
 
Notícia com Resultados dos Projetos Aprovados na Fase 2 

FAPERO divulga resultados dos projetos aprovados na Fase 2 do Programa Centelha RO 

A FAPERO anuncia o resultado da Fase 2 do Programa Centelha RO, que visa estimular o 

empreendedorismo inovador e disseminar a cultura empreendedora.  

No Estado de Rondônia, o programa é executado pela FAPERO, que divulgou recentemente os 

75 projetos aprovados para a Fase 3, provenientes de 9 municípios rondonienses. A maior parte 

das propostas está relacionada à temática “Tecnologia Social” (28%). Na sequência estão 

projetos sobre “Biotecnologia e Genética” (14,7%), “Automação” (10,7%), “Design” (10,7%) e 

“Inteligência Artificial e Machine Learning” (9,3%), entre outros campos do conhecimento (ver 

figura abaixo). 

O Programa Centelha RO 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.  

Projetos Aprovados 

Para consultar a lista final dos cem projetos de empreendimento aprovados na Fase 2 clique no 

link: https://programacentelha.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Lista-Final-de-Aprovados-

Fase-2-Rondonia.pdf 

 

 

 

https://programacentelha.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Lista-Final-de-Aprovados-Fase-2-Rondonia.pdf
https://programacentelha.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Lista-Final-de-Aprovados-Fase-2-Rondonia.pdf


 

 

 

 

 

 

 



 
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 http://www.programacentelha.com.br/ para obter mais informações sobre o Programa 

e o Edital detalhado de cada um dos estados. 

Próximos Passos 

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 em 

Rondônia, cada um com R$ 53 mil 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 

de Rondônia, já que muitas das ideias vêm de pessoas ainda na universidade, tanto de cursos 

de graduação como de pós-graduação. 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. 
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