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RESUMO

A inovação social pode ser entendida como uma solução inovadora para uma demanda da sociedade e que produz um resultado minimamente 
mais eficaz, eficiente, e sustentável do que soluções atuais. O valor criado é apropriado principalmente pela sociedade como um todo e não por 
indivíduos. Apesar do crescimento da relevância deste tema nas últimas décadas, há carência de estudos sobre inovação social no Brasil tanto na 
academia quanto no âmbito governamental. Em geral, as Universidades se dedicam mais às inovações tecnológicas, dando menor importância 
àquelas de natureza social e cultural. Na contramão desta lógica, a UNIRIO criou em 2016 o Núcleo de Inovação Cultural e Social – NICS que tem 
por objetivo promover e acompanhar a realização de projetos de inovação social e cultural no âmbito da UNIRIO. O desenvolvimento desse 
núcleo na UNIRIO se deu devido ao perfil da universidade, que possui um viés mais cultural e social. Dessa forma, este trabalho tem como 
objetivo identificar de que forma o NICS atua para apoiar a implementação de inovações sociais promovidas pela UNIRIO. O trabalho foi 
conduzido por meio de um estudo de caso de abordagem qualitativa e finalidade exploratória. Os resultados da pesquisa indicaram que as 
atividades de apoio do NICS consistem basicamente na realização de palestras, workshops e ciclos de mentoria promovendo encontros entre 
especialistas, idealizadores de projetos e interessados no tema inovação social. Em grande parte estas atividades são realizadas com o apoio da 
Latin American Social Innovation Network (LASIN), rede da qual a UNIRIO participa.  Assim, o NICS procura acompanhar e disponibilizar 
conhecimentos sobre o processo de inovação social aos projetos apoiados colaborando para que os mesmos possam se estruturar e evoluir. Um 
exemplo de inovação social identificada no âmbito da UNIRIO foi o projeto de extensão Teatro em Comunidades que reúne docentes e discentes 
em atividades de aulas e apresentações teatrais às comunidades do Complexo da Maré na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma iniciativa 
inovadora que permite que grupos muitas das vezes sem voz possam se expressar por meio da emersão de estórias de uma perspectiva de dentro 
para fora. Por outro lado, esta iniciativa também colabora para a formação dos discentes da UNIRIO na medida em que os possibilita conviver 
com os aspectos positivos e negativos do ensino em comunidades, ao ministrarem aulas. Um aspecto positivo deste projeto é o fato de ele estar 
atrelado a um projeto de extensão da UNIRIO o que garante um mínimo de continuidades das ações desenvolvidas, fator importante evidenciado 
pelos participantes do projeto. Por outro lado, a falta de entendimento do que é uma inovação social e cultural foi apontada pelo NICS como uma 
das grandes barreiras ao surgimento de empreendedores sociais e culturais no âmbito e fora da UNIRIO. Assim, foi possível compreender que o 
NICS tem sido e será cada vez mais um instrumento importante para a UNIRIO não apenas por promover e desenvolver inovações culturais e 
sociais dentro e fora da Universidade, mas também divulgar o correto entendimento deste conceito no âmbito da Universidade. Como limitação 
dos resultados do estudo de caso, é possível citar a recente criação do núcleo, o que limita bastante o conjunto de informações coletadas. Outra 
limitação refere-se ao fato de que, apesar das pesquisas realizadas, não ter sido encontrado outro núcleo de inovação social conhecido em outra 
IES, o que impossibilita uma comparação entre o NICS e outro núcleo.
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