PROJETO HABILITAS 2022
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ESTÁGIOS EM ECONOMIA DO CONHECIMENTO E
PMEs
I. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCEIRO
Os estágios deste bloco temático serão realizados na Região do Vêneto, no âmbito
do Acordo entre a IILA e a Universidade de Pádua (UNIPD), que prevê "a realização
de formas de intercâmbio de práticas e cooperação para a pesquisa científica, a
oferta de formação e o intercâmbio de conhecimentos entre universidades,
entidades públicas e privadas, empresas e territórios italianos, latino-americanos e
caribenhos" (Art. 1). Nesta perspectiva, e em coerência com os programas de
Extensão Universitária da UNIPD, o Projeto Habilitas promoverá a colaboração entre
o conhecimento científico e os processos de inovação nos ecossistemas cognitivos
e produtivos, procurando reduzir a distância entre centros de formação e pesquisa,
o setor público local, a comunidade e o sistema empresarial.
Com o objetivo de ratificar seu papel central como entidade pública promotora
do desenvolvimento sustentável, a Universidade de Pádua incorporou entre suas
prioridades o compromisso institucional em favor dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 através do Projeto UniPadova
Sustentável.
Entre as muitas atividades planejadas, a UNIPD apoia novas iniciativas de
desenvolvimento socioeconômico e a aplicação de boas práticas e sua
transferência e divulgação dentro e fora da universidade, orientado às empresas
locais, associações do terceiro setor e governos locais.
Algumas das áreas temáticas mais destacadas são: mudança climática, gestão
sustentável da biodiversidade, segurança alimentar, luta contra a desigualdade e
a pobreza, governança territorial, igualdade de gênero. Os sujeitos empresariais a
operar neste contexto são as empresas do conhecimento (spin offs, incubadoras
de startups, aceleradores) e redes de empresas associadas, pois elas têm a
capacidade de introduzir inovação e promover formas de co-transferência de
tecnologias sociais, entendidas como mecanismos de integração entre
tecnologia, ciência e sociedade, com operadores econômicos e governos locais.
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II. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DO ESTÁGIO
Os estágios no bloco da economia do conhecimento serão realizados em 4 locais
na cidade de Pádua. Os estágios serão organizados pela coordenação científica
da Vice-Reitoria para a transferência de tecnologia e relações com as empresas
da Universidade de Pádua e incluirão uma atividade de mentoria por um
especialista com muito conhecimento da América Latina.
Os locais dos estágios:
SMACT Competence Center
O SMACT é um dos 8 Competence Centers da indústria 4.0, criados na Itália por
iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Econômico. É uma iniciativa públicoprivada que organiza a indústria 4.0 em um sistema: pesquisadores, fornecedores
de tecnologia e empresas early adopter. O SMACT reúne parceiros com
capacidade e experiência em Transformação Digital (TD), para permitir ao sistema
produtivo e social enfrentar os desafios do futuro e criar valor. As LIVE DEMO do
Centro são fábricas/escolas espalhadas por todo o território para observar e
aprender em primeira mão sobre o potencial da TD. Em Pádua, a SMACT "farm to
fork" é especializada em tecnologias digitais para cadeias agroalimentares. É o
maior centro de demonstração na Itália (3.000 m2) de tecnologias 4.0 neste
campo.
www.smact.cc
UniSMART - Fundação Universidade de Pádua
A UniSMART é a fundação do Ateneo, criada para promover a transferência de
tecnologia e formação de pós-graduação. A UniSMART é o ponto de encontro
entre a excelência universitária, o mundo dos negócios e outros stakeholders
públicos e privados para melhorar os recursos e as habilidades universitárias.
Promove e gerencia colaborações de curto e longo prazo envolvendo professores,
pesquisadores e estudantes da UNIPD com parceiros da comunidade de Open
Innovation. A UniSMART valoriza patentes, formula e implementa projetos de
pesquisa e consultoria para inovação, realiza atividades de treinamento através
de cursos de mestrado, cursos para empresas e programas de aprendizagem
continuada. A community de UniSMART é o ecossistema onde o paradigma da
Open Innovation é realizado. Multinacionais, PMEs, startups, bancos, associações
empresariais e governos locais dialogam entre si e com a universidade, gerando
valor através de numerosos projetos concretos. A UniSMART é uma ponte entre
cientistas e empresários para fornecer respostas operacionais às necessidades das
organizações privadas e públicas interessadas em buscar caminhos de inovação.
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https://www.unismart.it/
Galileo Visionary District - Parco Scientifico e Tecnologico
O Distrito de Ciência e Tecnologia Galileo cumpre múltiplas funções. É uma
incubadora de startups; realiza consultoria para empresas (planejamento de
negócios, desenvolvimento de negócios, estratégias de design e de produtos);
desenvolve cursos sobre design gráfico e de comunicação, marketing, Big Data,
impressão 3D); consultoria em novos materiais, eco-design e eco-materiais.
https://www.galileovisionarydistrict.it/
Le Village by CA Triveneto
Le Village é um ecossistema aberto e dinâmico que apoia o crescimento de
startups e acelera a inovação empresarial, graças à sinergia e à conexão entre
grandes empresas, empresas jovens, investidores e o grupo financeiro Crédit
Agricole (CA). A rede internacional deste ecossistema é composta por mais de 43
hubs de inovação na França, Itália e Luxemburgo. Além disso, existem 16 centros
de apoio à internacionalização do CACIB (o banco de investimentos do Grupo) e
numerosos parceiros aceleradores no mundo todo.
Open Innovation (oportunidades de negócios, colaborações com startups italianas
e internacionais); Network Internacional (acesso direto à rede global do Le Village);
treinamento contínuo, através de acesso a inúmeros eventos de inovação.
https://levillagebycatriveneto.it/
Imediatamente após a seleção dos bolsistas, os programas de trabalho serão
personalizados e será escolhido o local do estágio.
O programa de atividades para os estagiários começará com uma semana de
atividades propedêuticas destinadas a familiarizar os estagiários com o contexto
italiano e a Região do Vêneto em particular.
Os estágios nos locais indicados serão acompanhados por visitas guiadas a
empresas.
Finalmente, serão sugeridas atividades extracurriculares para os fins de semana,
considerando a extraordinária riqueza cultural da região do Vêneto, a partir de
Pádua e Veneza.
Objetivos gerais:
1. Melhorar o conhecimento e as habilidades dos estagiários através de uma
experiência prática de pesquisa-ação que enfrente os desafios da
inovação.
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2. Interagir com empresas e outros atores estratégicos de desenvolvimento
territorial, tais como administração pública, centros de conhecimento e
comunidades locais.
3. Participar
do
fortalecimento
das
redes
de
ecossistemas
de
pesquisa/desenvolvimento econômico, aproveitando as oportunidades que
o Projeto Habilitas oferece para o intercâmbio de conhecimentos com os
ecossistemas da região do Vêneto e dos países de origem dos bolsistas.
4. Promover formas de colaboração econômica entre empresas das regiões
dos bolsistas e empresas da região do Vêneto.
5. Incentivar a formulação de projetos de pesquisa-ação, interceptando
fundos das políticas europeias e da cooperação UE-ALC.
6. Desenvolver competências concretas para utilizar a transferência de
tecnologia social como um mecanismo para gerar inovação territorial e
sistêmica. Embora o conhecimento seja chave para o desenvolvimento
econômico, a apropriação social da tecnologia favorece a democracia
econômica.
Objetivos específicos:
1. Conhecer as modalidades da Universidade de Pádua para operar como um
centro de produção de conhecimento para o desenvolvimento de
ecossistemas locais de inovação.
2. Analisar criticamente as estratégias de especialização das empresas do
conhecimento (spin-offs e outras), a fim de identificar oportunidades e
iniciativas públicas/privadas em favor do desenvolvimento local.
3. Conhecer os programas europeus (H2020, H-EU), no intuito de atingir uma
maior colaboração entre universidades e empresas.
4. Criar um primeiro núcleo de uma community com estagiários latinoamericanos e atores da região do Vêneto.
III. NÚMERO DE BOLSAS
As bolsas disponíveis para estágios neste bloco temático são 8 para cidadãos de
países latino-americanos membros da IILA.
IV. PERÍODO DO ESTÁGIO
O estágio será realizado a partir da segunda-feira 10 de outubro até 4 de novembro
de 2022. Deve-se adicionar os dias de viagem para a Itália.
O treinamento acompanhará o horário de trabalho do centro onde será realizado
o estágio, geralmente de segunda a sexta-feira.
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A acomodação e alimentação para os estagiários serão fornecidos em uma
estrutura ligada à Universidade de Pádua.
V. REQUISITOS, PRAZO E PROCESSO DE SELEÇÃO
Os participantes do Projeto Habilitas 2022 que farão o estágio no bloco de
Economia do conhecimento e PMEs devem cumprir os seguintes requisitos:
REQUISITOS ESSENCIAIS:
• Ser cidadão de um dos países latino-americanos membros da IILA;
• Os candidatos se comprometem a apresentar um relatório final sobre seu
estágio/curso no máximo um mês após o término do curso
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Diploma universitário
Experiência de trabalho no setor
Projeto de trabalho que pode se beneficiar do período coberto por esta
bolsa.

A solicitação deve ser acompanhada de um curriculum vitae, diploma ou atestado
de estudos, cartas de referência e uma breve descrição do projeto que pretende
desenvolver.
CONDIÇÕES DESEJÁVEIS:
• Conhecimentos básicos de italiano
• Relações de colaboração com a Cooperação Italiana e empresas ou
instituições italianas
A única maneira de se inscrever é preenchendo o formulário disponível online no
site da IILA: https://iila.org/
A solicitação deve ser preenchida até o dia 30 de junho de 2022 (h24.00 GMT+ 1).
As solicitações recebidas por qualquer outro meio ou após o prazo, seja qual for o
motivo, não serão levadas em consideração.
Para mais informações que não estejam claramente especificadas, favor, escreva
para o seguinte endereço de e-mail: habilitas@iila.org
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