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Edital nº. 04 de 17 de maio de 2022.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE
PARCERIAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS CAMAÇARI

ANEXO I PROPOSTA DE
PARCERIA

Razão Social: Hub de Inovacao Aberta LTDA

Nome fantasia: Não possui

CNPJ: 46.364.453/0001-06

Telefone de contato:

(71) 99611-4396

E-mail para contato:

comercial@hubdeinova

cao.com

Endereço completo: Loteamento quintas do cast. da torre et 2, S/N, quadra 36 lote11,

48.280-000, Açu da Torre, Mata de São João/ Bahia.

RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

Nome completo: Rafael Câmara Menha

CPF: 029.206.755-08

RG: 11419493

Órgão emissor do RG: SSP

Estado do órgão emissor do RG: BA

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PARCERIA



A Câmara Inovação Aberta tem como proposta de valor a aproximação com variados 

segmentos, desde a instituição privada à governamentais. Desta forma, a empresa alcança 

resultados maiores e consegue impactar diversas esferas da sociedade. A Câmara de 

Inovação Aberta atuou no desenvolvimento tecnológico de mais de 5 projetos, cada um com 

duração média de 4 meses. E atua no gerenciamento geral de mais de 15 startups em 

construção.

Para alcance dos resultados, utiliza metodologias ágeis para ministrar treinamentos e 

consultorias. O processo de atuação funciona do seguinte modo:

Primeiro a equipe da Câmara IA realiza uma reunião de alinhamento para identificar o 

que precisa ser feito e apresenta a metodologia utilizada. Por serem longas, as consultorias 

são trabalhadas seguindo a metodologia scrum, desta forma as atividades e responsáveis 

definidos de forma estratégica para atingir o objetivo traçado. Executando a metodologia é 

possível estruturar processos e auxiliar a equipe gestora a executá-los. Além do 

gerenciamento, a Câmara auxilia a captação de capital por meio de editais públicos e 

investidores.

A aplicação da metodologia possibilita os seguinte resultados: 1) desenvolvimento de 

produto tecnológico, a criação de uma plataforma ou aplicativo é viável para otimizar o tempo 

da realização dos processos; e 2) capacitação do empreendedor e equipe, o objetivo do 

serviço não é apenas entregar um documento pronto, mas ensina a equipe a gerenciar os 

processos sem  a necessidade da Câmara de Inovação Aberta.

Os institutos buscam inovar constantemente, por esse motivo a proposta é contribuir 

com o desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas e inovadoras. A Câmara 

de Inovação Aberta pretende fornecer equipe adequada às necessidades do IFBA, 

treinamento na área de inovação, design digital, inteligência artificial, empreendedorismo, 

design thinking e metodologias ágeis. Constatada a sinergia entre áreas de interesse e 

atuação entre o IFBA e Câmara de Inovação Aberta é proposto um plano de trabalho que 

envolva a capacitação de alunos do IFBA para aproximação com projetos da Câmara 

de Inovação através das seguintes atividades:

-Cursos de extensão e/ou treinamento.

-Pesquisa aplicada e/ou desenvolvimento de produto/software na área de gestão,

tecnologia, melhoria de processos organizacionais.

-Por em prática e/ou comercializar soluções desenvolvidas pelo IFBA que, inclusive,

poderão ser ajustadas para mercado, em conjunto.

Estágio - Contratação ou indicação: Este acordo tem por objetivo o estabelecimento

objetivo o estabelecimento de cooperação recíproca entre as partes, dispondo sobre o

estágio de estudantes, com a obrigatoriedade curricular que venha a complementar o

processo de ensino e aprendizagem



Duração da parceria (máx. 5 anos): 5

Declaro ter conhecimento do EDITAL Nº 04/2022 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE

FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE PARCERIAS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS CAMAÇARI, bem como

declaro a veracidade das informações submetidas neste formulário. Declaro ciência que,

para formalização de eventual instrumento jurídico com o IFBA Campus Camaçari, a

proposta deve atender aos objetivos do Edital e as empresas proponentes devem ser

idôneas e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, bem como documentos que

comprovem sua habilitação jurídica, os quais serão verificados durante a elaboração e no

momento da assinatura do respectivo instrumento.

Salvador,   07   de    novembro   de 2022

_______________________________

Assinatura e Carimbo com CNPJ

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do
Campus Camaçari, em 17/05/2022, às 12:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&

id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2328002 e o código CRC

1524A161.
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