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Resumo: 
A SocialTec – Incubadora Social e Tecnológica de Canoas é uma incubadora mista, sem fins
lucrativos, que tem por objetivo fomentar a formação e consolidação de organizações
comprometidas com o desenvolvimento social e sustentável. Dentre as ações de uma
incubadora, além dos movimentos de pré-incubação e incubação de organizações, acontecem
também ações de extensão que têm como propósito a difusão da cultura empreendedora na
comunidade interna e externa. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar
o planejamento de uma das ações de extensão do projeto: o Bate-Papo com Empreendedor.
Essa ação foi pensada visando sensibilizar o arranjo produtivo local e a comunidade acadêmica
do IFRS quanto à temática do empreendedorismo e inovação. Através de conversas
descontraídas, empreendedores locais contam as trajetórias de seus negócios, através de lives
organizadas pela Incubadora, a fim de fomentar um processo de geração de ideias com foco no
desenvolvimento regional e sustentável. Como metodologia para viabilizar a ação, foram
realizadas reuniões virtuais semanais do grupo de trabalho da incubadora, nas quais se
definiram as etapas e o formato dos eventos, tempo de duração, pessoas convidadas, temáticas
abordadas e envolvimento dos alunos e alunas do campus. Tais encontros resultaram no
formato final da ação, que corresponde a um evento mensal com duração aproximada de uma
hora realizado através do estúdio virtual StreamYard, transmitido ao vivo no YouTube, com a
presença dos convidados, de um operador de transmissão e de um mediador. A ação teve
início em setembro de 2021, fazendo articulação com propostas de ensino dos professores do
campus. O Bate-Papo com Empreendedor, dessa forma, fortalece a relação existente entre o
ensino, a extensão, a pesquisa e a inovação, tendo em vista que contém em sua proposta o
vínculo entre práticas de ensino e aprendizagem, promovendo conhecimento e fortalecendo
competências em empreendedorismo e inovação.
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