EDITAL START TEC CAMPOS 2018/01
Programa de Pré-aceleração para Startups
1. SOBRE O PROGRAMA
O Programa trabalha a pré-aceleração das startups e a capacitação dos empreendedores
para colocarem suas ideias de negócio no mercado de forma rápida e consistente
2. PÚBLICO-ALVO
Empreendedores (potenciais e ativos) com startups nas fases de ideação e
operação, projetos de inovação tecnológica e economia criativa em desenvolvimento.
Ideação: o empreendedor já tem uma ideia e deseja transformá-la em um modelo
de negócio sustentável, explorando uma oportunidade.
Operação: é a fase em que o mais importante é aprender a gerenciar bem o
negócio. Neste estágio, são necessárias ferramentas técnicas que possam ser
implantadas imediatamente na operação do negócio e forte visão estratégica para superar
a fase inicial.
3. COMO FUNCIONA
O Programa de pré-aceleração para startups funciona como uma “academia da inovação”,
que trabalha a capacitação dos empreendedores de startups de forma conectada às mais
recentes metodologias de desenvolvimento de negócios de alto impacto do mundo, além
de atuar de forma integrada com o ecossistema local através de eventos de networking e
nacional com os instrutores capacitados e experientes para contribuir com o
desenvolvimento das startups.
O objetivo geral do Programa é transformar ideias inovadoras em negócios de alto
impacto, através de uma metodologia de capacitação intensiva, na qual os
empreendedores vivenciam as diversas fases de desenvolvimento de uma startup com a
ajuda de mentores e profissionais especializados que irão compartilhar suas experiências
em módulos práticos e mentorias.
4. CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO
4.1. INSCRIÇÕES - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
As inscrições são online e devem ser realizadas de forma gratuita através do formulário
do
Google
Docs,
no
link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdChwSdX75uk_RzpPBob9FEk4Ci6MXp
Z0GJsio5-VeIuZpqgg/viewform?c=0&w=1 que estará disponível no site da Tec Campos,
a partir do dia 04 de junho de 2018, até às 23:59 do dia 17 de junho de 2018. Vale
ressaltar que a inscrição só se confirmará após a aprovação do preenchimento completo
do formulário.
4.2. SELEÇÃO
Todas as ideias/startups/projetos inscritos passarão por uma avaliação inicial que
selecionará as startups para participarem das entrevistas presenciais com a banca
avaliadora do programa. Os critérios iniciais serão: Relevância do Problema e Equipe.
4.3. ENTREVISTA INDIVIDUAL
Após a triagem dos empreendimentos, o empreendedor será convocado para participar
de uma entrevista individual para expor sobre seu negócio ou ideia a ser desenvolvida.
Nas entrevistas presenciais, serão julgados os seguintes critérios: Inovação, Modelo de
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Negócio e Operação.
O objetivo é selecionar 6 equipes de até 3 integrantes por equipe.
4.4. RESULTADO PARA INGRESSO NO PROGRAMA
A divulgação do resultado para participar do Processo de Pré-Aceleração se dará pelo site
www.teccampos.com.br. O empreendedor também receberá o resultado por e-mail,
conforme calendário abaixo.
5.

DATAS E PRAZOS
Inscrições das startups para o Programa de Pré-aceleração

04 a 17/06/2018

Resultado da avaliação inicial com datas e horários das
entrevistas

17/06/2018

Entrevistas com os inscritos

18 a 22/06/2018

Divulgação dos selecionados

25/06/2018

INÍCIO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

26/06/2018

6. PROGRAMA DE PRÉ-ACELERAÇÃO
O Programa será dividido em 4 etapas mensais, com um encontro presencial mensal
(Bootcamp) na TecCampos Incubadora de Base Tecnológica de Campos dos
Goytacazes, com explanação de conteúdos de criação, desenvolvimento de road map e
análise dos resultados obtidos. Encontros digitais semanais de acompanhamento com as
equipes por meio de videoconferência com atores relevantes em cada etapa.
6.1. Mês 1:
6.1.1- Desenvolvimento de Clientes, Apresentação do modelo Lean Startup e
Empreendedorismo baseado em evidências;
6.1.2 - Componentes do Plano de Negócios;
6.1.3 - Definindo e priorizando hipóteses;
6.1.4 - Escolhendo experimentos;
6.1.5 - Iniciar o processo de validação.
6.2. Mês 2:
6.2.1 - Conhecendo o cliente: mapa de empatia e personas;
6.2.2 - Criando valor: atributos e curvas de valor;
6.2.3 - Construindo relacionamentos: escolhendo canais;
6.2.4 -Métricas de tração.
6.3. Mês 3:
6.3.1 - Geração de receitas: modelo de precificação e caminhos de ganhar dinheiro;
6.3.2 - Construindo valor: parcerias e cadeia de valor.
6.4. Mês 4:
6.4.1 - Planejamento financeiro;
6.4.2 - Preparação para escala.
6.5. Mês 5: Demo Day
6.5.1 - Apresentação em modelo pitch das empresas.
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7. INVESTIMENTO
O valor de investimento será de R$ 50,00(cinquenta reais) por participante/mês,
totalizando o valor de até R$ 150,00 por time pela capacitação. Esse valor deverá ser
pago via boleto bancário.
8. DAS OBRIGAÇÕES NO PROGRAMA
Todos os participantes do programa de Pré-Aceleração terão o compromisso do give
back, ou seja, para as próximas edições “apadrinharão” outros empreendedores na
jornada.
Informações de contato:
Caso tenham dúvidas e/ou sugestões:
Telefones: (22) 2739-7330 /99779-9628
Endereço: Av. Alberto Lamego, 2000, anexo ao Centro de Convenções da UENF –
Campos dos Goytacazes – RJ – Cep: 28013-602
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