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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

DESPACHO

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO

 

A Coordenação da BEETECH - Centro de Empreendedorismo e Incubadora de Empresas, torna público,
para o conhecimento dos interessados, o resultado da etapa 02 (Análise da Proposta), da chamada pública
para a seleção de empreendimentos inovadores, edital n° 01/2021.

PROPOSTA: 3D Telescope

NOME DO INTERESSADO: Alessandro Martins 

MODALIDADE: Pré-incubação

Notas dos critérios de avaliação da proposta aprovada, refere-se a média das notas atribuídas pelos
avaliadores:

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1 INOVAÇÃO - Criatividade e Originalidade
Nota de
cada
critério

O produto, processo e/ou serviço demonstra melhoria satisfatória que o consumidor precisa? 9,75

A equipe demonstra conhecimento/domínio da tecnologia do produto, processo e/ou
serviço? 10

O Modelo de negócio apresentado demonstra melhoria por introduzir algo novo de outros já
existentes? 6,5

Somatório 26,25

2 VIABILIDADE DE MERCADO - Resposta clara para as necessidades do mercado  

Demonstra um mercado para o produto, processo e/ou serviço apresentado? 10,5

Entende o mercado e identifica os consumidores? 2,5
Demonstra ter conhecimento da concorrência? 2,75
Somatório 15,75
3 VIABILIDADE DE GESTÃO - Recursos Humanos e Técnicos  
Define claramente o papel da equipe no desenvolvimento do projeto? 5,5

Demonstra conhecer regulamentação, norma técnica ou legislação específica, cujo
enquadramento seja obrigatório para o produto, processo e/ou serviço? 7

Somatório 12,5
4 VIABILIDADE FINANCEIRA - Iniciativa e Sustentabilidade  



Demonstrou as fontes de capital para viabilização do negócio? 5
Demonstrou os investimentos financeiros necessários? 5
Somatório 10

NOTA FINAL 64,5

 

Francys Pimenta de Faria

Coordenador da Beetech
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Documento assinado eletronicamente por FRANCYS PIMENTA DE FARIA, Coordenador, em
26/04/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.u�.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0019402 e
o código CRC D4E210AE.

Referência: Processo nº 23854.002775/2022-98 SEI nº 0019402

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

