
CHAMADA INTERNA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES DAS 

DISCIPLINAS DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA UFJF PARA 

PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE STARTUP UNIVERSITÁRIO – EDITAL 

001/2017  

 

1. A presente chamada tem o objetivo de selecionar, por meio de critérios 

estabelecidos no Edital Nº 001/2017 de chamamento público para seleção 

de professores de instituições públicas e privadas de ensino superior, 

sediadas em Minas Gerais, no âmbito do Programa Startup Universitário 

– da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – SEDECTES, professores da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF, Campus Juiz de Fora. 

 

Edital 001/2017 encontra-se disponível em: 

http://www.tecnologia.mg.gov.br/application/editais/edital/23 

  

2. O Edital 001/2017, no item 4.1, define as etapas de participação: 

- FASE 1: Demonstração de interesse da IES em receber o programa, 

inscrição e seleção dos professores indicados.  

- FASE 2: Capacitação, treinamento de Professores Universitários e 

composição de um plano de trabalho por professor para desenvolvimento de 

empreendedorismo e inovação nas IES.  

- FASE 3: Suporte a execução do plano de trabalho. O Startup Universitário 

prevê a implementação de bolsas de apoio técnico para alunos da graduação 

darem suporte a execução do plano na IES junto ao professor.  

- FASE 4: Apoio ao desenvolvimento de startups universitárias por meio de 

materiais de consumo para construção de protótipos.  

- FASE 5: Apoio à ambientação de espaços de ideação e criatividade nas 

IES e composição de um plano de trabalho para a sua utilização. O Startup 

universitário prevê nessa fase a ambientação de até 34 espaços de Ideação 

no Estado de Minas Gerais para impulsionar o ecossistema local. 

3. De acordo com o item 4.2 do Edital 001/2017  

Na FASE 1, as IES deverão demonstrar interesse em receber o programa 

Startup Universitário e indicar 4 (quatro) professores de Empreendedorismo da 

Instituição. A indicação será realizada por meio do Anexo I - Manifestação de 

interesse em participar do programa startup universitário.  

4. Seleção e Indicação dos Professores da UFJF  

Com o objetivo de definir quais professores da UFJF serão indicados pelo Reitor 

para participar no Programa Startup Universitário, o Centro Regional de 

Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT irá realizar uma pré-seleção 

http://www.tecnologia.mg.gov.br/application/editais/edital/23


que utilizará como critérios de seleção os estabelecidos no Edital 001/2017 – 

Programa Startup Universitário, descritos no item 4.2.6. 

4.1. Para seleção e indicação será criada uma Banca de seleção, que contará 

com a participação de representantes do CRITT/UFJF e da Pró-reitoria de 

Pesquisa da UFJF. 

5. Cronograma  

Inscrição interna na UFJF De 18/10/2017 a 29/10/2017  

Análise e seleção dos Professores (Banca de 
Seleção) 

06/11/2017 

Resultado Preliminar 08/11/2017 

Recurso 09/11/2017 

Resultado Final 10/11/2017 

Reunião para alinhamento dos Planos de 
Trabalho 

14/11/2017 

Entrega dos Planos de Trabalho Final 20/11/2017 

 

 6. Inscrição Interna na UFJF 

Para realização da inscrição para o processo de seleção e indicação os 

interessados deverão preencher o formulário de inscrição 

http://bit.ly/StartupUniversitarioEditalSedectes de acordo com o cronograma.  

 

Dúvidas, entrar em contato com a Incubadora de Base Tecnológica – IBT/Critt 

Contato: 2102-3435 ou pelo e-mail: ibt.critt@ufjf.edu.br 

http://bit.ly/StartupUniversitarioEditalSedectes

