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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA AIT
O programa de Treinamento Academia Indústria (em inglês, Academia Industry Training AIT), executado no Brasil pela swissnex Brazil, é uma iniciativa no âmbito do projeto de
pesquisa conjunta entre o Brasil e a Suíça e tem como objetivo apoiar jovens pesquisadores
a estabelecerem parcerias com a indústria para fundarem empresas spin-offs ou startups,
construindo, assim, possíveis parcerias internacionais.
Através de uma iniciativa do Governo Federal da Suíça para reforçar a colaboração bilateral
com o Brasil nas áreas científicas, a Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e
Inovação da Suíça (SERI) apoia o desenvolvimento da cooperação de pesquisa científica
com o Brasil e no âmbito do programa AIT. A swissnex Brazil, fomentando a formação de
parcerias entre o Brasil e a Suíça, e com seu papel ativo na internacionalização da Suíça
como polo de excelência em ciência, educação e inovação é o órgão executor do programa
AIT no Brasil.
Trata-se de uma iniciativa conjunta entre swissnex Brazil, Universidade de St. Gallen,
Centro de Empreendedorismo da Universidade de St. Gallen (Startup@HSG), Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A partir da identificação das necessidades e lacunas para o fomento do empreendedorismo
em ambientes acadêmicos de excelência tanto na Suíça quanto no Brasil, decidiu-se criar
um programa intensivo para abrir oportunidades para pesquisadores de ambos os países
que visam desenvolver suas pesquisas e introduzi-las no mercado para benefício da
sociedade.
O AIT oferece uma introdução intensiva ao empreendedorismo, incluindo workshops para
construção de um plano de negócios, cenários e modelos para entrada no mercado,
estratégias de financiamento e aulas de técnicas de promoção de vendas e marketing
empresarial, além de uma visão geral dos mercados brasileiro e suíço. Para contemplar
esta agenda são previstas visitas a instituições-chave, conferências e também eventos
voltados para networking, maximizando o contato entre os participantes suíços e brasileiros
com importantes stakeholders em ambos os países.
O programa consiste em uma combinação de módulos de formação e reuniões com
empresas, agências de financiamento e potenciais parceiros. Para fomentar a cultura
empreendedora em ambientes de excelência acadêmica no Brasil e promover o contato de
pesquisadores com empresas e indústrias, o programa AIT fornece uma gama de
ferramentas para que os pesquisadores participantes possam identificar com muita clareza
aquilo que é necessário para que suas respectivas pesquisas possam ter aplicabilidade
prática no mercado.

OBJETIVO
Expor pesquisadores detentores de projetos voltados à introdução ou melhoria de produtos,
processos ou serviços no mercado, aliando pesquisa e desenvolvimento ao
empreendedorismo, agregando também competências relevantes, para que estes possam
levar os resultados de suas pesquisas tecnológicas ao mercado, inclusive com
colaborações internacionais, com consequente benefício à sociedade.
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Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Promover a inovação de base científica e fortalecer a cooperação entre os países;
Apoiar jovens cientistas no estabelecimento de parcerias com as indústrias, bem
como ajudar nos recursos financeiros para a startup, ligando-os com potenciais
parceiros industriais;
Favorecer a transferência de tecnologia entre os dois países;
Contribuir para melhorar o conhecimento e competências para uma possível
introdução das pesquisas dos participantes no mercado;
Fornecer-lhes os contatos e as ferramentas necessárias para desenvolver o
entendimento dos mesmos acerca do ambiente da indústria;
Promover uma rede de trabalho entre os participantes para fomentar novas
parcerias e colaborações. Os participantes vão adquirir conhecimentos e contatos
que lhes permitam inovar com sucesso em seu campo de especialização.

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES BRASILEIROS DO AIT
Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios e sua ausência resultará no
indeferimento sumário da proposta e de sua exclusão da fase de avaliação.

Critérios de elegibilidade
•

Ser cidadão brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente;

•

Ter titulação a partir de nível Mestrado em qualquer área do conhecimento
científico;

•

Proficiência no idioma inglês (não é mandatório certificado oficial de proficiência,
porém as habilidades serão testadas durante a fase de avaliação e seleção). As
duas fases do treinamento (Brasil e Suíça) serão conduzidas em inglês;

•

Estar em processo de busca ara transformar suas pesquisas em inovações de
mercado.

Avaliação e seleção
A seleção dos participantes brasileiros do programa Academia-Industry Training (AIT) será
realizada em conjunto entre a swissnex Brazil e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), com entrevistas em inglês realizadas à distância,
obrigatórias ao processo de seleção.
Serão selecionados até 10 (dez) participantes brasileiros. Estes participantes devem ser
selecionados segundo os critérios de avaliação abaixo e estarem aptos a receber recursos
oferecidos pelo CNPq em conjunto com a swissnex Brazil.
•
•
•
•
•
•
•

Potencial de transformação das pesquisas em inovações de mercado;
Potencial de cooperação internacional;
Qualidade do material apresentado para a candidatura e apresentação oral (em inglês);
Precisão das respostas na sessão de “perguntas e respostas” (entrevista em inglês);
Perfil acadêmico, profissional e motivação do(a) pesquisador(a)
Nível da pesquisa – título acadêmico, instituição acadêmica e número de publicações;
Impacto do projeto proposto

Comitê de seleção
•
•

swissnex Brazil, representada por sua área de Projetos para Inovação e Startups,
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
representada por seu corpo técnico e de relações internacionais

CRONOGRAMA
FASES

DATA

Lançamento da Chamada no website da
swissnex Brazil
Data limite para submissão da inscrição
Avaliação das candidaturas e entrevistas
Divulgação do resultado
Semana de treinamento no Brasil (RJ e SP)
Semana de treinamento na Suíça

31/05/18
13/07/18
16/07/18 a 10/08/18
Agosto de 2018
26/11/18 a 30/11/18
Abril de 2019

As atividades do Programa AIT seguirão o seguinte cronograma:
Semana de empreendedorismo e imersão no ambiente de inovação brasileiro no Rio de Janeiro
e São Paulo (26/11/18 a 30/11/18);
Semana de empreendedorismo e imersão no ambiente de inovação da Suíça, incluindo visitas
a universidades, apresentação dos projetos individuais, desenvolvimento do plano de negócios
e exposição às práticas internacionais de negócios e contexto específico local (abril de
2019).

RECURSOS FINANCEIROS
As atividades do Programa Academia-Industry Training (AIT) durante a semana de
atividades no Brasil se concentram no Rio de Janeiro e São Paulo. Os selecionados terão
os seguintes custos cobertos: eventuais deslocamentos nacionais em função da semana
de atividades no Brasil e o custeio dos participantes brasileiros do AIT na semana de
atividades na Suíça (os gastos dos pesquisadores brasileiros participantes do programa AIT
durante a semana de empreendedorismo e imersão no ambiente de inovação da Suíça,
incluem bilhetes aéreos, hospedagem, refeições, diárias e transporte interno na Suíça).
As candidaturas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global estimado de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em conformidade com as normas e disponibilidade
orçamentária e financeira do CNPq.

ITENS FINANCIÁVEIS
São itens financiáveis com recursos do CNPq os seguintes itens de custeio necessariamente
vinculados à participação nas semanas de empreendedorismo:
•
•
•

Passagens aéreas domésticas no Brasil e internacionais Brasil-Suíça-Brasil, em classe
econômica;
Diárias no Brasil e na Suíça, conforme previsto em http://cnpq.br/view//journal_content/56_INST ANCE_0oED/10157/24468;
Adicional de seguro-saúde, limitado a R$ 150,00 por viagem ao exterior.
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Qualquer pagamento à pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor,
de forma a não estabelecer vínculo empregatício.
O pagamento da passagem aérea de retorno não abrange taxas extras referentes ao embarque,
remarcação e bagagens.

SUBMISSÃO DA INSCRIÇÃO
O download do formulário de inscrição poderá ser feito através do website da swissnex
Brazil (http://www.swissnexbrazil.org/) e deverá ser preenchido e enviado eletronicamente
para o e-mail ait2018@swissnexbrazil.org juntamente com o Curriculum Vitae.
O horário limite para submissão dos projetos via e-mail será até às 23h59 (vinte e três horas
e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da data descrita no CRONOGRAMA
(13/07/2018), não sendo aceitas propostas submetidas após este horário.
Recomenda-se o envio dos projetos com antecedência, uma vez que a swissnex Brazil não
se responsabilizará por aqueles não recebidos em decorrência de eventuais problemas
técnicos.

CONTATO
Esclarecimentos e informações adicionais acerca desta chamada podem ser obtidos pelo
endereço eletrônico ait2018@swissnexbrazil.org.

