
  

 
 

Porto Alegre, 26/03/2021. 

 

Oportunidade 38/2021 – Implementação de Protocolos 

 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 

Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Não aplicável 

Tema: Protocolos Covid-19 

Objetivo:  

Orientar os empresários sobre a implementação dos protocolos da COVID-19 de acordo com 
os decretos municipais e estaduais com o foco no apoio e orientação para adequação dos seus 
espaços físicos e processos, visando atender todos os protocolos relacionados a contenção da 
disseminação do coronavírus e promovendo a retomada segura dos negócios por segmento 
econômico.  
 
Público-alvo: Micro e pequenas empresas que estejam buscando promover o atendimento seguro, 

adequando-se aos protocolos da Covid-19. 

Conteúdo sugerido para a oficina: 

• Contexto em âmbito Regional, Estadual e Federal do segmento 

• Impacto no segmento 

• Decretos municipais e estadual referente ao segmento. 

• Check-list de protocolos para o segmento 

• Orientações para a consultoria 

Conteúdo sugerido para a oficina: 

• Retomada do check-list de acordo com a empresa 

• Plano de ação de implementação 

• Acompanhamento da implementação 

 

 



  

 
 

Metodologia sugerida: Workshop + Consultoria  

Formato: Online 

Carga horária estimada:  Workshop online de 2h + consultoria online de 2h (2 encontros de 1h). 

Prazo de cadastramento e envio dos materiais: 05/04/2021. 

Os materiais devem ser encaminhados para o e-mail rubiad@sebraers.com.br.  

Segmento a ser utilizado como referência: Turismo 

Critérios analisados: 

• Eliminatórios 

o Empresa habilitada no Edital de Cadastramento e Credenciamento SEBRAE/RS Nº 

02/2016, versão 04, de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria e 

Consultoria com Produtos de sua Propriedade Intelectual 

o Autor ser apto em instrutoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

o Encaminhar os materiais no prazo 

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo 

o Conteúdo programático 

o Identidade visual 

 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 
Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso 
Banco de Soluções de propriedade intelectual. 
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