
STUDIO

Você quer desenvolver ideias 
para a mudança social?



Você tem vontade de tornar a sua comunidade um lugar 
Melhor, mas não sabe como?

Você quer aprender as ferramentas que melhorem este 
trabalho ou ideia?

Você tem uma ideia de como solucionar um desafio, mas não sabe 
como fazer sua ideia decolar?  

Você já tem um projeto num estágio inicial, mas precisa de ajuda para 
levá-lo para um próximo estágio de desenvolvimento?

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

Você percebe algum problema em sua cidade e tem ideia inovadora 
para solucioná-lo?



Então
o Studio de Inovação Social

é para você.



Nós podemos ajudá-lo a construir uma ideia inicial ainda 
pouco estruturada.

Podemos auxiliá-lo a consolidar a ideia que já tem.

Nós podemos colocá-lo em contato com quem já teve 
experiência semelhante em outras partes do mundo.

As Universidades - UFRJ e UNIRIO – querem estar juntas 
com você nesse desafio, porque têm como missão 
incentivar ideias que possam resolver desafios urbanos 
e em outros contextos brasileiros.

Por que participar?



São promovidos pela UFRJ e UNIRIO, com parceiros 
internacionais no quadro do projeto LASIN (Rede de 
Inovação Social Latino-Americana).  

Serão realizados 4 studios em diferentes países da 
América Latina: Chile, Brasil, Colômbia e Panamá.

20 participantes serão selecionados para participar do 
Studio no Brasil, cujas atividades serão realizadas na 
semana de 27, 28 e 29 de abril de 2017 (dia 29 de 
manhã apenas).

Os eventos serão realizados nas instalações 
da UFRJ e UNIRIO.

Sobre o Studio



Quem pode participar?

A candidatura pode ser feita por qualquer indivíduo
com uma ideia de inovação social.

(no caso de um grupo, um representante tomará
parte nas atividades do Studio).

Mas o que é inovação social?



O conceito de Inovação Social, de acordo com a 
Stanford Social Innovation Review:

é uma nova solução, mais efetiva, eficiente, 
sustentável ou justa que as soluções já existentes e 
cujo valor gerado beneficia, prioritariamente, a 
sociedade ou uma comunidade como um todo, e não
apenas alguns poucos indivíduos.

O que é inovação social?



Para se candidatar a uma vaga no Studio, tudo que você 
precisa fazer é mandar um e-mail com a sua ideia de 
inovação social seguindo as orientações a seguir
para  lasinstudio@gmail.com

Prazo de submissão: até 19 de março de 2017
Resultados: 31 de março de 2017

Como participar?



Descreva em 300 palavras

Seu desafio: 
descreva o desafio que você tenha interesse em resolver, ou 
já esteja desenvolvendo, e onde ele ocorre.

Sua ideia: 
descreva sua ideia e, se possível (não obrigatório) 
acrescente uma imagem que represente sua ideia.

Em separado, adicione informações sobre você:
Insira, além de seu nome, sua instituição e telefone;
adicione outras informações sobre você que achar 
relevantes e que nos ajudem a conhecer você melhor.

Como participar?



Temos somente 20 vagas.

A definição dos 20 participantes do Studio no Brasil
será realizada por comitê composto por membros 
(professores e técnicos) da UFRJ e UNIRIO, com 
contribuição do parceiro SIX (Social Innovation Exchange) 
em etapa única.

Será considerada a clareza na apresentação do desafio e da 
ideia e seu potencial de desenvolvimento.

Definição dos participantes



Organização no Brasil:

O projeto LASIN é co-financiado:

COPPE/UFRJ
Design thinking, 
design de serviços
e inovação social


