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REGULAMENTO 2017/1 
 

 

CAPÍTULO 1 – DA APRESENTAÇÃO 

 
1.1. O UFG STARTUP LAB é um programa com propósito de desafiar os empreendedores a transformarem uma 

grande ideia em um projeto viável.  Os participantes utilizam o Business Model Canvas, para dar suporte para 

brainstorming das etapas do projeto e para desenvolvimento do cliente fora dos limites da sala de aula, quando os 

produtos  são testados por potenciais cliente.  Diferente da sala de aula tradicional onde o professor ensina toda 

matéria, boa parte do curso estará online no site do Udacity (com traduções em português). Assistir as aulas também 

são parte das tarefas “fora do prédio”. 

1.2. O UFG Startup LAB tem como objetivo principal criar uma experiência empreendedora real, colocando você 
sobre as pressões e demandas do mundo real em um projeto antes mesmo de se tornar empresa. 
 

CAPÍTULO 2 – DO PÚBLICO-ALVO E VAGAS 

 
2.1. O UFG Startup LAB tem como público alvo equipes de 2 a 4 integrantes, sendo pelo menos um membro da 
equipe estudante da UFG.  
 
2.2. Para a inscrição, é obrigatória a comprovação de vínculo de pelo menos um membro da equipe com a 
Universidade Federal de Goiás, de qualquer uma das regionais, conforme disposto no item 2.1. 
 
2.3. Para a edição 2017/1 do UFG Startup LAB não serão aceitas inscrições individuais, ou seja, é necessário fazer 
parte de uma equipe para a inscrição. 
 
2.4. Serão selecionadas de 5 a 10 equipes. 
 
2.5. A critério da Comissão de Avaliação o número de equipes selecionadas poderá ser inferior ao número de vagas 
disponíveis. 

 

CAPÍTULO 3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas on-line de forma gratuita, entre os dias 06 e 15 de junho de 2017. O endereço 

eletrônico para efetuar a inscrição é www.cei.ufg.br.  

3.2. A inscrição no UFG Startup LAB deve ser realizada por equipes com 2 a 4 integrantes, sendo pelo menos um 
estudante da UFG, em qualquer de suas regionais. 

3.3. Todas as informações prestadas no ato da inscrição são de responsabilidade dos candidatos.  

3.4. A inscrição no UFG Startup LAB implicará na total aceitação do presente Regulamento. 

3.5. Para realizar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico disponível em www.cei.ufg.br 
com a descrição do projeto e com os dados pessoais de cada integrante da equipe.  

3.6. Após preencher o formulário eletrônico, a equipe deverá enviar ao e-mail cei.ufgo@gmail.com o comprovante 
de matrícula de pelo menos um integrante da equipe, bem como o arquivo com o Canvas que deverá ser elaborado 
conforme modelo disponível em www.cei.ufg.br.  

3.7. Para a efetivação das inscrições é necessário o preenchimento do formulário e o envio dos documentos 
conforme itens 3.5 e 3.6. 

 

http://www.cei.ufg.br/
http://www.cei.ufg.br/
mailto:cei.ufgo@gmail.com
http://www.cei.ufg.br/
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CAPÍTULO 4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
4.1. São requisitos para inscrição no UFG Startup LAB: 
 
4.1.1. Equipes com 2 a 4 integrantes; 

4.1.2. Pelo menos um integrante da equipe ser estudante da UFG;  

4.1.3. Ter Canvas pronto; 

4.1.4. Ter disponibilidade para participar de todas as atividades. 
 

CAPÍTULO 5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
5.1. O processo seletivo será realizado por uma banca composta consultores do CEI Regional Goiânia responsável 
por analisar as propostas candidatas. 
 
5.2. O processo seletivo será realizado entre os dias 16 e 19/03/17. 
 
5.3. As equipes que não cumprirem os itens 3.5 e 3.6 da inscrição, serão automaticamente desclassificadas; 
 
5.4. Serão utilizados como critérios de avaliação das equipes: 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 

Originalidade da ideia 30 pontos 

A ideia atende necessidades de potenciais clientes 30 pontos 

Criatividade da proposta apresentada   20 pontos 

Perfil empreendedor da equipe 20 pontos 

 
 

CAPÍTULO 6 – CRONOGRAMA 

 
6.1. O cronograma do UFG Startup LAB está apresentado na tabela abaixo: 
 

Descrição da atividade Período 

1. Lançamento do regulamento do UFG Startup LAB 05/06/2017 

2. Período de inscrição  06 a 15/06/17 

3. Avaliação das propostas pela banca 16 a 19/06/17 

4. Divulgação dos selecionados 19/06/17 

5. Início das aulas 24/06/17 

7. Encerramento das atividades 05/07/17 

 
 
6.1.1.  As datas acima poderão sofrer alterações. Caso isso ocorra, serão divulgadas novas datas com antecedência. 

 

CAPÍTULO 7 – PERÍODO E ATIVIDADES DO UFG STARTUP LAB 

 

7.1. As atividades presenciais serão realizadas nas seguintes datas e horários: 

 24/06/2017 das 09h às 14h 

 25/06/2017 das 12h às 16h30 

 01/07/2017 das 08h às 11h 
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 02/07/2017 das 08h às 11h 

 05/07/2017 das 08h às 12h 

7.2. As aulas presenciais do UFG Startup LAB acontecerão na Sala de Reuniões e Treinamentos do Centro de 

Empreendedorismo e Incubação da UFG, regional Goiânia. 

7.3. As atividades extraclasse serão realizadas em todo o período do curso (de 24 a 05/07) conforme atividades 
sugeridas pelo instrutor. 

CAPÍTULO 8 – DA CERTIFICAÇÃO 

 
8.1. Os participantes receberão certificado de 40 horas pela participação no curso. 
 
8.2. Só receberá o certificado a equipe que participar efetivamente de todas as atividades presenciais e a distância.    
 
CAPÍTULO 9 – DA DIVULGAÇÃO  

 

9.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço: www.cei.ufg.br  

 

9.2. Será reservado aos realizadores do UFG Startup LAB o direito de divulgar os nomes dos participantes, imagens 
e respectivos projetos finais (Canvas) em veículos de comunicação, seminários e outros eventos. 
 
 
CAPÍTULO 10 – DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO 

 
10.1  Será eliminado o candidato que:  

a) Não preencher requisitos mínimos para inscrição.  
b) Não atender os prazos estabelecidos no regulamento.  

 

CAPÍTULO 11 – INÍCIO DO PROGRAMA UFG STARTUP LAB 

 

11.1. As aulas terão início no dia 24 de junho de 2017. 

11.2. O término do curso está previsto para o dia 05 de julho de 2017.   

 

CAPÍTULO 12 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
12.1. Os interessados poderão contar com os serviços de orientação e, em casos de dúvidas, atendimentos por meio 
do e-mail: cei.ufgo@gmail.com 
 
12.2. O material entregue para participar do UFG Startup LAB, bem como a documentação exigida, não serão 
devolvidos aos seus autores. A organização se responsabiliza pela não divulgação do material disponibilizado pelos 
participantes sem a autorização prévia de seus autores. 

 
12.3. Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento, serão resolvidos pelo 

Comitê Organizador do UFG Startup LAB. 
 

 
Goiânia, 05 de junho de 2017. 

http://www.cei.ufg.br/
mailto:cei.ufgo@gmail.com

