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EDITAL DIR No 43/2022 
 

 
VIAGEM DE ESTUDOS PARA A II JORNADA 
INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDEDURISMO DA RED INTERNACIONAL 
DE AMBIENTES DE APOYO A LA INNOCAVIÓN Y 
EMPREDEDURISMO. 
 

 
 

 

 

EDITAL 
 

1 OBJETIVOS E CRONOGRAMA 

 

1.1 DOS OBJETIVOS  

 

A Viagem Internacional de Estudos consiste em atividade aprovada e coordenada pelo Núcleo de 

Relações Exteriores – NRE das Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA. Esta viagem objetiva: 

- Ampliar as oportunidades de exposição e disseminação de conhecimento e experiências acadêmicas 

em áreas e atividades científicas relacionadas ao comércio internacional, desenvolvimento e integração regional, 

promovendo o empreendedorismo e a inovação; 

- Estimular o espírito empreendedor em bases tecnológicas e de impacto social, no âmbito das 

instituições integrantes da Red Cidir, bem como em suas esferas de atuação, frente à realidade do comércio 

internacional, desenvolvimento e integração regional; 

- Reforçar as ligações entre instituições de ensino superior, governos, comunidades e iniciativa privada 

a nível regional transfronteiriço; 

- Estimular a articulação ensino-pesquisa-extensão com foco em empreendedorismo e inovação; 

- Proporcionar oportunidades de treinamento e atualização contínua; 

 
O Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado 
de Assis – FEMA, mantidas pela Fundação 
Educacional Machado de Assis, no uso das suas 
prerrogativas institucionais e legais, e, considerando o 
que determina o Art. 10 do Regimento Unificado das 
Faculdades, torna público o seguinte: 
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- Oferecer oportunidades de reflexão, desenvolvimento de habilidades de socialização, troca de 

experiências e publicação de estudos, bem como pesquisas sobre comércio internacional, desenvolvimento e 

integração ibero-americana; 

- Promover a expansão da ciência, a troca de conhecimento e experiência para aprofundar a integração 

entre os países da América Latina, com foco em inovação e empreendedorismo; 

- Promover a relação e articulação entre as universidades ibero-americanas e seus ambientes para 

promover o empreendedorismo tecnológico, a solidariedade e a inovação. 

 

1.2 DO CRONOGRAMA 

 

1.2.1 Inscrições e Divulgação dos Resultados 

 

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de junho de 2022, pelo seguinte link: 

https://forms.office.com/r/LmyULfUrXA.  

A divulgação dos selecionados para a VIAGEM (e suplentes) ocorrerá em 20 de junho de 2022. 

 

1.2.2 Da Realização 

 

O EVENTO ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022, na Universidad Gaston Dachay em 

Posadas, Missiones/Argentina. 

 

A VIAGEM terá início no dia 13 de outubro e retorno no dia 15 de outubro de 2022. 

O roteiro previsto é o que segue: 

 Saída na quinta-feira 13/10 de Santa Rosa na Unidade III da FEMA às 7horas e 30minutos em 

ônibus fretado e em conjunto com alunos e professores da Universidade Federal Fronteira Sul 

- UFFS 

 

 Dia 13/10 as 12 horas: Check-in no Hotel em Posadas; 

 

 Dia 13/10: 14 horas - Universidad Gaston Dachary  

 Abertura, pelo Coordenador da Rede de Apoio à Inovação e 

Empreendedorismo, dos Presidentes Internacionais e Nacionais dos demais 

países das instituições que compõem a Rede Cidir; 

https://forms.office.com/r/LmyULfUrXA
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 Apresentações dos ambientes de inovação e empreendedorismo das 

instituições integrantes da Rede Cidir; 

 

 Dia 13/10 as 18 horas – Universidad Gston Dachary 

 Rodada internacional de negócios entre startups, spin-offs e gestão de 

ambientes de inovação e empreendedorismo vinculados às instituições 

integrantes da Rede Cidir; 

 

 Dia 13/10 as 20 horas - Happy hour na Costaneira em Posadas 

 

 Dia 14/10 as 8 horas 

 Visita aos ambientes de Inovação e Empreendedorismo (Parque Tecnológico 

de Missões, Parque Industrial, entre outros) 

 

 Dia 14/10 as 14 horas– Universidad Gaston Dachary 

 Painel com incubadoras de solidariedade e impacto social; 

 Apresentação de oportunidades de apoio a aceleradoras, grupos de 

investidores e empresas de apoio a incubadoras; 

 

 Dia 14/10 as 18 horas – Universidad Gaston Dachary 

 Experiências acadêmicas de inovação e empreendedorismo; 

 Mesa redonda sobre oportunidades de internacionalização para empresas 

inovadoras; 

 Conferências complementares de interesse geral e específico destinadas a 

grupos de empresários e pesquisadores do setor. 

 

 

 Dia 14/10 as 20 horas - Happy hour na Costaneira em Posadas 

 

 Dia 15/10: 7horas e 30 min Retorno ao Brasil; 

 

2 DOS PARTICIPANTES 
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 Estudantes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação das Faculdades Integradas Machado 

de Assis/FEMA; 

 Egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação das Faculdades Integradas Machado de 

Assis/FEMA; 

 Docentes e Técnicos Administrativos das Faculdades Integradas Machado de Assis/FEMA; 

 Representantes das empresas incubadas a Incubadora Acadêmica de Tecnologia e Inovação - 

IATI 

 Os participantes: 

a) não devem possuir nenhum impedimento legal ou administrativo; 

b) estar em dia com as mensalidades; 

c) estar em dia com os pagamentos relativos à viagem; 

d) firmar termo de compromisso relacionado à viagem; 

e) estar com a carteira de identidade atualizada (menos de 10 anos de uso); 

f) preencher e imprimir a Declaração Jurada - https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php  

g) providenciar seguro saúde. A seguir duas sugestões de empresas para providenciar Seguro Saúde, 

sem o prejuízo de outras que possam existir: 

- Ativa Seguros: Av Rio Branco, 91, sala 4, Santa Rosa/RS, e-mail alex@ativaseguros.net, 

whatsapp +55 55 9657 7444. Nesta empresa o pagamento só pode ser realizado por meio 

de cartão de crédito. O valor é de aproximadamente da carta seguro para três dias é de 

R$100,00. 

- Proteges Corretora de Seguros LTDA: Rua General Marques, 624, centro, São 

Borja/RS, e-mail: proteges@segurosproteges.com.br, whatsapp +55 55 9641 8111 ou +55 

55 8416 3612, telefone fixo: 55 3430 3612. O pagamento poderá ser realizado por PIX. O 

valor é de aproximadamente da carta seguro para três dias é de R$110,00. 

 

 

3 PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção para a VIAGEM se dará por ordem de inscrição. 

 

4 VAGAS 

 

 Há 21 vagas disponíveis 

 

https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php
mailto:alex@ativaseguros.net
mailto:proteges@segurosproteges.com.br


 

Página 5 de 7 

 

5 INVESTIMENTO 

 

O investimento, por pessoa, para a VIAGEM de Estudos é estimado da seguinte forma:  

a) Transporte e estadia (duas diárias): R$1.000,00, podendo ser pago em 5 parcelas de R$200,00 a 

partir do mês de junho de 2022. Os boletos serão enviados pela Secretaria Acadêmica da Unidade III da FEMA. 

b) Alimentação: Os valores serão suportados de forma individual; 

c) Seguro-saúde: por conta do participante. Deverá ser providenciado com antecedência. 

d) Em caso de desistência será cobrada multa no valor de 30% do valor total.  

e) Os apartamentos no hotel poderão abrigar até 4 ocupantes. A distribuição dos classificados nos 

apartamentos do hotel ficará a cargo dos ocupantes. No caso de indefinição, decidirão os professores que 

acompanharem a viagem. 

f) A taxa de inscrição no EVENTO, caso houver, ficará por conta do participante.  

 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os classificados deverão ficar atentos às informações referentes a viagem que serão disponibilizadas 

em grupo de whatsapp específico. 

Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão deliberados pelo Núcleo de Relações 

Exteriores - NRE e Direção. 

 
 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Santa Rosa, RS, 27 de maio de 2022. 
 

 
Adm. NEDISSON LUIS GESSI 

Coordenador do Núcleo de Relações Exteriores 
Faculdades Integradas Machado de Assis-FEMA 

 
 

 
Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES 

Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis  
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis– FEMA 

 



 

 

 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 
 
Eu_________________________________________________________________, portador de 

RG nº______________________________, CPF nº___________________________________, 

acadêmico do Curso de _________________________________, das Faculdades Integradas 

Machado de Assis – FEMA, tendo presente o EDITAL DIR nº 43/2022, comprometo-me a 

cumprir todas as regras nele dispostas. 

  

 
 

Santa Rosa, _____de ____________ de 2022. 

 

 
 

__________________________________________________________________ 
ACADÊMICO 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

Eu_________________________________________________________________, portador de 

RG nº______________________________, CPF nº___________________________________, 

acadêmico do Curso de _________________________________, das Faculdades Integradas 

Machado de Assis – FEMA, tendo presente o EDITAL DIR nº 43/2022, declaro, para os devidos 

fins, estar ciente e de acordo com o fato de que toda e qualquer necessidade de atendimento médico ou 

internação hospitalar será de minha inteira responsabilidade. 

  

 

 
Santa Rosa, _____de ____________ de 2022. 

 

 
 

__________________________________________________________________ 
ACADÊMICO 


