
Desafio de Ideias para a redução das desigualdades



Onde as ideias vão ser utilizadas? 

Projetos de Pesquisa
Projetos de Extensão

Editais Fomento
Discente Protagonista

Ideias Inovadoras Sebrae



Exemplo de Edital

EDITAL Nº 17/2018/PROPPI/DAE

CHAMADA 2018.1  - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS QUE CONTEMPLEM A "PESQUISA COMO PRINCÍPIO 
EDUCATIVO"
O presente Edital tem por objetivo geral selecionar propostas para apoio 
financeiro a projetos que trabalhem a pesquisa como princípio educativo, 
apresentando preferencialmente, mas não de forma excludente, articulação 
com as Unidades Curriculares dos cursos dos câmpus do IFSC e que 
proponham a investigação, geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas em atendimento às demandas e peculiaridades da comunidade 
regional onde estão inseridos.



CRONOGRAMA
Lançamento do edital: 23 de abril de 2018. (4 semanas)
Data limite para envio das propostas: 18 de maio de 2018.
Divulgação do resultado parcial: 21 de junho de 2018.
Publicação do resultado final: 27 de junho de 2018
Período para a execução do Edital: 01 de agosto a 21 de dezembro de 2018.
Entrega do Relatório Final de Projeto: 31 de março de 2019.

7.4 Cada proponente deverá solicitar, obrigatoriamente, no mínimo, 2 
(duas) bolsas discentes, sendo 4 (quatro) o máximo a ser requerido. 

7.5 Será concedido, a cada discente vinculado ao projeto, bolsas a serem 
pagas em 5 parcelas mensais de R$ 250,00 cada.

Número mínimo de projetos a serem contemplados Câmpus Lages 7



Editais Pesquisa

intranet.ifsc.edu.br



Editais Extensão



Agências Fomentadoras, 

Incubadoras, 

Aceleradoras e 

Editais 



http://www.artemisia.org.br



http://www.anprotec.org.br/negociosdeimpacto/



Anjos do Brasil
A Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos com a missão de fomento ao investimento anjo e apoio ao 
empreendedorismo de inovação brasileiro.

Aproximação de Empreendedores e Investidores: Facilitam o encontro de investidores para empreendedores.

Construção de rede de investidores. Apoiam a formação de novos grupos em diferentes regiões do país, orientando, treinando e 
compartilhando sistemas de gestão, metodologias, melhores práticas e oportunidades para investimento. 

Políticas públicas. Contribuem para que a atividade de investimento anjo no país seja reconhecida e valorizada diante dos 
poderes públicos, diminuindo barreiras que incentivam a atividade.

Missões. Levamos Investidores anjo e parceiros para missões em países que se destacam no ecossistema de 
empreendedorismo, a fim de promover trocas, trazer novos conhecimentos e fazer imersão em novos ambientes e empresas de 
tecnologia.

Projetos. Recebemos projetos de empreendedores que são encaminhados para Investidores anjo e redes parceiras.

http://www.anjosdobrasil.net/submeter-projetos.html



Desafio Klabin



Startup Farm

http://startup.farm

http://startup.farm




https://www.startoutbrasil.com.br



https://www.inovativabrasil.com.br/divulgacao-inovativa-de-im
pacto-2018/



http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/edit
al-de-inovacao-para-industria/





https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/inovacao/iot/bndes-
projetos-piloto-internet-das-coisas



Como Começo?



1. O que devo escrever na minha proposta? Seja objetivo!
2. Quais são os erros mais comuns? Muitos empreendedores afirmam não 
ter concorrentes,TODO MUNDO tem concorrentes. 
3. Qual o problema que minha ideia vai resolver?
4. Qual a solução que eu ofereço?
5. Quem vai empreender junto comigo?
6. Qual minha proposta de valor?
7. Qual o estágio de maturidade da minha solução?
8. O que é Inovação? Radical e Incremental
9. Os fatos estão fora do escritório, dentro dele só existem opiniões! 
Validação da ideia
10. Faça! Todo mundo tem ideias boas, mas quem faz a diferença é quem 
realmente implementa! 





Minha Ideia
Descreva sua ideia o que ela vai 
fazer?

Qual é o objetivo?

Qual dor estou amenizando?



Para Quem? Quem vai ser beneficiado?

Onde vai ser aplicado?



O que eu 
preciso?

Recurso Humano - Pessoas e suas 
habilidades
Recursos Materiais - Máquinas e 
equipamentos

Recursos Tecnológicos - Conhecimento
Recursos Financeiros - 



Quem pode 
me ajudar?

Quem pode ser parceiro? 
Como podem me ajudar?

Pessoas
Instituições
Voluntários



Como vou conseguir o que preciso?

Onde consigo meus recursos?



Como vou saber se deu certo?

Qual vai ser a régua que vou usar?

Minhas metas (quantidade e tempo)


