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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CHAMADA Nº 3/2023 - PROPESQ/SINOVA
Mapeamento de iniciativas para fomento da Economia Criativa no âmbito da  UFSC

O Departamento de Inovação (SINOVA) da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPESQ) da 
Universidade Federal de Santa Catarina, em consonância com a Lei nº 11.788/2011, a Instrução 
Normativa nº  213,  de 17 de dezembro de 2019,  do Ministério  da Economia,  e  a  Resolução 
Normativa nº 1/2019/CPG da UFSC, bem como com a Resolução Normativa nº 164/2022/CUn, 
de 29 de abril de 2022, que dispõe sobre a Política de Inovação e Empreendedorismo, convida os 
professores e técnicos administrativos que coordenam  ações que fomentem a discussão,  a 
pesquisa  e  a  prática  sobre  a  Economia  Criativa  no  âmbito  da  UFSC,  a  cadastrarem  suas 
iniciativas nesta chamada.

A presente chamada visa ampliar o conhecimento sobre as diversas ações existentes, bem como 
estimular a criação de novas ações, grupos e a formação de redes interdisciplinares sobre o 
tema.

Por economia criativa entende-se todo o conjunto de setores criativos que são aqueles cujas 
atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem 
ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de 
riqueza cultural, econômica e social. Esses setores vão desde o artesanato, música, cinema, artes 
em geral  passando por arquitetura,  design até áreas de high-tech como softwares,  games e 
robótica.

Docentes e técnicos-administrativos devem preencher  este formulário, que será mantido em 
fluxo contínuo, como forma de oportunizar o cadastramento de novas iniciativas e ampliar o 
conhecimento da SINOVA na UFSC e envolvendo sua comunidade externa. Para cada ação, um 
novo formulário deve ser cadastrado. 

O mapeamento fará parte da ação estratégica do Programa de Inovação e Empreendedorismo 
que busca aproximar as soluções da UFSC de sua comunidade, a partir de suas ações de ensino,  
pesquisa e extensão, bem como o compartilhamento e a replicação de experiências exitosas em 
diferentes contextos e oportunidades. 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo email: sinova@contato.ufsc.br

Florianópolis, 24 de janeiro de 2023.

Juliana de Souza Corrêa                                              Jacques Mick
Diretora de Inovação em exercício                           Pró-reitor de Pesquisa e Inovação 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenTSzvX1m3Pp6vIfkNeHV6gdzsvLppV4oa5Wb3EhnXMPHhaA/viewform?usp=sharing
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