
    

 

 
 
 
 
 
 
 
O Instituto Ítalo – Latino Americano (IILA), a Universidade Técnica Nacional (UTN) da 
Costa Rica, a Università degli Studi di Padova – Centro dos Estudos Regionais ¨Giorgio 
Lago¨ convocam a Quarta Escola de Verão ¨Gestão PMEs e Territórios¨ que realizarse-á 
virtualmente a partir do dia 04 de março até o dia 28 de maio de 2021. 
 
Antecedentes da Escola de Verão 

A prolongada crise econômica nos países ocidentais tem provocado mudanças estruturais 
que alteram as formas de consumir e produzir, dando importância a uma maior 
identificação territorial dos produtos, com atribuições ligadas à tradição, cultura,valores e 
história local. As cadeias produtivas, portanto, assumem um novo papel e cada fase 
produtiva confere identidade e valor ao produto, assim como a presença das Pequenas e 
Medianas Empresas (PMEs), por sua vez, amplia a capacidade de conciliar a produção 
com os valores do território. 
 
Para obter instrumentos úteis que permitam abraçar a complexidade destes fenômenos e 
desafios, a Rede Pymes e Territórios promove A Escola de Verão ¨Gestão de PMEs e 
Territórios¨, como um espaço de reflexão conceitual num nível de formação avançado, 
fortemente ligado ao Fórum Ítalo Latinoamericano sobre PMEs. 
 
Desde 2015, o IILA promoveu a Rede PMEs e Territórios, uma aliança com um grupo 
acadêmico italiano de excelente visão estratégica sobre o território, formado pela 
Universidade de Padova  (UNIPD), que conta com a colaboração de alguns 
representantes empresariais e institucionais dos sistemas produtivos das regiões italianas. 
 
A partir do ano de 2016 a Universidade Técnica Nacional de Costa Rica (UTN) entrou 
a fazer parte do grupo, consolidando uma aliança aberta entre as universidades e 
instituições públicas e privadas da América Latina e do Caribe, bem como de outros países 
da União Europeia, para o aprimoramento dos sistemas que incentivam as capacidades 
de melhoria na gestão das PME’s na região. 
 
Após três edições bem sucedidas da Escola de Verão, a pandemia causada pela 
propagação global do Covid-19 levou a equipe organizadora a convocar uma nova 
edição desta iniciativa de forma virtual. 
 
A quarta edição terá como sede virtual a UTN e a UNIPD, com a participação de 
funcionários dedicados ao tema PMEs e gestão de territórios em toda a América 
Latina. 
 
Essa mudança a nível metodológico se tornou possível graças à experiência acumulada 
na organização das edições anteriores e à recente realização dos eventos preparatórios 
do VI Fórum Ítalo Latinoamericano sobre PMEs, que se realizará em Antioquia - 
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Colômbia em 2021, os quais contaram com o uso de tecnologias que permitiram a 
participação simultânea de delegados de toda região. 
 
Objetivo geral do Edital 
A Escola de Verão visa reforçar a oferta formativa na temática das PMEs e do 
desenvolvimento territorial, com especial atenção à capacitação de funcionários dos 
países latinoamericanos, membros de instituições, governos locais, empresas e 
cooperativas que promovem a gestão em rede de políticas integradas para o 
desenvolvimento do território, assegurando o apoio aos pequenos e medianos 
empreendedores. 
 
Objetivos específicos 

1. Adquirir uma visão histórica e estratégica do desenvolvimento territorial sustentável. 
2- Promover uma reflexão crítica sobre a cultura empresarial e os modos de produzir o 
desenvolvimento econômico e as políticas de desenvolvimento. 
3- Incentivar a adoção de uma abordagem territorial e integrada nas cadeias de valor no 
nível territorial. 
4- Orientar a governação rumo a soluções sustentáveis, compartilhadas e generativas. 
5- Aprender a colaborar em rede e por meio de projetos compartilhados, inovando e 
experimentando instrumentos e metodologias inovadoras. 
 
Organização curricular 
A Escola de Verão 2021 ̈ Gestão de PMEs e Territórios¨ está articulada em quatro módulos 
temáticos indisciplinares para um total de 74 horas, a saber: 
 
I. Governança territorial: instituições, atores e práticas 

II. Cadeias de valor, PMEs e desenvolvimento local sustentável 
III. Redes de empresas e capital social territorial 
IV. Inovação e transferência de tecnologia para o desenvolvimento das PMEs 

 
Destinatários 

A Escola de Verão 2021 ¨Gestão de PMEs e Territórios¨ visa contribuir à formação e à 
atualização de profissionais e estudiosos que se dedicam aos temas da pequena e 
mediana empresa e do desenvolvimento local, a saber: 

• Jovens funcionários da Administração Pública que atuam como decisores públicos 
nas áreas de PMEs e Gestão Territorial. 

• Funcionários de Agências de Desenvolvimento ativos na promoção das PMEs e 
gestão em rede de políticas integradas para o desenvolvimento do território. 

• Representantes de organizações empresariais e cooperativas relacionadas com o 
tema Gestão de PMEs e Territórios. 

• Empresários e Gestores ligados ao tema Gestão de PMEs e Territórios. 

• Acadêmicos, estudiosos e analistas relacionados com a investigação sobre o tema 
de desenvolvimento das PMEs e Territórios. 

• Profissionais recém-graduados interessados na temática do desenvolvimento 
territorial e das PMEs. 

 
 
 



    

 

 
Processo de candidatura 

Os candidatos devem estar vinculados ao tema da pequena e mediana empresa e 
apresentar os seguintes documentos: 

• Currículo profissional atualizado. 

• Xerox do diploma universitário. 

• Carta de apresentação e aval do gerente sênior  da instituição, organização ou 
empresa. 

• Apresentação de uma carta na qual expõe o seu interesse e motivações sobre o 
tema ¨Gestão de PMEs e Territórios¨ a partir da experiência profissional e os 
impactos esperados do aprendizado sobre o desenvolvimento local do próprio 
território. Extensão máxima do documento 2 páginas. 

• Um vídeo de 1 minuto sobre o assunto. 
 
A documentação citada deve ser colocada no formulário oficial de inscrição da Escola de 
Verão acessível aqui, (o tamanho máximo para o upload dos arquivos é de 50mb). 
 
Em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados ao aplicativo, entrar em contato 
com: escuelaveranopymes@utn.ac.cr 
 
Processo de seleção 

A seleção será realizada tendo como base o conjunto de documentos apresentados, sua 
relevância para o programa formativo e os seguintes critérios: 

• Proporcionalidade geográfica e de gênero dos selecionados(as). 

• Atuação e relevância das organizações candidatas com os objetivos da iniciativa 
acadêmica e das instituições proponentes. 

• Promoção da participação de países nos quais a atenção à gestão de PMEs e 
territórios tenha sido diagnosticada como prioritária. 

 
As candidaturas devem ser acompanhadas de nota oficial assinada pelo responsável 
superior da instituição, organização ou empresa às quais o candidato (a) pertence. 
 
Realização da Escola de Verão 

A Escola de Verão ¨Gestão de PMEs e Territórios¨ será realizada a partir do dia 04 de 
março até o dia 28 de maio de 2021, na modalidade virtual. 
 
Metodologia de participação 

A Escola de Verão será composta por duas atividades acadêmicas fundamentais, por meio 
das quais será alcançado o conhecimento das matérias e se cumprirão os objetivos de 
aprendizagem propostos: 

• Aulas interativas 

• Estudo de casos 

 
No total, a Escola de Verão terá duração de 74 horas, distribuídas ao longo de 24 sessões. 
 



    

 

Em todas as atividades da Escola de Verão será adotada a perspectiva de gênero como 
categoria analítica que acolhe e promove como prioritário o estudo das construções 
culturais e sociais do empoderamento da mulher em todas as dimensões da sociedade. 
 
 
Investimento econômico dos participantes 

As instituições organizadoras da Escola de Verão concederão a todos os participantes 
uma bolsa de estudo parcial que inclui: 
 

• Acesso às atividades acadêmicas do curso. 

• Utilização de plataformas virtuais e outras ferramentas de uso acadêmico. 

• Materiais virtuais para o uso durante as atividades acadêmicas. 

• Serviço de tradução simultânea italiano/espanhol. 
 
 
Os participantes selecionados devem arcar com os custos de: 

• matrícula: $150 USD 

 
Prazo para a candidatura 

O prazo para o envio das candidaturas é segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2021, 12:00 
horas (-6 GMT). 
 
Admissão  
A comunicação da eventual admissão será feita até quarta-feira, dia 17 de Fevereiro de 
2021, por meio de correio eletrónico que será enviado a cada pessoa selecionada. 
 
Certificado de participação 

Os certificados de participação, emitidos por todas as instituições, serão entregues na 
sexta-feira dia 28 de maio de 2021, ao longo da sessão final da Escola, apenas aos que 
concluirão todo o programa. 
 
Mais informações: 
Página da Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, UTN  
 
Contato Institucional: 
Andrés Palacios Rodriguez 

escuelaveranopymes@utn.ac.cr 
 
Número de telefone: 
(+506) 2435-5000, 
disque o ramal: 8829. 
 
 
 
 
 
 
 


