Coppe e Unirio selecionam projetos de inovação social
A Coppe/UFRJ, em parceria com a Agência de Inovação da UFRJ, a Unirio e a ONG
britânica Social Innovation Exchange (SIX), promove, em abril, o Studio de Inovação
Social, no âmbito da Latin American Social Innovation Network (Lasin). O intuito é por
em prática ideias socialmente inovadoras. O projeto é aberto ao público em geral, e os
interessados têm até o dia 31 de março para enviarem uma curta descrição de suas
ideias. Os resultados serão divulgados no dia 14 de abril.
Para se candidatar a uma vaga no Studio, os interessados devem mandar e-mail com a
sua ideia de inovação social para lasinstudio@gmail.com. O email deverá conter a
descrição do desafio a ser resolvido e da solução para ele em até 300 palavras. Em
separado, deverão ser escritas informações pessoais: nome instituição e telefone.
A proposta é abrir Unidades de Suporte à Inovação Social (USIS) em cada universidade
parceira na América Latina. Serão realizados quatro studios em diferentes países. Em
cada um haverá a participação de duas universidades locais: Chile, Brasil, Colômbia e
Panamá. Vinte projetos serão selecionados pelas instituições parceiras e seus
representantes participarão de um workshop nos dias 27, 28 e 29 de abril, nas
instalações da UFRJ e Unirio.
Na Coppe, o projeto está sendo coordenado pela professora Carla Cipolla, do Programa
de Engenharia de Produção (PEP), que coordena o Desis Lab (Design para a Inovação
Social e Sustentabilidade) e é co-organizadora do Studio. Segundo Cipolla, os
candidatos não precisam ter perfil típico de empreendedor, interessado em
disponibilizar um serviço ou produto no mercado. "Basta chegar com uma ideia para
melhorar sua rua, quarteirão ou bairro. Pode ser um coletivo feminista, um líder
comunitário, um projeto de proteção animal, alguém que acredite que jogos de tabuleiro
pode levar a novas formar de regeneração do tecido social em sua localidade de
atuação", explica Carla.

