
 
 

 

Edital Incubadora Sesc de Economia Criativa 
Dúvidas Frequentes 

CRONOGRAMA 
14/02 a 15/03 - Inscrições 
27/03 - Publicação dos aprovados 
31/03 a 04/04 - Inscrições dos aprovados nas Unidades Sesc 
07/04 a 14/04 - Segunda chamada 
A partir de 28/04 - Aula Inaugural 
 

 
01)   O QUE É A INCUBADORA SESC DE ECONOMIA CRIATIVA? 

É uma iniciativa do Sesc RJ voltado para empreendedores ligados a 5 áreas 
temáticas: a) Artes Manuais, b) Gastronomia, c) Moda, d) Serviços. 

Nem todas as temáticas estarão disponíveis neste edital, é necessário consulta-lo 
para identificar as temáticas disponíveis em cada Unidade Sesc. 

Os selecionados participarão de cursos voltados para a criação, formalização e 
aceleração de seu negócio, voltado para a ampliação das possibilidades de geração 
de renda, visibilidade no mercado e impacto social.  

As iniciativas estarão pautadas em conceitos de comércio justo, inovação, economia 
criativa, economia solidária e sustentabilidade.  

Os empreendedores terão orientação jurídica e contábil e assessoria Individual para 
a criação ou melhoria do planejamento estratégico do seu negócio, bem com cursos 
e ações focados na melhoria contínua do seu produto/serviço, dentre outros.  

  
02) O QUE É UM EMPREENDIMENTO DE ECONOMIA CRIATIVA? 

São atividades comerciais nas quais resultam em indivíduos exercitando sua 
imaginação e explorando seu valor econômico. Pode ser definida como processos 
que envolvam criação, produção e distribuição de produtos e serviços, usando 
conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como recursos produtivos 
(Howkins). Além de incentivar a geração de renda e empregos, a Economia Criativa 
valoriza a diversidade cultural, o desenvolvimento humano, inclusões sociais e 
sustentabilidade ambiental. 
De acordo com a definição da ONU (Creative Economy Outlook: Trends in 
international trade in creative industries. 2002-2015), a indústria criativa gera 
oportunidades especialmente para pequenos e médios empreendimentos 
promovendo direitos fundamentais, tais como respeito pela dignidade humana, 
igualdade e democracia. Ela é mais do que um setor econômico de crescimento 
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relevante, ela é a expressão da criatividade humana, disseminando importantes 
valores sociais e culturais. 
Além as áreas de Economia Criativa, a Incubadora Sesc aceitará propostas de 
empreendimentos voltados ao ramo da gastronomia e bebidas artesanais. 

  
 

03) COMO PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO? 

Serão selecionados 25 empreendedores por turma que queiram criar ou aprimorar 

seus negócios, de acordo com a disponibilidade de turmas constante no Anexo I do 

Edital. 

As inscrições para o programa de incubação serão realizadas até o dia 15 de março, 

através do link https://forms.gle/kw9fNtSYJH8E8DFMA. 

  

04) QUANTO TEMPO DE INCUBAÇÃO TEREI DIREITO CASO SEJA 
SELECIONADO 

O prazo de incubação total será de 15 meses. O processo está dividido em 03 

blocos, sendo a duração de 3 meses o bloco 1 e 12 meses concomitantes os blocos 

2 e 3.  

O bloco 1 contará com encontros semanais de 08 horas. Os blocos 2 e 3 são 

compostos por orientação e atividades práticas, com cronograma a ser elaborado 

durante o processo. 

 05) QUANTO CUSTA? É PAGO? 

A atividade é gratuita. 

 06) MENORES DE IDADE PODEM PARTICIPAR? 

Não, somente maiores de 18 anos.  

   
07) ONDE SERÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES? QUAL ENDEREÇO? 

As ações e aulas serão realizadas na Unidade Sesc para qual o candidato for 
selecionado ou em um espaço parceiro da área de abrangência da Unidade em 
questão. 

 08) NÃO MORO NO MUNICÍPIO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE. POSSO 
PARTICIPAR?  

Sim.   
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09) NÃO TENHO CARTÃO DO SESC E NEM SOU ASSOCIADO. POSSO 

PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO? 

Sim.   

 

 10)   O SESC ARCARÁ COM MEUS CUSTOS DE TRANSPORTE E 
ALIMENTAÇÃO? 

Não. Esses custos ficarão a cargo do aluno.  

  

11)   COMO SERÁO AS ATIVIDADES EXTERNAS, COMO FEIRAS? 

 As feiras serão realizadas em parcerias e todo o processo será informado ao aluno 

durante as aulas.  

  

 12)   FUI CONTEMPLADO, MAS NÃO PODEREI PARTICIPAR DA INCUBAÇÃO. 
POSSO TRANSFERIR PARA OUTRO EMPREENDEDOR? 

A inscrição não pode ser transferida a outro participante. 

  
13) QUEM PODE PARTICIPAR? 

Quem tem apenas uma ideia que ainda não saiu do papel 

Quem tem um negócio e quer aprimorar 

Qualquer pessoa acima de 18 anos, mesmo que ainda não tenha uma empresa ou 

seja microempreendedor individual. 

  

14) QUAIS SÃO OS CRITÉRIO DE SELEÇÃO? 

Consultar o edital em http://www.sescrio.org.br/noticia/14/02/20/sesc-abre-concurso-

para-incubadora-de-economia-criativa 

15) OUTRAS DÚVIDAS?  

Mande um e-mail para incubadora.sesc@sescrio.org.br 
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