PROGRAMA EDUCACIONAL UNIANPROTEC - 2016
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES DA EDIÇÃO PILOTO DO CURSO
“GESTOR DE PARQUES TECNOLÓGICOS E AMBIENTES DE INOVAÇÃO”.
A Anprotec, em parceria com o Sebrae, convida os interessados em participar da
primeira edição do Curso de Gestor de Parques Tecnológicos e de Ambientes de
Inovação no âmbito do Programa Educacional da UniAnprotec, mediante as regras e
condições da presente Chamada.
1. OBJETIVO:
O Programa Educacional Anprotec abordará aspectos que permitam ampliar e
aprofundar o conhecimento do gestor visando o aprimoramento o desempenho dos
ecossistemas de inovação no território e nacionalmente.
2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
O curso foi desenvolvido para uma jornada de 80h, sendo 20h a distancia, e módulos
presenciais com jornada de 30h cada, a serem realizados em datas e locais distintos,
conforme indicação abaixo:
 Módulo I, no Rio de Janeiro (RJ), de 29 de agosto a 1 de setembro;
 Módulo II, em Recife (PE), de 21 a 24 de novembro.
Os locais e horários de realização, bem como sugestões de hospedagem e demais
informações operacionais, serão comunicados pela Anprotec.
3. REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE:
Associados à Anprotec:
Estão aptos à candidatura os gestores que atenderem aos seguintes requisitos:
a) Da instituição:
 Estar em dia com a anuidade.
 Estar de acordo e comprometer-se com os critérios, regras e exigências
desta Chamada.
 Fornecer ao participante a Declaração de Anuência, contendo a
concordância expressa com a participação do gestor da incubadora no
Programa.
 Enviar curriculum.
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Não associados à Anprotec:
b) Da instituição:
 Estar de acordo e comprometer-se com os critérios, regras e exigências
desta Chamada.
 Fornecer ao participante a Declaração de Anuência, contendo a
concordância expressa com a participação do gestor.
 Enviar curriculum.
c) Do candidato:
 Possuir habilidade na multiplicação de conhecimentos.
 Ter disponibilidade para arcar com todas as despesas para os locais das
capacitações (passagens, traslados, hospedagem, alimentação, entre
outras).
 Estar de acordo e comprometer-se com os critérios, regras e exigências
deste edital.
4. ANÁLISE E SELEÇÃO:
A seleção dos participantes será feita pela Anprotec e pelo Sebrae mediante a análise
do formulário de inscrição anexo e observância dos seguintes critérios:
a) Nível de consistência das informações fornecidas no formulário de inscrição.
b) Clara indicação de que a participação do candidato contribuirá para o
programa local/regional de inovação.
c) Na seleção final, dar-se-á prioridade à distribuição/representação regional.
d) Serão selecionados até 30 participantes, sendo apenas um por instituição, e
preferencialmente associado à Anprotec.

5. CONTRAPARTIDASEXIGIDAS DO PARTICIPANTE:
Os selecionados para participar do Programa deverão comprometer-se a participar de
todas as atividades previstas na programação do curso, ter pelo menos 75% de
presenças nos módulos presenciais e a distância, e entregar o TCC previsto na
avaliação do Curso.
O aluno deverá arcar com despesas de hospedagem e transporte.
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6. INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:
O prazo final para apresentação de candidaturas será encerrado às 23h59 do dia 8 de
agosto de 2016. Além do formulário de inscrição, os candidatos deverão enviar à
Anprotec cópia do Currículo e Carta de Anuência assinada pelo principal gestor da
instituição.
Cópias digitalizadas desses documentos devem ser enviadas por e-mail para os
endereços eletrônicos atendimento@anprotec.org.br, e os documentos originais
devem ser enviados, via correio, para:
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
SCN Quadra 01 - Bloco C - Salas 209 a 211. Edifício Brasília Trade Center
Brasília - Distrito Federal – CEP: 70.711-902.

7. VALOR DO INVESTIMENTO:
 Associado – R$ 1.500,00. Podendo ser pago em duas parcelas de R$
750,00, sendo a primeira no ato da inscrição e as demais em até 10 dias
antes da realização do II Módulo;
 Não Associado – R$ 3.000,00. Podendo ser pago em duas parcelas de R$
1.500,00, sendo a primeira no ato da inscrição e as demais em até 10
dias antes da realização do II Módulo;

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. Ao submeter a inscrição, o candidato concorda automaticamente com as regras e
condições do Programa Educacional, comprometendo-se com as obrigações,
responsabilidades e despesas inerentes a sua participação.
b. O resultado da seleção será comunicado, por e-mail, até o dia 10 de agosto de
2016.

Brasília, 18 de julho de 2016.
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