EDITAL E REGULAMENTO
DESAFIO ITFETEP DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 2018

O Desafio ITfetep de Empreendedorismo é um programa de incentivo financeiro,
tecnológico, administrativo e de infraestrutura da Incubadora Tecnológica para
incentivar e apoiar na criação e aceleração de startups inovadoras no município de
São Bento do Sul.
O objetivo do Desafio ITfetep de Empreendedorismo 2018 é premiar os melhores
projetos concorrentes e através de possível aporte financeiro, de infraestrutura e
em gestão, dar condições para o surgimento e desenvolvimento de empresas
startups que poderão ser incubadas na estrutura da ITfetep.

Normas de Participação
1. Os projetos e equipes participantes deverão se inscrever exclusivamente
no site www.itfetep.org.br/editais, Desafio ITfetep 2018, lendo o regulamento e
preenchendo completamente o formulário de inscrição disponibilizado no site.
2. Para efeito de organização e melhor comunicação, um dos membros da
equipe deverá ser indicado como o representante desta perante a coordenação.
Entretanto, formalmente não haverá qualquer distinção entre os membros da
equipe, sendo todos integral e solidariamente responsáveis pela participação em
todo o processo seletivo e pelo envio e recebimento das decisões e mensagens. A
comunicação oficial entre os participantes e a coordenação será feita
exclusivamente por e-mail no endereço auxiliar@fetep.org.br. O envio das decisões
e comunicações é feito automaticamente pela pessoa indicada para ser a
representante da equipe ou projeto e por pessoa responsável pela organização do
Desafio ITfetep de Empreendedorismo.
3. Nas equipes poderão participar membros que tenham participação
societária em outra empresa já existente, independentemente de tempo de
existência ou tamanho do referido empreendimento.
4. Um mesmo participante não poderá integrar mais de uma equipe ou
apresentar mais de um projeto.
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5. Somente serão aceitos projetos e propostas que atendam aos seguintes
critérios:


Proposta de equipes
empreendimento;



Propostas de empresa já existente;



Tragam soluções em serviços ou produtos para a cadeia de
suprimentos ou de produção para a indústria;



Ofereçam produtos ou serviços que apresentem inovações e soluções
em mercado;



Apresentem inovações, produtos e serviços de impacto social;



Tenham preenchido completamente o formulário de inscrição;



Sejam prioritariamente das áreas de:

que

desejem

abrir

e

iniciar

um

novo

a) Tecnologias da Informação e Comunicação;
b) Eletroeletrônica;
c) Automação e Mecânica;
d) Fabricação de máquinas e equipamentos;
e) Novas formas de mídias e Design de produtos e gráfico;
f) Tecnologias em novas fontes de energia;
g) Tecnologias ambientais e aproveitamento e aplicação de resíduos sólidos;
h) Tecnologias em madeiras e móveis.
6. O Desafio ITfetep de Empreendedorismo e Inovação 2018 será
composto por 02 (duas) grandes fases distintas:
FASE 01:
a) Lançamento e início do DESAFIO ITFETEP DE EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO 2018;
b) Inscrições das equipes e projetos no site da ITfetep, até o dia 30 de maio de
2018;
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c) Participação de membro da equipe no programa de capacitação sobre
Empreendedorismo e Elaboração de Planos de Negócios (oficinas e
capacitações realizadas aos sábados);
d) Desenvolvimento e submissão dos Planos de Negócios;
e) Análise e julgamento pelas bancas avaliadoras dos Planos de Negócios
concorrentes.
FASE 02
f) Participação dos projetos selecionados na capacitação e orientação para
apresentação de pitchs;
g) Apresentação dos pitchs para avaliadores e investidores durante o ENIT 2018;
h) Seleção, divulgação e premiação dos melhores projetos.
7. O processo de inscrição e participação das equipes somente será
considerado válido pela coordenação após cumpridas as fases de:
a) Preenchimento completo do formulário de inscrição no site da ITfetep dentro do
prazo estipulado neste regulamento;
b) Atendimento aos requisitos estipulados neste regulamento;
c) Confirmação escrita via e-mail da equipe organizadora perante a equipe ou
projeto participante;
d) Participação de no mínimo em 70% no programa de capacitação sobre
empreendedorismo e Elaboração de Planos de Negócios fornecido
gratuitamente pela ITfetep;
e) Submissão do Plano de Negócios em sistema próprio da ITfetep, nas formas
definidas pela coordenação e dentro do prazo estipulado neste regulamento.
Obs. Somente poderão participar e concorrer aos prêmios oferecidos os
projetos e equipes que apresentarem formalmente seus Planos de Negócios
no sistema disponibilizado pela ITfetep.
Os critérios que serão observados e nortearão as avaliações e o processo de
seleção e classificação dos projetos concorrentes são:
a) A proposta atenda à demanda ou traga solução para um problema real;
b) Tenha uma equipe com conhecimentos técnicos e administrativos para o
produto e negócio;
c) Apresente um protótipo em desenvolvimento, testado ou em teste do produto
ou serviço proposto;
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d) Apresente uma visão clara de negócio, mercado e sustentabilidade do
negócio;
e) Demonstre viabilidade econômica e financeira do empreendimento;
f) Tenha ou apresente estudos e/ou pesquisas que validem a proposta e
mercado;
g) Seja escalável como negócio.

08. Cronograma do Desafio ITfetep de Empreendedorismo

FASE 01
DATA
Lançamento
e
início
do
DESAFIO
ITFETEP
DE
16/04/2018
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 2018
Inscrições das equipes e projetos no site da ITfetep
16/04 a 30/05/18
Participação
no
programa
de
capacitação
sobre
Jun e Jul/18
Empreendedorismo e Elaboração de Planos de Negócios
(Aos sábados)
Desenvolvimento e submissão dos Planos de Negócios
Até 06/08/18
Análise e julgamento pelas bancas avaliadoras dos Planos de
Até 17/08/18
Negócios concorrentes
Seleção e divulgação dos melhores projetos participantes de
22/08/18
cada Universidade participante como parceira no Desafio
FASE 02
DATA
Participação dos projetos selecionados na capacitação e
25/08/18
orientação para elaboração e apresentação de pitchs
Apresentação dos pitchs para avaliadores e investidores
18/09/18
durante o ENIT
Seleção, divulgação e premiação dos melhores projetos
20/09/18
participantes no Desafio.

09. Premiação
a) Aporte financeiro de R$ 10.000,00 para apoio ao investimento do melhor
projeto;
b) Apoio de infraestrutura física e tecnológica para abertura de empresa na
ITfetep;
c) Apoio

administrativo

através

de

consultorias

e

desenvolvimento de mercado e gestão de negócios;
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assessoria

para

d) Apoio para desenvolvimento e registro de Patentes de produtos inovadores;
e) Estrutura laboratorial para desenvolvimento de projetos tecnológicos;
f) Possibilidade de aporte financeiro através de investidores anjo.

10. A ITfetep terá direito de utilizar a imagem das equipes e projetos participantes e
vencedores em suas ações de comunicação e marketing.
11. A ITfetep poderá a qualquer tempo divulgar em seu site o titulo e breve
descrição dos projetos participantes no Desafio ITfetep de Empreendedorismo.
12. Os casos não abordados neste regulamento serão avaliados pela coordenação
do evento, cuja decisão é soberana.

São Bento do Sul, 16 de abril de 2018

Osmar Muhlbauer
Presidente FETEP
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