Transformando ideias
em negócios!

Regulamento Edição 2020/2
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STARTUP GARAGE
Acolher ideias e/ou projetos de base tecnológica e inovadores, orientando os

empreendedores na criação de um modelo de negócios com base na proposta de
valor. Como

objetivo

secundário,

o

Startup Garage se propõe

a apoiar

o

empreendedor no amadurecimento de ideias/projetos – com a f inalidade de modelar
soluções inovadoras de negócio.
Nesta edição, em um f ormato inteiramente online, o Startup Garage,
permitirá o encontro diário entre os empreendedores e o ecossistema de inovação do
Tecnopuc, objetivando o desenvolvimento de seus projetos. O programa também
promoverá um acompanhamento semanal dos projetos por meio de reuniões com a
equipe de mentores.
Ao f inal do programa, 10 grupos terão a oportunidade de participar da Pitch
Session.

Neste

período,

acontecerão

encontros

com dif erentes

stakeholders,

aceleradoras e investidores-anjos, tendo como objetivo a avaliação e o f eedback dos
projetos participantes.

1.1

PÚBLICO-ALVO
Empreendedores

em

geral,

alunos

de

graduação

e

pós-graduação

(especialização, MBA presencial ou online, mestrado e doutorado) regularmente
matriculados na PUCRS, prof essores, f uncionários e Alumni da PUCRS.

1.2

PERÍODO DE REALIZAÇÃO E ATIVIDADES
O Startup Garage acontecerá no período de 14 de outubro de 2020 a 04

de dezembro de 2020. Nos encontros, serão trabalhadas temáticas relacionadas a
mercado, tecnologia, gestão, capital, perf il empreendedor e impacto:
•

Problema e segmento de cliente

•

Proposta de valor e solução

•

Validação de mercado

•

Marketing digital

•

Negócios de impacto
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•

Modelos de negócio

•

Composição de equipe

•

Gestão e planejamento

•

Funding

•

Pitch deck

O cronograma detalhado será compartilhado com os participantes no início
do Programa. As atividades acontecerão no turno da tarde, a partir das 14h. A
dedicação diária será de aproximadamente 2 horas.

1.2.1

Início e fim do Programa
As atividades terão início no dia 14 de outubro de 2020 (quarta-f eira), com

a Abertura do Programa no turno da tarde, e f indarão com a Pitch Session no período
de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020.

1.2.2

Metodologia
•

Trilha Conhecimento: Talks e palestras com ref erências do mercado e
cases f alando sobre sua trajetória empreendedora.

•

Trilha Hands On: Momento para praticar os conhecimentos adquiridos:
da pesquisa de mercado com possíveis clientes até montagem do canva s.

•

Trilha Mentoria: Os mentores são conselheiros com experiência no
mercado de empreendedorismo, que poderão auxiliar no desenvolvimento
dos projetos. Cada projeto terá um mentor.

•

Trilha Comunidade: workplace para a conexão entre empreendedores,
mentores e equipe, onde também serão compartilhados

conteúdos

importantes.

1.2.3

Plataformas
Para acesso aos conteúdos, entrega de itens avaliativos e interação entre os

participantes, mentores e equipe Tecnopuc, serão utilizadas, pref erencialmente, as
seguintes plataf ormas:
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•

Workplace:

plataf orma social

corporativa

que

será

utilizada

para

comunicados diários e lembretes, compartilhamento e repositório de
conteúdos, e interação entre participantes, mentores e equipe Tecnopuc.
•

Zoom: aplicativo de reuniões onde serão realizados os encontros, que
serão gravados e compartilhados no workplace.

•

Google Forms: aplicativo de pesquisas para f eedback dos participantes
em relação aos encontros e envio de materiais que

deverão ser

desenvolvidos pelas equipes.
Eventualmente ou em caso de necessidade, outras plataf ormas poderão ser
utilizadas.

1.3

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
As inscrições para o Startup Garage 2020/2 acontecerão no período de 08

de

setembro

de

2020

a

30

de

setembro

de 2020,

através

do

site

https://gust.com/programs/garage.

1.3.1

Requisitos para inscrição
•

As equipes devem ser compostas por no mínimo dois e no máximo quatro
integrantes;

•

Ao menos um membro da equipe deve ter vínculo com a PUCRS (aluno,
alumni, prof essor ou f uncionário);

•

Ter disponibilidade para f requentar os encontros e as reuniões one -onone propostas no programa.

1.3.2

Critérios de seleção de projetos
•

Atender a todos os requisitos desta chamada;

•

Clareza na exposição das ideias;

•

Tratar-se de um projeto inovador de base tecnológica (projetos com o
propósito de impacto se destacarão).
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1.3.3

Processo de seleção
O processo de seleção será dividido em três etapas:
1)

Avaliação de enquadramento dos projetos nos critérios deste edital;

2)

Após avaliação de enquadramento, os inscritos receberão orientações
para o envio de um vídeo pitch de 3 minutos. O envio deverá ser f eito
em até 48h após a notif icação de enquadramento;

3)

60 projetos serão classif icados para o Startup Garage 2020/2, e a
“ordem de chegada” poderá ser utilizada como critério de desempate.

1.4

1.5

BENEFÍCIOS OFERECIDOS
•

Palestras e workshops com prof issionais de mercado;

•

Networking com outros empreendedores e comunidade de startups;

•

Mentoria e acompanhamento one-on-one dos projetos.

INVESTIMENTO
A participação no Programa Startup Garage 2020/2 será gratuita.

1.5.1

Contrapartida
Em contrapartida, os participantes deverão comprometer -se a:
•

Participar ativamente do programa;

•

Manter f requência de pelo menos 50% da equipe em cada encontro (Ex.:
equipes com quatro pessoas devem ter no mínimo dois membros
participando dos encontros do Startup Garage);

•

Seguir as regras internas do Tecnopuc Startups;

•

Comparecimento de todos os membros das equipes selecionadas na Pitch
Session.
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1.6

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PREMIAÇÃO
A avaliação dos projetos será dividida em duas etapas:

Etapa 1: Classificação para a Pitch Session
Os projetos serão avaliados por uma equipe interdisciplinar, composta por
prof essores, prof issionais do mercado e membros do Tecnopuc ao longo de todo o
programa, com base nos seguintes critérios:
•

Assiduidade da equipe nos encontros (Zoom);

•

Entregáveis e interação com o mentor (Google Forms e reuniões one-onone);

•

Engajamento na comunidade (Workplace);

•

Avaliação multidimensional em seis eixos: mercado, tecnologia, gestão,
capital, perf il empreendedor e impacto.

Etapa 2: Projeto vencedor
Além dos critérios da Etapa 1 de Classif icação, o Pitch será avaliado por uma
equipe interdisciplinar,

composta por prof essores, prof issionais do mercado e

membros do Tecnopuc, com base nos seguintes critérios:

1.6.1

•

Originalidade da ideia;

•

Composição de time;

•

Modelo de negócio.

Entregáveis
A metodologia do Startup Garage prevê uma trilha hands on, composta por

workshops, que introduzirão
modelagem

do

negócio.

Os

f erramentas para o desenvolvimento
produtos

destes

workshops,

da ideia e

produzidos

pelos

participantes, deverão ser enviados pelo Google Forms (os prazos serão adequados
à cada entregável e divulgados nos workshops) e avaliados em conjunto com os
mentores.
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1.6.2

Premiação
O projeto vencedor do Startup Garage será premiado com:
•

Fastpass para o Programa Road do Tecnopuc, dispensando as etapas de
avaliação e banca de seleção;

•

Mentoria com CEO ou Diretor de uma grande empresa do Tecnopuc;

•

Assessoria ConnectBe gratuita para Abertura de Empresa;

•

Curso de Comunicação Persuasiva Comunique. A equipe irá aprender
como agregar valor ao seu produto através de diversas técnicas de
persuasão. Os conteúdos serão adaptados ao modelo de negócio da
equipe vencedora;

•

Vaga garantida no Startup RS Digital do SEBRAE/RS com 20% de
desconto na contrapartida f inanceira do programa.

O prazo para usuf ruir da premiação será de 12 (doze) meses.

Prêmio AGES
A Agência Experimental de Engenharia de Sof tware da PUCRS selecionará
um dos projetos apresentados na Pitch Session para executar o desenvolvimento da
solução no primeiro semestre de 2021.

1.7

DISPOSIÇÕES FINAIS
A participação neste programa implicará na aceitação integral das condições

estabelecidas neste regulamento.
O Tecnopuc Startups tem autonomia para realizar alterações que considerar
relevantes ao programa Startup Garage. Qualquer alteração será inf ormada por email ao participante aprovado.

Tecnopuc Startups – Ambiente de Desenvolvimento de Startups
Horário de funcionamento: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h
E-m ail: tecnopuc.startups@pucrs.br
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Site: www.pucrs.br/tecnopuc/startups
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