Curso Gestor de Incubadoras - 2016
REGULAMENTO
1. OBJETIVO:
O UniAnprotec é o programa educacional desenvolvido pela Anprotec, em parceria com o Sebrae,
destinado a gestores de incubadoras de empresas e parques tecnológicos, gestores públicos e
empreendedores.
O curso de gestor de incubadoras aborda aspectos que permitem ampliar e aprofundar o
conhecimento do gestor para atuar como um transformador do ecossistema de inovação,
podendo contribuir para a melhoria do modelo de incubação e apoio ao crescimento de novos
negócios.
2. DATA E LOCAL:
O curso compreende três módulos com aulas e atividades presenciais e a distância. As aulas
presenciais serão realizadas nas seguintes datas e locais:
04 a 06 de julho de 2016 - Rio de Janeiro (RJ)
01 a 03 de agosto de 2016 - Recife (PE)
07 a 09 de novembro de 2016 – Porto Alegre (RS)
* A realização do curso está condicionada à formação de um número mínimo de 20 participantes.

3. PROGRAMA DO CURSO:
O curso tem carga horária de 108 horas, que compreendem os três módulos, distribuídas em aulas
e atividades presenciais e a distância. Ao final do programa, os participantes devem apresentar um
trabalho final de conclusão de curso (TCC). O conteúdo dos módulos está assim sistematizado:
1

Módulo 1
O processo empreendedor: perfil, características, atitude e comportamento empreendedor;
técnicas de autoconhecimento, desenvolvimento da criatividade, cooperação, competição e
confiança; identificação de oportunidades empreendedoras; criatividade e inovação; definição de
problemas; convergência e divergência de ideias; validação de soluções; plano de
desenvolvimento pessoal.
Módulo 2
A incubadora de empresas e o ecossistema de inovação: ecossistemas de inovação; mudança de
paradigma na incubação de empresas; indicadores de impacto socioeconômico da operação de
mecanismos de geração de empreendimentos inovadores; processos críticos de mecanismos de
empreendimentos inovadores; modelagem de uma incubadora de sucesso; atratividade da
incubadora de empresas; desenvolvimento rápido de empreendimentos inovadores; portfólio de
serviços para incubadoras de empresas; inovação em modelo de negócios para incubadoras de
empresas.
Módulo 3
Gestor de territórios inovadores: estratégias colaborativas e formação de redes; responsabilidade
social e governança corporativa; territórios humanos e inteligentes; aspectos jurídicos, foco na
realidade dos mecanismos de geração de empreendimentos inovadores e empresas nascentes e
consolidadas; ferramentas de marketing e vendas, place branding.
4. QUEM PODE PARTICIPAR:
Gestores (diretor/coordenador/gerente) de incubadoras de empresas associadas à Anprotec e em
dia com a anuidade, e que tenham pelo menos um ano de experiência no cargo.
5. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO
A Anprotec concederá certificado aos participantes que tenham 80% de participação em cada aula
presencial e a distância, cumprido as atividades propostas e entregue o trabalho final, atingindo
média igual ou superior a 8 (oito) nas avaliações realizadas.
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6. VALOR DO INVESTIMENTO:
- R$ 2.700,00
O valor poderá ser pago em três parcelas de R$ 900,00, sendo a primeira no ato da inscrição e as
demais em até 10 dias antes da realização dos módulos 2 e 3, respectivamente.

7. PRAZO PARA INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de junho, por meio do envio de formulário específico
ao e-mail: atendimento@anprotec.org.br.
***
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