
 
 

 

EDITAL Nº 06, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Trata do Processo Seletivo de projetos de 
modelagem e estruturação de negócios 
inovadores para participação do evento 
institucional intitulado FACEC INOVA 2019 

 

A FACEC – Faculdade de Administração e Ciências Econômicas, Instituição de Ensino 
Superior, por seu Diretor Geral, Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho, no uso de suas 
atribuições, em consonância com o Regimento Interno da FACEC e considerando as 
atividades acadêmicas do ano letivo de 2019, torna público para sua comunidade 
acadêmica os procedimentos abaixo especificados para participação do “FACEC INOVA 
2019”: 
 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 
 

a- O FACEC INOVA 2019 apoia ideias empreendedoras e orienta os times criadores de 

projetos oferecendo suporte para a estruturação, consolidação, execução e constituição 

de negócios inovadores.  

b- O FACEC INOVA 2019 oferece mentoria com especialistas do mercado e da FACEC 

em áreas voltadas para tecnologia, negócios, investimentos, contabilidade, educação, 

sustentabilidade, finanças, saúde, moda e engenharia.  

c- O FACEC INOVA 2019 prepara os times criadores de projetos para a inserção de novos 

produtos ou serviços inovadores no mercado de forma sustentável e competitiva, 

colaborando para a diversificação da matriz econômica regional e incentivando o 

empreendedorismo. 

d- Ao final do projeto, os times participantes do FACEC INOVA 2019 estarão aptos a 

negociarem sua proposta de produto ou serviço com potenciais clientes, fornecedores e 

parceiros. 
 

2 DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 OBJETIVOS  
 

O FACEC INOVA 2019 tem como objetivo selecionar até sete (7) projetos intensivos em 

tecnologia e/ou impacto social que aportam razoável grau de inovação e ineditismo para 

participarem do Pitch Day FACEC INOVA 2019. 
 

2.2 PÚBLICO-ALVO 
 

2.2.1 A participação no FACEC INOVA 2019 é gratuita, voluntária e exclusiva para estudantes 

dos cursos de graduação da FACEC, regularmente matriculados. 
 

2.3 VAGAS 
 

2.3.1 Não há limites de vagas para a inscrição; 

2.3.2 Dentre os inscritos serão selecionados até sete (7) projetos. 



 
 

 

3 DO CANDIDATO 

3.1 PRÉ-REQUISITOS 
 

a) Ser acadêmico regularmente matriculado de cursos de graduação da FACEC; 

b) Ter disponibilidade para frequentar as mentorias nas datas e horários pré-definidos, pelos 

professores responsáveis pelo FACEC INOVA 2019; 

c) Constituir times com no mínimo 3 e no máximo 8 integrantes; 

d) Cada time deverá ser composto por pelo menos dois (2) estudantes de dois (2) cursos de 

graduação diferentes; 

e) Apresentar projetos nas áreas de: 

● ·         Educação; 

● ·         Entretenimento; 

● ·         Financeiro; 

● ·         Governo; 

● ·         Sustentabilidade; 

● ·         Saúde; 

● ·         Moda; 

● ·         Social; 

● ·         Tecnologia; 

● ·         Comunicação; 

● ·         Mobilidade.  

 

3.2 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

São documentos exigidos para a inscrição no FACEC INOVA 2019: 

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido, disponível em. Link para inscrição: 

<http://twixar.me/tF5n > 

b) Declaração de Indicação de Responsável pelo Projeto devidamente preenchida a fim de  

registrar de forma clara qual integrante da equipe será o representante do time frente ao 

FACEC INOVA 2019. 
 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.1 PERÍODO 
 

4.1.1 O lançamento do FACEC INOVA 2019 acontecerá no dia 03/06/2019, nas dependências 

da FACEC, às 20h e 40 min. 

4.1.2 As inscrições para a primeira etapa se iniciam às 22h do dia 03/06/2019 perdurando até 

às 23h e 59 min do dia 19/07/2019; 
 

4.2 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

4.2.1 Os time deverão inscrever-se via formulário eletrônico disponibilizado no link 

<http://twixar.me/tF5n >; 

4.2.2 A inscrição é única para cada time de candidatos, sendo vedada a participação de um 

candidato em mais de um time. 

 

http://twixar.me/tF5n
http://twixar.me/tF5n


 
 

 

5 DA SELEÇÃO   

5.1 ETAPAS 
 

5.1.1 Primeira fase: consistirá na conferência e análise das propostas e dos documentos 

apresentados pelos inscritos pela Coordenação do FACEC INOVA 2019, devendo atender o 

item 5.2.1 deste edital. 

5.1.2. Segunda fase: os projetos selecionados na primeira fase passarão por 3 bancas 

classificatórias e eliminatórias, que farão o julgamento e a seleção dos 7 projetos que 

participarão do Pitch Day FACEC INOVA 2019. As bancas serão compostas pela coordenação 

do “FACEC INOVA 2019” e por parceiros externos.  

5.1.3 Terceira fase: apresentação dos projetos no Pitch Day. Obs.: os avaliadores poderão ser 

integrantes das bancas classificatórias e por membros da comunidade externa de notória 

relevância/ saber nas áreas de inscrição dos projetos. 
 

5.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

5.2.1 Na primeira fase do processo seletivo, serão considerados os seguintes critérios: 

a) o atendimento de todos os requisitos deste Edital; 

b) a apresentação de uma proposta de projeto intensivo em tecnologia e/ou impacto social que 

aporte razoável grau de inovação e ineditismo e que respeite as leis que regulamentam as 

atividades empresariais do Brasil; 

c) a exposição de maneira clara e objetiva das ideias propostas pelos candidatos; 

d) o correto e completo preenchimento do Formulário de Inscrição juntamente com a 

declaração solicitada e prevista neste edital; 
 

5.3 SOBRE AS BANCAS 
 

5.3.1 A primeira banca classificatória e eliminatória levará em conta as seguintes ferramentas: 

- Análise SWOT e 5 Forças de Porter do projeto 

5.3.2 A segunda banca classificatória e eliminatória levará em conta as seguintes ferramentas: 

- Canvas do projeto; 

5.3.3 A terceira banca classificatória e eliminatória levará em conta as seguintes ferramentas: 

Pitch do projeto. 
 

6 RESPONSABILIDADES  
 

6.1 Os componentes dos times assumem o compromisso de buscar qualificação técnica para o 

desenvolvimento do projeto ao longo do período de acompanhamento e etapas do FACEC 

INOVA 2019. 

6.2. Os times selecionados para a final deverão elaborar um Modelo de Negócios e participar 

do evento Pitch Day. 
 

7 ATIVIDADES e DATAS 
 

7.1 São propostas as seguintes datas e etapas para a realização do FACEC INOVA 2019; 

a) 03/06/2019 a 19/07/2019: período de realização das inscrições e envio da documentação 

por formulário eletrônico; 



 
 

 

b) 26/07/2019: divulgação do resultado da primeira etapa do processo seletivo;  

c) De acordo com a disponibilidade das bancas e das equipes os projetos selecionados na 

primeira etapa terão direto a mentorias/ oficinas sobre as três ferramentas que deverão ser 

apresentadas às bancas: Análise SWOT, 5 forças de Porter e Canvas: 

03/08/2019: Oficina 1 - Análise SWOT e 5 Forças de Porter;  

17/08/2019: Banca 1;  

31/08/2019: Oficina 2- Canvas;  

14/09/2019: Banca 2  

Entre 30/09/2019 e 04/10/2019: Oficina 3 - Pitch;  

26/10/2019: Banca 3;   

12/11/2019: Pitch Day FACEC INOVA 2019  

7.2 As datas previstas poderão sofrer modificação se necessário para o bom andamento das 

atividades do FACEC INOVA 2019. 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

8.1 Todas as informações fornecidas sobre os projetos no âmbito desta chamada serão 

consideradas confidenciais, sem prejuízo de divulgação ao longo deste processo seletivo. 

8.2 A Comissão Organizadora do FACEC INOVA 2019 é composta pelos professores 

coordenadores dos cinco cursos de graduação da FACEC. 

 

O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Publique-se.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho 
Diretor Geral da FACEC 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1) Descreva sua ideia em 140 caracteres. 

2) Informe os dados de todos os integrantes do time  

Nome: 

Curso: 

E-mail: 

Telefone: 

Curriculum Vitae: (Anexar ao formulário) 

Informe sua disponibilidade de tempo (em horas por semana) para investir na ideia/ projeto 

4) Dados da ideia/ projeto 

4.1 Título 

4.2 Objetivo do projeto 

4.3 Descreva o problema que motiva o desenvolvimento de seu projeto 

5) Descreva a solução que você apresenta 

5.1 Procure descrever com o máximo de detalhes como o seu projeto soluciona o problema 

descrito na questão anterior 

6) Informações adicionais do projeto (imagens, anexos, descrições) 

7) Qual o setor em que sua ideia se enquadra? 

● Educação; 

● Entretenimento;     

● Financeiro; 

● Governo; 

● Sustentabilidade; 

● Saúde; 

● Moda;  

● Social;  

● Tecnologia;  

● Comunicação;   

● Mobilidade. 

                      

Acesso ao Formulário de Inscrição: 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR PROJETO 

NO ÂMBITO DO FACEC INOVA 2019 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que eu___________________________________________, 

RG ___________________________, sou o(a) responsável pelo projeto (título do projeto) 

________________________________________________________ desenvolvido pelo time 

(nome do time) ________________________________________ frente ao FACEC INOVA 

2019.  

 

Cianorte, ______ de ___________________ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 


