PROGRAMA ACADEMIC WORKING CAPITAL
Instituto TIM
Edital de Chamamento Nº 010/2022
Seleção de projetos para o programa Academic Working Capital
A. Edital
A.1. Introdução
A.1.1. O Instituto TIM torna público o presente Chamamento e convidam os
interessados a apresentarem propostas para a participação no programa Academic
Working Capital, nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com o Anexo “Regulamento”, parte integrante deste Chamamento.
A.2. Apresentação
A.2.1 - O programa Academic Working Capital tem como objetivos:
a) incentivar a criação de novas empresas inovadoras, doravante chamadas Startups,
a partir do método pedagógico baseado no desenvolvimento de Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCCs) já estabelecido nas escolas de Engenharia e cursos de
graduação nas áreas de Computação, Arquitetura, Design e outras;
b) complementar a formação teórica e técnica do aluno por meio do apoio ao
desenvolvimento prático e do desenvolvimento de competências empreendedoras;
c) ampliar as oportunidades profissionais dos alunos no momento de início de
carreira para além das carreiras acadêmica e corporativa;
d) apoiar a construção de novas soluções tecnológicas que consigam estabelecer um
equilíbrio entre as visões técnica e comercial.
A.2.2 – Poderão se inscrever no Programa Academic Working Capital alunos de
universidades brasileiras, de qualquer Estado.
A.2.3 - O Programa Academic Working Capital acredita que a diversidade e a inclusão
são fundamentais para promoção de um ambiente inovador e plural. Nesse sentido,
reforça seu compromisso em não tolerar quaisquer formas de discriminação
relacionadas a gênero, LGBTI+, raça, gerações e pessoas com deficiência. E como
forma de incentivar a diversidade de gênero e raça, esse será um dos critérios de
desempate, conforme descrito no item A.5.10 deste edital.
A.3. Objetivo do Edital
A.3.1 - O presente Chamamento tem por objetivo selecionar propostas para receber
apoio financeiro, técnico e de negócios que visem o estabelecimento de novas
startups criadas diretamente como resultado de TCC.

A.3.2 - O apoio de que trata o item A.3.1 será concedido no âmbito do programa
Academic Working Capital, em conformidade com as condições específicas
estabelecidas no Regulamento do programa, anexo a este Chamamento.
A.3.3 - Para fins do presente Chamamento, serão observadas as seguintes definições:
a) Startups: empresas de pequeno porte de qualquer setor que tenham na inovação
tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva e que operam na busca
de um modelo de negócios repetível e escalável.
b) Inovação: compreende o desenvolvimento de produtos ou processos
tecnologicamente novos ou as melhorias tecnológicas significativas em produtos ou
processos existentes - sendo o termo “produto” aplicado tanto a bens como a
serviços.
A.4. Apresentação e envio das propostas
A.4.1 - As propostas devem ser encaminhadas ao programa Academic Working
Capital exclusivamente via internet, por meio do preenchimento do formulário online
em http://awc.institutotim.org.br/inscreva-se
A.4.2 - As propostas devem ser enviadas ao programa Academic Working Capital de
acordo com o cronograma descrito no subitem B.1.2 do Regulamento (Cronograma
de atividades).
A.4.2.1 - Os modelos dos documentos que guiam a elaboração da proposta descritos
no subitem C.2.5.3 (Descrição da Proposta e Declaração de Concordância) estão
disponíveis no sítio eletrônico awc.institutotim.org.br/inscreva-se.
A.4.2.2 - O atendimento pelo endereço eletrônico contato@awc.institutotim.org.br ou
pelo telefone (11) 93321-6554 (ligações e WhatsApp) será realizado de acordo com o
cronograma descrito no subitem B.1.2 do Regulamento (Cronograma de atividades).
A falta de respostas nos canais de atendimento não será aceita como justificativa
para envio de qualquer documento ou informação posteriormente à data limite
estabelecida neste documento.
A.4.3 - As propostas devem ser apresentadas em conformidade com o descrito no
subitem C.2 do Regulamento (Critérios de elegibilidade), contendo rigorosamente
todos os itens previstos neste Chamamento.
A.4.4 - As propostas devem ser cadastradas e submetidas, obrigatoriamente, por
meio do Formulário de Propostas a partir da data indicada no subitem B.1.2 do
Regulamento (Cronograma de atividades).
A.4.4.1 - O preenchimento correto dos formulários e da proposta é de inteira
responsabilidade do estudante líder do grupo e é condição para que o projeto seja
submetido à análise.

A.4.5 - Recomenda-se o envio das propostas com antecedência ao prazo final de
submissão. O programa Academic Working Capital não se responsabilizará por
propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos relativos à
incompatibilidade de aplicativos e sistemas, bem como a falhas de acesso,
transmissão ou processamento de qualquer ordem, sejam estes problemas externos
ou internos ao programa Academic Working Capital.
A.4.6 - Constatado o envio de propostas idênticas, todas serão desclassificadas.
A.5. Admissão, análise e julgamento
A.5.1 - A seleção das propostas submetidas ao programa Academic Working Capital
será realizada em duas etapas: Enquadramento e Julgamento.
A.5.2 - O Enquadramento consiste na análise dos projetos apresentados e na
verificação do atendimento às disposições estabelecidas no presente Chamamento e
em seu Regulamento, resultando na desclassificação em caso de inconformidade.
A.5.3 - O Julgamento é uma etapa classificatória a ser realizada em até duas fases
por um Comitê Julgador, dependendo do número de projetos aprovados na fase de
enquadramento. Esta etapa consiste na análise de mérito e relevância dos projetos
aprovados na etapa anterior, tendo em vista as normas e os critérios de julgamento
estabelecidos no presente Chamamento e em seu anexo.
A.5.4 - Na primeira fase do julgamento, cada projeto será avaliado pelos membros do
Comitê Julgador, e a sua pontuação será aferida conforme os seguintes critérios:

Critério

Grupo

Tecnologia

Descrição Peso Nota
Histórico e atitude
empreendedora.
Capacidade técnica
Diversidade de gênero e
raça
Enquadramento nas
Categorias do Programa
Diferencial de inovação
tecnológica
Viabilidade técnica
Acessibilidade

Peso

Nota

4

1a5

4

1a5

Sociedade pós-pandemia do
COVID-19

Possível impacto

Relação do projeto com
temas que possam
contribuir para os desafios
do Brasil em uma sociedade
pós-pandemia nas mais
diversas áreas: saúde,
educação, geração de
renda, tecnologia,
comunicação, mobilidade
urbana, entre outras.
Possível impacto (relevância
da solução)
Oportunidade de mercado

2

1a5

2

1a5

A.5.5 - O Comitê Julgador aprovará para a segunda fase do julgamento os 120 (cento
e vinte) projetos que obtiverem as maiores pontuações na primeira fase.
A.5.6 - Na segunda fase do julgamento, cada projeto será avaliado por pelo menos 2
(dois) membros do Comitê Julgador que não analisaram os respectivos projetos na
fase anterior, e sua pontuação será aferida conforme os seguintes critérios:
Critério

Grupo

Tecnologia

Descrição Peso Nota
Histórico e atitude
empreendedora
Capacidade técnica
Conhecimento da
tecnologia
Disciplina e potencial de
entrega de resultados
Demonstráveis
Diversidade de gênero e
raça
Diferencial de inovação
tecnológica
Viabilidade técnica
Grau de inovação
Acessibilidade

Peso

Nota

4

1a5

4

1a5

Sociedade pós-pandemia do
COVID-19

Possível impacto

Relação do projeto com
temas que possam
contribuir para os desafios
do Brasil em uma sociedade
pós-pandemia nas mais
diversas áreas: saúde,
educação, geração de
renda, tecnologia,
comunicação, mobilidade,
entre outras.
Possível impacto (relevância
da solução)
Oportunidade de mercado
Conhecimento das
características do usuário
Conhecimento de soluções
similares
Relação custo-benefício da
proposta

2

1a5

2

1a5

A.5.7 - As pontuações de cada projeto serão aferidas pela média ponderada das
notas atribuídas para cada critério.
A.5.8 - Para fins de classificação e seleção, a pontuação final de cada projeto será
aquela obtida na segunda fase do julgamento.
A.5.9 - Caso o número de projetos aprovados na etapa de enquadramento seja igual
ou menor que 120 (cento e vinte), o julgamento será realizado em apenas uma fase,
que seguirá as normas e os critérios de julgamento estabelecidos no subitem A.5.6.
A.5.10 - Após a análise de mérito e relevância de cada proposta, o Comitê Julgador
selecionará até 30 (trinta) projetos para fazerem parte do Programa Academic
Working Capital - Edição 2022.
A.5.10.1 - A decisão tomada pelo Comitê Julgador será irretratável e irrevogável.
A.5.10.2 - Não haverá recurso.
A.5.10.3 - O Comitê Julgador decidirá soberanamente as questões não reguladas por
este Chamamento.
A.5.11 - Em caso de empate, serão consideradas as notas atribuídas para o Grupo,
Tecnologia, Sociedade pós-pandemia do COVID-19 e Possível impacto, nesta ordem.
Caso permaneça o empate, será considerado o grupo que apresentar a maior
diversidade de gênero e raça entre seus integrantes.

A.5.12 - Não é permitido que os integrantes do Comitê Julgador apresentem
propostas a este Chamamento.
A.5.13 - É vedado a qualquer membro do Comitê Julgador analisar projetos nos quais
esteja participando do grupo um companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

A.6. Resultado da seleção
A.6.1 - O resultado da seleção dos projetos será publicado na página do programa, no
endereço awc.institutotim.org.br, na data constante no cronograma descrito no
subitem B.1.2 do Regulamento (Cronograma de atividades).
A.6.2 - Nos casos de desclassificação ou de desistência da participação de projetos
selecionados ocorridos até o 5º (quinto) dia útil anterior à data do primeiro Workshop
do programa conforme cronograma a ser divulgado no endereço
awc.institutotim.org.br, poderão ser chamados, por ordem decrescente de pontuação
no julgamento, os próximos projetos enquadrados e julgados.
A.6.2.1 - Os estudantes líderes dos projetos inscritos e não classificados na primeira
data de divulgação deverão acessar periodicamente o site do programa para verificar
sua posterior classificação e providenciar os documentos necessários para a
continuidade do processo. A falta de envio dos documentos listados no subitem A.6.2
no prazo especificado acarretará a automática desclassificação do projeto.
A.7. Revogação ou anulação do Chamamento
A qualquer tempo, o presente Chamamento poderá ser revogado ou anulado, no
todo ou em parte, seja por decisão unilateral do programa Academic Working
Capital e seus organizadores, seja por motivo de interesse público ou exigência legal,
em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou
reclamação de qualquer natureza. Valores eventualmente desembolsados em favor
dos grupos dos projetos deverão ser objeto de prestação de contas em até 15
(quinze) dias corridos após o aviso de revogação e/ou anulação do programa e não
precisarão ser devolvidos.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2022
Anexo – Regulamento
B – Finalidade
O presente Regulamento tem por finalidade definir as atividades a serem apoiadas
financeiramente e as condições para implementação do apoio, mediante a seleção,
por Chamamento, de propostas para execução de projetos.
B.1. Das disposições específicas

B.1.1 - Do objeto
Selecionar propostas para apoio financeiro, técnico e de negócios à prototipação de
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) que visem o estabelecimento de novas
empresas inovadoras de base tecnológica.
B.1.2 - Cronograma de atividades

Divulgação e período de préinscrições

A partir de março de 2022

1ª chamada – Período de
Inscrições

De 01 a 15 de abril de 2022

Banca de seleção – 1ª
chamada

De 16 a 19 de abril 2022

Resultado da seleção – 1ª
chamada

20 de abril de 2022

Workshop I (Presencial)

23 e 24 de abril de 2022

Acompanhamento – 1ª
etapa

Maio, junho e julho de

Interação Online: Deep Into
Insight

23 de julho de 2022

Workshop II (Presencial)

06 e 07 de agosto de 2022

Interação Online: Deep Into
Dev

17 de setembro de 2022

Acompanhamento – 2ª
etapa

Agosto, setembro, outubro e novembro

Interação Online: Deep Into
Biz

22 de outubro de 2022

Workshop III (Presencial)

24 novembro de 2022

Feira de Investimentos

25 de novembro de 2022

B.1.2.1 - As atividades do programa ocorrerão prioritariamente à distância. Os
eventos presenciais, caso possam acontecer, serão realizados na cidade de São Paulo
(SP), e serão desenvolvidas em língua portuguesa ou inglesa.
B.1.2.2 - A participação nas atividades do programa (interações online, workshops
presenciais, reuniões online com coaches e Feira de Investimento) é obrigatória para
os membros do grupo, acarretando o desligamento dos inscritos (e do projeto) em
qualquer momento do programa em caso de ausência injustificada.
B.1.2.3 – Obrigatoriamente, no mínimo dois membros de cada grupo devem se
apresentar para os workshops e para a Feira de Investimentos. É imprescindível que o
líder do grupo esteja presente em todas as etapas. O programa Academic Working
Capital irá arcar com parte dos custos de transporte e diárias de hospedagem, caso
necessário, para até dois membros do grupo que não residem na cidade do evento. O
valor a ser coberto pelo programa será determinado pela coordenação do programa.
Os demais membros do grupo também poderão participar dos eventos, devendo,
porém, arcar com todas as suas despesas de locomoção, transporte e alimentação.
B.1.2.4 - As datas das atividades descritas no cronograma poderão sofrer alterações,
que serão comunicadas previamente pela coordenação. O término do programa,
previsto para 25 de novembro de 2022, também poderá ser prorrogado, caso seja
necessário aumentar o tempo de alguma atividade.
B.1.3 - Recursos financeiros
B.1.3.1 - Os grupos aprovados estarão aptos a receber o aporte financeiro solicitado,
cujo valor será analisado pelo Comitê Julgador com base na apresentação da
proposta. Propostas com valores incompatíveis com o programa serão sumariamente
recusadas na fase de Enquadramento.
B.1.3.1.1 - O valor do orçamento, uma vez aprovado pelo Comitê, não poderá ser
alterado ao longo do programa, definindo, assim, o teto financeiro de cada projeto.
Casos especiais, acompanhados de justificativa formal, poderão ser analisados pela
organização, podendo ou não ser aprovados.
B.1.3.2 - O objetivo principal do aporte financeiro é custear o planejamento e o
desenvolvimento de protótipo ou versão lançável de um produto ou serviço.
B.1.3.3 - Os recursos financeiros serão fornecidos por meio de pagamento direto a
fornecedores ou reembolso de despesas, com depósito em conta corrente do líder do
grupo. Para terem acesso aos recursos, cada grupo receberá um manual com todas
as orientações sobre o sistema financeiro que deverá ser seguido rigorosamente.

C – Participação no programa
C.1. A participação no programa será formalizada mediante a inscrição, feita pelo
líder do projeto, e o envio de toda a documentação requerida.
C.2. Critérios de elegibilidade
C.2.1 - Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios.
C.2.2 - O atendimento dos critérios de elegibilidade é imprescindível para o exame da
proposta e seu enquadramento, análise e julgamento.
C.2.3 - A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles poderá
resultar na desclassificação da proposta.
C.2.4 - Quanto ao proponente e grupo
C.2.4.1 - Todos os membros do grupo deverão atender, obrigatoriamente, aos itens
abaixo:
a) ter mais de 18 (dezoito) anos.
b) estar regularmente matriculado em curso superior de graduação, regularmente
aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), em universidade localizada nos estados
indicados no item A.2 do Edital.
C.2.4.2 – O líder do grupo deve também, além dos requisitos do item anterior:
a) estar matriculado em uma disciplina ligada ao Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) com um orientador já definido ou apresentar até 30 de junho de 2022 um
documento demonstrando a viabilidade de cursar a disciplina. A comprovação de
matrícula original poderá ser entregue até 31 de julho de 2022. Se isso não acontecer,
o projeto será desclassificado.
C.2.4.3 - Ao apresentar a proposta, os proponentes assumem o compromisso de
manter, durante a execução do projeto, todas as condições de qualificação,
habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objetivo,
preservando atualizados seus dados cadastrais junto aos registros competentes.
C.2.4.4 - Caberá ao líder do grupo indicar no cadastro os demais membros do grupo.
C.2.4.5 - O líder do grupo será o responsável pela submissão do projeto e pela
comunicação com a equipe do programa para fins de participação nas atividades.
C.2.4.6 - Submetido o projeto, não será permitido sob qualquer hipótese alterar o líder
do grupo, sob pena de desclassificação.
C.2.5 - Sobre a proposta
C.2.5.1 - A proposta deve estar claramente caracterizada como um Trabalho de
Conclusão de Curso que vise o estabelecimento de novas empresas inovadoras
(startups).
C.2.5.2 - As propostas podem ser inspiradas tanto por uma tecnologia que busca uma
aplicação ainda não tão bem entendida, como uma aplicação que busca uma
tecnologia ainda não tão bem entendida, conforme exemplos a seguir elencados:
TECNOLOGIA
É importante que as equipes escolham um domínio de aplicação mais restrito,
que podem, por exemplo, ser:

a) Inteligência Artificial: detecção de fraude financeira, análise de imagens
para agricultura, diagnósticos automáticos e outras aplicações que estejam
baseadas em tecnologias que envolvam técnicas de inteligência artificial.
b) Big Data: análise e previsão de trânsito, análise e detecção de epidemias,
aplicações para gestão energética e outras aplicações que necessitem
processar uma grande quantidade de dados estruturados ou
semiestruturados.
c) Sensores: sensores para diagnóstico médico, sensores para identificação e
segurança, sensores para acompanhamento da cadeia completa do alimento
e outras aplicações relacionadas a sensoriamento.
d) VR and AR: realidade virtual e realidade aumentada aplicadas a
treinamentos e manutenção de equipamentos, à construção civil, turismo e
outras aplicações que envolvam imersão ou interações virtuais com os
espaços físicos.
APLICAÇÃO
É importante que as equipes escolham uma tecnologia mais direcionada, que
pode, por exemplo, ser:
a) Energia: plugs inteligentes para gestão do gasto de energia em casa,
biorreator para aplicações não-industriais, sistema para gestão de smart grids
e outras tecnologias que atendam necessidade tanto de gestão, geração e
economia de energia.
b) Healthcare: aplicativos para gestão de diabetes, sensoriamento de leitos
em hospitais, dispositivos para regulação de dosagem de medicamentos e
outras tecnologias que atendam necessidades de diagnósticos de doenças,
suporte aos médicos, planos de saúde e farmácia.
c) Beleza & Bem-Estar: aplicativos de monitoramento esportivo, sistema de
realidade aumentada para desfile de moda, entre outras tecnologias que
tratem do bem-estar e a beleza.
d) Mobilidade & Transporte: sistemas de compartilhamento de bicicletas para
condomínios, sistemas GPS para monitoramento de carga, colete-airbag para
motociclistas, entre outras tecnologias para mobilidade e transportes.
e) Agricultura: dispositivo móvel para monitoramento de pragas,
espectrofotometria aplicada para identificação da qualidade de frutas,
separadores automáticos de sementes, entre outras aplicações na agricultura.
f) Meio Ambiente e Qualidade do Ar: sensoriamento localizado de microclima
para cidades, aplicativos para gestão da pegada energética, recicladora de
papel para escritórios e outras aplicações que impactem positivamente o
meio ambiente e a qualidade do ar.
g) Entretenimento: pedaleira open source para guitarras, sistemas
automáticos para pequenos shows e concertos, sistemas de realidade virtual
para shows ao vivo, entre outras aplicações para entretenimento.
h) Educação: aplicativo para estudo adaptativo de matemática, sistemas
inclusivos para deficientes visuais, plataformas de ensino adaptativo de
línguas estrangeiras, entre outras tecnologias para educação.

i) Serviços financeiros e legais: aplicações para gestão financeira, totem de
atendimento para negociações jurídicas em tribunais, sistemas de pagamento
via NFC, entre outras tecnologias voltadas a serviços financeiros e legais.
TECNOLOGIA + APLICAÇÃO (TRENDS)
Tendências recentes que agregam grandes classes de tecnologia e múltiplas
aplicações, como, por exemplo:
a) MedTech: robótica e nanoaplicações genéticas para aplicações na medicina
e farmácia.
b) Industria 4.0: sistemas inteligentes de produção que envolvam desde
sistemas wireless em máquinas e equipamentos industriais (IoT) até serviços
de criação e produção feitos pelo próprio cliente (Impressoras 3D e
MachineShops).
c) Smart Cities: sistemas inteligentes de sensoriamento e atuação para as
diversas dimensões das cidades: água, energia, trânsito, educação, espaço
público, entre outros.
d) BioTech: desenvolvimento sintético para agricultura, tecnologias vestíveis
invasivas e não invasivas, tecnologias para deficientes físicos e visuais, entre
outras tecnologias que envolvam conhecimentos em engenharia biológica.
e) Tecnologias assistivas: recursos, serviços e sistemas que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência.
C.2.5.3 – Não é mandatório que as propostas estejam alinhadas aos exemplos do
item C.2.5.2.
C.2.5.4 - As propostas se estruturam em 4 (quatro) tópicos:
a) Descrição da Proposta: reúne resumos e descrições do produto e da visão de
negócios do grupo. Contempla informações gerais sobre o projeto, fontes,
argumentos, dados do líder do grupo e de cada membro.
b) Comprovação de matrícula do líder do grupo na disciplina do projeto de TCC ou
declaração afirmando que iniciará o curso da disciplina em 2022.
c) Declaração de Concordância assinada por cada membro do grupo: trata-se de um
termo de concordância e de compromisso com as regras do presente Chamamento.
Cada membro do grupo deve assinar uma Declaração de Concordância
comprovando, assim, sua participação no projeto, bem como assumindo
compromissos com o programa Academic Working Capital e com os membros de seu
grupo. A ausência deste documento (um para cada membro do grupo) enseja a
desclassificação imediata da proposta.
c) Vídeo de Motivação (link): o vídeo deve ter no máximo 3 (três) minutos de duração
e deve apresentar o projeto e o grupo, de forma a demonstrar a atitude
empreendedora dos membros e o diferencial de inovação tecnológica proposto pelo
produto ou serviço. Serão aceitos exclusivamente links de vídeos autorais carregados
em plataformas online de livre acesso (YouTube, Vimeo, etc.).

C.2.5.5 - Caso seja necessário utilizar imagens, fotos, esquemas, desenhos, figuras,
gráficos, tabelas ou qualquer outro material para fins de esclarecimento e auxílio na
argumentação da Descrição da Proposta, estes não devem comprometer o tamanho
final do arquivo eletrônico. Por questões legais e para fins de auditoria, não será
aceito o envio de vídeos e áudios além do material citado no C.2.5.4, mesmo que
citados na proposta e disponíveis via internet.
C.2.5.6 - Cada líder e membro do grupo poderá constar em uma única proposta.
Constatada a inclusão de líderes ou membros do grupo em diferentes propostas,
todas serão desclassificadas.
C.3. Suspensão e término da participação
C.3.1 - A suspensão da participação de determinado projeto no programa poderá ser
decidida pelo Comitê do programa, por entidade por ele designada ou a pedido do
líder do grupo, caso se constate a ocorrência de fato de caráter transitório cuja
gravidade impeça a execução normal do projeto ou o atendimento dos requisitos
mínimos de participação. O fato deverá ser informado de uma parte a outra por meio
de comunicação por escrito e com aviso de recebimento.
C.3.2 - O Comitê do programa ou a entidade por ele designada poderão decidir a
qualquer tempo pelo término antecipado da participação de determinado projeto no
programa, caso se constate que a sua execução é insatisfatória, que um dos
membros de seu grupo descumpriu total ou parcialmente suas obrigações ou que
não é possível atender aos requisitos de participação, sem prejuízo de outras
providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada.
C.3.3 - Constatada a execução insatisfatória ou a ocorrência de fato que justifique a
suspensão ou o término antecipado da participação de determinado projeto no
programa, o Comitê do programa ou a entidade por ele designada fixarão prazo de
10 (dez) dias úteis ao seu líder, contados a partir da data da notificação
fundamentada, para apresentação de justificativas e alegações de defesa.
C.3.4 - O líder do grupo poderá solicitar o término antecipado da participação no
programa nos seguintes casos:
a) inviabilidade da execução do projeto;
b) impossibilidade de se alcançar os resultados esperados;
c) superveniência de lei, ato ou fato que torne a execução do projeto material ou
juridicamente inexequível ou impraticável; e
d) não atendimento dos requisitos mínimos de participação.
C.3.5 - O término antecipado de que trata o subitem anterior será considerado a
partir da data de sua aprovação pelo Comitê do programa ou pela entidade por ele
designada.
C.3.6 - O término normal da participação de determinado projeto no programa
ocorrerá findo o prazo estipulado no subitem B.1.2 (Cronograma de atividades).

C.4. Disposições gerais
C.4.1 - É de exclusiva responsabilidade de cada líder de projeto adotar todas as
providências que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou
legal, necessárias para a execução do seu projeto.
C.4.2 - Os participantes deverão responder por todos os eventuais danos resultantes
da execução de seus projetos, eximindo o programa Academic Working Capital, seus
gestores e apoiadores de quaisquer responsabilidades pelos prejuízos ocasionados a
terceiros.
C.4.3 - O Comitê do programa reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas neste Edital.

