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1. Apresentação da Incubadora Raiar

A Incubadora Multissetorial de Empresas de Base Tecnológica e Inovação da PUCRS – Raiar foi
fundada em 2003, com o objetivo de dar suporte e condições necessárias para que negócios
inovadores se insiram no mercado de forma sustentável e competitiva. O principal objetivo da
Incubadora Raiar é estimular a capacidade empreendedora da comunidade acadêmica da PUCRS,
abrigando empresas nascentes de base tecnológica e inovação.
A missão definida pela Incubadora Raiar é a de estimular a visão empreendedora da comunidade
da PUCRS e da sociedade, transformando ideias inovadoras em negócios competitivos, por meio
do apoio em infraestrutura e gestão empresarial. E, como visão, a Incubadora Raiar busca tornar o
processo de incubação de empresas uma experiência empreendedora de superação, realização e
resultados.
A estrutura e os processos desenvolvidos na Incubadora Raiar fizeram com que ela fosse
considerada pela Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores) a melhor incubadora de empresas no ano de 2014.
Os objetivos delineados pela Incubadora Raiar são:


Dar suporte e apoiar o processo de desenvolvimento de empreendimentos inovadores;



Prover soluções de valor agregado para empreendimentos inovadores;



Capacitar e desenvolver habilidades e atitudes empreendedoras;



Prospectar e captar novos empreendedores, potenciais novos empreendimentos,
promovendo conexões internas e externas à Universidade e também parceiros estratégicos
para as empresas;



Estimular a capacidade empreendedora da comunidade da PUCRS;
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2. Startup Garagem - Um programa de modelagem de negócios
Na Incubadora RAIAR, o Startup Garagem é um espaço de acolhimento de ideias e projetos
de base tecnológica e inovação. Também é um ambiente que propicia o amadurecimento e
o detalhamento do projeto apresentado, incentivando a concretização de um negócio.
No Startup Garagem são acolhidos empreendedores e grupo de empreendedores oriundos
das unidades acadêmicas da PUCRS que ainda não iniciaram suas empresas e buscam apoio
para desenvolver um modelo de negócios.

2.1

Objetivo

Acolher ideias ou projetos de base tecnológica e inovação, orientando os empreendedores
na criação de um modelo de negócios.
Como objetivo secundário, o Startup Garagem se propõe a apoiá-los na concepção do Plano
de Negócios.
Ao final do programa, os participantes deverão apresentar os Modelos de Negócios
elaborados durante o período e participar do Pitch Day.

2.2

Público-alvo

Alunos de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) da PUCRS
regularmente matriculados, além de professores e funcionários da PUCRS.

2.3

Período e atividades do Startup Garagem

Serão 31 encontros distribuídos no período de 19 de julho de 2016 a 10 de novembro de
2016, considerando-se este o ciclo do programa Startup Garagem. Nestes encontros serão
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trabalhados assuntos referentes ao perfil do empreendedor, à proteção tecnológica e à
modelagem de negócios, entre outros.

2.4

Avaliação Final dos Projetos e Premiação

A cada ciclo do Startup Garagem, os 3 (três) projetos melhor avaliados receberão como
prêmio a possibilidade de uso do espaço de coworking da incubadora RAIAR por até 3 (três)
meses, a contar da data de avaliação dos projetos finais.
Os projetos serão avaliados por uma equipe composta por professores, profissionais do
mercado e representantes da incubadora Raiar durante todo o programa utilizando os
seguintes critérios:
-

Potencial de mercado;

-

Clareza do modelo de negócios;

-

Assiduidade da equipe nos encontros semanais;

-

Apresentação no Pitch Day

2.5

Facilidades oferecidas



Espaço físico compartilhado;



Sala equipada com mesas, cadeiras e computadores;



Acesso à Internet no ambiente da incubadora RAIAR;



Cursos, palestras e workshops de acordo com calendário do Startup Garagem;



Networking com outros empreendedores.

2.6

Investimento

As orientações para a elaboração do modelo de negócios, bem como o uso do espaço
compartilhado não gerará custo financeiro aos empreendedores vinculados ao Startup
Garagem.
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2.6.1 Contrapartida

Em

contrapartida,

empreendedores

vinculados

ao

Startup

Garagem

deverão

comprometer-se em:


Comparecer, no mínimo, a 6 (seis) encontros mensais;



Participar de cursos e palestras específicos que visam à elaboração do modelo de
negócios em data e horário pré-determinado pela incubadora RAIAR;



Elaborar um Modelo de Negócios e participar do Pitch Day;



Seguir as regras internas da Incubadora.

2.7

Vagas e turnos disponíveis

O Startup Garagem abrigará o número máximo de 20 (vinte) projetos, comportando: 10
(dez) no turno da manhã e 10 (dez) no turno da tarde. A escolha do turno deve ser
informada no ato da inscrição.
Turno da manhã: encontros nas terças e quintas-feiras, das 9h às 11h30;
Turno da tarde: encontros nas quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h30.

2.8


Requisitos para inscrição dos Projetos

Pelo menos um dos proponentes deve ser aluno da graduação ou pós-graduação
(especialização, mestrado ou doutorado) da PUCRS regularmente matriculados,
professor ou funcionário da PUCRS;



Equipes formadas por no mínimo 2 e no máximo 4 integrantes;



Tratar-se de um projeto inovador e de base tecnológica;
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Os proponentes devem possuir qualificação técnica para o desenvolvimento do
projeto;



Ter disponibilidade para frequentar as orientações em data e horário pré-definidos pela
incubadora RAIAR, considerando o turno escolhido.

2.9

Critérios de seleção dos Projetos



Atender todos os requisitos desta chamada;



Clareza na exposição das ideias;



Tratar-se de um projeto inovador e de base tecnológica.

3. Processo de Seleção

3.1

Período de Inscrição

As inscrições para participar do Startup Garagem da incubadora RAIAR para o período 2016
deverão ocorrer até 03/07/2016 às 23h59.
Os candidatos poderão efetuar a inscrição por meio do site da incubadora RAIAR:
www.pucrs.br/raiar

As propostas serão analisadas pela Administração da Incubadora e o candidato será
informado via e-mail sobre o resultado no dia 11/07/2016.

3.2

Apresentação da documentação das propostas selecionadas
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Caso a proposta seja aprovada, o candidato deverá entregar os documentos abaixo
relacionados na secretaria da incubadora RAIAR até às 17h do dia 18/07/2016.

O horário de funcionamento da secretaria da incubadora RAIAR é das 9h às 12h; e, das
13h30 às 18h.


Cópia do RG e CPF de todos os componentes da equipe;



Comprovante de matrícula do semestre corrente dos alunos de graduação ou pósgraduação da PUCRS. No caso de professores e funcionários da PUCRS, deverá ser
entregue a fotocópia do crachá funcional;



Declaração padrão (Anexo A – Modelo - Declaração de Indicação de Responsável pelo
Projeto) informando qual componente da equipe, caso haja mais de uma pessoa, será a
representante do projeto frente à incubadora RAIAR;



Declaração padrão de disponibilidade dos empreendedores (Anexo B – Modelo Declaração de Disponibilidade para Participação) para utilização do espaço do Startup
Garagem, de no mínimo 15 horas (seis encontros mensais de 2h30min cada) nos
horários do turno escolhido e confirmado.

IMPORTANTE: O descumprimento do prazo de entrega da documentação acarretará a
cessão da vaga ao próximo candidato da lista.

3.3

Início do Programa Startup Garagem 2016

A data de início das atividades é 19 de julho de 2016 (terça-feira, no turno da tarde) para
todas as turmas. Nesta data, o cronograma de atividades do programa Startup Garagem
será divulgado aos participantes. Qualquer alteração será informada por e-mail ao candidato
aprovado. A incubadora RAIAR tem autonomia para realizar alterações que considerar
relevantes ao programa Startup Garagem.
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4. Considerações Finais

Todas as informações fornecidas sobre os projetos no âmbito desta chamada serão
consideradas confidenciais, sem prejuízo de divulgação ao longo da fase de seleção.
Conforme Declaração de Disponibilidade dos Empreendedores para Utilização do Espaço
Startup Garagem de no mínimo de 15 horas mensais, fica acordado que o não
comparecimento a 3 (três) encontros consecutivos acarretará no desligamento automático
do programa Startup Garagem.

5. Informações

RAIAR – Incubadora de Empresas da PUCRS
Av. Ipiranga, 6681 – TECNOPUC – Prédio 96 E
90.619-900 Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone/Fax: (51) 3320-3673
Horário de funcionamento: das 9h às 12h e das 13h30 às 18h
E-mail: raiar@pucrs.br
Site: www.pucrs.br/raiar
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Glossário

Inovação

É a introdução, com êxito, no mercado, de produtos,
serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam
anteriormente, ou contendo alguma característica nova e
diferente do padrão em vigor.
Fonte: Finep
Um modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e
captura de valor por parte de uma empresa.

Modelo de Negócios

Pitch

Fonte: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries,
Game Changers, and Challengers, Alexander Osterwalder
O pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com o
objetivo de despertar o interesse da outra parte (investidor ou
cliente) pelo seu negócio.
Fonte: Anjos do Brasil

Pitch Day

Projeto de Base Tecnológica

Na incubadora Raiar é considerado o evento final onde serão
apresentados e avaliados os Modelos de Negócios elaborados
pelos participantes.
Projetos de qualquer porte ou setor que tenha na inovação
tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva. Esta
condição será considerada atendida pelos projetos que
desenvolvam produtos ou processos tecnologicamente novos ou
melhorias tecnológicas significativas em produtos ou processos
existentes. O termo produto se aplica tanto a bens como a
serviços;
Fonte: Finep

Campus Central
Av. Ipiranga, 6681 – P. 96 E – CEP 90619-900
Porto Alegre – RS - Brasil
Fone: (51) 3320-673 – Fax (51) 3320 – 3840
E-mail: raiar@pucrs.br
www.pucrs.br/raiar

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PROPESQ
Parque Científico e Tecnológico da PUCRS - TECNOPUC
Incubadora Multissetorial de Empresas de Base Tecnológica
e Inovação da PUCRS - RAIAR

Anexo A – Modelo - Declaração de Indicação de Responsável pelo Projeto

Declaro, para os devidos fins, que eu ..........................., RG ...................... sou o
responsável pelo projeto ............................. frente à Incubadora RAIAR durante o
Programa Startup Garagem 2016. Os demais integrantes da equipe são:
1 - _________________________________________
2 - _________________________________________
3 - _________________________________________

Porto Alegre, .............de ................de 2016.

Assinatura:_________________________
Nome do Participante
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Anexo B – Modelo de Declaração de Disponibilidade para Participação

Declaro, para os devidos fins, que tenho disponibilidade para frequentar os
encontros

do

Programa

Startup

Garagem

2016

da

Incubadora

Raiar

no

turno.......................... (terças e quintas, das 9 às 11h30/ Quartas e sextas-feiras, das 14 às
16h30) cumprindo no mínimo 15 horas mensais (seis encontros mensais, de 2,5 horas
cada).

Porto Alegre, ..........de ...............de 2016.

Assinatura:______________________________
Nome do Participante
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