
 
 

ADITIVO 2 
 

Edital 08/2021 
8ª OLIMPÍADA DE EMPREENDEDORISMO UNIVERSITÁRIO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Goiás – PRPI-UFG, por meio 
da Diretoria de Transferência e Inovação Tecnológica, torna pública: 
 
a alteração, do Item 5 -  Cronograma e Etapas, do Edital 08/2021, que passa a vigorar com a 
redação apresentada a seguir. 
 
 
“Etapa 2 - Bootcamp virtual  

Todas as equipes, das duas categorias, que tiverem as inscrições homologadas participarão de 
um Bootcamp, que será realizado de forma remota.  

Nesta etapa, as equipes receberão capacitações visando o desenvolvimento das ideias, além de 
orientações sobre a dinâmica do evento.  

Ao final do bootcamp, as equipes de cada categoria terão até às 17h00 (dezessete horas), 
horário de Brasília, do dia 10/09/2021 para enviar o modelo de negócios conforme orientações 
fornecidas no bootcamp, para os e-mails eventos.ceiufg@gmail.com. O e-mail deverá ser 
nomeado da seguinte maneira: Nome da ideia | Nome da Categoria | Etapa 3 - 8ª OEU. 

 

Etapa 4 – Aprimoramento e validação das ideias de negócio  

As equipes selecionadas terão o período de 18 a 30/09/2021 para aprimoramento e validação 
das ideias, conforme descrito no cronograma.  

Nesta etapa, as equipes contarão com mentorias que deverão ser previamente agendadas com 
a comissão organizadora do evento. 

Após o período de aprimoramento e validação da ideia, as equipes deverão enviar um vídeo de 
até 5 minutos, conforme modelo disponibilizado durante a OEU, até às 17h00 (dezessete 
horas), horário de Brasília, do dia 04/10/2021 para o e-mail eventos.ceiufg@gmail.com. O e-
mail deverá ser nomeado da seguinte maneira: Nome da ideia| Nome da Categoria | Banca 
Final - 8ª OEU.” 

 

Goiânia, 09 de setembro de 2021.  
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