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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Chamada Nº 03/2021/PRPGI/IFBA de 01 de Abril de 2021.
A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - PRPGI torna pública a
presente chamada interna e convida a comunidade acadêmica para INSCRIÇÃO NO CURSO DE
CAPACITAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA TURMA 02,
oferecida aos alunos de nivel médio e superior que desejarem participar do edital de seleção de ideias
inovadoras para hospedagem no Hotel de Projetos Tecnológicos do IFBA, na forma e nas condições a
seguir:
Art. 1º. O Curso de Capacitação em Empreendedorimos e Inovação Tecnológica está previsto no
Regulamento nº 21 de 25/07/2017 do Programa Hotel de Projetos Tecnológicos do IFBA, sendo prérequisito para participação na hospedagem de projetos inovadores no programa.
Art. 2º. O Hotel de Projetos é um programa de pré-incubação com acesso à infraestrutura física e a
serviços oferecidos pelo IFBA, visando apoiar o desenvolvimento de projetos empreendedores
desenvolvidos por alunos do IFBA, considerando a viabilidade técnica, econômica e mercadológica, bem
como a capacidade física de hospedagem dos projetos, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação (PRPGI) por meio do Departamento de Inovação (DINOV).
Art.3º. A capacitação em empreendedorismo e inovação tecnológica, oferecida aos alunos do IFBA,
tem como objetivos estimular o empreendedorismo de base tecnológica e a inovação entre os discentes,
possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades para participarem da seleção de projetos
tecnológicos em Edital de Hospedagem a ser posteriormente lançado em 2021.
Art. 4º. O capacitação terá a carga-horária de 40 horas e será oferecida na modalidade on-line pela
plataforma Google Classroom por meio do pacote Gsuite do IFBA, sendo 75% do curso na modalidade
síncrona e 25% na assíncrona e conforme as informações a seguir:
I - Para acesso a Sala de Aula virtual do Google Classrom, o aluno deverá ingressar exclusivamente com
seu login institucional do pacote Gsuite, conforme tutorial disponível no link
(https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/noticias-1/noticias/2020/pdf/TutorialacessoGsuiteAluno.pdf).
II - O curso ocorrerá ás quartas-feira das 18:00 as 21:00 e aos sábados das 09:00 as 12:00 no período de
10/04 a 22/05/2021.
III - O(a) aluno(a) que, por questões religiosas não possa assistir as aulas síncronas aos sábados, deverá
entrar em contato com o Departamento de Inovação pelo e-mail inovaifba@ifba.edu.br.
Art. 5º. A capacitação será composta pelos componentes curriculares, ementas e programação abaixo
Componente Curricular

Data

Empreendedorismo e Ideias
Inovadoras

10/04/21
09:00 as
12:00

Elaboração de Modelos de
Negócios

14/04/21
21:00

18:00 as

Prospecção Tecnológica

22/04/21*
21:00

18:00 as

Elaboração de Modelos de
Negócios

28/04/21
21:00

18:00 as

Professor(a)
Adriana Vieira dos Santos (Campus Lauro de
Freitas)
Fabrício Longuinhos Silva (Campus Ilhéus)
Celso Eduardo Brito

(Campus Eunápolis)

Fabrício Longuinhos Silva (Campus Ilhéus)
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05/05/21
21:00

18:00 as

Gestão de Projetos Tecnológicos

12/05/21
21:00

18:00 as

Captação de Recursos

15/05/21
12:00

09:00 as

Gestão de Projetos Tecnológicos

19/05/21
21:00

18:00 as

Técnicas de Apresentação

22/05/21
12:00

09:00 as

Apresentação dos Projetos

26/05/21
21:00

18:00 as

Celso Eduardo Brito

(Campus Eunápolis)

Celso Eduardo Brito

(Campus Eunápolis)

Humberto Leite Gomes
Santana)

(Campus Feira de

Celso Eduardo Brito

(Campus Eunápolis)

Wéltima Teixeira Cunha
Conquista)

(Campus Vitória da

Banca de Professores

*Excepcionalmente esse componente será ofertado no dia 22/04 (quinta-feira), em virtude do dia 21/04
(quarta-feira) ser feriado.
I – Empreendedorismo e Ideias Inovadoras: empreendedorismo e empreendedorismo de base tecnológica;
criatividade, invenção e inovação; ciclo inovacional; noções de propriedade intelectual e industrial. Carga
Horária: 4 horas-aula.
II – Gestão de Projetos Tecnológicos: Planejamento e projeto de produto; Gestão do processo de
desenvolvimento; Metodologias de desenvolvimento; Design Thinking aplicado a projeto de produto
tecnológico; Projeto informacional e projeto conceitual. Carga Horária: 8 horas-aula.
III – Prospecção Tecnológica: Importância da prospecção tecnológica; Patentes como fontes de
informação tecnológica; Bases de patentes; Classificações IPC e CPC; Status da Patente e Códigos INID;
Metodologia de prospecção usando Microsoft Excel; Apresentação de Caso. Carga Horária: 8 horas-aula.
IV – Captação de Recursos: Introdução ao capital de risco. Crowdfunding; Investidores Anjo; Venture
Capital; Private Equity; IPO´s: Initial Public Offering. Carga Horária: 4 horas-aula.
V – Elaboração de Modelos de Negócios: Plano de Marketing. Análise de mercado; Formulação
estratégica e planejamento de marketing. Modelo de Negócios: Identificação de oportunidades e definição
do problema; Padrões de modelo de negócios. Produto mínimo viável. Carga Horária: 8 horas-aula.
VI – Técnicas de Apresentação: O que é um pitch? Estruturação do pitch. Objetivos. Abordagem. O
pedido: o que pedir e a quem. Prática de apresentação. Carga Horária: 4 horas-aula.
Art. 6º. Podem se inscrever os alunos regularmente matriculados nos cursos de nível médio (subsequente
e integrado) e de nível superior (bacharelado, licenciatura e tecnológico) de quaisquer campi do IFBA.
Art. 7º. São oferecidas 100 (cem) vagas, sendo os candidatos selecionados por ordem de inscrição até o
preenchimento das vagas.
Art. 8º. As inscrições serão realizadas exclusivamente por Formulário de Inscrição eletrônico,
disponível na página da PRPGI, no período de 01/04/21 a 07/04/2021.
Art. 9º. No Formulário de Inscrição, o aluno deverá anexar o Comprovante de Matrícula em PDF.
Art. 10. A lista de candidatos inscritos, habilitados e homologados, será divulgada, exclusivamente, pelo
site https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2021, no dia 08/04/2021.
Art. 11. Havendo desistência, poderá ser convocado o candidato na ordem subsequente de classificação.
Art. 12. Os casos omissos não previstos nesta Chamada Interna serão resolvidos pelo Departamento de
Inovação, sendo a PRPGI a instância recursal.
Art. 13. Maiores informações podem ser fornecidas pelo e-mail: inovaifba@ifba.edu.br ou pelas
publicações nas páginas PRPGI – https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2021.
Salvador, 01 de Abril de 2021.
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Ivanildo A. dos Santos
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 01/04/2021, às 09:05, 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 1804082 e o código CRC AA9D72EC.
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