áreas do
conhecimento, como:
saúde, direito e esporte
de alto rendimento.
Experimente algumas
tecnologias na
plataforma
praticaclinica.com.br

2. Nosso DNA
A origem acadêmica faz
da ciência nossa
principal expertise.
Aplicamos o método
científico para produzir
ciência e tecnologias
customizadas de maior
desempenho para a sua
instituição.

5. Segurança

3. Tecnologia
Desenvolvemos
tecnologias como
ferramentas para elevar
a eficiência dos nossos
projetos. Bancos de
dados, sistemas
especialistas, sistemas
de auxílio à decisão e
inteligência artificial.

6. Ph.D.

Trabalhamos com
conhecimento sensível
para universidades,
governos e grandes
empresas. Adotamos as
melhores práticas de
planejamento e gestão,
pois sua confiança é
nosso maior ativo.

Nossa equipe de
Doutores empenha
esforços para aplicar o
conhecimento mais
atual, baseado nas
melhores evidências.
Trabalhamos com a
maior qualificação para
criar inovações.

8. Parceiros

9. Autores

Trabalhamos com a
confiança de
universidades, governos
e empresas. Fazemos o
tratamento da
informações e geramos
conhecimento sensível
(aquele que gera
valor).

Não repetimos o
conhecimento, nós o
fazemos. Temos em nossa
equipe os autores das
obras publicadas que
referenciam os campos
da ciência, biologia,
direito, gestão e
empreendedorismo.

Produtos e Serviços
Posicionamos sua instituição na era da ciência e tecnologia

Formação científica da sua equipe
Ciência aplicada

Sci - computação

Evidência científica

Curso para formação
de pesquisadores
recomendado para
empresas e pósgraduações.

Introdução ao uso de
ferramentas
computacionais
aplicadas à área da
saúde e pesquisa clínica

Teórico-laboratorial
sobre aplicação da
prática baseada em
evidências para elevar
a eficiência técnica.

Tecnologias para fazer ciência

Big data

Inteligência artificial

Sistema especialista

Transformamos os dados
da sua instituição em
conhecimento sensível
para uso estratégico e
planejamento.

Desenvolvemos
tecnologias inteligentes
para rastrear tendências,
e produzir conhecimento
para sua instituição.

Interfaces para interação
com o seus cientes sobre
assuntos especializados e
auxílio à tomada de
decisões.

Produzimos o conhecimento
Publicamos as obras referência na área de ciência e empreendedorismo

Bioengenharia

Evidência

Empresa

Obra sobre
bioengenharia
craniofacial à luz
dos novos
conceitos dobre
biologia
molecular
(Santos:2006).

Texto referência
sobre prática
baseada em
evidências
adotado pelas
melhores
universidades
(Gen:2009).

Como
empreender
aplicando as
teorias
modernas da
administração
e economia
(Amazon:2014).
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Gostaríamos de ter sua instituição
como parceira
Fale conosco
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