Regulamento 01/2017
Canoas Startup Show

A CDL Canoas torna pública a realização do evento Canoas Startup Show e convida
os interessados a apresentarem propostas nos termos do presente regulamento.
SOBRE
O Canoas Startup Show será um evento promovido pela CDL Jovem de Canoas-RS,
com o objetivo de fomentar a inovação no município de Canoas-RS. Serão
selecionadas propostas que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no município de Canoas-RS. As
propostas finalistas, conforme os critérios estabelecidos no presente regulamento,
serão apresentadas ao público no evento Canoas Startup Show.
QUEM PODE SE INSCREVER:
 Empresas emergentes, constituídas ou não, denominadas de startups,
que promovam soluções especificamente ao município de Canoas-RS.
 Empresas constituídas há no máximo dois anos.
 Idade mínima dos participantes: 18 anos ou menores emancipados.
 Possui dois ou mais integrantes.
Define-se como startup: uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase
de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação
e desenvolvimento de ideias inovadoras.
COMO FUNCIONARÁ:
As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas nas quatro
fases a seguir:

PRIMEIRA FASE: Inscrição
Realizar a inscrição através do formulário disponível no site oficial do evento com as
informações da startup, acompanhada de pré-projeto e vídeo de apresentação do
conceito e idealização da startup.
São itens que devem compor o pré-projeto:
 Objetivo da empresa
 Produto
 Público alvo
 Justificativa
 Testes já realizados ou protótipos criados
Máximo: três páginas
O pré-projeto deve ser submetido no formato pdf.

O vídeo deve ter no máximo três (3) minuto e o link do YouTube deve ser postado no
formulário de inscrição.
As propostas devem ser transmitidas impreterivelmente até às 23h59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 12 de julho de 2017.
Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o
prazo final de recebimento estabelecido acima.
Será aceita uma única proposta por proponente.
SEGUNDA FASE: Seleção
A comissão da CDL Jovem e especialistas convidados irão selecionar até 15 projetos
para participar da terceira fase de capacitação com base nos itens do pré projeto.
TERCEIRA FASE: Capacitação
Os projetos selecionados serão capacitados através do programa de pré incubação da
Universidade La Salle. Esta fase conta com a participação de profissionais
capacitados para orientar os empreendedores.
A fase de capacitação tem por objetivo auxiliar o empreendedor à formatar o modelo
de negócio e à compreender se o modelo de negócios é viável, como escalar suas
vendas e definir quais as diretrizes necessárias para alavancar o projeto.
QUARTA FASE: Seleção Final
Após a fase de capacitação, os participantes apresentarão, em até 20 minutos, o
projeto já formatado para uma banca composta por representantes do núcleo CDL
Jovem, Universidade La Salle e especialistas convidados. Nesta etapa serão
selecionados até 05 projetos finalistas para apresentação no evento. Estes finalistas
estão aptos a concorrer a incubação no programa da Universidade La Salle.
QUINTA FASE: Show
Os projetos finalistas selecionados poderão apresentar o projeto para o público
estimado de até 500 pessoas no evento Canoas Startup Show, quando, estarão
presentes potenciais investidores convidados para participar do evento.
O público presente irá avaliar e votar nos projetos, sendo que o projeto vencedor
receberá um troféu de destaque.
Tempo de apresentação: 10 minutos
Cronograma:
ATIVIDADE

Primeira fase: Inscrição
Segunda fase: Seleção
Terceira fase: Capacitação
Quarta fase: Seleção Final
Quinta fase: Show

PRAZO/DATA

12/06/2017 a 12/07/2017
17/07/2017 a 04/08/2017
07/08/2017 a 04/10/2017
05/10/2017 a 13/10/2017
26/10/2017

