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Encontro Atividades C.H. Data Ministrante

Encontro 1: Panorama
inicial – O que o ambiente

a ser criado necessita
proporcionar?

-Integração entre os servidores
participantes;
-Relato dos participantes, sobre os
objetivos e estágios em que se
encontram os ambientes em seus
campi, inovação e empreendedorismo;
-O ecossistema de inovação;
-A jornada do empreendedor;
-Objetivos dos ambientes de inovação.

1h30 03/06/2022
Ana Caroline

Dzulinski

Encontro 2: Delineamento
inicial do ambiente de

inovação – O que é
necessário ser feito? Parte

1

-Entender a realidade que nos cerca/
influência;
-Delineamento preliminar do tipo de
ambiente, setor(es) prioritários e
propósito;
-Planejamento da interação com os
clientes/ usuários do ambiente;
-Diagrama de forças;
-Construção do canvas de proposta de
valor do ambiente de inovação;
-Construção do MVP e validação com
os clientes/
Usuários.

1h30 10/06/2022
Ana Caroline

Dzulinski

Encontro 3:
Pensar o ambiente de

inovação - O que podemos
fazer?

- Quem são os agentes locais possíveis
de contar com a participação (no
primeiro momento)?
- Revisão do canvas de proposta de
valor (o que os clientes/ usuários
querem versus o que é possível fazer);
- Delineamento do real tipo de
ambiente, setor(es) prioritários e
propósito inicial;
- Definição da entrega de valor – canvas
de proposta de
valor.

1h30 17/06/2022
Ana Caroline

Dzulinski

Encontro 4: Constituir o
ambiente de inovação -
Como será feito o que é

necessário fazer?

-Construção da prática de
sensibilização;
-Construção da prática de seleção;
-Construção da prática de
desenvolvimento do empreendimento
“incubado”;
-Construção do processo de graduação
e relacionamento com graduadas;
-Construção dos processos de
gerenciamento básico do ambiente de
inovação;

1h30 24/06/2022
Ana Caroline

Dzulinski



-Construção dos processos de
governança do ambiente
de inovação

Encontro 5:
Dos diferentes ambientes

– Como conectá-los?

- Movimento Maker;
- Movimento de pré-incubação e
incubação;
- Dos investimentos existentes visando
a promoção destes ambientes;
- Do venture capital ao apoio aos
negócios gerados nestes ambientes;

1h30 01/07/2022
Ana Caroline

Dzulinski

Encontro 6:
Começar organizado –

Uso da plataforma Starts
Portal Hub de Inovação

- Uso da plataforma de gestão de
ambientes de inovação;

1h30 15/07/2022
Elisandro
João de
Vargas

Encontro 7:
ProjeEx –

Projetos Exponenciais

- Transformar projetos de pesquisa/
extensão em
projetos exponenciais;

1h30 22/07/2022
Elisandro
João de
Vargas

Encontro 8:
Mão na massa

– Organização de
pré-incubação intercampi

- Análise do contexto local;
-Delineamento preliminar do setor(es)
prioritários e propósito (que pode ser
diferente em função de cada campi);
-Identificação dos agentes/ mentores
que podem contribuir com a ação;
-Proposta de valor a ser ofertada;
-Processo de sensibilização;
-Processo de seleção (refinamento da
proposta para construção e lançamento
de edital);
-Processo de desenvolvimento dos
selecionados (ações junto a estes
selecionados): Treinamento, mentoria,
lapidação das ideias, apresentação final
das ideias);
-Processo de graduação (próximos
passos/ passos futuros, seja dos
pré-incubados, seja do
desenvolvimento do ambiente de
inovação)

4h
Agosto
Data a
definir

Elisandro
João de
Vargas

Encontro 9:
Mão na massa

– Organização de
pré-incubação intercampi

- Apresentação Mão na massa
1h30

Agosto
Data a
definir

Elisandro
João de
Vargas


