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RESUMO  

 

TÍTULO DO PROJETO:  Avaliação do potencial da UFRGS para inovação e 

empreendedorismo 
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Orientador: José Luis Duarte Ribeiro 

 

 
RESUMO DAS ATIVIDADES 

 
  A UFRGS está envolvida em um projeto chamado LISTO –Latin American and 

European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship, que busca reforçar a cultura 

inovadora e empreendedora dentro das universidades envolvidas. Uma primeira ação 

deste projeto, envolve um diagnóstico que mostre como a UFRGS está neste momento 

em relação a cultura inovadora e empreendedora estabelecida na instituição. 

      Para realizar esse diagnóstico, procurou-se ferramentas disponíveis na literatura. 

Essa busca revelou que o HEInnovate é atualmente a ferramenta mais interessante para 

ser aplicada. 

      O HEInnovate está organizando em oito módulos que são:  

1. Liderança e Governança 

2. Capacidade Organizacional 

3. Ensino e Aprendizagem Empresarial 

4.         Formação e apoio a Empreendedores 

5. Transformação Digital  

6. Troca de Conhecimento e Colaboração 

7. Internacionalização 

8. Mensuração de Impacto 

      Cada um destes módulos tem um conjunto de questões que permite avaliar o 

desempenho da universidade em relação a essas questões. 

      Esta avaliação foi realizada por um grupo de especialista que conhece bem a 

situação da UFRGS em relação a empreendedorismo e inovação. Esses especialistas 

responderam ao questionário de avaliação e fizeram um diagnóstico preliminar da 

situação da UFRGS.  



 

      Para a obtenção do diagnóstico preliminar, foi preciso entrar em contato com os 

especialistas que participaram da avaliação e também manipular a ferramenta 

HEInnovate atividades que foram realizadas pela bolsista, também foram feitas algumas 

reuniões para definição da ferramenta que seria utilizada e como seria feita essa 

primeira ação do projeto onde a bolsista também esteve presente. 

      Os resultados do diagnóstico preliminar que foi gerado revelou os módulos em que a 

UFRGS se destaca (Troca de Conhecimento e Colaboração; Internacionalização), os 

módulos onde o desempenho foi relativamente baixo (Transformação Digital; 

Mensuração de Impacto) e as questões específicas onde há maiores oportunidades de 

melhoria (Planejar, gerenciar e continuamente aprimorar a infraestrutura digital; 

Promover uma cultura digital como meio para apoiar a inovação e empreendedorismo; 

Avaliar regularmente a troca de conhecimento e a colaboração; Incentivar e 

recompensar os servidores que apoiam as iniciativas referentes a inovação e 

empreendedorismo). 

 

 

 


