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CHAMADA Nº 11/2023 - PROPESQ/SINOVA 
Mapeamento de startups e spin-offs desenvolvidas 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, técnicos administrativos e alunos a cadastrarem startups e spin-offs que tenham 
sido geradas em ações no âmbito da UFSC, nesta chamada. 

Por startups entende-se empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos 
ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já 
existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou, quando relacionados à criação de 
algo totalmente novo, caracterizam startups de natureza disruptiva. 

Por spin-offs entende-se empresas criadas dentro de instituições de ensino de forma a 
comercializar as pesquisas e conhecimentos ali criados, tornando acessíveis para o mercado as 
soluções desenvolvidas em âmbitos acadêmicos. 

Assim, docentes, técnicos-administrativos e alunos 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. Para cada startup, 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. Além disso, o mapeamento irá compor a vitrine de 
startups da UFSC. 

A presente chamada visa ampliar o conhecimento sobre diversas ações existentes, bem como o 
estímulo à criação de novas ações sobre o tema. 

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

Florianópolis, Curitibanos, Blumenau, Joinville, Araranguá, 16 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

  JULIANA DE SOUZA CORRÊA                                                   JACQUES MICK 
Diretora do Departamento de Inovação em exercício             Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1y7mJ7bsC48iYNYTSkzfgEH6jFnwTiGtEVAQFulLXqWo/viewform?edit_requested=true&pli=1
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