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Programa IF Mais Empreendedor

O Programa IF Mais Empreendedor tem o intuito de desenvolver ações voltadas
ao atendimento, apoio e orientação de Micro e Pequenos Empreendedores
(MPE’s) e aos Empreendedores Individuais (EI’s) afetadas negativamente pela
pandemia de Covid-19 a reestruturar seus negócios visando melhorar as atividades
empresariais em tempos de crise.

Objetivos
 Desenvolver ações voltadas ao atendimento, apoio e
orientação a MPE's e aos EI's com o intuito de
promover a remodelagem dos negócios com vistas a
nova realidade do mercado atual.
 Promover a realização de projetos em interação com
o setor produtivo, especialmente, com o atendimento

a MPE's e EI's e articulação junto aos Arranjos
Produtivos Locais (APL's)
 Estimular a aproximação entre as instituições da Rede

Federal e o setor produtivo, por meio da articulação
estruturada de iniciativas relacionadas ao ensino,
pesquisa, extensão e inovação.

Requisitos para participação das empresas
 Ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo
como micro ou pequena empresa ou mesmo
empreendedor individual;
 Devem ser da região de abrangência do IFRN;
 Devem ter sofrido consequências negativas devido a
pandemia de COVID-19;
 Ter um colaborador da empresa dedicado a participar
do Programa;
 Poderão participar tanto empresas já vinculadas às
incubadoras (empresa incubadas) quanto empresas
que não possuem nenhum vínculo (empresas externas).
 A participação dos empreendimentos no Programa será
totalmente gratuita.

Projetos

Desenvolver projetos de extensionismo tecnológico em
07 (sete) áreas estratégicas fundamentais.

Planejamento Estratégico

Incubadora Tecnológica de Mossoró (ITMO)

Modelo de Negócio:
Gestão financeira

Incubadora Tecnológica do Seridó (ITSeridó)

Modelo de Negócio:
Novos produtos e/ou serviços

Incubadora Tecnológica de Macau (ITMC)

Plano de Marketing

Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC)

Soluções Digitais

Incubadora Tecnológica Zona Norte (ITZN)

Gestão da Inovação

Incubadora Tecnológica TREVO (TREVO)

Identidade Visual

Incubadora Tecnológica de Cultura e Arte
(ITCART)

Execução dos
Projetos
 Cada projeto deverá contemplar a
metodologia proposta para o atendimento
de, pelo menos, 05 (cinco) Micro e
Pequenas Empresas ou Empreendedores
Individuais.
 O prazo para a execução de cada projeto
integrante da proposta institucional será de
6 (seis) meses.

 Cada equipe do projeto será composto
por um coordenador e até seis estudantes
bolsistas.
 Os empreendimentos atendidos pelos
projetos devem ser da região de
abrangência do IFRN e devem ter sofrido
consequências negativas devido a
pandemia de COVID-19.

Sistema AVP
 Em razão das orientações para o
distanciamento social, as atividades que

demandam reuniões, conversas e/ou
apresentação de materiais/informações
deverão ser realizadas de forma remota.
 Espaço virtual de interação entre todos os

integrantes do programa. Nesse espaço,
haverá recursos interativos para que todas
as ações sejam feitas e/ou registradas,
facilitando o andamento dos projetos.

https://ifmaisempreendedor.ifsuldeminas.edu.br/

Inscrições
https://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais

 Cada empreendimento poderá se
inscrever para participar de apenas 01
(um) projeto
 Não serão aceitas inscrições por e-mail ou
qualquer outro canal de comunicação,
somente através de formulário específico.

Seleção das
empresas
A seleção das empresas será realizada pelos
coordenadores dos projetos.
Cada coordenador será responsável por
selecionar os empreendimentos inscritos em
cada projeto.
A seleção consiste em:
 Etapa 1: Avaliar a ficha cadastral do
empreendimento enviado através do

formulário de inscrição.
 Etapa 2: Entrevista com o responsável da
empresa que ficará disponível para execução
das atividades do projeto.

Coordenadores dos projetos
Plano de Marketing
Planejamento Estratégico
• Lycia Nascimento Rabelo Moreira
• lycia.moreira@ifrn.edu.br

• Marli de Fatima F. da Silva Tacconi
• marli.tacconi@ifrn.edu.br

Soluções Digitais
Modelo de Negócio:

• Cesimar Xavier de Souza Dias
• cesimar.xavier@ifrn.edu.br

•Edson Caetano Bottini
•edson.bottini@ifrn.edu.br

Gestão da Inovação

Modelo de Negócio:

• Marcella de Sá Leitão Assunção
• marcella.assuncao@ifrn.edu.br

Gestão Financeira

Novos Produtos e/ou Serviços
• André Luiz Azevedo Alcântara
• andre.alcantara@ifrn.edu.br

Identidade Visual
• Diego Silveira Costa Nascimento
• diego.nascimento@ifrn.edu.br

Cronograma de atividades
Atividades do Edital
Início das inscrições dos empreendimentos
Apresentação do Edital e tira-dúvidas
(Videoconferência)

Data ou prazo
03/05/2021
Às 14h de 07/05/2021

Encerramento das inscrições

Às 23h59 de 14/05/2021

Seleção dos empreendimentos

17/05/2021 a 20/05/2021

Resultado dos empreendimentos selecionados
Assinatura dos termos de compromisso

21/05/2021
Até 24/05/2021

Início da execução dos projetos

07/06/2021

Fim de execução dos projetos

13/12/2021

Dúvidas?

Muito obrigado
Contato:
rafael.passos@ifrn.edu.br
(84) 98890-1084 | WhatsApp

