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EDITAL STARTUPLAB 2021.2
Pré-aceleração de startups

INTRODUÇÃO
O Núcleo de Empreendedorismo da USP convida os interessados a
apresentar ideias de negócios para o ingresso no StartupLab, programa
gratuito de pré-aceleração, seguindo as exigências apresentadas neste
edital.
Esta é a sexta edição do programa, que será online devido ao contexto de
isolamento social. O foco da pré-aceleração são ideias de negócio em
estágio inicial, buscando o desenvolvimento dessa ideia em uma primeira
versão de produto até o fim do programa.

OBJETIVO
Esse edital tem o intuito de selecionar equipes que desejam desenvolver
startups e apoiá-las por meio da estrutura de pré-aceleração.
Esse programa tem como objetivo:
· Fomentar a cultura de empreendedorismo na Universidade de São
Paulo;
· Inspirar alunos e ex-alunos da Universidade de São Paulo a
empreenderem;
· Capacitar novos empreendedores;
· Conectar empreendedores experientes aos que estão iniciando a
jornada para obterem maiores chances de sucesso;
· Proporcionar um ambiente que incentive o surgimento de casos de
sucesso que tenham efeito inspirador em futuros empreendedores.

TERMOS E CONDIÇÕES
1) Poderão participar do StartupLab as ideias de negócios submetidas por
equipes de no mínimo 2 pessoas, das quais pelo menos uma pessoa da
equipe deve ter vínculo com a Universidade de São Paulo.

· Considera-se vínculo com a Universidade de São Paulo: alunos ou
ex-alunos de graduação ou pós-graduação, pesquisadores,
professores e funcionários.
2) As equipes deverão inscrever-se no programa por meio do seguinte
formulário, disponível também no site http://startuplabneu.com/. O prazo
final das inscrições é 30 de outubro de 2021, sábado.
Não serão aceitos projetos de negócios submetidos por qualquer outro
meio, ou fora do prazo estipulado no parágrafo anterior.
Durante a inscrição pelo formulário, atente-se para que sua equipe
preencha cada campo do formulário com as informações correspondentes,
de forma a permitir sua adequada análise. Informações que não refletem a
realidade implicarão a desclassificação da equipe.

EXPECTATIVAS
1) O Núcleo de Empreendedorismo da USP dará apoio aos projetos
selecionados por meio de:
a) execução de metodologia de pré-aceleração de negócios;
b) acompanhamento da execução dos projetos e aproximação dos
participantes ao ecossistema local de startups.
Não serão concedidos incentivos financeiros nem exigidas contrapartidas
em participações de capital das futuras startups.
2) O Núcleo de Empreendedorismo da USP espera que os participantes
desta pré-aceleração cumpram as seguintes expectativas:
a) comparecimento em todos os encontros do programa. Conforme
descrito na seção “Cronograma e Encontros”, os encontros ocorrerão nas
terças-feiras, às 18h, com duração máxima de 3 horas. O primeiro encontro
será no dia 09 de novembro e o último no dia 22 de fevereiro de 2022,
conforme descrito na seção “Cronograma e Encontros”;
b) disponibilidade semanal para acompanhamentos individuais da equipe
com o NEU, nos quais serão definidas metas e pensadas possíveis
conexões para a equipe;
c) realização das entregas previstas no cronograma de entregas que será
anunciado no primeiro encontro, como definição de persona, registros de
entrevistas com usuários e detalhamento do MVP;

d) dedicação de 20 (vinte) horas semanais da equipe para o
desenvolvimento da startup, não incluso o tempo já alocado para os
encontros e mentorias.
Como destacado na seção “Seleção das Equipes”, o alinhamento com as
expectativas acima será fundamental para a participação da equipe no
programa.
O NEU pode oferecer apoio a alunos que desejam empreender de diversas
formas. Por esse motivo, se a sua equipe não se enquadra nas expectativas
do StartupLab, recomendamos que procure o suporte do NEU fora do
programa de pré-aceleração, pois sua equipe pode não se adaptar ao ritmo
do programa.
3) O Núcleo de Empreendedorismo da USP se reserva o direito de terminar
unilateralmente a participação da startup no programa de pré-aceleração,
antes do término previsto, caso entenda que os empreendedores não
estejam comprometidos com o programa ou possam aproveitar melhor o
suporte do NEU em outra estrutura distinta do StartupLab.

CRONOGRAMA E ENCONTROS
Com duração próxima de três meses, o programa baseia-se em encontros
semanais, nas terças-feiras, nos quais são explorados temas relacionados
ao desenvolvimento de startups, focando na imersão da equipe no
problema que ela pretende resolver e na validação da solução
desenvolvida por meio de testes de MVP.
Além disso, ocorrem acompanhamentos semanais da equipe com o NEU,
para definição de metas, análise das entregas e conexões.
Os encontros iniciam-se às 18h, com duração máxima de 3 horas. Os
conteúdos são ministrados por fundadores de startups, investidores e
profissionais do mercado. Usaremos a plataforma Zoom, e não teremos
encontros presenciais.

Segue o calendário previsto de encontros e temas:
Data

Tema

09/11

Abertura

16/11

Validação do Problema I

23/11

Mercado

30/11

Validação do Problema II

07/12

Validação da Solução I

14/12

Modelo de Negócio

04/01

Validação da Solução II

11/01

Pitch Intermediário

18/01

Mentoria I

25/01

Marketing e Primeiras Vendas

01/02

Jurídico e Investimentos

08/02

Próximos passos

15/02

Pitch Day

22/02

Encerramento

Os convidados para cada encontro serão anunciados conforme o decorrer
do programa. O final do programa contará com a apresentação de pitches
para uma banca de investidores e agentes do ecossistema de
empreendedorismo. Para mais informações do Pitch Day, confira os
vídeos das últimas edições. E para conferir os convidados das últimas
edições do programa, acesse o site: http://startuplabneu.com/

SELEÇÃO DAS EQUIPES
A seleção das equipes inscritas será realizada por meio de análises e
avaliações comparativas, seguindo um filtro de seleção durante duas
etapas: formulário e entrevista.
A etapa de entrevista será realizada via videoconferência, no período
compreendido entre 10 de outubro e 04 de novembro de 2021. As
videoconferências serão combinadas a partir da disponibilidade de agenda
dos candidatos.
Cada uma dessas etapas está descrita abaixo:
· Formulário: consiste na análise da inscrição da equipe submetida
no formulário de inscrição e do alinhamento dessa equipe em
relação ao atendimento da seção “Expectativas”.
· Entrevista: consiste na análise de mérito e capacidade de dedicação
da equipe aprovada na etapa anterior, tendo em vista os critérios de
julgamento estabelecidos abaixo.
Na análise de mérito e capacidade de dedicação da equipe, a seleção de
cada equipe será avaliada conforme os seguintes critérios:
Equipe
· Histórico e atitude empreendedora.
· Desejo de empreender.
· Relação entre os membros.
· Capacidade de trabalho em grupo.
· Alinhamento de expectativa.
· Multidisciplinaridade.
· Priorização da startup em relação ao trabalho, graduação ou
estágio.
Ideia de Negócio
· Viabilidade.
· Enquadrar-se no modelo de startups.
Assumimos como modelo de startup um modelo de negócio que seja
escalável e sustentável. Consultorias, agências e escritórios costumam
divergir desse modelo e não são o foco do programa.

RESULTADO DA SELEÇÃO

Os resultados da primeira etapa serão comunicados aos membros das
equipes por e-mail até 3 dias depois da realização dessa etapa.
O resultado final da segunda etapa, da seleção dos negócios, será enviado
por e-mail a todos os membros das equipes selecionadas no dia 05 de
novembro.
No prazo de 48 horas após solicitação, os membros da equipe dos
negócios selecionados deverão encaminhar, por meio do endereço
startuplab.neu@gmail.com, o aceite de participação no processo de
pré-aceleração.
O primeiro encontro do programa ocorrerá no dia 09 de novembro,
conforme mencionado na seção “Expectativas”.
DISPOSIÇÕES GERAIS
As equipes deterão a propriedade intelectual da ideia assim como de todo
material por elas desenvolvido, como documentos e código fonte, durante
o programa.
Os participantes cederão para o Núcleo de Empreendedorismo da USP
uma licença de uso de sua imagem pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar
da data de término do programa, a ser utilizada em campanhas de
marketing e divulgação.
O Núcleo de Empreendedorismo da USP reserva-se o direito de resolver os
casos omissos e as situações não previstas neste edital.
Agradecemos seu interesse no StartupLab, e desejamos bons
aprendizados na sua jornada empreendedora.

