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Edital nº 14/2021/SINOVA
Chamada Interna para seleção de propostas para o “Programa de Apoio à ativação do 

ecossistema de ciência, tecnologia e inovação e desenvolvimento da cultura de 
empreendedorismo inovador”

A  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  por  meio  da  Secretaria  de  Inovação 
(SINOVA),  torna  público  o  lançamento  da  presente  Chamada  Interna  para  seleção  de 
propostas  para o “Edital  de Chamada Pública FAPESC nº 40/2021 – Programa de Apoio à 
ativação do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação e desenvolvimento da cultura de 
empreendedorismo inovador” e, convida a comunidade acadêmica para apresentar propostas 
de projetos para a promoção de ações de fortalecimento à cultura do empreendedorismo e 
inovação.

1. DO OBJETO
1.1 Esta chamada tem como objetivo selecionar 1 (uma) proposta de projeto (conforme prevê 
item 4.4 da Chamada Pública nº 40/2021) de forma a consolidar e/ou expandir o ecossistema 
e a cultura de empreendedorismo inovador no Estado de Santa Catarina.
1.2 Tal  objetivo está alinhado ao PDI UFSC 2020-2024,  Objetivo E.7, que visa promover a  
inovação e o empreendedorismo na formação de estudantes.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Na data da inscrição no edital,  a proposta a ser submetida deverá estar  registrada e 
aprovada no SIGPEX. 
2.2 Atentar aos critérios de admissibilidade presentes no Item 4 do Edital de Chamada Pública 
FAPESC nº 40/2021, em anexo.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1  A  proposta  deverá  ser  encaminhada  pelo  proponente,  em  formato  pdf,  gerado  pelo 
SIGPEX,  para  o  e-mail  sinova@contato.ufsc.br com o assunto  “Inscrição –  Edital  14-2021-
SINOVA”.
3.2 Os proponentes que não seguirem as orientações descritas no item 3.1 deste edital, terão 
sua inscrição indeferida.
3.3 As inscrições deverão seguir os prazos estipulados no cronograma constante no Item 7 
deste edital.

4. DA SELEÇÃO
4.1 A seleção da proposta será realizada por comissão a ser  instituída pelo Secretário de 
Inovação por meio de portaria publicada no Boletim Oficial da UFSC.
4.2 Os critérios de avaliação serão conforme estabelecidos no  “Edital  de Chamada Pública 
FAPESC nº 40/2021”.
I. Relevância;
II. Articulação institucional;
III. Plano de trabalho;
IV. Equipe;
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V. Planejamento de eventos e programa de capacitação.
4.3 Caso ocorra empate entre as propostas, será considerado como item de classificação as 
melhores notas obtidas de acordo com a seguinte ordem dos critérios citados no item 4.2: I, 
II, IV, V e III.
4.4 A SINOVA fornecerá carta de anuência da instituição, conforme prevê item 4.2 “e” da 
Chamada Pública nº 40/2021, ao proponente que tiver a proposta classificada no presente 
edital.
4.5  O  proponente  da  proposta  classificada  deverá  realizar  a  submissão  na  plataforma da 
FAPESC, conforme o cronograma no Item 7 deste edital.

5. DOS RESULTADOS
O resultado será publicado na página http://sinova.ufsc.br/ conforme o cronograma no Item 7 
deste edital.

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
Devido ao prazo estabelecido na Chamada Pública FAPESC nº 40/2021 para submissão da 
proposta  selecionada  na  plataforma  FAPESC,  não  haverá  período  para  interposição  de 
recursos.

7. CRONOGRAMA

Atividade Datas Local

Período para inscrição Até 10.10.2021 sinova@contato.ufsc.br

Divulgação do resultado 13.10.2021 http://sinova.ufsc.br/

Submissão de propostas pelos proponentes 
na plataforma da FAPESC

Até 15.10.2021 às 
18h

http://
plataforma.fapesc.sc.gov.
br/fapesc/#/public/login>

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Para maiores informações, consultar o Edital de Chamada Pública FAPESC nº 40/2021. 
8.2 O presente edital  poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em 
parte,  por  motivo de  interesse  público,  sem que  isso  implique  direito  de  indenização  de 
qualquer natureza.
8.3 A SINOVA será responsável por solucionar os casos omissos a este edital.

Florianópolis, 4 de outubro de 2021.

ALEXANDRE MORAES RAMOS
Secretário de Inovação

http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/%23/public/login%3E
http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/%23/public/login%3E
http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/%23/public/login%3E
http://sinova.ufsc.br/
mailto:sinova@contato.ufsc.br
http://sinova.ufsc.br/

		2021-10-04T16:13:00-0300




