
 

 

Pública 
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Oportunidade 07/2022 – Política de Inovação 

Edital: EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Prezados credenciados, 

Solicitamos proposta de solução que contemple as características abaixo: 

Escopo: Inovação 

Tema: Gestão da Inovação 

 
Objetivos:  
 

Desenvolvimento da Política de Inovação para micro e pequenas empresas. O objetivo é apoiar as MPEs que 

buscam essa solução na  construção da sua política de inovação. É neste documento, que estarão as regras do 

que é feito para uma empresa inovar, definida de acordo com cada realidade empresarial ou institucional de 

cada empresa atendida. 

Conteúdos sugeridos:  

Diretrizes gerais 
Estratégias de atuação 
Propriedade intelectual  
Diretrizes para parcerias 
Estímulo ao empreendedorismo  
Extensão tecnológica e prestação de serviços 
 

Público-alvo: empresas que desejam criar uma política de inovação em seus negócios. 

Formato: online e presencial 

Tipologia sugerida: Consultoria 

 

Prazo para cadastramento do produto: 20 de fevereiro de 2022. 

Gestora da oportunidade: Bruna Lourenço – brunaom@sebraers.com.br   

Para cadastrar o produto Clique Aqui 

Critérios analisados: 

Primeira etapa: cadastro até 20/02/2022 

• Eliminatórios 

mailto:brunaom@sebraers.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform


 

 

Pública 
o Empresa habilitada no EDITAL DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA COM PRODUTOS 

DE SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

o Empresa ser apta em consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

• Pontuados 

o Consistência da proposta do produto cadastrado no banco de produtos 

Segunda etapa: encaminhamento de materiais (será solicitado apenas aos que atenderem aos critérios da 

primeira etapa)   

• Eliminatório 

o Encaminhar proposta de solução e respectivo material no prazo  

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo do método 

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar o portal 

integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

