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LEMPI 
LABORATÓRIO DE EMPREENDEDORISMO 
E INOVAÇÃO 
  

APRESENTAÇÃO  
 

Vinculado ao Departamento de Engenharia 
de Produção e Sistemas do Centro Tecnológico 
da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
Laboratório de Empreendedorismo e Inovação 
(LEMPI) está apto à realização de projetos de 
pesquisa e extensão de caráter multid
relacionado ao desenvolvimento de 
empreendedorismo e gestão empresarial, 
suportados por competências em gestão por 
processos e modelagens em BPMN. 
 

SOBRE O LABORATÓRIO
 

O LEMPI foi criado há mais de 25 anos 
com o propósito de difundir a cultura
empreendedorismo na academia e na comunidade 
que cerca a UFSC. Durante este período 
contribuiu para a criação de startups e spinoffs 
dos mais variados tipos de negócios, execercendo 
papel decisivo no fortalecimento do Ecossistema 
de Empreendedorismo e Inovação da região da 
Grande Florianópolis. 

O crescimento do corpo técnico e o 
alinhamento com a área da Engenharia de 
Produção permitiu a ampliação do leque de 
competências oferecidas, abrangendo atualmente, 
além do assunto empreendedorismo uma forte 
atuação na gestão empresarial, em especial 
empresas de pequeno porte, desenvolvendo 
metodologias e promovendo a aplicação nas 
empresas demandantes. 

O LEMPI desenvolve ações caracterizadas 
por projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento institucional, com instituições de 
todo o País, sempre amparadas por uma fundação 
de apoio à Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
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ATUAÇÃO DO LEMPI
 

Temas prioritários para atendimento às
demandas relacionadas ao 

empreendedorismo e gestão:
 

• Micro e pequenas 
• Ciclo de vida das organizações;
• Mapeamento e Gestão de Processos;
• Estudos de Benchmark;
• Elaboração e avaliação de Programas de   
• capacitação para a indústria;
• Mentoring para Startups e Spinoffs;
• Sistemas de Avaliação Gerencial;
• Modelos de gestão.

 
Temas prioritários para atendimento às 

demandas por inovação

• Sistemas de Inovação
• Gestão da Inovação
• Tecnologia da Inovação
• Desenvolvimento de Produto
• Ciência & Tecnologia

 
 
 

SAIBA MAIS
 
http://lempi.ufsc.br/ 
+55 (48) 3721-2485 / (48) 
 
https://www.feesc.org.br 
+55 (48) 3231-4461/ (48) 3231
9745- contratos@feesc.org.br
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ATUAÇÃO DO LEMPI  

Temas prioritários para atendimento às  
demandas relacionadas ao 

empreendedorismo e gestão:  
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