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Você tem vontade de tornar a sua comunidade um lugar 
melhor? Você percebe algum problema em sua cidade e tem 
uma atividade ou projeto inovador para solucioná-lo?

Você tem uma ação para solucionar um desafio, mas não 
sabe como fazê-la decolar?  

Você quer trabalhar junto com a UFRJ no desenvolvimento 
da sua atividade ou projeto?

Você precisa de apoio para levar seu projeto para um 
próximo estágio de desenvolvimento? Você quer aprender 
ferramentas que melhorem esta atividade?

Você trabalha em uma instituição que soluciona desafios 
sociais e quer aprender novas habilidades?



Então a USIS
Unidade de Suporte à 

Inovação Social da UFRJ
é para você.



Nosso intuito é colaborar para o avanço e a consolidação do seu 
projeto e das atividades propostas. A USIS está junto  com você nesse 
desafio pois tem como missão incentivar o desenvolvimento de 
respostas concretas para desafios sociais.

TRABALHAMOS EM PARCERIA COM OS
INOVADORES EM PROCESSOS DE :

MENTORIA
APRENDIZAGEM e AUMENTO de REPERTÓRIO
ARTICULAÇÃO EM REDE (REDE USIS) e com o ecossistema da 
UFRJ

Por que queremos colaborar 
com seu projeto?



O comprometimento dos participantes 
(inovadores e membros da UFRJ) é 
fundamental pois as metas são definidas de 
modo colaborativo e os resultados são co-
produzidos.

As atividades serão realizadas nas instalações 
da UFRJ.

O processo dura um ano, organizado em dois 
semestres letivos.

Sobre o processo



§ Novas formas de trocas de bens e serviços, moedas paralelas ou outras 
modalidades de mediação

§ Combate ao desperdício de alimentos como oportunidade de negócios, 
consumo sustentável de alimentos e outros

§ Movimentos LGBTT+
§ Desintermediação
§ Reinvenção dos espaços urbanos
§ Território e cultura
§ Narrativas interativas
§ Inovação social digital (inclui aplicativos, por ex.)
§ Iniciativas ligadas à defesa civil (prevenção ou minimização de desastres)
§ Empreendedorismo e negócios de impacto social
§ Iniciativas de combate à desigualdade econômica e social
§ Geração de emprego e renda em localidades desfavorecidas
§ Inovações sociais em saúde
§ dentre outras

Áreas temáticas



Sobre as candidaturas

A candidatura para o processo da USIS pode 
ser feita por qualquer grupo ou coletivo com 
uma atividade de inovação social.

No caso de um grupo com mais de três
integrantes, serão definidos representantes 
para participação nas atividades.



Mas o que é inovação social?



A "inovação social não é algo que se caracteriza pelo uso de uma nova 
tecnologia. A questão não é saber que tecnologia está sendo usada, mas 
qual a qualidade da relação que está sendo afirmada

A inovação social "pode ser um produto ou um processo, mas o seu 
elemento distintivo é a existência de novos modos de relação... 
Pode inclusive "estar vinculada a um tipo de produto, 
que pode ser o veículo de um novo padrão relacional". 

Uma inovação nesse campo é um novo modo de relação que antes não 
tinha sido considerado viável ou, principalmente, imaginável.... 
Uma das coisas mais importantes para as relações sociais é a 
imaginação, que talvez seja a principal parceira da liberdade".

Uma definição

Bartholo. R. Inovação Social: uma ferramenta para a integração. 
Jornal da UFRJ, Set/Out 2010 (link)



Para se candidatar a uma parceria com a USIS, 
tudo que você precisa é preencher a seguinte ficha 
online: http://usis.rio.br/candidatura2018

Prazo de submissão: até 11 de março de 2018

Resultados:  30 de março de 2018
Início das atividades: 2ª semana de Abril 2018

Como participar?



Serão oferecidas em 2018 vagas para 12 (doze) 
projetos de inovação social (de acordo com os 
resultados da seleção este número poderá ser 
modificado).

A seleção terá apenas uma etapa e será realizada 
por comitê composto por membros (professores, 
técnicos e estudantes) da UFRJ.

Critérios de seleção: a clareza na apresentação da 
iniciativa e seu potencial de desenvolvimento.

Definição dos participantes



Uma iniciativa:

Parceria:

A USIS/ UFRJ - Unidade de Suporte à Inovação Social 
tem o propósito de implementar um modelo de colaboração 
Universidade/comunidades para reforçar as ligações da 
universidade com o ambiente social mais amplo. Constitui-se 
oficialmente como um projeto de extensão da UFRJ.

A USIS é fruto da participação da UFRJ no projeto:

http://usis.rio.br
https://www.facebook.com/StudioLASIN


