Regulamento 01/2018
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 e empreendedorismo no município de CanoasRS. Serão selecionadas propostas que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da região. As propostas
finalistas, conforme os critérios estabelecidos no presente regulamento, serão
apresentadas ao público no evento Canoas Startup Show.
QUEM PODE SE INSCREVER: Ideias de projetos não formalmente constituídos ou
empresas já constituídas porém que se enquadrem na definição de startups prevista
neste regulamento e que atenda às seguintes exigências:







Empresas emergentes, constituídas ou não, denominadas de startups.
Empresas constituídas há no máximo dois anos (não há a necessidade
de CNPJ).
Idade mínima dos participantes: 18 anos ou menores emancipados.
Possuir dois ou mais integrantes.
Com a inscrição as equipes aceitam todas as regras e condições deste
regulamento.
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:

As despesas dos participantes referentes a transporte, hospedagem, material de
consumo e quaisquer outras necessárias para a participação deste evento correrão
por conta deles próprios.
A CDL Canoas se isenta de quaisquer custos dos participantes referentes à
participação ou permanência dos mesmos, ficando a cargo de cada um de seus
integrantes todos os encargos inerentes à participação.
Em todas as fases novos dados ou documentos poderão ser solicitados aos
participantes, por meio do e-mail informado quando da inscrição, sendo obrigatório seu
atendimento, segundo os critérios e os prazos estipulados pela Comissão
Organizadora

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 podem compor o pré-projeto:
 Objetivo da empresa
 Produto
 Público alvo
 Justificativa
 Testes já realizados ou protótipos criados
OBS.: O pré-projeto tem por objetivo apresentar a ideia do empreendedor, ainda que
em fase embrionária. Assim, os itens acima citados são apenas exemplos. A startup
pode apresentar a descrição da sua ideia da forma que julgar mais apropriada e com
base apenas nas informações já existentes.
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 08 de junho de 2018.
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.
Fica autorizada a publicação e divulgação do nome e imagem dos participantes.
O evento poderá ser gravado, filmado e fotografado, exclusivamente pela Comissão
Organizadora, que poderá utilizar de todas imagens para fins de divulgação e registro
do evento.
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.
Na hipótese de desistência por parte dos inscritos, a Comissão Organizadora poderá
convocará outros participantes.
TERCEIRA FASE: Capacitação
Os projetos selecionados serão capacitados através do programa de pré incubação
com a Universidade La Salle. Esta fase conta com a participação de profissionais
capacitados para orientar os empreendedores no desenvolvimento do seu negócio.
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 10 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. Os projetos serão
avaliados quanto a viabilidade, escalabilidade, geração de valor, grau de inovação e
potencial de equipe. Os finalistas estarão aptos a concorrer a incubação no programa
da Universidade La Salle.
Neste momento, caberá aos participantes defender seus projetos e argumentar a
respeito da viabilidade, escalabilidade, geração de valor, grau de inovação, e do
potencial da equipe, para convencimento dos avaliadores e do público.
Os avaliadores poderão realizar perguntas, indagações e fazer os comentários que
entenderem cabíveis para avaliar os participantes.

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, poderão estar
presentes potenciais investidores e aceleradores convidados para participar do evento.
Tempo total de apresentação, incluindo perguntas: 10 minutos
PREMIAÇÃO:
O projeto vencedor receberá um troféu de destaque e incubação de três meses no La
Salle Tech na Universidade La Salle.
Conforme as regras da Universidade o incubado poderá utilizar, de acordo com a
disponibilidade da LA SALLE TECH, dos seguintes serviços:
Acompanhamento empresarial, avaliação periódica do nível de maturidade do negócio;
orientação para definição de ações e metas relacionadas ao nível de maturidade do
negócio; orientação para modelagem do negócio, elaboração do plano de negócio e
planos auxiliaries previstos bem como reuniões de acompanhamento e orientação.
Mentoring: acesso a empreendedores, professores e investidores credenciados na LA
SALLE TECH, Qualificação: acesso a cursos e capacitações oferecidos pela LA
SALLE TECH e parceiros, estimulando o desenvolvimento de competências,
habilidades e conhecimentos para somar ao desenvolvimento dos negócios, sendo
defenida a forma de acesso e a participação do INCUBADO no momento da
divulgação do curso ou capacitação.
Além de facilidades em serviços tecnológicos da Unilasalle e ICT’s conveniadas;
Divulgação nos canais da LA SALLE TECH e Unilasalle; Relacionamento com
empresas parceiras e entidades de fomento ao empreendedorismo e inovação; acesso
à rodada de negócios e atividades afins promovidas ou apoiadas pela LA SALLE
TECH; acesso à orientação em propriedade intelectual através do NITT(Núcleo de
Inovação e Transferência Tecnológica) da Unilasalle; aAcesso à orientação em
projetos de captação de recursos através do Escritório de Projetos da Unilasalle;
acesso as consultorias ofertadas pela empresas juniores da Unilasalle;
Além do prêmio de incubação, os vencedores poderão contar com possíveis
premiações cedidas pelos patrocinadores.
Todos os prêmios oferecidos são pessoais e intransferíveis.

Cronograma:
ATIVIDADE

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

PRAZO/DATA

07/05/2018 a 08/06/2018
16/06/2018 a 02/07/2018
01/08/2018 a 28/09/2018
05/10/2018 a 13/10/2018
25/10/2018

O não comparecimento a alguma das etapas presenciais poderá implicar, a critério da
comissão organizadora, a eliminação dos participantes.
A Comissão organizadora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, alterar as
regras deste Regulamento, assim como substituir qualquer um dos prêmios, mediante
comunicação no site da entidade.

