
  

 
 

Porto Alegre, 02 de Abril de 2019. 
 

 
Oportunidade 28/2019 – Governança – Ecossistema de Inovação 

 

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

Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Liderança 

Tema: Governança – Ecossistema de Inovação 

Objetivo:  

Desenvolver comportamentos que impactam nas atitudes de liderança locais da região central do 

estado. Proporcionar ambiente de criação de grupo de representantes do município de Santa Maria 

interessados em fazer parte da governança do ecossistema de inovação municipal.  Levar os 

participantes ao engajamento e ao comprometimento na execução das ações, na aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos e no seu relacionamento com o grupo e com outros potenciais integrantes. 

Público-alvo: Lideranças empresariais, professores e representantes governamentais 

Carga horária estimada: 24h de capacitação e 9h de consultoria em grupo (3 encontros de 3h) 

Metodologia sugerida:  

A solução deve desenvolver e/ou potencializar competências de liderança aos participantes. 

Auxiliar na mudança na composição e continuidade do grupo, balizando a construção de soluções, 

com foco no atingimento das ações e objetivos e no relacionamento com potencias integrantes. Gerar 

motivação, através da abordagem de valores e potencialização de pontos fortes. Deve ter na sua 

composição atividades vivenciais, práticas desafiadoras que tratam de reação x emoção, 

experimentação, jogos empresarias, criatividade (simulações, artes cênicas, picth, momentos de 

insiths, etc) e momentos de participação de terceiros com bate-papo e apresentação de boas-

práticas. Deve proporcionar aos líderes, a conexão, a articulação e a gestão do desenvolvimento de 

ações para o ecossistema de inovação tendo como base o diagnóstico municipal de inovação. Deve 

proporcionar aos atores de desenvolvimento uma nova visão, quebra de paradigmas, a reflexão, a 

percepção e a preparação para enfrentar situações adversas sendo o protagonista de sua realidade 

para prosperar e se desenvolver. Deve ter previsto na metodologia conteúdos sobre governança, 

inovação, ecossistemas, startups, funções e subfunções do ecossistema, relacionamento, consenso 

e planejamento. Prever metodologia para os encontros de consultoria em grupo. 

Conhecimento exigido: comprovação via relato de experiência e registros de formação de grupo 

de governança para desenvolvimento local, regional ou territorial. 

Conhecimento desejável: experiência/formações em dinâmica de grupo, atividades vivenciais, 

jogos empresariais. 

 



  

 
 

Disponibilidade de atuação: ter disponibilidade para a execução do produto no mês de junho no 

município de Santa Maria. 

Tipologia sugerida: Curso + consultoria 

Prazo de cadastramento: 15 de abril de 2019. 

 

Demandante: Rúbia Marques Dornelles - Gerência de Soluções – SEBRAE/RS 

 
Observações finais:  

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. 

 

 


