
Oportunidade para alunos de graduação dos cursos de engenharia para ingressar no grupo Science              
to Business (STB) do Laboratório de Materiais (Labmat). 
 
Dentre as atividades desenvolvidas pelo grupo, estão: 

● Análise de Mercado e de viabilidade financeira de oportunidades de negócio; 
● Valoração de patentes; 
● Estruturação e operação de um technology transfer office (TTO); 
● Prospecção de novas empresas parceiras e apoio a negociações complexas; 
● Auxílio na execução e implementação do planejamento tecnológico do laboratório; 
● Apoio na criação de spin-offs e na propagação da cultura empreendedora entre os membros              

do laboratório;  
 
Os integrantes do grupo estão expostos a um ambiente multidisciplinar, interagindo constantemente            
com o corpo técnico, com empresas parceiras e com a coordenação do laboratório. O foco no                
desenvolvimento de cada membro e a exposição a problemas reais da interface entre academia e               
mercado proporciona uma aprendizagem e amadurecimento acelerados, ideal para os estudantes           
que buscam diversificar sua formação técnica e diferenciar seu currículo. 
 
Perfil desejado: Buscamos alunos comprometidos com sua formação, automotivados, dispostos a           
aprender novas competências e aceitar desafios. Além do desempenho acadêmico e experiências            
nas áreas relacionadas às atividades do grupo, serão avaliadas a capacidade do candidato de              
resolver problemas, capacidade de se expressar e trabalhar em equipe e o alinhamento dos seus               
objetivos pessoais com as metas do grupo. 
 
Pré-requisitos: Inglês avançado; Ser proficiente no pacote Microsoft Office (Excel, word,           
powerpoint); Já ter completado ao menos 4 semestres de qualquer curso de engenharia; Ter IAA               
superior a 6 sem reprovações por FI. 
 

● Duração da bolsa: julho a dezembro de 2018 
● Valor da bolsa: R$ 650,00 
● Início das atividades: 16/07 

 
Para se candidatar, envie seu histórico escolar e carta de motivação para rh@labmat.ufsc.br e              
preencha seu currículo no formulário a seguir: https://goo.gl/forms/CJ5UUS7GqSnloio03 até dia          
02/07 
 
A seleção será feita em três etapas 

● Análise de currículo, histórico e carta de apresentação; 
● Resolução e apresentação de um desafio; 
● Entrevista final; 

 

mailto:rh@labmat.ufsc.br
https://goo.gl/forms/CJ5UUS7GqSnloio03


 


