Modelo de Descrição da Proposta
Programa Academic Working Capital
1. Título
Nome do projeto
2. Resumo (máximo 500 palavras, seja objetivo!)
Apresente o conceito geral por trás do projeto.
3. Apresentação do produto (máximo 2 páginas)
Aproveite para incluir imagens e dados técnicos.
4. Visão de negócio (máximo 2 páginas)
Qual a aplicação mercadológica do seu produto? Como isso se torna
um negócio?
5. Estado da arte (máximo 3 páginas)
Qual o contexto atual do tipo de tecnologia ou solução que o time
pretende apresentar? O que já está sendo realizado nesse setor?
6. Plano de Trabalho (máximo 2 páginas)
Apresente o plano de trabalho com cronograma
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7. Orçamento Proposto (máximo 3 páginas)
Especifique e justifique cada item do seu orçamento (utilize o
modelo abaixo). O objetivo principal do apoio financeiro é custear o
desenvolvimento de protótipo ou versão lançável de um produto ou
serviço. O valor da proposta será analisado pelo Comitê Julgador.
Propostas com valores incompatíveis com o programa serão
sumariamente rejeitadas.
Veja o modelo para o orçamento:

Item

Quant.

Descrição

Preço Unit.

Custo Total

Orçamento total

R$

O grupo deverá prestar contas do valor recebido seguindo o
Manual de Compras que será enviado aos participantes. Ao
elaborar o orçamento, tenha em mente que tudo que gastar deverá
ser comprovado através de documento fiscal legalmente válido.

8. Dados gerais e descrição de qualificações da equipe (1
página para dados gerais e 1 página para qualificações)

1 - Dados do Líder:
1.1 – Nome Completo:
1.2 – E-mail:
1.3 – Telefone:
1.4 – Celular:
1.5 – R.G.:
1.6 – CPF:
1.7 – Data de Nascimento:
1.8 – Endereço:
1.9 – Instituição de Ensino:
1.10 – Curso de Graduação:
1.11 – Semestre atual matriculado:
1.12 – Matriculado na disciplina de TCC pelo menos até agosto de 2018:

2 - Dados Segundo Integrante:
2.1 – Nome Completo:
2.2 – E-mail:
2.3 – Telefone:
2.4 – Celular:
2.5 – R.G.:

2.6 – CPF:
2.7 – Data de Nascimento:
2.8 – Endereço:
2.9 – Instituição de Ensino:
2.10 – Curso de Graduação:
2.11 – Semestre atual matriculado:
2.12 – Matriculado na disciplina de TCC pelo menos até agosto de 2018:

3 - Dados Terceiro Integrante:
3.1 – Nome Completo:
3.2 – E-mail:
3.3 – Telefone:
3.4 – Celular:
3.5 – R.G.:
3.6 – CPF:
3.7 – Data de Nascimento:
3.8 – Endereço:
3.9 – Instituição de Ensino:
3.10 – Curso de Graduação:
3.11 – Semestre atual matriculado:
3.12 – Matriculado na disciplina de TCC pelo menos até agosto de 2018:

4 - Dados Quarto Integrante:

4.1 – Nome Completo:
4.2 – E-mail:
4.3 – Telefone:
4.4 – Celular:
4.5 – R.G.:
4.6 – CPF:
4.7 – Data de Nascimento:
4.8 – Endereço:
4.9 – Instituição de Ensino:
4.10 – Curso de Graduação:
4.11 – Semestre atual matriculado:
4.12 – Matriculado na disciplina de TCC pelo menos até agosto de 2018:

9. Currículo dos membros da equipe
Líder de projeto (máximo 1 página): Descreva os trabalhos e experiências anteriores do
Líder que sejam relevantes para o projeto proposto, mostrando que ele tem capacitação
para conduzir o projeto. É interessante ressaltar experiências no tema do projeto e/ou no
desenvolvimento de projetos similares. Justifique com resultados obtidos anteriormente e
que estejam documentados em artigos científicos, patentes, relatórios e/ou outras
documentações. Incluir o link para o currículo Lattes. O Líder será responsabilizado por
todas as ações dos demais integrantes do grupo e será seu único interlocutor com a equipe
do programa.
Membros da equipe (máximo 1 página por membro): Identifique os outros três integrantes
da equipe, descrevendo suas qualificações individuais e que tarefas vão desempenhar no
projeto. Ressalte a experiência prévia de cada um no desenvolvimento de projetos
similares e inclua os links para o currículo Lattes dos três.

10. Referência Bibliográfica
Insira as referências.

Declaração de Concordância
Termo de compromisso

1.

Líder

do

Projeto

Eu, ___________________________________________ inscrito no CPF sob
nº __________________________, nos termos da Edital de Chamamento No
010/2022 de seleção de projetos para o programa Academic Working Capital,
doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou ciente das minhas
responsabilidades

como

coordenador

_______________________________

e

da
assumo

equipe
o

do

projeto

compromisso

de:

1. Representar minha equipe e responsabilizar-me por toda comunicação
entre a minha equipe e o PROGRAMA, utilizando os meios de comunicação
definidos pela organização do mesmo.
2. Apresentar o PROJETO junto ao PROGRAMA segundo o formato e prazos
definidos

no

Edital

de

Chamamento

No

010/2022

Informar com veracidade meus dados e os de minha equipe no Formulário
de Propostas Online.

awc.institutotim.org.br

3. Participar e garantir a participação dos membros da minha equipe nos
eventos online e de pelo menos dois membros da equipe nos eventos
presenciais organizados pelo PROGRAMA.
4. Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha participação
nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam custeados pelo mesmo,
conforme item B 1. 2. 3 do Edital de Chamamento 010/2022.
Informar equipe sobre os valores máximos referentes a estas despesas
que são cobertos pelo PROGRAMA.
5. Criar e desenvolver uma proposta de startup TPP (Technological Product
& Process) com minha equipe, a partir do projeto de TCC de um dos
membros, que consiga estabelecer um equilíbrio entre as visões técnica e
comercial.
6. Adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações
especiais, de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do
PROJETO.
7. Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais danos
resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA, seus
gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos
ocasionados a terceiros.
8. Gerenciar o orçamento financeiro do PROJETO, responsabilizando-me por
todas as compras e a prestação de contas junto ao PROGRAMA, conforme
modelo a ser disponibilizado posteriormente pela coordenação do mesmo.
9. Assinar e encaminhar à coordenação do PROGRAMA o documento
“ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”
(NDA – Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar

awc.institutotim.org.br

nem utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA
pelo prazo de 3 anos.
10.

Preencher, assinar e encaminhar ao PROGRAMA o “Termo de

Autorização

de

Uso

de

Imagem”,

bem

como

providenciar

o

preenchimento, assinatura e encaminhamento de tal documento por todos
os

membros

de

minha

equipe.

Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer
tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo
programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste
Termo

de

Compromisso.

Em caso de desligamento estou ciente que deverei prestar contas de todo valor
que porventura me tiver sido antecipado para a realização do PROJETO, em até
15 (quinze) dias após o aviso formal por parte do PROGRAMA.

________________________
Local, Data

awc.institutotim.org.br

_________________________
Assinatura, CPF

2.

Membro

da

equipe

de

Projeto

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF sob
no

_________________________________,

nos

termos

da

Edital

de

Chamamento No 009/2020 de seleção de projetos para o programa Academic
Working Capital, doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou
ciente das minhas responsabilidades como membro da equipe do projeto
__________________________________________,
________________________________
_______________________________

inscrito
e

assumo

cujo
no
o

líder

é

sob

nº

compromisso

de:

CPF

1. Dar todo o suporte ao coordenador do PROJETO para a apresentação da
proposta junto ao PROGRAMA, segundo o formato definido no Edital de
Chamamento No 009/2020.
2. Fornecer com veracidade meus dados ao coordenador do projeto para que
ele me cadastre no Formulário de Propostas Online.
3. Participar dos eventos online e presenciais organizados pelo PROGRAMA,
conforme esquema a ser acordado com o coordenador do PROJETO.
Participar ativamente da criação e desenvolvimento de uma proposta de
startup de base tecnológica em conjunto com minha equipe, a partir do
projeto de TCC de um de seus membros, que consiga estabelecer um
equilíbrio entre as visões técnica e comercial.

awc.institutotim.org.br

4. Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha participação
nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam custeados pelo mesmo,
conforme item B 1. 2. 3 do Edital de Chamamento no 009/2020.
5. Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais danos
resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA, seus
gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos
ocasionados a terceiros.
6. Assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento “ACORDO
PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” (NDA – Non
disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar nem utilizar
nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA pelo prazo de
3 anos.
7. Preencher, assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento
“Termo de Autorização de Uso de Imagem”.
Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer
tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo
programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste
Termo

________________________
Local, Data

awc.institutotim.org.br

de

Compromisso.

_________________________
Assinatura, CPF

3.

Membro

da

equipe

de

Projeto

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF sob
no

_________________________________,

nos

termos

da

Edital

de

Chamamento No 009/2020 de seleção de projetos para o programa Academic
Working Capital, doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou
ciente das minhas responsabilidades como membro da equipe do projeto
_____________________________________,
________________________________
_______________________________

inscrito
e

assumo

cujo
no
o

líder
CPF

é

sob

nº

compromisso

de:

8. Dar todo o suporte ao coordenador do PROJETO para a apresentação da
proposta junto ao PROGRAMA, segundo o formato definido no Edital de
Chamamento No 009/2020.
9. Fornecer com veracidade meus dados ao coordenador do projeto para que
ele me cadastre no Formulário de Propostas Online.
10.

Participar dos eventos online e presenciais organizados pelo

PROGRAMA, conforme esquema a ser acordado com o coordenador do
PROJETO.
Participar ativamente da criação e desenvolvimento de uma proposta de

awc.institutotim.org.br

startup de base tecnológica em conjunto com minha equipe, a partir do
projeto de TCC de um de seus membros, que consiga estabelecer um
equilíbrio entre as visões técnica e comercial.
11.

Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha

participação nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam custeados
pelo mesmo, conforme item B 1. 2. 3 do Edital de Chamamento no
009/2020.
12.

Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais

danos resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA, seus
gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos
ocasionados a terceiros.
13.

Assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento

“ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”
(NDA – Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar
nem utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA
pelo prazo de 3 anos.
14.

Preencher, assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o

documento “Termo de Autorização de Uso de Imagem”.
Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer
tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo
programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste
Termo

awc.institutotim.org.br

de

Compromisso.

________________________

_________________________

Local, Data

Assinatura, CPF

4.

Membro

da

equipe

de

Projeto

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF sob
no

_________________________________,

nos

termos

da

Edital

de

Chamamento No 009/2020 de seleção de projetos para o programa Academic
Working Capital, doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou
ciente das minhas responsabilidades como membro da equipe do projeto
_____________________________________,
________________________________
_______________________________

15.

inscrito
e

assumo

cujo
no
o

líder
CPF

é

sob

nº

compromisso

de:

Dar todo o suporte ao coordenador do PROJETO para a apresentação

da proposta junto ao PROGRAMA, segundo o formato definido no Edital de
Chamamento No 009/2020.
16.

Fornecer com veracidade meus dados ao coordenador do projeto

para que ele me cadastre no Formulário de Propostas Online.
17.

Participar dos eventos online e presenciais organizados pelo

PROGRAMA, conforme esquema a ser acordado com o coordenador do
PROJETO.
Participar ativamente da criação e desenvolvimento de uma proposta de
startup de base tecnológica em conjunto com minha equipe, a partir do

awc.institutotim.org.br

projeto de TCC de um de seus membros, que consiga estabelecer um
equilíbrio entre as visões técnica e comercial.
18.

Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha

participação nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam custeados
pelo mesmo, conforme item B 1. 2. 3 do Edital de Chamamento no
009/2020.
19.

Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais

danos resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA, seus
gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos
ocasionados a terceiros.
20.

Assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento

“ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”
(NDA – Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar
nem utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA
pelo prazo de 3 anos.
21.

Preencher, assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o

documento “Termo de Autorização de Uso de Imagem”.
Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer
tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo
programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste
Termo

awc.institutotim.org.br

de

Compromisso.

________________________

awc.institutotim.org.br

_________________________

