
EDITAL 

STARTUP DAY UFV   
 

 

1. Apresentação 

 

 O 1° STARTUP DAY UFV é promovido no âmbito do programa Startup 

Universitário, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior de Minas Gerais (SEDECTES), em conjunto com a Agência de Desenvolvimento de 

Viçosa (ADEVI), com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação na UFV, 

oferecendo a oportunidade para que alunos de graduação e pós-graduação em disciplinas de 

empreendedorismo possam apresentar suas startups e ideias de negócios, sobretudo, 

desenvolvidas em disciplinas em curso. 

 O 1° STARTUP DAY UFV consiste num programa de mentorias contínuas para 

modelagem de negócios, bem como na realização de um desafio que procura premiar as 5 

melhores ideias de negócios desenvolvidas pelas equipes de estudantes.  

 Os alunos poderão submeter suas propostas para participarem do Demoday no dia 28 

de Novembro, em um evento chamado de STARTUP DAY UFV. As propostas serão 

avaliadas pelo público e por empreendedores e professores do Ecossistema de Inovação de 

Viçosa/MG – ViçosaTec.  

 O Demoday também será um espaço de exposição dos Programas Meu primeiro 

Negócio e Jovens de Futuro. Dessa forma, alunos secundaristas que participam de programas 

de educação empreendedora serão inseridos no contexto de empreendedorismo da UFV de 

modo a interagirem com estudantes universitários.   

2. Objetos deste edital 

 

- Lançar a ação de Mentorias do STARTUP DAY na UFV; 

- Regulamentar a inscrição e regras de seleção das propostas; 

- Lançar o 1° STARTUP DAY UFV. 

3. Mentorias 

 

 Mentorias semanais serão oferecidas para os alunos das disciplinas que envolvem 

Empreendedorismo e Inovação e demais interessados vinculados à UFV. As mentorias 

semanais ocorrerão no chamado NAVE LAB, localizado no prédio do Instituto de Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Sustentável – IPPDS. 

 O NAVE LAB é um laboratório de desenvolvimento de ideias de negócios para dar 

suporte aos projetos e planos de negócios desenvolvidos pelos alunos nas disciplinas de 

empreendedorismo e correlatas, bem como a todos os interessados em participar do 

STARTUP DAY UFV e também para todos os alunos que tenham interesse em empreender 

ou que já possuam empreendimentos.  

 As mentorias poderão também ser realizadas em sala de aula, sob demanda dos 

professores, com o objetivo de ajudar as equipes de estudantes no desenvolvimento de seus 



projetos/ideias/startups, preparando-os para o STARTUP DAY UFV. As mentorias serão 

oferecidas por uma equipe composta de profissionais com experiência em desenvolvimento 

de negócios em parceria com a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (IEBT - 

Centev).  

 

4. Submissão das propostas 

 

a) Escopo 

 São consideradas elegíveis inscrições provenientes de todos os alunos da 

Universidade Federal de Viçosa regularmente matriculados em disciplinas de 

empreendedorismo e inovação ou correlatas e que possuam projetos/planos de negócios em 

estágio inicial de desenvolvimento. 

 As propostas devem se enquadrar em uma das seguintes áreas temáticas: 

1) Empreendimentos de base tecnológica; 

2) Negócios Sociais; 

3) Negócios Tradicionais. 

 Todos os negócios precisam apresentar caráter inovador. 

 

b) Inscrição e submissão  

 As equipes de estudantes deverão conter no máximo 8 (oito) integrantes. As 

inscrições terão início no dia 15/10/2018, encerrando-se às 23 h 59 min do dia 15/11/2018. 

As inscrições de cada proposta devem ser realizadas por apenas um dos membros da equipe, 

por meio do formulário de inscrição https://goo.gl/forms/8ik7iCT9T4hXT3Pb2 

 No formulário de inscrição é obrigatório o preenchimento de todos os campos 

solicitados e a submissão da proposta em PDF com até 5 (cinco) páginas, contendo, 

necessariamente, todos os itens a seguir. 

 

c) Conteúdo das propostas 

 Cada arquivo deverá conter um projeto com o seguinte conteúdo: 

6.1. Nome do projeto 

6.2. Dor de Mercado (Qual o problema identificado?); 

6.3. Solução proposta (Qual a ideia proposta para solucionar o problema exposto? Os clientes 

querem seu produto/serviço?); 

6.4. Mercado e público-alvo (Qual o tamanho do mercado que você pretende atingir e quem 

são e onde estão os seus clientes?); 

6.5. Monetização (Qual será principal receita do seu projeto?); 

6.6. Concorrentes e diferencial competitivo da sua proposta (Quais são seus principais 

concorrentes e como sua proposta poderia se diferenciar no mercado?); 

6.7. Equipe (Quem são? Quais as competências e funções de cada um?); 

6.8. Road Map (Esse projeto necessita de quais investimentos? Como viabilizar?). 

6.9. Link para o pitch do projeto. 

 

  



5. 1° STARTUP DAY UFV 

 

 Todos as equipes deverão submeter, no momento da inscrição, um link para um pitch 

de no máximo dois minutos. Durante os dias 16 a 21/11/2018, os vídeos ficarão disponíveis 

para votação no Facebook, na página do STARTUP DAY UFV. A proposta com o vídeo com 

maior número de curtidas até o dia 21/11/2018, às 23 h 59 min, será automaticamente 

classificada para a final da competição. 

 As propostas serão pré-avaliadas pela Comissão Coordenadora do Programa Startup 

Universitário na UFV e no máximo cinco propostas da área 1 e duas propostas da área 2 e 

duas propostas da área 3 serão selecionadas para a competição final. O resultado da pré-

seleção será anunciado no Demoday. 

 a) Demoday  

 As equipes com as propostas selecionadas irão apresentar um pitch de 5 min (cinco  

minutos) no evento, que terá início às 18 h 00 min do dia 28 de novembro de 2018, no 

auditório da Biblioteca Central da UFV, para concorrer às premiações. Haverá também uma 

exposição oral sobre os Programas Meu Primeiro Negócio e Jovens do Futuro, assim como 

uma palestra aos participantes. 

 b) Premiações 

 O “1º STARTUP DAY UFV” premiará ao todo 5 propostas. Serão premiadas as 3 

propostas com melhor avaliação dentro da área 1 (Empreendimentos de base tecnológica), 

assim como a proposta mais bem avaliada em cada uma das áreas 2 (Negócios Sociais) e 3 

(Negócios Tradicionais). Os julgadores serão empresários e professores do Ecossistema de 

Empreendedorismo e Inovação de Viçosa – ViçosaTec. Os prêmios serão divulgados no dia 

do evento. 

 c) Critérios de avaliação 

- Viabilidade do projeto 

- Potencial de desenvolvimento 

- Inovação 

- Solução eficiente para um problema real 

- Atratividade do modelos de negócio 

- Vantagem competitiva sobre concorrentes 

- Definição do Mercado 

 

6. Dúvidas 

 

 Eventuais dúvidas ou omissões relativas ao procedimento referentes ao presente edital 

devem ser encaminhadas para o e-mail: contato.ufvstartupday@gmail.com. 


