EDITAL PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS DA ICEI – PUC MINAS
- 12° EDIÇÃO/2016

O Programa de Pré-Aceleração de Negócios da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC Minas) e o programa de empreendedorismo - Acelera MGTI, gerido pela
Sociedade Mineira de Software - FUMSOFT, torna público que se encontra aberto o Edital
para o processo de seleção para projetos inovadores de base tecnológica em informática.
Sendo convidado os alunos dos cursos de graduação do Instituto de Ciências Exatas e
Informática (ICEI PUC Minas) a apresentarem suas propostas de acordo com as condições
estipuladas neste edital.
1– OBJETO
Selecionar e apoiar projetos cujos produtos, processos ou serviços sejam inovadores de
base tecnológica em informática, dando-lhes apoio e impulso inicial por meio de serviços
para identificar o mercado e desenvolver tecnologia, conforme itens abaixo.
2 – NÚMERO DE PROJETOS SELECIONADOS
Para este processo seletivo serão selecionados 4 (quatro) projetos entre todos os que
forem inscritos na Plataforma Fundacity.
3 – CANDIDATOS ELEGÍVEIS
Poderão participar do processo de seleção todo aluno regularmente matriculado em
qualquer dos cursos relacionados da PUC Minas, devendo ter pelo menos 2 (dois)
integrantes cursando algum curso do ICEI (Sistemas de Informação, Jogos Digitais, Ciência
da Computação e Engenharia de Computação), de qualquer unidade da PUC MINAS
situada na região metropolitana de Belo Horizonte.

4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
São condições básicas para participar do processo de seleção:
4.1 - Que o projeto seja de base tecnologia em informática, podendo ter foco em qualquer
área. Ex: (Marketing, Saúde, Industrial, Educação, etc.);
4.2 - Que a equipe executora demonstre capacitação técnica ou experiência compatível
com o projeto proposto;

4.3 – Que pelo menos um dos integrantes da equipe executora demonstre disponibilidade
de dedicação presencial de 20 horas semanais nas instalações do Acelera MGTI para o
desenvolvimento do projeto;
4.4 – Que pelo menos dois dos integrantes da equipe executora sejam alunos do Instituto
de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

5 – PROCEDIMENTOS PARA A SELEÇÃO
5.1– O cadastro do Projeto Resumido do Empreendimento (PRE) será realizado na
plataforma Fundacity através do formulário disponível: www.fundacity.com/aceleramgti/apply/1030 até as 23:59 horas do dia 20/11/2016.
5.2 – O histórico escolar dos candidatos deverá ser anexado nos respectivos campos do
formulário e não serão aceitas propostas em que não forem preenchidos todos os campos
identificados como obrigatórios;
5.3 – O vídeo de apresentação da equipe e do projeto deverá ser anexado no formulário do
Fundacity, tendo no máximo 3min de duração.

6 – PROCESSO DE SELEÇÃO - CALENDÁRIO
6.1 – O processo de Seleção do Programa Startup Pucminas - em parceria com a PUC
Minas e o Acelera MGTI - terá as seguintes etapas:

Atividades
Divulgação do Edital
Recebimento de propostas
Pré-seleção
Divulgação do Resultado da pré-seleção
Banca Julgadora
Divulgação do Resultado
Inicio do Projeto – Welcome aboard

Data
17/10
17/10 à 20/11
23/11 à 24/11
25/11
01/12
02/12
05/12

7 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS
7.1 – Todo o processo de seleção será conduzido por uma Comissão Julgadora de
Projetos composta por 6 (seis) membros, sendo eles representantes do Acelera MGTI e
da PUC Minas;

7.2 – A primeira etapa do processo de seleção consistirá na avaliação do Projeto Resumido
da Startup (PRS). São os seguintes critérios eliminatórios:
i) Atendimento aos itens 3 e 4 deste edital;
ii) Informações suficientes no formulário na Plataforma Fundacity.
7.3 – A segunda etapa será uma apresentação presencial do projeto para a banca julgadora,
com duração de 10 min com slides. Sendo analisado os seguintes critérios:
i.
ii.
iii.
iv.

Clareza na apresentação
Viabilidade técnica da solução
Viabilidade mercadológica na identificação do problema
Perfil empreendedor dos integrantes

8 – ATIVIDADES DO PROGRAMA
O programa terá duração de 4 meses, com as seguintes atividades:
Atividades
Atividades coletivas

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Capacitação 1 – Alinhamento canvas
Capacitação 2 – De acordo com o
estágio dos projetos
Lessons Learned
Acelera Talks
Atividade por projeto

Consultoria tecnológica
Consultoria mercado
Monitoramento

Banca Go/ No Go

As datas das atividades poderão sofrer alteração de acordo com as necessidades da PUC
Minas e do Acelera MGTI/Fumsoft.
Haverá uma interrupção das atividades para as férias escolares, entre os dias 09 de
dezembro de 2016 até 09 de janeiro de 2017.

8 – ESTATUTO, REGIMENTO, TERMO DE COMPROMISSO OU CONTRATO

8.1 – Os candidatos, cujas propostas forem selecionadas, serão integrados ao ambiente do
Acelera MGTI no máximo dez dias após o resultado final do julgamento.
8.2 – Os candidatos selecionados deverão declarar, por meio de instrumento previamente
elaborado pelo Acelera MGTI, ciência e concordância com as normas e procedimentos
internos da aceleradora descritos no seu Estatuto e Regimento Interno.
8.3 – Os projetos selecionados serão acompanhados pela Coordenação do Programa em
relação ao seu desenvolvimento, conforme itens específicos que regulam esta questão e
inclusos no Termo Aditivo n° 01/2011 ao Convênio de Cooperação Mútua Acelera MGTI –
Pucminas
9 – APOIO OFERECIDO
9.1 – Os projetos selecionados para o Programa Startup Pucminas receberão os seguintes
incentivos para desenvolvimento de seus produtos e/ou serviços:

Atividades coletivas
o Capacitação 1: “Alinhamento do Canvas”............................................8 horas;
o Capacitação 2: De acordo com estágio das empresas.......................8 horas;
o Capacitação em elaboração de Pitch...................................................8 horas;
o 4 sessões Lessons Learned (para treinamento do pitch);
o 4 sessões Acelera Talks (palestras diversas de inspiração e aprendizados).
Atividade por projeto
o Consultoria tecnológica....................................................................6 horas;
o Consultoria mercado........................................................................6 horas.
As atividades serão avaliadas em duas ocasiões:
o Durante o desenvolvimento dos trabalhos, pelos consultores e equipe de
gestão da FUMSOFT e da PUCMINAS;
o Quando da conclusão dos trabalhos, pela comissão julgadora de projetos CJP.

o Instalação física em mesas de seis lugares , sendo 3 (três) assentos
disponíveis por equipes, servida com pontos para ligação elétrica e conexão
para computadores em rede;

o Área comum contendo mobiliário, telefone, conexão à internet e
infraestrutura de apoio;
10 – CUSTOS DO PROGRAMA
Os projetos selecionados para o Programa de Startup Pucminas estarão isentos da taxa
mensal cobrada pelo programa sendo esta subsidiada pela Pucminas.

11 – CONDIÇÕES GERAIS
11.1 – Todas as informações recebidas dos candidatos serão tratadas como confidenciais;
11.2 – Em qualquer fase do processo de seleção, o Acelera MGTI poderá se fazer
representar por parte de seus membros ou por consultores;
11.3 – A aprovação das propostas candidatas ao Programa Startup Pucminas ficará sujeita
à aprovação pela Comissão Julgadora de Projetos;
11.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora de Projetos criada pelo
Acelera MGTI e pela Pucminas;
11.5 – As decisões do Acelera MGTI e da Pucminas são soberanas e irrecorríveis.

12 – OUTRAS INFORMAÇÕES
Demais informações poderão ser obtidas com o AceleraMGTI por meio do telefone (31)
3194-7663 ou através do e-mail empreendedorismo@aceleramgti.com.

