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CHAMADA PÚBLICA PARA PARCERIA EM EVENTO.   

I CONGRESSO DE EMPREENDEDORISMO UNIVERSITARIO DOS RN 
 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio de suas Pró-Reitorias de Extensão 
universitária (PROEX), de Pesquisa (PROPESQ) e núcleo de inovação tecnológica (NIT), convida instituições públicas 
ou privadas com núcleo de inovação tecnológica (NIT) instituído que tenham interesse em participar como parceiras do I 
Congresso de Empreendedorismo Universitário, nas formas e exigências do presente chamamento público. 
 
1. DO OBJETO: 
O presente chamamento público tem como objeto a formalização de apoio ao I Congresso de Empreendedorismo 
Universitário. O apoio se dará na forma de pagamento de palestrantes, material de divulgação e infra-estrutura 
necessária.  
 
2. DO EVENTO: 
O desenvolvimento socioeconômico acontece com a criação de um ambiente que promova o empreendedorismo e a 
inovação, sendo as instituições de ensino superior os principais vetores da criação de capital humano de qualidade e da 
pesquisa necessária à criação de novos empreendimentos inovadores. 
Um dos principais desafios está na criação de cultura empreendedora junto à população, e somente com uma ação 
integrada entre múltiplos atores se tem o escopo necessário para o alcance da sociedade como um todo. Dessa forma a 
realização do “I Congresso de Empreendedorismo Universitário” através dos Núcleos de Inovação tecnológica do RN 
tem como principais objetivos: Fomentar a cultura do Empreendedorismo Inovador por meio da realização do Congresso 
de Empreendedorismo Universitário do RN, estimular o comportamento empreendedor no jovem universitário. 
Apresentar ferramentas e técnicas utilizadas por empresas de alto crescimento, integrar o ecossistema de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo no Estado do Rio Grande do Norte. 
O evento acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro, com abertura na escola de governo do RN. 
 
3. DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS 
A organização do evento inserirá a logomarca dos parceiros no site do evento e no material de divulgação, assim como, 
fará o anúncio verbal das instituições apoiadoras na abertura das sessões de apresentações de trabalhos e das 
solenidades previstas na programação oficial.  
 
4. DAS PROPOSTAS 
As propostas de apoio ao evento devem ser enviadas por email para asstecproex@reitoria.ufrn.br , no período de 19 a 
24 de outubro de 2017. 
 
5. DO RESULTADO 
O resultado da análise das propostas será divulgado até o dia 27 de outubro de 2017. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Maiores informações devem ser esclarecidas nas Pró-reitorias de pesquisa  ou extensão da UFRN. 
 
 

Natal/RN, 19 de outubro de 2017. 
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