
 
 

EDITAL ZONA EMPREENDEDORA DE ACELERAÇÃO ENUCOMP Nº 01/2015 

 

Este edital compreende o descritivo do processo de aceleração de ideias de negócio a serem 
submetidas a este edital como critério de participação na Zona Empreendedora do ENUCOMP 
2015. Podem se inscrever, os candidatos empreendedores que tiverem ideias inovadoras com 
potencial mercadológico e econômico e desejem obter financiamento para concretização do 
produto a ser desenvolvido e comercializado. 

 

1 OBJETIVO 

 

1.1 Conceder financiamento a empreendedores através de processo de aceleração e/ou 
incubação de ideias inovadoras com potencial mercadológico e econômico na área de 
Tecnologia da Informação. 

 

2 PÚBLICO ALVO 

 

2.1 Estudantes da área de Tecnologia da Informação com ideias inovadoras; 

2.2 Pessoas inovadoras ou equipe de empreendedores formados por no máximo 03 (três) 
pessoas; 

 

3 PROCESSO DE ACELERAÇÃO 

 

3.1 O processo de aceleração será realizado pelo Polo de Desenvolvimento Tecnológico de 
Parnaíba, no município de Parnaíba – PI, ou nos municípios de Teresina e Picos, em sistemas 
de parceria com os Institutos Lagoas Digitais e Multicom, respectivamente. 

3.2 Esta etapa terá duração de 06 (seis) meses e ao final, a proposta selecionada deve estar 
preparada para comercializar seus produtos de base tecnológica em larga escala. 

3.3 Durante o processo, os beneficiados devem prestar anuência e efetivo tempo de 
desenvolvimento nas dependências da Incubadora do Polo de Desenvolvimento Tecnológico 
de Parnaíba ou parceiros. 

3.4 Os produtos derivados das propostas submetidas a este edital devem obrigatoriamente ser 
enquadradas dentro do escopo de produto tecnológico de tecnologia da informação como 
aplicativos, softwares, hardwares ou produtos da área. 

 

4 SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

 

4.1 As propostas a serem submetidas a esse edital, devem ser protocoladas no site do 
ENUCOMP 2015, em formulário próprio no menu Submissão, para poderem participar do 
processo. 

4.2 As propostas podem ser submetidas individualmente ou em equipes com parcerias de até 
03 (três) empreendedores. 

4.3 O processo de submissão envolve 03 (três) etapas: 

 
 



 
 

1ª Etapa Submissão na Plataforma do 
Evento 

Os candidatos devem 
inscrever suas ideias de 
negócio, de acordo com o 
modelo padronizado 
disponível na plataforma de 
submissão. 

2ª Etapa Validação do Modelo de 
Negócio 

Os candidatos inscritos 
podem participar, 
concomitantemente, da 
Corrida de Startups para 
aceleração do plano de 
negócio. Obrigatório 
participar da validação do 
modelo de negócio na Zona 
Empreendedora. 

3ª Etapa Apresentação de Pitchs As equipes deverão 
apresentar as propostas 
formatadas para 
investidores intencionando 
convencê-los do potencial 
econômico da proposta. 

 
4.4 O prazo de submissão das propostas, objeto da 1ª etapa, irá de 01 de Outubro a 18 de 
outubro de 2015. 

4.5 Os proponentes devem submeter as propostas preenchendo todos os dados do formulário 
de submissão e demonstrando a viabilidade e organização da ideia de negócio; 

4.5.1 No ato da submissão, o proponente deve selecionar entre submissão das propostas em 
duas categorias: 

a) Projeto de perfil acadêmico; 

b) Projeto de perfil empreendedor; 

4.5.2 Propostas incompletas, inconsistentes, que não demonstrem viabilidade ou que estejam 
em desacordo com o item 3.4 deste edital serão desclassificadas após a 1ª etapa. 

4.5.3 As proposta serão pré-selecionadas para avaliação dos requisitos do subitem 4.5.1 sendo 
divulgado no dia 21 de outubro de 2015, no site do ENUCOMP 2015, a listas de propostas que 
estarão a seguir para a 2ª etapa do processo. 

4.6 As 2ª e 3ª etapas deverão ocorrer durante o ENUCOMP 2015.  

4.7 Será concedido, durante a realização do ENUCOMP 2015 em calendário a ser divulgado, 
um espaço de defesa oral da proposta com intervalo máximo de 5 minutos para cada equipe 
convencer a banca de investidores do potencial econômico e mercadológico da proposta. 

 
5 FORMA DE ACELERAÇÃO 
 
5.1 Ao final da realização das etapas do processo, as bancas de investidores avaliadores 
deverão atribuir às propostas submetidas uma nota numérica de 0 a 100 levando em 
consideração a tabela de pontuação estabelecida no item 6.2 deste edital. 

 

 



 
 

5.2 As submissões que obtiverem melhor nota, até o limite de 15 (quinze) propostas com perfil 
empreendedor e 15 (quinze) propostas com perfil acadêmico, serão contempladas para 
incubação pelo Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Parnaíba e serão beneficiadas com: 

a) Espaço de trabalho colaborativo dentro do polo com estrutura de mobília, internet, ar 
condicionado, rede elétrica por 06 (seis) meses; 

b) Acompanhamento administrativo da empresa Incubada Nuvem – Gestão de Negócios em TI; 

c) Acompanhamento profissional da empresa(s) sediada(s) no Polo; 

d) Possibilidade de ajuda de custos e bolsas mediante a classificação do projeto.  

5.2.1 As propostas incubadas no polo, visam: 

a) Ingressar os alunos em um ambiente profissional de trabalho; 

b) Possibilitar a captação de inovação com ideias colaborativas envolvendo a comunidade; 

c) Gerar novos produtos; 

d) Inovar o segmento de TI no Estado; 

e) Desenvolver as empresas do Polo e Parceiras. 

5.2.2 As propostas incubadas no polo terão as seguintes responsabilidades: 

a) Obedecer o regimento interno da zona de incubação e polo tecnológico; 

b) Cumprir com os requisitos acordados no contrato de cada proposta entre estudantes, 
empresários, pesquisadores e empresa de administração e polo tecnológico; 

5.2.3 As propostas selecionadas, com perfil acadêmico, deverão ainda ser submetidas a 
seleção através de etapa posterior a ser definida por edital próprio do Polo de 
Desenvolvimento Tecnológico de Parnaíba.  

5.3 Fica facultado às bancas de investidores a concessão de capital semente e/ou 
financiamento das propostas submetidas. 

5.4 A proposta que receber capital semente de investidores presentes nas bancas de avaliação, 
em valor superior ao valor ofertado pelo edital, não participará do processo de avaliação final 
do processo de incubação objeto deste edital, ficando facultado às propostas que receberem 
capital semente abaixo do valor deste edital a escolha entre a participação no evento ou 
financiamento do capital investido pelos investidores independentes.  

 
6 CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
6.1 Somente poderá submeter proposta, o proponente que estiver devidamente inscrito no 
evento. 
6.2 As propostas devem ser submetidas em documento único seguindo os seguintes critérios: 
 

Identificador da 
avaliação 

Tipo de avaliação Critério de avaliação Pontuação 

A 
Avaliação do 

Enquadramento 
Acadêmico 

Currículo do 
proponente. 

De 0 a 100 

B 
Avaliação do Plano de 

Negócio 
Prospecto resumo do 

Plano de negócio. 
De 0 a 100 

C Potencial Econômico 
Demonstração do 

potencial econômico e 
comercial da proposta. 

De 0 a 100 

 



 
 

6.3 O proponente deve acessar a ficha de submissão da proposta no site e preencher os 
seguintes itens de inscrição que servirão de identificação dos itens de avaliação: 

A - Qualificação Acadêmico 

A.1 - Formação acadêmica (Curso Técnico, Curso Superior, Curso de Pós-Graduação) 

A.2 - Formação Complementar (Cursos Complementares com no mínimo 40 horas) 

A.3 - Produção Acadêmica (artigos em revista e/ou resumos em anais de eventos) 

A.4 - Anos de Experiência com Negócios Digitais (contrato ou carteira de trabalho) 

B - Plano de Negócio 

B.1 - Detalhamento do Produto (resumo do produto ou serviço a ser desenvolvido com 
proposta de valor e detalhamento da equipe – máximo de 2500 caracteres) 

B.2 – Análise de Segmento de Mercado (detalhar o segmento de clientes e possíveis 
concorrentes da proposta – máximo de 2500 caracteres)  

C - Potencial Econômico 

C.1 - Planilha de Custo (detalhamento dos custos e encargos financeiros da proposta atual ou 
projetada para no mínimo 1 ano – arquivo .xlsx com no máximo 5MB) 

C.2 - Planilha de Receita (detalhamento da previsão de receita, da proposta atual ou 
projetada para no mínimo 1 ano, a ser obtida com a comercialização do produto ou serviço – 
arquivo .xlsx com no máximo 5 MB) 

 
6.3.1 Cada item deve ser cadastrado no site do evento, sendo que, somente serão 
contabilizados, os pontos dos itens devidamente cadastrados. 

6.3.2 Ao final de submissão da 1ª etapa deverá ser anexado a cópia do currículo lattes que 
servirá como único documento de comprovação da formação acadêmica. 

6.3.3 O item que constar no currículo lattes e não for devidamente cadastrado no site do 
evento, não será contabilizado como ponto, devendo o proponente atentar para os itens 
cadastrados. 

6.3.4 Os itens referentes à qualificação acadêmica serão contabilizados limitados aos pontos 
detalhados no ANEXO A deste documento. 

6.4 Somente será contabilizado uma única inscrição por pessoa sendo considerado apenas o 
currículo deste proponente para efeito de pontuação para o item formação acadêmica. 

 
7 FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

7.1 Cada item da proposta será avaliado numericamente em um valor de 01 a 100, recebendo 
uma nota para cada item. 

7.2 Ao final, a média aritmética das pontuações será atribuída à nota final da proposta. 

7.3 Em caso de empate, ficam estabelecidos os seguintes critérios de avaliação como critérios 
de desempate em ordem decrescente: 

 

1º Pontuação final; 

2º Pontuação no critério Avaliação do Plano de negócio; 

3º Pontuação no critério Avaliação do Enquadramento acadêmico; 

 
8 DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA SELECIONADA 



 
 
8.1 Ao final do evento serão divulgadas as proposta selecionadas as quais será concedido 
processo de aceleração. 

8.2 Após a divulgação da proposta vencedora, o processo de aceleração deverá ser realizado 
pelo Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Parnaíba. 

 
9 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 Fica estabelecido a comissão de organização do evento para dirimir sobre dúvidas ou 
questões que possam surgir e não enquadradas neste edital. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
A Comissão.  



 
 
 

ANEXO A - Tabela de Pontuação Acadêmica 
 
 
 

 Máximo 
Permitido 

Ponto Pontuação 
Máxima 

Permitida 

A - Formação Acadêmica  

Curso Técnico na área de 
TI 

Até 1 Curso  5 pontos por curso 5 pontos 

Curso de Graduação na 
área de TI 

Até 1 Curso 10 pontos por curso 10 pontos 

Curso de Pós-Graduação 
Lato Senso e Stricto Senso 

Até 2 Cursos 10 pontos por curso 20 pontos 

Anos de experiência em 
negócio digital 

Até 2 Anos de 
Trabalho 

5 pontos por ano 
trabalhado 

10 pontos 

B - Formação Complementar 

Cursos Complementares 
na área de TI com mais de 
40 horas 

15 cursos 1 ponto por curso 15 pontos 

C - Qualificação Acadêmica 

Artigos publicados em 
Revistas Científicas 
Indexadas 

10 publicações 2 pontos por 
publicação 

20 pontos 

Resumos apresentados em 
eventos 

10 Apresentações 2 pontos por 
publicação 

20 pontos 

 
 


