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1. UTECH START BORN  

O objetivo da primeira rodada para aceleração, chamada de UTECH 

START BORN, é fomentar ideias, projetos inovadores e de base tecnológica, que 

serão acolhidos pelo Parque Tecnológico da Uniso – UNISO TECH. O objetivo 

inicial é orientar os empreendedores na criação de um modelo de negócios com 

base na proposta de valor. A jornada de desenvolvimento do negócio inovador 

contará com outras rodadas de aceleração, estabelecidas de acordo com a 

maturidade do projeto e da equipe.  

A rodada atual possuirá formato inteiramente online, contemplada por 

uma estrutura de encontros, cursos e interação com o ecossistema de inovação 

da Uniso, objetivando o desenvolvimento de seus projetos, que também 

receberão acompanhamento semanal da equipe do UNISO TECH.  

Ao final da rodada, os grupos que se destacarem terão a oportunidade 

de participar de um Demoday, marcado por uma banca de mentores internos e 

externos da Uniso.  

 

1.2 Público-alvo  

Empreendedores em geral (Sorocaba e região) e alunos de graduação e 

pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) regularmente 

matriculados na Uniso. As equipes também poderão contar com a participação 

de professores e funcionários da Universidade.  

 

1.3 Cronograma geral de atividades  

O UTECH Start BORN seguirá o cronograma proposto.1 

 

DATA ETAPA 

09/08/2021 Lançamento do Edital e Recebimento das Propostas 

                                                           
1 O prazo final de inscrições poderá sofrer alterações de acordo com as diretrizes 
do UNISO TECH; neste caso, haverá comunicado oficial pelo site e redes sociais. 
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27/08/2021 
Encerramento do envio de propostas de projetos 
participantes 

03/09/2021 Divulgação do resultado de projetos aprovados 

08/09/2021 Início do Programa UTECH Start Born 

Nos encontros serão trabalhadas temáticas relacionadas a mercado, 

tecnologia, gestão, capital, perfil empreendedor e impacto:   

 Comportamento Empreendedor 

 Design do Negócio 

 Propósito e Proposta de Valor  

 Protótipo de Solução e Plano de Validação  

 Modelagem de Negócio  

 Negócios Sustentáveis 

 Pitch deck  

O cronograma detalhado será compartilhado com os participantes 

selecionados no início do programa.  

As atividades acontecerão no período da tarde, a partir das 17h. A 

dedicação diária será de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 

 

1.4 Metodologia  

 LIVE TALKS: Convidados externos compartilhando experiências, 
conhecimento e network com os participantes. 

 LIVE WOKSHOPS: Momento de aprendizado e alinhamento sobre 
ferramentas necessárias para o desenvolvimento do projeto.  

 MENTORING:  Contato com mentores internos e externos da Uniso. 
Importante etapa para maturação do negócio e apresentação da 
aplicação do aprendizado. 

 HANDS ON: Aplicação prática das ferramentas de projetos e 
modelagem apresentadas nos cursos e mentorias. 
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1.5 Plataformas  

Para acesso aos conteúdos, entrega de itens avaliativos e interação 

entre os participantes, mentores e equipe UNISO TECH, serão utilizadas, 

preferencialmente, as seguintes plataformas:   

 Teams    

 Google Forms 

 Trilo 

 Slack  

Eventualmente, ou em caso de necessidade, outras plataformas 

poderão ser utilizadas, e, de acordo com as permissões sanitárias dos governos 

Estadual e Municipal, atividades presenciais nas dependências da UNISO TECH 

poderão ser realizadas.  

 

1.6 Inscrição e seleção  

As inscrições para o UTECH START BORN acontecerão entre o período 

de 09 de agosto de 2021 a 27 de agosto de 2021, no site da UNISO TECH. 

 

1.6.1 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 Uniso (aluno, 

egresso, professor ou funcionário);  

 Ter disponibilidade para frequentar os encontros e as reuniões de acordo 

com o cronograma do programa; 

 Ter participado e apresentar o certificado de conclusão da trilha de curso do 

SEBRAE – Empreenda Rápido: Descomplique. Para atender ao pré-requisito 

de participação, no site do UNISO TECH poderão ser indicados outros 

cursos para este critério.  
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1.6.2 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); 

 Projetos com âmbito de negócio digital; 

 Projetos de impacto econômico, social e de sustentabilidade; 

 Todos os projetos apresentados devem ter o embasamento alinhado com 

algum dos indicadores das ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs).   

 

1.6.3 Processo de seleção  

O processo de seleção será dividido em três etapas:  

a) As equipes interessadas deverão se inscrever no link disponível no portal; 

b) Submeter o vídeo pitch de 3 minutos do projeto, que será avaliado sob os 

seguintes critérios: 

 

I. Nível de aderência com o UNISO TECH e seu programa de negócios;  

II. Potencial de crescimento do mercado que o projeto deseja atingir;  

III. Capacidade de inovação do produto ou solução proposta; 

IV. Viabilidade; 

V. Potencial de escalabilidade;  

VI. Perfil dos empreendedores e multidisciplinaridade da equipe.  

c) Avaliação de enquadramento dos projetos nos critérios deste edital;  

d) Ao final do processo de seleção, até 20 projetos serão classificados para a 

trilha do UTECH START BORN.  

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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1.6.4 Divulgação dos resultados 

 

O resultado dos projetos selecionados será no dia 03/09/2021, pelo site do 

UNISO TECH: http://unisotech.uniso.br/ 

 

 

1.7 Benefícios oferecidos  

 Palestras e workshops com profissionais de mercado;  

 Networking com outros empreendedores e comunidade de startups; 

 Mentoria e acompanhamento personalizado dos projetos; 

 Concessão de benefícios nas instalações da UNISO TECH. 

 

1.8 Investimento  

A participação no UTECH START BORN 2021/1 é gratuita. 

 

1.8.1 Comprometimento dos participantes  

Em contrapartida, os participantes deverão comprometer-se a:  

 Participar ativamente do programa;  

 Manter frequência de pelo menos 50% da equipe em cada encontro (Ex.:  

equipes com quatro pessoas devem ter no mínimo dois 

membros participando dos encontros do UTECH START BORN);  

 Seguir as regras internas do UNISO TECH;  

 Comparecimento de todos os membros das equipes selecionadas ao 

Demoday. 

  

1.9 Avaliação final dos projetos e premiação  

A avaliação dos projetos será dividida em duas etapas:  

Etapa 1: Classificação para o DEMODAY  

http://unisotech.uniso.br/
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Os projetos serão avaliados por uma equipe formada por professores, 

convidados parceiros externos e membros do UNISO TECH. A base de avaliação 

serão os critérios:   

 Assiduidade da equipe nos encontros (plataformas remotas);   

 Entregáveis e interação com o mentor (Google Forms e reuniões 

personalizadas);   

 Avaliação nas perspectivas: mercado, tecnologia, gestão, capital, perfil 

empreendedor e impacto.  

Etapa 2: Projeto vencedor  

Serão considerados os critérios da Etapa 1 de Classificação, assim 

como o pitch será avaliado por uma banca julgadora, composta por professores, 

parceiros externos e membros do UNISO TECH, com base nos seguintes 

critérios:  

 Potencial de crescimento do mercado que o projeto deseja atingir;  

 Capacidade de inovação do produto ou solução proposta;  

 Viabilidade econômica e de mercado;  

 Potencial de escalabilidade;  

 Perfil dos empreendedores e multidisciplinaridade da equipe.  

 

1.9.1 Entregáveis  

Importante aspecto que garante à equipe continuar e avançar na participação 

da trilha UTECH START BORN. A metodologia possui conteúdos HANDS ON, 

que corresponde ao momento em que a equipe deverá utilizar as ferramentas 

para o desenvolvimento da ideia e modelagem do negócio, somando-se às 

demais partes da metodologia, como os workshops, lives e mentorias. Todos os 

materiais gerados são avaliados pela equipe da UNISO TECH. 

 



 

9 
 

1.9.2 Premiação  

Os 5 projetos vencedores do UTECH START BORN serão premiados com:  

1º ao 5º lugar:   

 Certificado de Participação; 

 Fastpass para o Programa UTECH START GROWTH, para 12 meses de 

participação e mentorias especializadas; 

 Permanência ao coworking do UNISO TECH durante a participação dos 

programas de aceleração. 

   

1.10 Disposições finais  

Os participantes deste programa deverão aceitar integralmente as 

condições estabelecidas neste edital.  

O UNISO TECH resguarda a autonomia para realizar alterações 

necessárias no programa UNISO TECH START que envolvam o cronograma, 

conteúdos e premiações; tais aspectos serão comunicados aos participantes. 

A inscrição nesse processo seletivo implica a aceitação plena de todas 

as condições previstas nesse edital, no Estatuto, Regimento e demais normas 

regulamentadoras da Fundação Dom Aguirre, da Universidade de Sorocaba-

UNISO e do Parque Tecnológico Uniso-Tech.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação e 

Assuntos Estudantis (Prograd) e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Inovação (Propein), sendo inclusive motivo para o indeferimento o 

não atendimento. 

 


