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RESUMO DO PROJETO 
O projeto está ligado ao Programa de Extensão Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares ITEP/UENF, conforme Resolução 
CONSUNI 001/2009. Objetiva manter, ampliar, organizar e identificar novas redes e cadeias produtivas da economia solidária nos municípios das 
Regiões Norte e Noroeste Fluminense. Inserem também ações direcionadas a incubação de empreendimentos populares com potencial econômico 
e cooperativo sob a  ótica da economia solidária, objetivando aumentar a capacidade de autogestão, organização formal, melhoria de processos 
produtivos e de comercialização para atender a empreendimenos já incubados formalmente na ITEP: a Cooperativa de Costureiras e Produtos 
Manufaturados de Rio Preto (COOPMAR); a Cooperativa  de Catadores Solidários (CATASOL) e do Berçários de Empreendimentos. O Berçário tem 
161 empreendimentos ligados ao Fórum de Economia Solidária de Campos, com carta de adesão, onde o foco maior são oportunidades de 
comercialização e melhoria de produtos. Para o ano de 2022 o projeto estará ligado ao Fórum Regional de Economia Solidária e Cultura Popular do 
Norte e Noroeste Fluminense. O Projeto busca junto ao público alvo criar as condições para visibilizar e fortalecer trabalhadores identificados como 
economia solidária,oportunizando trabalho, renda e organização social através das redes e empreendimentos autogestionários de produção e 
comercialização. É também  indutor de políticas públicas municipais de economia solidária. Prevê ações de  sensibilização, formação para as 
práticas e conceitos sobre economia solidária, apoio a organização de novos empreendimentos coletivos, assessoria a fóruns municipais e regional, 
apoio técnico-jurídico para delinear um marco legal para  os municípios sobre economia solidária e estudo sobre banco comunitário com  moeda 
social. Serão empregadas três metodologias: bola de neve, pesquisa-ação e a de incubação (própria da ITEP). A metodologia Bola de Neve é usada 
para identificação de novos grupos. A pesquisa-ação é um método de condução de pesquisa aplicada, orientada para elaboração de diagnósticos, 
identificação de problemas e busca de soluções para o alcance dos objetivos e metas (THIOLLENT) 
 

DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 
 

 
 
 
PERFIL DO BOLSISTA 

 
 
 
VALOR 
UNITÁRIO 

 
 
 
VALOR 
TOTAL 

Título do PROJETO: 
 

Rede de Economia Solidária do Norte Fluminense: Por um 
modelo econômico sustentável e humano. Ano 10 

COORDENADOR 
 

GUSTAVO DE CASTRO XAVIER   (22) 27486067 

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (CCT) 
LABORATÓRIO: LECIV 

Bolsa UA SUPERIOR 
20h  
 

01 vaga                                              PERFIL 06 
 
 

Ter nível superior com formação 
em design gráfico, com 
experiência em edição de cartilha, 
livros e conheça sobre economia 
solidária. 

R$ 1320,00 R$ 1320,00 



  

RESUMO DO PROJETO 

 
Apesar de seu histórico de déficit habitacional, no período entre 2006 e 2012, o Brasil passou por um vigoroso crescimento nos setores 
de construção civil e imobiliário, resultado de um ambiente macroeconômico de estabilidade, índices crescentes de renda  e políticas de 
expansão do crédito para habitação. Projetos associados à realização de mega eventos no Brasil, como a Copa do Mundo (2014) e 
Olimpíadas do Rio (2016),impulsionaram o aumento da demanda por construções, e em determinadas cidades, fatores específicos 
locais acentuaram esse processo. A cidade de Campos dos Goytacazes é um exemplo, localizada no norte do estado do Rio de Janeiro, 
vem passando por impactos econômicos e sociais (positivos e negativos) como reflexo de vultosos investimentos no Porto do Açu. 
Nesse contexto, desde sua versão inicial em 2017, esse projeto teve como propósito caracterizar a dinâmica do mercado local de 
imóveis de habitação na cidade de Campos de Goytacazes, por meio da coleta,tratamento, análise e divulgação de indicadores 
fundamentais para interpretar tal dinâmica. Nas fases até aqui executadas, várias barreiras foram superadas, sendo a primeira, a mais 
difícil, que foi conseguir acesso, interagir e obter apoio dos representantes do setor imobiliário local para coleta de dados. Vencida essa 
barreira, foi aberto um canal de interação e parceria que permitiu o desenvolvimento de uma série atividades de extensão em 
sequência, como o estabelecimento de conexões pessoais e profissionais, articulações institucionais e ações para acesso à base de 
dados e informações. A coleta e interpretação correta desse tipo de dado foram etapas fundamentais para que se pudesse caracterizar 
a dinâmica do mercado através de indicadores. Até aqui, obtivemos conquistas importantes, sendo a mais importante a base de dados 
acumulada, o que permitiu avançarmos no objetivo criarmos o Boletim Imobiliário de Campos (BIC), que foram apresentados nas 
Mostras de Extensão 
 

 
 
 

 
DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 
 

 
 
 
 

PERFIL DO BOLSISTA 

 
 
 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

 
 
 
 

VALOR 
TOTAL 

TITULO DO PROJETO Dinâmica do mercado imobiliário de habitação 
na cidade de Campos dos Goytacazes- RJ. 
Fase III: criação do site do projeto. 

COORDENADOR SEBASTIÃO DECIO COIMBRA DE SOUZA 
22 27397863 

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
(CCT) 

LABORATÓRIO: LEPROD 

Bolsa UA Médio  20h 
 

01 vaga           PERFIL 02 
 

 Domínio das Linguagens Java Script, HTML e 
outras de frontend, Conhecimentos de Python. - 
Experiência (min.1 ano) na criação, 
desenvolvimento e atualização de website.  

R$ 900,00 R$ 900,00 



 
 
 

RESUMO DO PROJETO 

 
A energia da fotossíntese move toda a biosfera e é essencial para nossa sobrevivência. No entanto observa-se que os organismos 
terrestres responsáveis por este processo, as  plantas, são objeto de menor curiosidade quando comparados com os animais. Conhecer 
melhor este organismos é uma forma de valorizá-los e portanto preservá-los. O objetivo do projeto é identificar os principais aspectos do 
ensino de biologia vegetal que demandam aprimoramento, propor formas de superar estas deficiências e testar a eficácia das propostas 
nas escolas. Para isso serão analisados o conteúdo dos livros didáticos e as aulas práticas aplicadas em escolas públicas e articulares. 
Serão também entrevistados os professores de ciências para conhecer suas habilidades e preocupações relativas ao ensino do 
assunto. O resultado destas análises será compilado e publicado na forma de artigo. As novas práticas propostas para sanar as 
limitações verificadas serão divulgadas em diversos meios de comunicação 

 
 
 
 
 
 

DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 
 

 
 
 

PERFIL DO BOLSISTA 

 
 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

 
 
 

VALOR 
TOTAL 

Título do PROJETO: 
 

O ENSINO DE BIOLOGIA VEGETAL NA REGIÃO DO NORTE 
FLUMINENSE E ADJACÊNCIAS PARA VALORIZAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE. 
 

COORDENADOR 
 

JAN SCHRIPSEMA      ( 22) 27486208 
 

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (CCT) 
LABORATÓRIO: LCQUI 

Bolsa Extensão 
Discente UENF 

01 vaga                PERFIL 01 
 
 
 

Estar matriculado em curso de 
graduação na UENF a partir do 2º 
período e com CR ≥ 6,0 
preferencialmente nas áreas de 
química, biologia ou agronomia. 

R$ 624,00 
 
 

R$ 624,00 

Bolsa UA Superior 20h 01 vaga             PERFIL 02 
 
 

 

Ter nível superior completo e 
experiência profissional em 
trabalhos práticos (projetos)  com 
manejo de plantas ou ensino de 
ciências. 

R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 



 
DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 
 

 
 
 
 
 
 
PERFIL DO BOLSISTA 

 
 
 
 
 
 
VALOR 
UNITÁRIO 

 
 
 
 
 
 
VALOR TOTAL 

Título do PROJETO: 
 

CAMINHOS DE BARRO: DISSEMINAÇÃO DA ARTE–
CERÂMICA 

COORDENADOR 
 

JONAS ALEXANDRE              (22) 2739-7374 

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (CCT) 

LABORATÓRIO: LECIV 

Bolsa UA Fundamental 
20h 

01 vaga              PERFIL 02 

 

 

 

 
 

Ter nível fundamental completo ou 
incompleto e experiência 
comprovada em projetos sociais e 
ou de extensão (preferencialmente) 
na área de cerâmica, com as 
seguintes competências 
profissionais: Conhecer  técnicas 
de modelagem de peças cerâmicas 
com acabamentos necessários; 
tratamento, preparação, 
transformação e reciclagem de 
matérias primas (engobes e 
argilas); Dominar técnicas de 
queima de artefatos cerâmicos no 
forno a lenha; Adotar atitude ética 
no trabalho e no convívio social; 
Saber trabalhar em equipe; Ter 
iniciativa, criatividade e 
responsabilidade. Morar próximo à 
UENF (preferencialmente). 

R$ 600,00 R$ 600,00 

Bolsa UA Médio  20h 
 

01 vaga                 PERFIL 04 
 
 
 
 

Ter nível médio completo e experiência 
comprovada em  projetos sociais e ou 
de extensão (preferencialmente) na 
área de cerâmica, com as seguintes 
competências profissionais: Dominar 
técnicas de modelagem para 
confecção de peças cerâmicas com 
os acabamentos necessários; 
Dominar técnicas de tratamento, 
preparação e transformação de 
matérias primas (engobes e argilas); 
Dominar técnica de queima de 
artefatos 
cerâmicos em fornos a lenha, gás e 
elétrico; Adotar atitude ética no 

R$ 900,00 R$ 900,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMO DO PROJETO 

 

A cidade de Campos do Goytacazes possui grandes potencialidades industriais do setor cerâmico, por possuir uma vasta reserva de 
materiais argilosos disponíveis, o que a intitulou como cidade estratégica para o desenvolvimento de atividades nesse setor. Devido a 
essa demanda e a busca de um olhar holístico do cenário socioeconômico da atividade cerâmica na região, foi implementado o projeto 
“Caminhos de Barro”. O mesmo tem como objetivo inserir a comunidade local por meio de atividades que visam a formação artística, 
cultural e técnica necessária para a confecção de artefatos cerâmicos com valores agregados. O projeto em pauta foi criado no ano 
2000 e como meta inicial, se fez necessária a instalação de um núcleo de cerâmica artística no campus da UENF e a institucionalização 
do projeto. Cujo objetivo foi a ampliação do quadro de colaboradores, e a capacitação de multiplicadores, garantindo a continuidade do 
processo de expansão do Polo. Está em fase de consolidação, nesta etapa do projeto, a “Escola Sede”, ou seja, um Núcleo de Cerâmi-
ca Artística nas dependências da UENF. Este núcleo amplia o Projeto “Caminhos de Barro” atingindo um  público mais abrangente, en-
volvendo além das comunidades, municípios vizinhos, instituições de apoio e amparo a jovens e crianças carentes, especiais, deficien-
tes visuais, idosos, e escolas públicas com a capacitação de professores de artes e assessoria para implantação de novas oficinas, dis-
seminando assim a arte cerâmica em todas as suas possibilidades. 

 
 

 
 
 

trabalho e no convívio social; Saber 
trabalhar em equipe; Ter iniciativa, 
criatividade e responsabilidade. 

Bolsa UA Superior 20h 01vaga                 PERFIL 07 
 
 

Ter nível superior completo e 
experiência comprovada em 
projetos sociais e ou de 
extensão (preferencialmente) na 
área de cerâmica, com as 
seguintes aptidões profissionais: 
Desenvolvimento de projetos na 
área de Arte Cerâmica; 
Desenvolvimento de projetos na 
área de eventos culturais; Adotar 
atitude ética no trabalho e no 
convívio social; Saber trabalhar em 
equipe; Ter iniciativa, criatividade e 
responsabilidade. 

R$ 1.320,00 R$ 1320,00 



 
 
 

PROGRAMA: Agregando Valor ao Bagaço de Cana de Açúcar de Campos dos Goytacazes. ANO III 

COORDENADORA: MÁRCIA GIARDINIERI DE AZEVEDO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 

 

 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA 

 

 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

 

 

VALOR 

TOTAL 

TITULO DO 

PROJETO 

Arte & Fibras Naturais-sustentabilidade, empreendedorismo 

e autogestão, este é o caminho-Ano II 

COORDENADOR PAULA MOUSINHO MARTINS  22 27486445 

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (CCT) 

LABORATÓRIO: LAMAV 

Bolsa Extensão 

Discente UENF 
01 vaga             PERFIL 01 

 

Estar matriculado na UENF a 
partir do 2º período e com CR ≥ 
6,0, cursando, preferencialmente, 
administração pública ou 
engenharia metalúrgica.  

R$ 624,00  R$ 624,00  

DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 

 

 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA 

 

 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

 

 

VALOR 

TOTAL 

Título do PROJETO: 

 

Novos Horizontes para o Bagaço da Cana-de-Açúcar de 

Campos dos Goytacazes, RJ – Industrianato – Ano V 

COORDENADOR MÁRCIA GIARDINIERI DE AZEVEDO  22 27486445 

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (CCT) 

LABORATÓRIO: LAMAV 

Bolsa Extensão 

Discente UENF 
01 vaga              PERFIL 01 

 

Estar matriculado na UENF a 
partir do 2º período e com CR ≥ 
6,0, cursando, preferencialmente,  
engenharia metalúrgica.  

R$ 624,00  R$ 624,00  



RESUMO DO PROJETO 
 

O projeto Novos horizontes para o Bagaço da Cana de Açúcar de Campos dos  Goytacazes, RJ – Industrianato – Ano V, segue em par-
ceria com o projeto Arte & Fibras Naturais - sustentabilidade, empreendedorismo e autogestão, este é o caminho – Ano II. Esses proje-
tos pertencem ao Programa “Agregando Valor ao Bagaço de Cana de Açúcar de Campos dos Goytacazes”, cujo objetivo é a utilização 
de fibras naturais, como o bagaço de cana de açúcar de forma sustentável. A necessidade de aumentar a receita do grupo de trabalho, 
trazendo, inclusive, um melhor cenário socioeconômico a cada participante, motivou a busca por alternativas viáveis na produção de 
peças, com materiais sustentáveis, que atendessem a outros nichos de negócios, aproveitando o sucesso das edições anteriores. O 
projeto Novos Horizontes tem como um dos seus  objetivos, o desenvolvimento de peças estruturais a partir, principalmente, do 
bagaço de cana de açúcar, conferindo possibilidades de aplicações diferentes as peças produzidas.  Outro objetivo é a socialização das 
técnicas de produção dessas peças através de minicursos e oficinas, ministrados na UENF, e/ou em outros locais. O grupo tem como 
um de seus focos a autogestão e sua sustentabilidade. Outro é a transferência de informações para que todos os participantes também 
consigam essa sustentabilidade. O projeto se desenvolve em duas frentes de trabalho. Uma voltada para a socialização de conhecimen-
tos,  onde profissionais técnicos somam esforços ao grupo de trabalho, aperfeiçoando a produção, resultando em um produto final com 
melhores qualidades físicas e estéticas. E outra frente visa o desenvolvimento/estudo da utilização do bagaço  de cana-de-açúcar, prin-
cipalmente, como matéria prima na confecção de peças em série, otimizando a produção, garantindo a quantidade, qualidade e reprodu-
tibilidade do produto. Esse trabalho de pesquisa é possível porque o grupo conta com o apoio do LAMAV (Laboratório de Materiais 
Avançados), da UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro) onde são realizados os testes práticos e mais espe-
cíficos quando necessário. Importante acrescentar que, no projeto anterior (Ano IV), técnicas e materiais novos foram introduzidos obje-
tivando a otimização de custos de produção, e melhoria nas propriedades da peça produzida. Dentro desse contexto, abre-se um leque 
de possibilidades produtivas de acordo com a criatividade do artesão e a demanda comercial. Com os resultados do projeto, espera-se 
que os personagens envolvidos contribuam para que o Município de Campos dos Goytacazes se torne referência no desenvolvimento 
de produtos de qualidade com a utilização do bagaço de cana, e que as ações estimulem o trabalho cooperativo na produção, tendo o 
propósito de emancipação socioeconômica. Novos horizontes para o Bagaço da Cana de Açúcar de Campos dos Goytacazes, RJ – In-
dustrianato é um projeto de formação, capacitação, assessoria técnica e de gestão para produção. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA: Gestão Interuniversitária: Ciência, Cultura, Esporte e Lazer. 
COORDENADOR: MARIA PRISCILA PESSANHA DE CASTRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DO PROJETO  / QUANTITATIVO DE BOLSAS 
 

 
 
 
 

PERFIL DO BOLSISTA 

 
 
 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

 

 

 
VALOR 
TOTAL 

Título do PROJETO: 
 

Gestão Cultural UENF 

COORDENADOR MARIA PRISCILA PESSANHA DE CASTRO  

CENTRO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS (CCT) 

LABORATÓRIO: LCFIS 

Bolsa Extensão 
DISCENTE UENF 

01 vaga              PERFIL 01 
 
 

Estar matriculado em curso de 
graduação na UENF a partir do 
2º período e com CR > ou = a 
6,0  Interesse em atuar em 
ações artísticas/culturas; 
Domínio de gestão de redes 
sociais; disposto a aprender a 
trabalhar com aplicativos de 
criação, transmissão e exibição 
(canva,streanyard;youtube,face
book, instagran). 

R$ 624,00  R$ 624,00  

Bolsa UA Superior 20h 
 

02 vagas              PERFIL 03 
 
 

Nível superior  em designer 
gráfico, comunicação, 
jornalismo ou cinema; Domínio 
de ferramentas de criação e de 
divulgação;  Apresente domínio 
da escrita acadêmica 

R$ 1.320,00  R$ 2.640,00  



RESUMO DO PROJETO 
 

O projeto Gestão Cultural UENF 2020-2023, inicialmente apresentado como projeto individual, passou à condição de Programa, deno-
minado CULTURARTE  que integrou 2 outros projetos: a) A fotografia como recurso didático interdisciplinar e b) Coral da UENF. De-
vido ao processo de institucionalização do projeto Coral da UENF e a extinção do projeto Fotografia, criou-se um novo programa de ex-
tensão intitulado Ciência, Cultura e Educação que tem por objetivo associar os projetos de Gestão Cultural e História das Ciências e 
divulgação das obras que integram o acervo bibliográfico da Casa de Cultura Villa Maria. O projeto intitulado Gestão Cultural da UENF, 
encontra-se vinculado à Assessoria de Cultura desta universidade e o projeto História das Ciências integra o CCT. A fim de cumprir as 
missões da Assessoria de Cultura da UENF, que visa promover a articulação interinstitucional nos setores artísticos e culturais entre os 
agentes públicos e privados dos setores de arte e cultura e potencializar o uso dos equipamentos culturais universitários geridos pela 
Assessoria de Cultura da UENF: a Casa de Cultura Villa Maria e o Cine Darcy. Propomos dessa maneira o programa Ciência, Cultura e 
Educação. Com vistas a alcançar essas missões, propusemos este projeto que objetiva promover a articulação das ações culturais em 
desenvolvimento nas na Uenf em parceria com a UFF e com agentes públicos e privados de cultura aos equipamentos culturais perten-
centes a UENF. O projeto será desenvolvido a partir de interações interinstitucionais entre UENF e UFF, além da interação com movi-
mentos artísticos e culturais atuantes na região geográfica de influência da UENF, especialmente aqueles contemplados pela Lei Aldyr 
Blanc. Busca-se integrar as atividades culturais aos equipamentos de Cultura  da UENF para fins de promover a cidadania cultural e o 
desenvolvimento regional. Dentre estes equipamentos culturais da UENF destacam-se: a sala de cinema Cine Darcy e a Casa de Cultu-
ra Villa Maria. Por meio de parcerias com o Laboratório 3 Cultura, Planejamento e Representações Espaciais (LABCULT), da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) buscar-se-á realizar mostras, oficinas, feiras de artes, feiras de artesanatos e eventos artísticos e cultu-
ais para e com a comunidade universitária. Acreditamos que a cultura seja uma das dimensões do desenvolvimento, associando-se à 
economia, a política, a ciência e tecnologia, colaborando com a política institucional de promover o desenvolvimento regional de forma 
ampla, diversa e inclusiva, respeitando os princípios fundamentais dos direitos humanos. Importa ressaltar que o projeto de extensão 
Gestão Cultural UENF poderá articular ações propostas por outros projetos de extensão da UENF, bem como da UFF ampliando a ca-
pacidade de realização de atividades nos espaços universitários e potencializando a capacidade de ação da UENF na cidade de Cam-
pos dos Goytacazes e demais municípios que compõem as regiões Norte e Noroeste Fluminense. Por fim, não podemos deixar de res-
saltar que as ações a serem realizadas neste projeto contribuirão para a formação de plateia e de público consumidor dos produtos ar-
tísticos e culturais, fomentando, dessa maneira, a economia da cultura e os empreendedores culturais locais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA: Programa de Difusão da Cultura Empreendedora - PDCE 

COORDENADOR: MANOEL MOLINA 

 

RESUMO DO PROJETO 
 
O Programa de Difusão da Cultura Empreendedora – PDCE O Programa de Difusão da Cultura Empreendedora se dispõe a aplicar dois projetos voltados ao empre-

endedorismo. Projetos Inseridos “ Existe um Empreendedor em você – o sucesso em suas mãos” e “Apoio ao Programa de Incubação nos eixos de empreendedor, 

Tecnologia e capital”. A cultura empreendedora pode ser entendida como um conjunto de ações desenvolvidas junto ao sistema educacional objetivando a valori-

zação do papel do empreendedor e despertando vocações empresariais. Tem como foco a sensibilização de alunos, empresários, colaboradores consequentemen-

te, a família e a sociedade para a importância da mentalidade empreendedora na inserção do mercado de trabalho, através do estímulo à geração de negócios. 

Contribuindo para a difusão/fortalecimento de uma cultura empreendedora na região de Campos dos Goytacazes, Norte e Noroeste Fluminense e Região dos La-

gos, em parceria com a incubadora TEC CAMPOS, foi iniciado em 2012 o “Programa Difusão da Cultura Empreendedora- PDCE” atingindo com êxito a capacitação 

de 10.172 pessoas até Dezembro de 2021, realizadas em atividades presenciais, e 31.528 pessoas alcançadas pelas postagens nas redes sociais, por meio de ví-

deos, depoimentos, calendário do PDCE e das atividades presenciais e online que foram realizadas. O Programa é composto por um ciclo de capacitações envol-

vendo palestras e minicursos visando estimular a mudança de mentalidade para o desenvolvimento de negócios e também para o empreendedorismo dentro das 

organizações e alguns cursos foram atualizados e adaptados para a forma remota para o período da pandemia (intraempreendedorismo). Com a implantação, em 

2016, do projeto de extensão “Curso de Plano de Negócios: um ferramenta para desenvolver o seu negócio, inserido no Programa de Difusão da Cultura Empreen-

dedora da TEC CAMPOS, que vinha aprimorando os conhecimentos e capacitando futuros empreendedores para concepção de empreendimentos com alto poten-

cial de sucesso - criando o seu próprio Plano de Negócios. Como forma de continuidade, foi implantado o projeto “Incubação de Empresas: capacitando empreen-
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dedores na estruturação de seu negócio”, com o objetivo de apoiar negócios e projetos inovadores, oferecendo serviços, conhecimento, infraestrutura e ambiente 

colaborativo, visando a inserção destes empreendimentos no mercado. Com o objetivo de fortalecer o Programa de Incubação, a TEC CAMPOS busca desenvolver 

o Programa de Incubação nos eixos Empreendedor, Tecnologia e Capital. Desde 2019, TEC CAMPOS vem buscando ocupar um papel de importante no ecossistema 

de empreendedorismo inovador na região norte e noroeste fluminense. Estabeleceu parcerias estratégicas as quais vem gerando aumento no número de empre-

sas incubadas. Diante disso, faz-se necessário o fortalecimento do projeto para suprir as necessidades das empresas incubadas de forma assertiva e capacitada, 

com o objetivo de apoiar negócios e projetos inovadores, oferecendo serviços, conhecimento, infraestrutura e ambiente colaborativo, visando a inserção destes 

empreendimentos no mercado. Entretanto, serão realizadas ações específicas nos eixos estratégicos definidos como eixos Empreendedor, Tecnologia e Capital. 

Serão aplicadas ações de Planejamento do empreendimento para o seu desenvolvimento; Assessorias/consultorias, orientadas em função dos principais desafios a 

serem superados pelo empreendimento para promover o seu crescimento e, o Monitoramento que permita acompanhar o desenvolvimento do empreendimento 

para avaliar o seu crescimento. Como resultado, espera-se o fortalecimento e a ampliação da atuação da TEC CAMPOS como dinamizadora do empreendedorismo 

e da inovação em prol do desenvolvimento socioeconômico regional. 

 


