EDITAL DA N.º 14/2017

ABRE INSCRIÇÃO AOS ALUNOS DA FAE
CENTRO UNIVERSITÁRIO E FACULDADE FAE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARA INGRESSO NO
PROJETO STARTUP GARAGE.

O Diretor Acadêmico da Faculdade FAE São José
dos Pinhais, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 14 do Regimento, baixa a seguinte

E D I T A L

Art. 1º

O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo – FAE Incentiva, torna público a abertura do

período de inscrições para o ingresso no programa Startup Garage.
§ 1º O Startup Garage é uma iniciativa do SEBRAE/PR em parceria com a FAE Centro Universitário e
a Faculdade FAE São José dos Pinhais, que tem como propósito fortalecer o ecossistema do
empreendedorismo do Estado do Paraná, por meio do estímulo à instalação de programas de criação
de startups em Instituições de Ensino Superior.
§ 2º Startups, em sua maioria, são empresas iniciantes ou em gestação que funcionam de maneira
flexível. Usam da aparente desvantagem do número limitado de colaboradores para criar estratégias
que encurtem o caminho entre a ideia e o lançamento do produto no mercado. O Startup Garage vem
para facilitar este caminho de desenvolvimento do negócio dentro das universidades.
Art. 2º O Programa Startup Garage contará com espaço de trabalho compartilhado, dentro da FAE
Centro Universitário e a Faculdade FAE São José dos Pinhais, com infraestrutura básica para
desenvolver atividades, promover encontros, reuniões e networking.
Art. 3º O Programa Startup Garage será composto de:
I.

Palestras de sensibilização;

II.

02 (duas) Oficinas com 5 e 8 horas de carga horária;

III.

12 (doze) Workshops com carga horária entre 2 e 8 horas;

IV.

52 (cinquenta e duas) horas de consultoria on-line;

V.

02 (duas) pré-bancas;

VI.

03 (três) bancas;

VII.

Atividades vivenciais;

VIII.

Mentorias;

IX.

Atividades práticas.
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Parágrafo único. As oficinas, workshops, bancas, atividades vivenciais, mentorias e atividades
práticas serão conduzidas por consultores/facilitadores credenciados pelo SEBRAE/PR e/ou
profissionais indicados pela FAE Centro Universitário e a Faculdade FAE São José dos Pinhais.
Art. 4º As fases do programa Startup Garage terão caráter eliminatório. Na Fase I – Sensibilização e
seleção, teremos a seleção de até 45 participantes com acesso à Fase II – Ideação, para a formação
de até 12 times. Ao final da Fase II haverá uma banca para seleção de até 8 times para acesso à Fase
III – Produto. Novamente ao final da Fase III uma banca fará a seleção de até 4 times para acesso à
Fase IV – Mercado.
§ 1º A Fase I - Sensibilização e seleção tem por objetivo fomentar os universitários a participarem do
programa. Para isso, serão convidados professores e alunos para assistirem palestras, onde serão
apresentados os objetivos e o funcionamento do Programa. Após a palestra de sensibilização serão
abertas as inscrições para a participação no Programa Startup Garage, à 200 inscritos que participarão
da seleção de até 45 vagas que dão acesso à Fase II - Ideação.
§ 2º A Fase II – Ideação começa com a formação de até 12 times em torno das ideias apresentadas e
escolhidas através de apresentações estilo “pitch”. Após o desenvolvimento das atividades previstas
para a fase, a banca de avaliação indicará até 8 equipes para acesso à fase III.
§ 3º Na Fase III - Produto as startups começarão a sair do papel, partindo literalmente para a execução.
Esta fase, assim como na Fase II, é composta de workshops e oficina presencial, bem como mentorias
online. Além da Banca os times participarão de uma pré-Banca, como forma de aperfeiçoarem seus
projetos. A banca de avaliação indicará até 4 equipes para acesso à fase IV.
§ 4º A Fase IV – Mercado, última fase do Startup Garage levará o Programa ao ponto mais esperado:
a venda. A partir daqui as startups estarão prontas para a validação junto ao consumidor final. Esta
fase é composta de workshops presenciais, com consultorias online. Como na fase anterior, além da
Banca os times participarão de uma pré-Banca. A Banca final selecionará a equipe vencedora.
Art. 5º O Programa Startup Garage terá premiações a cada fase, com o consequente acesso a fase
seguinte para os selecionados:
I.

Fase I – Sensibilização: até 45 participantes selecionados para a próxima fase;

II.

Fase II – Ideação: até 8 times selecionadas para a próxima fase e vaga em um curso do
SEBRAE/PR para cada participante dos times selecionadas;

III.

Fase III – Produto: até 4 times selecionadas para a próxima fase e vaga do EMPRETEC do
SEBRAE/PR para cada participante dos times selecionadas;

IV.

Fase IV – Mercado: programa de pré-aceleração do SEBRAE/PR para o time vencedor;

Art. 6º As inscrições para o Programa Startup Garage serão disponibilizadas na Plataforma Gust, no
link https://gust.com/programs/startup-garage-2 , no período de 04 a 22 de outubro de 2017. Haverá
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uma pré-seleção das inscrições submetidas, através da avaliação do formulário de inscrição. O
resultado da pré-seleção será divulgado até o dia 01 de novembro de 2017, indicando as datas e locais
para a entrevista final. A divulgação do resultado final será no dia 20 de novembro de 2017.
Parágrafo único. Para participar do programa o aluno deverá observar os seguintes requisitos e perfil:
I.

Estar regularmente matriculado em cursos de graduação ou pós graduação da FAE Centro
Universitário e a Faculdade FAE São José dos Pinhais,

II.

Ter a previsão de conclusão do curso a partir de 2019;

III.

Ter disponibilidade mínima de 16 horas semanais;

IV.

Possui perfil empreendedor;

V.

Ter o desejo de criar seu próprio negócio.

Art. 7º Dúvidas ou casos omissos a este regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora,
não cabendo recurso à sua decisão.
Art. 8º Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, os interessados poderão contatar o Núcleo de
Inovação e Empreendedorismo – FAE Incentiva, através do e-mail (startgarage@fae.edu).

São José dos Pinhais, 04 de outubro de 2017.

Elcio Douglas Joaquim
Diretor Acadêmico
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Anexo I ao Edital NIE 03/2017

FASES DO PROGRAMA: VAGAS, ATIVIDADES, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
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Anexo II ao Edital NIE 03/2017

CRONOGRAMA

ATIVIDADE

ETAPA

RESPONSÁVEL

INÍCIO

TÉRMINO

Candidato

04/10/17

22/10/17

23/10/17

30/10/17

1

INSCRIÇÃO
Através do link https://gust.com/programs/startup-garage-2

2

PRÉ-SELEÇÃO

FAE/FAE
SJP/SEBRAE

3

DIVULGAÇÃO DOS PRÉ-SELECIONADOS
Informado no site da FAE através de edital

FAE/FAE
SJP/SEBRAE

4

ENTREVISTAS
Com agendamento prévio divulgado através de edital

5

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Informado no site da FAE através de edital

FAE/FAE
SJP/SEBRAE

20/11/17

6

REUNIÃO INICIAL
Abertura dos trabalhos e boas-vindas aos selecionados

FAE/FAE
SJP/SEBRAE

22/11/17

Candidato

01/11/17

06/11/17

14/11/17
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