
 

 

EDITAL/PROEN Nº021/2021 

 

Dispõe sobre a inscrição, avaliação e pré-seleção de propostas de programas de ensino 

trienal, no âmbito do Edital de Chamada Pública Fapesc nº039/2021, Programa de Apoio 

ao Empreendedorismo Universitário Inovador no Estado de Santa Catarina. 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO 

ITAJAI, FUNDAÇÃO UNIDAVI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua 

Guilherme Gemballa, nº 13, CEP 89.160.932, inscrita no CNPJ  sob o n º  85.784,023/0001-

97, neste ato representada pelo seu  Presidente Prof. Alcir Texeira, brasileiro, casado, 

administrador, com CPF nº 076.792.629-34, MANTENEDORA, e por sua MANTIDA, o 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO  DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, 

por meio da Pró-reitoria de Ensino (PROEN), abre chamada para as inscrições e processo 

seletivo de propostas de programas de ensino trienal, no âmbito do Edital de Chamada 

Pública FAPESC nº039/2021, Programa de Apoio ao Empreendedorismo Universitário 

Inovador no Estado de Santa Catarina. 

 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 Apoiar propostas de programas de ensino trienal, coordenadas por 

professores(as)/pesquisadores (as) efetivos(as), vinculado a Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas ou privadas sem fins lucrativos, sediadas e com Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) no Estado de Santa Catarina, para que fomentem o 

empreendedorismo universitário junto aos estudantes de graduação, pós-graduação e 

egressos recém formados em até 12 meses anteriores ao lançamento da Chamada Pública 

FAPESC nº 39/2021, por meio de atividades que estimulem a execução de ideias 

inovadoras e sustentáveis ambiental-, social- e economicamente, nas mais diversas áreas 

do conhecimento, com elaboração de planos de negócio de produtos e serviços, 

estimulando habilidades para gestão de negócios, cujos resultados possibilitem a conexão 

da IES com mercado, governo e sociedade civil organizada, permitindo o incremento de 

produtos, serviços e processos inovadores, a transferência tecnológica, criação de startups, 

a propriedade intelectual, a criação de novos negócios, emprego e renda, bem como o 

desenvolvimento econômico sustentável do ecossistema de CTI do estado de Santa 

Catarina. 

 

2 CALENDÁRIO 

ETAPAS DATAS 

Lançamento do edital interno (pré-seleção) 30/09/2021 



 

 

 

3 FINANCIAMENTO 

 

3.1 A Unidavi submeterá 5 (cinco) propostas de Programas de Ensino, cuja previsão 

orçamentária de cada programa pode ser de até R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

3.2 São itens financiáveis no âmbito desde Edital, com base nas permissões do Decreto 

Estadual nº 2.060/09: 

  

a) Capital: equipamentos e materiais permanentes nacionais ou importados até o limite 

de 30% do valor da proposta; 

 

b) Correntes: material de consumo nacional ou importado; serviços de terceiros pessoa 

física ou jurídica; despesas de importação e instalações necessárias ao adequado 

funcionamento de equipamentos diretamente vinculados à proposta; despesas de 

caráter eventual como: passagens, alimentação, diárias (Decreto Estadual nº 

1.127/2008), hospedagens aos membros da equipe para a execução do plano de 

trabalho ou pesquisa de campo, limitado a 20% (vinte por cento) do recurso solicitado 

em custeio no projeto e; 

 

c) Bolsas: Até 01 (uma) cota de bolsa na modalidade Iniciação Científica - IC - aluno 

em curso de nível superior, no valor mensal de R$ 600,00, por um período de 36 meses, 

não renovável, destinada a estudante de graduação, selecionado pelo (a) 

Proponente/Beneficiário(a), com perfil de acordo com o objetivo da Chamada Pública 

nº39/2021. 

 

ETAPAS DATAS 

Prazo final para submissão 07/10/2021 

Divulgação interna dos resultados - Unidavi 11/10/2021 

Comunicação dos pré-selecionados à FAPESC pela - 

Unidavi 
11/10/2021 

Submissão pelos selecionados na Plataforma FAPESC 
11/10 a 21/10/2021 

até 18h 

Análise e seleção de avaliação de mérito pela FAPESC 25/10 a 29/10/2021 

Resultado recursos e Divulgação das Propostas 

Selecionadas no site da FAPESC 
03/11/2021 

Início da celebração dos Termos de Outorga De 03/11 a 22/11/2021 



 

 

4 DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

4.1 Quanto ao(à) proponente (coordenador/a do projeto): 

 

a) Possuir titulação mínima de Mestre(a); 

b) Ser obrigatoriamente o(a) coordenador(a) do projeto; 

c) Comprovar residência no Estado de Santa Catarina; 

d) Possuir vínculo empregatício com a Unidavi, ou seja, pertencer ao quadro de pessoal 

efetivo e permanente da IES; 

e) Ter a anuência da Instituição Proponente, firmando apoio e garantindo condições 

locais para a execução do projeto de pesquisa; 

f) Ter currículo Lattes e mantê-lo atualizado nas Plataformas de CTI da Fapesc, 

disponível no link www.plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login e Lattes do 

CNPq disponível no link www.lattes.cnpq.br/. 

 

4.2 Quanto à proposta: 

 

a) Ser submetido por um(a) único(a) proponente, coordenador(a) da proposta; 

b) Caracterizar-se como proposta de ensino de acordo com os Objetivos descritos nos 

itens 1.1 e 1.2 do Edital de Chamada Pública FAPESC nº 39/2021; 

c) Ser desenvolvido em Santa Catarina; 

d) Detalhar o Plano de Trabalho, ou seja, a proposta do programa de ensino que 

apresenta um conjunto articulado de atividades aplicadas ao desenvolvimento do 

empreendedorismo universitário inovador, que permitam atingir os Objetivos descritos 

nos itens 1.1 e 1.2 do Edital de Chamada Pública FAPESC nº 39/2021, com uma 

previsão das etapas com metas detalhadas para o período de 03 (três) anos de modo 

a permitir o acompanhamento das entregas, dos indicadores e da avaliação; 

e) Indicar a equipe executora prevista e/ou existente, previamente registrada na 

Plataforma de CTI da FAPESC, incluindo o estudante e graduação, pós-graduação ou 

egresso recém-formado em até 12 meses anteriores ao lançamento da Chamada 

Pública FAPESC nº 39/2021; 

f) Ter anuência/concordância da Pró-reitoria de Ensino da Unidavi. 

 

5 SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

5.1 As propostas devem ser submetidas pelo(a) Coordenador(a) do Projeto (proponente) 

ao e-mail da Proen (proen@unidavi.edu.br), até o dia 07 de outubro de 2021, conforme o 

modelo apresentado no Anexo I deste Edital. 

 

http://www.plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login
http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/chamada-p%C3%BAblica-fapesc-n%C2%BA-39_2021_empreendedorismo-universit%C3%A1rio.pdf


 

 

5.2 Para submeter uma proposta, é necessário estar de acordo com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos Edital de Chamada Pública FAPESC nº 39/2021. 

 

5.3 O presente Edital não prevê remuneração para o(a) coordenador(a) ou membros da 

equipe da proposta selecionada internamente. 

 

5.4 O(A) docente/pesquisador(a) deverá possuir carga horária disponível para dedicação à 

proposta durante o seu período de execução. 

 

5.5 O presente Edital não inclui apoio econômico e financeiro adicional por parte da Unidavi 

para o financiamento da proposta. 

 

5.6 As propostas que incluírem ações a serem desenvolvidas no ambiente de pré-

incubação ou incubação digital e que forem contempladas no Edital de Chamada Pública 

FAPESC nº 39/2021 serão alocadas pelo período de 12 meses na Incubadora Tecnológica 

GTEC/Unidavi, sem qualquer custo. 

 

6 SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1 A avaliação e classificação dos trabalhos serão realizadas por uma Comissão Especial 

nomeada pela Pró-reitoria de Ensino, que levará em consideração critérios e pesos 

propostos pela FAPESC, na Chamada Pública nº 39/2021: 

 

a) Proposta e Plano de trabalho: Clareza na apresentação e no detalhamento da 

proposta; Apresentação de plano de trabalho com detalhamento de cada etapa de 

desenvolvimento da proposta, prazos, processos, capacitações e ferramentas 

utilizadas para o desenvolvimento do Programa de Ensino para fomento do 

empreendedorismo inovador. Descrição dos resultados esperados em relação à: i) 

Desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores; ii) Transferência 

Tecnológica; iii) Propriedade Intelectual; iv) Criação de Startups; entre outros (Peso 4); 

 

b) Experiência prévia no tema: Apresentação de competências e experiências prévias 

do/a coordenador/a e dos membros da equipe executora em propostas de ensino 

similares e afins, tais como: orientação de projetos de ensino, de Empresa Jr., de 

empreendedorismo, inovação, gestão de projetos, planos de negócios, gestão da 

inovação, habitats e ecossistemas de inovação, startups, ferramentas de gestão ágil e 

tradicionais em inovação, entre outras (Peso 2); 

 

c) Capacidade técnica e Infraestrutura: Descrição de competências técnico-científicas 

do/a coordenador/a, mediante a apresentação de seu curriculum, e de perfil e 



 

 

habilidades (resumido) da equipe envolvida no projeto e de infraestrutura existente para 

o seu desenvolvimento (Peso 2); 

 

d) Coerência na execução: Coerência entre o orçamento, metodologia e o cronograma 

de atividades, considerando prazos com os objetivos gerais e específicos propostos 

(Peso 2); 

 

e) Execução em rede: Interação inter ou multi-institucional, com setores de 

representação de classe ou órgãos oficiais, como Empresa Júnior, Mentores, 

Associação Comercial e Industrial, Incubadoras tecnológicas, aceleradoras, Centros de 

Inovação, governos, entre outros (Peso 2). 

 

6.2 Os critérios mencionados receberão uma pontuação de 1 a 10 (de um a dez) e será 

calculada a média ponderada. Em caso de empate, a comissão utilizará a originalidade ou 

inovatividade da proposta como critério de desempate. 

 

6.3 As propostas serão classificadas em ordem crescente. 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Ensino (Proen). 

 

7.2 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

 

Prof.a Dra. PATRÍCIA PASQUALINI PHILIPPI 

Pró-reitora de Ensino 

 

 

Rio do Sul, 30 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA FAPESC 

01. Proponente 

Nome Data de nascimento 

 
 

 
 

CPF Nacionalidade 

 
 

 
 

RG Órgão emissor RG UF de emissão 

 
 

 
 

 
 

Titulação Profissão 

 
 

 
 

Endereço Número Complemento 

 
 

 
 

 
 

Bairro CEP 

 
 

 
 

Município UF 

 
 

 
 

E-mail Telefone Celular 

 
 

 
 

 
 

   

02. Identificação do projeto 

Categoria do Projeto 

Informar a categoria que irá participar de acordo com a faixa de financiamento escolhida. 

 

 

Título do projeto 

 

 

Finalidade 

Descrever que finalidade pública a execução do projeto pretende alcançar. 



 

 

 

 

 

Website do projeto 

Informar, se houver. 

 

Palavras-chave 

 

Área do conhecimento 

Informe o quarto (último) nível da área do conhecimento do projeto. 

 

Setor CNAE 

Informe um setor CNAE (Classificação Nacional de Atividade Economia) para localizar o 

setor econômico do projeto. 

 

Principal município da realização da pesquisa 

Informar o município e a região onde a pesquisa será realizada. 

 

Público alvo 

Selecionar o público-alvo que será beneficiado pelo projeto e detalhar de que forma serão 

beneficiados pela proposta. 

Comunidade de CTI - Cientistas, pesquisadores 

Comunidade de CTI - Equipes de pesquisa científica (não cadastradas, informais) 

Comunidade de CTI - Equipes de desenvolvimento tecnológico e inovação 

Comunidade de CTI - Professores 

Comunidade de CTI - Alunos da graduação 

Comunidade de CTI - Pós-graduandos (mestrado/doutorado) 

Comunidade de CTI - Gestores de universidades e outras instituições de CTI 



 

 

Redes de Pesquisa - Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq 

Redes de Pesquisa - Redes de pesquisa (vários grupos de diversas instituições) 

Redes de Pesquisa - Grupos de pesquisa interdisciplinar (cadastrados no CNPq) 

Redes de Pesquisa - Redes de pesquisa interdisciplinar 

Redes de Pesquisa - Grupos de pesquisa em cooperação internacional 

Redes de Pesquisa - Redes de pesquisa em cooperação internacional 

Instituições de CTI - Universidade 

Instituições de CTI - Centro Universitário, Faculdade 

Instituições de CTI - Instituto de pesquisa, Núcleo de Estudos e Pesquisa 

Instituições de CTI - Empresas de Pesquisa (Embrapa, Epagri, por ex.) 

Instituições de CTI - Incubadoras e Parques Tecnológicos 

Instituições de CTI - Núcleos de Inovação Tecnológica 

Segmentos Sociais - Estudantes 

Segmentos Sociais - Professores 

Comunidade de CTI - Acadêmicos em Iniciação Científica 

Instituições de Ciência Tecnologia e Inovação (ICTIs) 

Profissionais não Acadêmicos 

Líderes de grupos de pesquisa certificados pela PROPPG 

Empreendedores 

Agentes públicos 

Pesquisador (pessoa física) 



 

 

Instituição de pesquisa (pessoa jurídica sem fins econômicos) 

Grupos de pesquisa em atividade e certificados pela IES 

 

03. Descrição do projeto 

Resumo do projeto 

Este campo poderá ser publicado no site da FAPESC a qualquer tempo após aprovação do 

projeto, com vistas a informar à sociedade em geral sobre as características do projeto. O 

texto deve ser elaborado com cuidado, ter caráter informativo sem revelar, no entanto, 

dados considerados confidenciais ou estratégicos. O texto é de exclusiva responsabilidade 

do proponente, devendo apresentar os principais tópicos do projeto de forma resumida: 

objeto da pesquisa, como e quando será executada, porquê realizá-la, citar parceiros, para 

quem será realizada e resultados impactos esperados. 

 

 

 

Descrição problemática 

Descrever a problematização do tema central da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Justificativa 

Descrever a importância da pesquisa a ser desenvolvida (por que fazê-la?), indicando as 

suas contribuições tanto para o desenvolvimento da CTI quanto para sociedade. 

Correlacionar o projeto a um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

(ODS/ONU). 

 

 

Aplicabilidade dos resultados e potenciais impactos 

Informar o potencial de geração dos benefícios sócio econômicos e ambientais e os 

impactos decorrentes da aplicação prática dos resultados. 



 

 

 

 

Objetivo geral 

Definir de forma clara e concisa o que se pretende com a pesquisa. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 

 

Estado da arte  

Informar o estágio de desenvolvimento do tema do projeto e como vem sendo tratado na 

literatura. 

 

 

 

 

Metodologia  

Descrever os métodos e os procedimentos que serão adotados para o alcance dos 

objetivos propostos e metas propostas. 

 

 

 

 

Referências bibliográficas : 

Listar as referências bibliográficas utilizadas para embasar a elaboração do projeto. 

 

 

 

 

04. Etapas e metas 



 

 

Inserir quantas etapas forem necessárias para o desenvolvimento do projeto dentro do 

prazo permitido no Edital da Chamada Pública (seguir o modelo abaixo). 

 

Cronograma projeto 

Etapa 1 Início (mês e ano) 

 

Fim (mês e ano) 

 

Titulo 

 

Descrição 

 

 

Metas da etapa 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 

05. Resultados esperados 

Informar os resultados esperados da execução da pesquisa abaixo descriminado, sendo 

obrigatoriamente um resultado principal, considerando que isso servirá para 

acompanhamento e avaliações futuras do projeto. Todo material de divulgação dos 

resultados deverá mencionar o apoio da FAPESC. 

Como resultados esperados, considerar-se-á as seguintes categorias: 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); Produção Bibliográfica; Livros; 

Apresentação de Trabalho; Capítulos de livros; Artigos completos publicados em periódicos 

(Internacional); 

Produção técnica; Produto; Processo; Trabalhos técnicos; Editoração; Outra produção 

técnica; Relatório de pesquisa; Divulgação/difusão de produção técnica e científica; 

Trabalhos apresentados em eventos nacionais; Trabalhos apresentados em eventos 

internacionais; Reportagens/notícias em meios de comunicação de grande circulação; 

Palestras e entrevistas; 



 

 

Formação; Orientações e teses concluídas; Orientações e teses em andamento; 

Orientações e dissertações em andamento; Orientações e dissertações concluídas; 

Processos e produtos, Proteção intelectual: patentes, registros, cultivares; Geração de 

novos projetos. 

Principal 

Resultado Quantidade 

  

Resultados esperados Selecionar resultados esperados da execução da pesquisa e 

obrigatoriamente um resultado principal, considerando que isso servirá para 

acompanhamento e avaliações futuras do projeto. Todo material de divulgação dos 

resultados deverá mencionar o apoio da FAPESC. 

 

Produção bibliográfica 

Artigos publicados em periódicos e revistas científicas nacionais 

Artigos publicados em periódicos e revistas científicas internacionais 

Trabalhos publicados em eventos nacionais 

Trabalhos publicados em eventos internacionais 

Livro(s)  

Capítulo(s) de livro(s) 

Fomento institucional 

Aquisição de equipamento 

Construção de laboratório 

Laboratórios atendidos com melhoria da infra-estrutura 

Criação/apoio a redes de pesquisa 

Processos e produtos 

Novos processos 

Processos melhorados 

Proteção intelectual: patentes, registros, cultivares 



 

 

Criação de serviços logísticos ou softwares de gestão 

Nova tecnologia 

Tecnologia melhorada 

Novos produtos 

Produtos melhorados 

Transferência de tecnologia 

Geração de novos projetos 

Grupos de pesquisa 

Criação de grupos de pesquisa 

Consolidação de grupos de pesquisa 

Apoio a grupos de pesquisa consolidados 

Redes de pesquisa 

Criação de redes de pesquisa 

Consolidação de redes de pesquisa 

Apoio a redes de pesquisa consolidadas 

Divulgação/difusão de produção técnica e científica 

Publicação de livros  

Publicação de cartilhas 

Publicação de revistas 

Publicação de informativos 

Trabalhos apresentados em eventos nacionais 

Trabalhos apresentados em eventos internacionais 

Reportagens/notícias em meios de comunicação de grande circulação 

Palestras e entrevistas 

Rede Catarinense de Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs 



 

 

Produção Bibliográfica 

Artigos completos publicados em periódicos (Nacional) 

Artigos aceitos para publicação 

Livros 

Texto em jornal ou revista 

Trabalhos publicados em anais de eventos 

Apresentação de Trabalho 

Outra produção bibliográfica 

Capítulos de livros  

Artigos completos publicados em periódicos (Internacional) 

Nº de equipamentos e/ou materiais permanentes comprados e instalados no 

laboratório da IES Proponente 

Nº de produções científicas resultantes dos equipamentos e/ou materiais 

permanentes adquiridos 

Nº Grupo de pesquisas da IES Proponente e outras parceiras que usufruíram dos 

equipamentos e/ou materiais permanentes adquiridos 

Nº Laboratórios da IES Proponente e outras parceiras que usufruíram dos 

equipamentos e/ou materiais permanentes adquiridos 

Nº de pesquisadores docentes, discentes e pesquisadores da IES Proponente e 

outras parceiras que usufruíram dos equipamentos e/ou materiais permanentes 

adquiridos 

Produção técnica 

Nova metodologia 

Material didático ou instrucional 

Processos 

Trabalhos técnicos 

Curso de curta duração ministrado 



 

 

Desenvolvimento de material didático ou institucional 

Relatório de pesquisa 

Outra produção técnica 

Inserção social 

Fixação de pesquisadores 

Diminuição da desigualdade regional 

Melhoria na qualidade de vida 

Melhorias na educação 

Criação de novas fontes de renda 

Empregos 

Geração de novos Empregos 

Fixação de pesquisadores no setor privado 

Impacto social 

Ambientes empreendedores inovadores 

Criação de novas incubadoras 

Melhoria de incubadoras existentes 

Resultados econômicos e financeiros 

Geração de renda 

Aumento do total de empreendedores 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Outros resultados 

Resultado Quantidade 

  

  

  



 

 

07. Equipe do projeto 

Coordenador 

Nome: 

 
 

CPF: 

 

Email: 

 
 

Instituição de vínculo com CNPJ: 

  
 

Nível formação: 

 
 

Função no projeto: 

 
 

Dedicará ___h mensais ao projeto durante ___ meses. 

Atividades desempenhadas: 

 

 

 
 

Endereço: 

 
 

CEP: 

 
 

Telefone: 

 

Celular: 

 
 

 

Equipe 

Neste campo deverão ser inseridos os dados dos membros da equipe (seguir modelo 

abaixo em todos os membros da equipe). 

 

Nome: 

 
 



 

 

CPF: 

 

Email: 

 
 

Instituição de vínculo com CNPJ: 

  
 

Nível formação: 

 
 

Função no projeto: 

 
 

Dedicará ___h mensais ao projeto durante ___ meses. 

Atividades desempenhadas: 

 

 
 

 

08. Despesas do projeto 

Despesa 
FAPESC 

 (em R$) 

Contrapartida 

 (em R$) 

Total 

 (em R$) 

Corrente (descrever 

abaixo os itens da despesa 

e seus valores 

correspondentes) 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

    

    

    

    

    

Capital (descrever abaixo 

os itens da despesa e seus 

valores correspondentes) 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

    

    

    



 

 

    

Total de despesas do 

projeto 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

Despesas solicitadas 

Descrever os itens acima mencionados seguindo o modelo abaixo 

Despesa 1: 

 
 

 

Categoria: 

 

Qtde.: 

 
 

Valor unitário: 

R$ 
 

Total: 

R$ 
 

Fonte do recurso: 

 
 

Justificativa: 

 
 

 

Despesa 2: 

 
 

 

Categoria: 

 

Qtde.: 

 
 

Valor unitário: 

R$ 
 

Total: 

R$ 
 

Fonte do recurso: 

 
 

Justificativa: 

 
 

 

 


