CURSO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
A importância de formar profissionais capacitados tanto para participar como para
liderar projetos junto ao setor produtivo, como também para a abertura de novas
empresas de base, como por exemplo, startups, é vital para a autonomia tecnológica e
científica do nosso país, para o aquecimento do mercado nacional e para promoção da
diversificação das exportações.
Para isso, o Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Canoinhas ofertará um
Curso Online de Empreendedorismo e Inovação que tem sido ministrado em
Universidades como USP, USP Ribeirão Preto e UNIFESP - Universidade Federal de São
Paulo, voltado a Educação Empreendedora e de Inovação. O foco deste curso é a mão na
massa. Durante o curso, será apresentado para os participantes o universo
empreendedor e da inovação, tornando-os fluentes em abordagens e metodologias atuais
como o design thinking e o business canvas, entre outras, que auxiliam o empreendedor a
estruturar seu projeto e um modelo de negócio.
Durante todo o curso os participantes recebem convidados que trabalham em
startups e empresas do mercado, que ministram aulas expositivas com introdução de
conceitos e apresentam estudos de caso. Participam também de uma atividade prática,
(na forma de jogo) gamificada, cujo objetivo é pensar e propor soluções para problemas
na área da saúde, educação, agronomia, segurança, entre outros.
O Curso Online Empreendedorismo e Inovação é uma atividade de difusão do
CENTD (Centro de Excelência em Novos Alvos Moleculares), que é fruto de uma parceria
do Instituto Butantan com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) e com a Farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK).

1) Da inscrição:
a) As inscrições serão realizadas pelo SIGAA (Sistema Integrado de
Atividades
Acadêmicas),
pelo
endereço:
https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/link/public/extensao/inscricoesOnline;

1.1 Dos critérios para inscrição e seleção dos(as) candidatos(as) às vagas:
O curso Empreendedorismo e inovação é voltado especialmente para
pessoas:
a) Preferencialmente com ensino superior completo ou concluintes do curso;
b) Preferencialmente da região do Planalto Norte catarinense;
c) Haverá reserva de vagas para servidores do IFSC Câmpus Canoinhas; 20
vagas;
Em caso de não preenchimento das vagas, abrem-se inscrições para:
a) Pessoas de outros níveis de ensino;
b) Pessoas de fora da região.
1.2 Período de Inscrições: 13/09/2021 a 22/09/2021.
1.3 No momento da inscrição, as pessoas que se candidatarem à vaga
deverão anexar comprovante do item 1.1.a), atestando que estão em fase
final ou são formadas em curso superior. Os documentos deverão ser
enviados em anexo, em arquivo único e formato digital, na janela de
inscrições do SIGAA.
Inscrições que não apresentarem documentação comprobatória de nível de
ensino poderão ser anuladas.

2) Da seleção:
A seleção de inscritos será realizada mediante análise documental, avaliando
os componentes do item 1.1.
A classificação dos candidatos será feita privilegiando:
a) A ordem de inscrição;
b) Pessoas com ensino superior completo ou concluintes do curso, mediante
apresentação do comprovante;
c) Pessoas da região do Planalto Norte catarinense;
d) Em caso de empate, será privilegiada a inscrição da pessoa com maior idade.

3) Importante:
O curso será ministrado com encontros on-line, em Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, no período de 29/09/2021 a 17/11/2021, às 19 horas.
O curso tem carga horária de 32 horas. Segue a programação dos
encontros:
Encontros:

Datas (quartas-feiras)

Conteúdo

1ª Semana

29/09

2º Semana

06/10

Inovação e Fontes de
Financiamento

3º Semana

13/10

Propriedade Intelectual e
Lei da Inovação

4º Semana

20/10

Estratégia Regulatória - Da
Ideia ao Mercado

5º Semana

27/10

Design Thinking

6º Semana

03/11

Business Canvas

7º Semana

10/11

Pitch

8º Semana

17/11

Pitch Day

Abertura

III – Cronograma:
Período de inscrições, via SIGAA do IFSC
https://sigaa.ifsc.edu.br/sigaa/link/public/extensao/inscrico
esOnline

13/09/2021 a 22/09/2021

Conversa com os coordenadores de curso, via Youtube do 15/09/2021, às 19h
IFSC Câmpus Canoinhas:
https://www.youtube.com/channel/UCnBiMxAy-Ce_MzKG
QGe1XrQ

Data limite para divulgação dos inscritos

24/09/2021

Período do curso

29/09/2021 a 17/11/2021

Chamamento para vagas remanescentes

29/09/2021 a 03/10/2021

Para esclarecimento sobre dúvidas, seguem os contatos:
Prof. Jefferson Treml
jefferson.treml@ifsc.edu.br

