
Chamamento  Público
Jornada de formação para agentes de fortalecimento dos

Ecossistemas de Inovação Social nas regiões catarinenses

1. SOBRE O CHAMAMENTO

1.1 Este chamamento visa proporcionar gratuidade para participar no curso de extensão

“Jornada de formação para agentes de fortalecimento dos Ecossistemas de Inovação

Social (EIS) nas regiões catarinenses”, que tem por objetivo promover a inovação social e

favorecer a inserção comunitária dos Centros de Inovação de Santa (CIs).

1.2 O curso será promovido por meio de um processo de aprendizagem coletiva e

colaborativa que alia formação e apoio às equipes dos CIs para que elas possam

reconhecer as redes de EIS na qual estão inseridas e, ao mesmo tempo, promover projetos

para promoção da inovação social nas cidades e territórios em que atuam, em resposta às

demandas locais e em parceria com os atores dos EIS.

1.3 O curso é uma das ações do projeto Inovação Social na Rede Catarinense de Centros

de Inovação proposto pelo Observatório de Inovação Social de Florianópolis (OBISF), do

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública (NISP), do Centro

de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG), da Universidade do Estado de

Santa Catarina (UDES), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sustentável (SDE) do estado de Santa Catarina. O projeto é financiado pela Fundação de

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e pela UDESC, por

meio do Edital FAPESC 01/2021, referente ao Programa de Apoio à Pesquisa Aplicada em

Ciência, Tecnologia e Inovação da UDESC.

1.4 O curso será gerido e executado em conjunto pelas equipes do OBISF e da SDE, que

terão as seguintes responsabilidades:

São responsabilidades da equipe do OBISF:

● O planejamento didático-pedagógico e definição do cronograma do curso, em

diálogo com a equipe da SDE, de modo atingir os objetivos propostos;

Iniciativa: Apoio:



● A coordenação pedagógica do curso, primando pela sua qualidade e excelência;

● A elaboração e disponibilização dos materiais didáticos;

● A identificação, seleção e interlocução com os formadores e tutores;

● A realização dos encontros de formação síncronos, de oficinas e demais

atividades definidas na Jornada Formativa;

● A divulgação do curso e suas atividades junto à UDESC e outros parceiros;

● Acompanhamento das equipes dos CIs durante o percurso formativo e na

elaboração dos projetos, por meio de tutores;

● A certificação dos participantes, de acordo com as normas da extensão da

UDESC.

São responsabilidades da equipe da SDE:

● A ampla difusão do curso junto aos CIs, de modo a garantir ampla participação,

envolvendo pelo menos dois participantes de cada CI;

● O acompanhamento da frequência, da participação e do engajamento dos

participantes, garantido as condições para o excelente aproveitamento do curso e

realização de suas atividades e também a indicação de reposição do participante,

caso necessário;

● Realização, junto com a equipe do OBISF, dos encontros de formação síncronos, de

oficinas e demais atividades definidas na Jornada Formativa;

● Participação em todas as atividades síncronas e presenciais promovidas na Jornada

Formativa, por meio da sua equipe;

● Realização de reuniões frequentes de acompanhamento com equipe do OBISF para

tratar de aspectos pedagógicos e andamento do curso;

● Divulgação do curso e suas atividades junto a rede catarinense de inovação, a SDE, o

governo do estado e outros parceiros.

1.5 Será proporcionada gratuidade para participar no curso de extensão a 30 representantes

dos 15 (quinze) Centros de Inovação (CIs), os quais poderão inscrever 02 (dois) membros

de sua equipe ou indicados no curso.

2. SOBRE O PERCURSO FORMATIVO

2.1 A JORNADA
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A “Jornada de formação para agentes de fortalecimento dos Ecossistemas de Inovação Social

nas regiões catarinenses” tem como objetivo promover a formação, a sensibilização e

engajamento das equipes dos CIs em relação à inovação social, capacitando-os para

reconhecer e fortalecer os Ecossistemas de Inovação Social nas regiões em que atuam.

A Jornada será online e terá a duração de 36 horas síncronas de formação organizadas em

encontros distribuídos em módulos conforme definido no item 2.3, a seguir.

2.2 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final da formação, os participantes irão possuir conhecimentos e habilidades para:

(i) reconhecer e cartografar as redes que formam os ecossistemas de inovação social

nas regiões em que atuam;

(ii) promover parcerias e articulações com os atores que atuam nesses ecossistemas;

(iii) experimentar a inovação social, por meio da elaboração de projetos que

respondam aos problemas socioambientais locais, com vistas ao desenvolvimento

sustentável nas suas cidades e regiões;

(iv) ampliar, qualificar e fortalecer sua atuação junto aos ecossistemas de inovação

social das regiões em que atuam;

(v) comunicar sua atuação para sensibilizar e engajar pessoas com o CIs e com a

inovação social;

(vi) interagir com outros participantes de outros CIs e propor ações que possam

fortalecer o ecossistema de CTI do estado, o equilíbrio regional, o desenvolvimento

econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos catarinenses.

Quanto aos CIs espera-se que essa formação promova:

(i) formação e sensibilização das equipes dos CIs sobre a questão da inovação

social e sua importância para promoção do desenvolvimento sustentável das

cidades e regiões em que se situam;

(ii) reforço da integração nas e entre as equipes CIs e dessas com as redes dos EIS

em que atuam;

(iii) dinamização dos CIs em cada uma das cidades e regiões;
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(iv) engajamento de diversos atores e setores em torno dos CIs, estimulando novos

projetos, mobilizações de recursos financeiros, materiais, humanos e simbólicos; e

(v) estímulo para criação de soluções inovadoras para os problemas socioambientais

locais, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a

Agenda 2030 da ONU.

2.3 EMENTA E CRONOGRAMA

Módulo 1 – A importância da inserção comunitária dos CIs/Da inovação à inovação

social

Da inovação à inovação social, entendendo a trajetória desses debates no campo científico e

da prática. Particularidades e condições para promoção da inovação social. A função

comunidade nos CIs. Inovação social e inserção comunitária dos CIs.

Período: de 24/02 a 10/03 de 2022
Total de encontros: 2
Total de horas: 4h

Módulo 2 –  Da inovação social aos Ecossistemas de Inovação Social

A inovação social como uma ação pública situada em rede. A importância dos Ecossistemas

de Inovação Social (EIS) e suas características. Entendendo os EIS, suas escalas, dimensões

e categorias de análise (a oferta, a demanda, a governança e os efeitos).

Período: de 24/03 a 05/05 de 2022
Total de encontros: 3 e 2 pílulas de inspiração.
Total de horas: 9h

Módulo 3 – Reconhecendo os EIS por meio da cartografia de arenas públicas

A cartografia dos EIS: método, cuidados e desafios. Aprendendo a mapear o EIS:

identificando os problemas públicos, as arenas, os atores de suporte, as iniciativas de

inovação social e suas interações. Analisando a rede, as interações e transações. Um olhar

sobre as arenas públicas e sua composição.

Período: de 12/05 a 26/05 de 2022
Total de encontros: 2
Total de horas: 4h
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Módulo 4 – Construindo e validando uma metodologia e instrumentos para a

cartografia dos EIS nas regiões catarinenses

Construindo instrumentos para mapeamento das arenas públicas em cada região.

Mapeamento dos problemas socioambientais. Mapeamento das iniciativas de inovação social.

Mapeamento dos atores de suporte.

Período: de 02/06 a 30/06 de 2022
Total de encontros: 3
Total de horas: 6h

Módulo 5 – Realizando a cartografia e analisando os dados

Realização de trabalho de campo em cada uma das regiões dos CIs. Sistematização dos

dados e análise. Inserção dos dados na plataforma do projeto. Testagem. Definição de áreas,

problemas e situações problemáticas mais urgentes e prioritárias para atuação.

Período: de 30/06 a 06/10 de 2022
Total de encontros: 2 e 1 pílula de inspiração
Total de horas: 8h

Módulo 6 – Elaboração dos projetos, apresentação e validação

Exercitando a inovação social. Diagnóstico e definição da situação problemática a ser

transformada. Identificação de interessados. Definição de objetivos. Programação.

Resultados. Orçamento. Elaboração, com apoio de tutores, de pelo menos um projeto de

inovação social por CI. Apresentação e validação de projetos.

Período: de 20/10 a 30/11
Total de encontros: 2
Total de horas: 5h

2.4 METODOLOGIA

A Jornada tem como foco a experimentação da inovação social. Para tanto, será

desenvolvida a partir de uma metodologia que privilegia processos de “investigação pública” e

uma pesquisa colaborativa, aplicada e implicada com base no enfoque de pesquisa-ação. A

pesquisa ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual
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os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Isso significa a construção coletiva da

Jornada e o compartilhamento dos aprendizados obtidos entre as equipes da SDE, da

UDESC, dos CIS (e também dos EIS) envolvidos ao longo do percurso formativo.

Os encontros serão quinzenais síncronos, com atividades assíncronas para serem entregues

a partir de demanda dos facilitadores dos encontros e tutores. Os encontros síncronos serão

online pela plataforma Microsoft Teams das 14:30 às 16:30 às quintas-feiras conforme

cronograma a seguir:

2.5 PERÍODO E FREQUÊNCIA

Início da Jornada de Formação: 24.02.2022

Período: Fevereiro de 2022 à Novembro de 2022

Horas de formação: 36 horas

Número de encontros por mês: 2 à 3 (conforme cronograma item 2.5 deste chamamento)

Horário dos encontros: às quintas-feiras, de 14:30 às 16:30

Plataforma: Microsoft teams

2.7 CERTIFICADO E PREMIAÇÃO

2.7.1 Ao final da Jornada, será proporcionado aos participantes um Certificado de realização

de curso de extensão oferecido pela Udesc, totalizando as 36 horas de formação aos

participantes que obtiverem, ao menos, 75% de participação no curso e que realizarem as

atividades propostas durante a Jornada.

2.7.2 Além dos certificados individuais, as equipes dos CIs que cumprirem suas entregas com

excelência e tiverem frequência acima da média, receberão premiação de Centro de Inovação

comprometido com a inovação social, a qual será entregue ao final da formação pela SDE,

Fapesc e Udesc.

3. INSCRIÇÕES

3.1 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Para realizar as inscrições, os representantes dos CIs devem:
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● Ter uma perspectiva de permanecer nas equipes durante a realização do curso;

● Ter disponibilidade de participar em pelo menos 75% dos encontros síncronos;

● Desejável experiência com projetos sociais ou ambientais;

● Inscrever 2 (dois) participantes por CI de preferência um gestor (coordenador, líder,
gerente etc.) e um colaborador que atue diretamente junto ao ecossistema de
inovação e/ou inovação social;

● Preencher todas as informações solicitadas no formulário de inscrição;

● Enviar o formulário até a data  28 de janeiro de 2022;

● Cumprir os critérios e requisitos deste chamamento para efetivação da inscrição.

3.2 ENVIO DAS INSCRIÇÕES

Passo a passo para realização das inscrições:

1. Abrir o formulário de inscrição: https://forms.gle/rNzcYECYswXSHVst8

2.  Preencher todas as informações solicitadas até às 23h59min do dia 28.01.2022

4. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

4.1 COMITÊ DE AVALIAÇÃO

As inscrições serão avaliadas por uma comissão formada pelas equipes do

OBISF/NISP/ESAG/UDESC e SDE com base nos critérios de avaliação e seleção.

4.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

● Disponibilidade dos dois participantes do CIs para comparecer aos encontros

síncronos e realizar as atividades propostas na Jornada;

● Comprometimento e interesse do CI em participar da Jornada;

● Perfil do participante e aderência à proposta da Jornada.
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4.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado final será divulgado no dia 10/02/2022 por meio do site da Rede de Centros de

Inovação. Será também enviado um e-mail a todos os inscritos e os selecionados também

serão contatados via telefone.

5. COMPROMISSO DOS CIs SELECIONADOS

Os participantes inscritos pelo CIs selecionados e beneficiados com a gratuidade para

participação do curso comprometem-se a participar de todos os encontros síncronos e

assíncronos e realizar todas as atividades necessárias para participação da Jornada, tendo

em vista que a gratuidade concedida provém de recursos públicos.

6. CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO

CHAMAMENTO

ETAPA DATA

Publicação do Chamamento 29.11.2021

Inscrições 30.11.2021 - 28.01.2022

Período de avaliação 29.01.2022-04.02.2022

Divulgação 07.02.2022

Período para recursos 08.02.2022

Análise dos Recursos 09.02.2022

Divulgação do Resultado Oficial 10.02.2022

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Dúvidas e informações a respeito deste chamamento serão atendidas pelo e-mail

centrosdeinovacao@sde.sc.gov.br .
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