
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CHAMADA Nº 13/2023 - PROPESQ/SINOVA
Cadastramento de mentores, palestrantes e produtores de conteúdo nas áreas de inovação, 

empreendedorismo, propriedade intelectual e criatividade - para comunidade externa.

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 a 
comunidade externa, que  se sintam aptos a realizar mentorias e/ou palestras e produção de 
conteúdo nas áreas de inovação, empreendedorismo, propriedade intelectual e criatividade, 
com foco ao apoio das diversas áreas de conhecimento, a se manifestarem.

A presente chamada  visa  criar  um banco de  mentores  e  um banco de palestrantes  para  o 
fomento à sensibilização e engajamento da comunidade UFSC (interna e externa) nas temáticas 
abordadas.  

Os interessados 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. As ações fazem parte da mobilização e conexão interna que compõem o 
Programa e que busca potencializar a experiência da comunidade UFSC em práticas ligadas ao 
empreendedorismo,  inovação  e  propriedade  intelectual.  A  partir  dos  bancos  (de  mentores,  
palestrantes e conteudistas) uma série de ações será realizada pela UFSC, tanto internamente 
quanto externamente, conectada ao ecossistema de inovação. 

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

Florianópolis, Curitibanos, Blumenau, Joinville, Araranguá, 01 de março de 2023.

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