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Resultados das Ideias Inovadoras Submetidas 

Edital nº 001/2021 

Promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pela Financiadora de 

Estudo e Projetos (Finep), o Programa Centelha Rondônia recebeu 248 ideias inovadoras 

provenientes dos 17 municípios do estado. A lista com as 150 ideias selecionadas para a próxima 

Fase do Programa será divulgada no dia 25 de maio de 2022. 

O Programa Centelha Rondônia é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

(MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o Conselho Nacional das Fundações 

Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação CERTI. No Estado de Rondônia o 

Programa é executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado Rondônia 

(FAPERO), que recebeu 248 ideias inovadoras submetidas por um total de 776 participantes, com 

origem em 17 municípios do estado. 

Ideias Submetidas 
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Como funciona 

O Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores, a partir da geração 

de novas ideias, e disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território nacional, 

incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, 

estaduais e regionais de inovação do país. 

Acesse https://ro2.programacentelha.com.br/ para obter mais informações sobre o Programa e o 

Edital de Rondônia. 

Próximos Passos 

Na segunda fase, os 150 proponentes selecionados deverão elaborar seu Projeto de 

Empreendimento, detalhando o plano de negócio executivo com o objetivo de demonstrar as 

chances da sua ideia gerar um bom negócio.  

A terceira fase, com 75 proponentes selecionados, consiste no desenvolvimento do Projeto de 

Fomento, com apresentação detalhada do orçamento e do planejamento de execução do projeto.  

Durante todas as etapas são oferecidas capacitações para auxiliar o empreendedor a aprimorar sua 

ideia e desenvolver seu negócio. Ao final, até 22 projetos serão contemplados no Estado de 

Rondônia, cada um com R$ R$ 53.636,00 (cinquenta e três mil e seiscentos e trinta e seis reais) 

em subvenção econômica, além de outros benefícios oferecidos pelos parceiros do Programa. 

Ainda, durante um ano, essas empresas passarão por uma etapa de acompanhamento com suporte 

e capacitação para transformar suas ideias em negócios de sucesso.  

O Programa Centelha contribuirá para o estabelecimento da ponte entre academia e indústria no 

Estado de Rondônia. Além disso, o Centelha abre espaço para participação de todos os cidadãos 

do estado, tanto para inscrever suas ideias como para interagir com os empreendedores, e consolida 

uma forte rede de apoio ao empreendedorismo inovador. 

 

https://ro2.programacentelha.com.br/
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Resultado Preliminar da Fase 1 

Para obter o resultado acesse o site do Centelha Rondônia e a página da FAPERO nos links: 

https://ro2.programacentelha.com.br/ 

https://rondonia.ro.gov.br/fapero/   
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