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CHAMADA Nº3/2022 - PROPESQ/SINOVA 
Conhecimento sobre iniciativas não esporádicas como como programas, projetos, cursos e 

eventos nas temáticas de inovação, empreendedorismo, criatividade e propriedade 
intelectual 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQ) e a Superintendência de Inovação (SINOVA) 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) convidam servidores docentes e técnico-
administrativos que desenvolvem iniciativas não esporádicas, como programas, projetos, 
cursos e eventos ou ainda demais ações e práticas no âmbito da UFSC em atendimento a sua 
comunidade interna e externa com foco em inovação, empreendedorismo, criatividade e 
propriedade intelectual, a preencherem este formulário até o próximo dia 30 de setembro. 
Ainda, estão no escopo desta chamada as iniciativas com foco em ambientes de inovação, com 
ações realizadas sob coordenação da UFSC como coworking, living labs, labs de inovação, 
ambiente maker ou hacker, pré-incubadora, incubadora, aceleradora, centro de inovação, 
parque e distritos criativos ou de inovação. 
 
A cada iniciativa um novo formulário deve ser cadastrado de forma a demonstrar a plenitude 
da atividade realizada. Atividades de ensino e pesquisa serão mapeadas em um outro 
chamamento. 
 
A presente chamada visa ampliar o conhecimento e instruir a atuação da SINOVA em seu 
desdobramento da Política de Inovação e Empreendedorismo, aprovada em 29 de abril de 2022 
por meio da Resolução Normativa nº 164/2022/CUn, e consequentemente em suas 
articulações para a inovação e empreendedorismo.  
 
As respostas irão compor a base de conhecimento da SINOVA para sua articulação interna e 
externa junto ao ecossistema de inovação. Ainda, as respostas servirão como base para a 
atuação em rede de seu quadro funcional.  
 
Em novembro, junto a SEPEX, os respondentes poderão ser convidados para uma apresentação 
de resultados de cada iniciativa de forma a demonstrar o potencial da UFSC ao ecossistema de 
inovação.  
 
Em caso de dúvidas envie um e-mail para sinova@contato.ufsc.br. 
 
 

Florianópolis, 9 de setembro de 2022. 
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